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Föreningen för Utvecklingsfrågor 

Är En partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation 
Bildades 1972 
Syfte Att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd 

för ömsesidig förståelse och samarbete 
Metoder - Verka som ett oberoende forum för information och debatt om globala 

utvecklingsfrågor 
- Verka som en brygga mellan akademi och arbetsliv genom att engagera och 
kompetensutveckla unga vuxna med intresse för globala utvecklingsfrågor 
- Verka som en kunskapsplattform för att öka kunskap om och engagemang för 
globala utvecklingsfrågor 

Medlemmar 730 medlemmar, varav ca 75 % kvinnor, 25 % män. Ca 70 % studenter 
Styrelse Ideellt arbetande 
Finansiering Bidrag från Forum Syd, Sida och Folke Bernadotteakademin samt egenintäkter 

främst i form av medlemsavgifter och FUF-supporterintäkter  
Aktiviteter Seminarieverksamhet, biståndsdebatten.se, praktikantprogram och kommunikations- 

och nätverksverksamhet för ideellt aktiva medlemmar 
Årligt pris FUF-priset, för goda insatser inom utvecklingsarbete och bistånd, kan tilldelas 

enskilda, grupper eller organisationer 
Medlemsavgift Ordinarie medlem: 200 kronor 

Studerandemedlem: 150 kronor 
Stödmedlem: valfri summa utöver medlemskapsavgiften 
FUF-supporter: 15 000 kronor 

Kontaktuppgifter Karlbergsvägen 66A, 113 35 Stockholm 
08-33 22 20 
fuf@fuf.se 

Webb och digitala kanaler Webb: fuf.se, fufkorrespondenterna.com, fufmagazine.com, biståndsdebatten.se 
Facebook: FUF och Biståndsdebatten 
Twittter: @FUFtweets och @Bistandsdebatt 
Instagram: @fufinstagram och @fufkorrespondenterna 
Youtube: youtube.com/fufplay 
iTunes: FUFpodden 

Bankuppgifter Plusgiro: 14 32 80-6 
Bankgiro: 702-4532 
Swish: 1234 818 613 
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Ordföranden har ordet 

Det är med stor glädje jag kan konstatera att den positiva utvecklingen av FUF:s verksamhet under senare 
år fortsatt även under 2017. Under senare år har vi bl.a. genom ökad finansiering kunnat bredda 
verksamheten med nya grenar som yrkesnätverk, mentorskapsprogram, Sommarakademin och bokklubb. 
Det gångna året har vi därtill lyckats att öka antalet aktiviteter och deltagare inom i stort sett alla 
verksamhetsområden: seminarier och evenemang, yrkesnätverk och praktik, utbildning och fortbildning 
samt besökare på olika forum på internet. Detta har varit möjligt genom att våra samlade intäkter 2017 
steg till drygt 4 miljoner kr jämfört med 3,2 miljoner året innan. Men väl så viktigt har varit det 
berömvärda arbete som fortsatt görs av FUF:s kansli tillsammans med de många ideellt aktiva i 
kommunikationsgrupperna. Detta trots personalbyten på viktiga poster på kansliet under året. 

Bland många positiva saker att peka på kan bl.a. följande vara värt att lyfta fram: Lokalgruppen i Lund har 
utvecklats på ett imponerande sätt med seminarier och ett nätbaserat magasin. Det är FUF:s förhoppning 
och ambition att i ökande grad kunna få igång lokala grupper med stadigvarande verksamhet utanför 
Stockholmsområdet. Sommarakademin för ungdom mellan 18–25 år, med små kunskaper men stort 
intresse för globala utvecklingsfrågor, har sedan starten 2016 har varit mycket uppskattad av de runt 45 
unga som deltagit per gång, och finansiering är säkrad för en fortsättning. Inom praktikantprogrammet 
nåddes målet 70 praktikplatser, bl.a. genom framgångsrikt arbete med att öka antalet mottagande 
organisationer från 11 till 20.  

Med stöd av Sida kunde FUF även 2017 genomföra och bevaka en stor mängd aktiviteter i Almedalen. 
Där blev seminarieserien Bota din världsångest, som arrangerades tillsammans med tidningen OmVärlden, 
uppmärksammad av SVT Nyheter som ”en av de mer iögonfallande” programpunkterna under veckan.  
Seminarieverksamheten har som helhet fortsatt öka något, med närmare 30 seminarier under året med 
drygt 2000 deltagare oräknat alla de som följt seminarierna via nätet direkt eller i efterhand. Omdömena 
från deltagarna har genomgående varit övervägande positiva. Agenda 2030 har varit ett särskilt tema för en 
serie seminarier där företrädare för departement och myndigheter redovisat och utfrågats om vilka 
konkreta mått och steg som tas för att förbereda och genomföra agendans olika mål. Ett annat har varit 
icke-militärt fredsarbete. Med stöd av Folke Bernadotteakademin genomfördes en seminarieserie, och 
initierades debattartiklar, på detta tema.  

En av de ambitioner FUF har haft är breddning av verksamheten – att det skall finnas något för 
medlemmar med olika bakgrund och erfarenhet att engagera sig. Detta kan vara en orsak till den glädjande 
ökningen av antalet medlemmar med 16 procent, från 620 till 730, jämfört med 2016. Mindre positivt är 
dock snedfördelningen mellan män och kvinnor. Av medlemmarna är ca 75 procent kvinnor och 
kvinnodominansen är än mer markant bland de som är ideellt aktiva. Där är nära 90 procent kvinnor! 
Detta återspeglas dock inte i andelen kvinnor som står på scenen i olika FUF-arrangemang. Där finns en 
viss övervikt, ca 60 procent, för män. Så en uppenbar utmaning för FUF är: Få in fler män i den ideella 
verksamheten och fler kvinnor upp på scenen!  

Ett problem som FUF delat med många andra frivilligorganisationer är att de viktigare bidragsgivarna givit 
kortsiktiga, ofta ettåriga, bidrag. Detta ger kort planeringshorisont och osäkerhet för personalen. 
Glädjande är därför att viktiga givare som Sida och Forum Syd börjat arbeta med längre bidragsperioder. 
För FUF innebär det att vi nu har viktiga delar av verksamheten säkrade för två och tre år framåt. Detta 
ger en stabilare grund att stå på viket tillsammans med den utveckling av verksamheten som skett gör att 
jag ser fram med tillförsikt och glad förväntan på de kommande verksamhetsåren. 

Ett stort tack till alla de aktiva medlemmar, personalen på kansliet och ledamöter i styrelsen som bidragit 
till att göra 2017 till ett bra år för FUF! 

Rolf Carlman 
Ordförande 
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Inledning 

Verksamhetsåret 2017 har varit ett intensivt år med mycket verksamhet, många deltagare och många 
aktiva. Men mycket av det som är föreningens största värde är det engagemang som inte mäts i siffror. 
Möjligheten att knyta kontakter inför ett seminarium, glöden runt redaktionens mötesbord, möjligheterna 
som öppnas genom praktikprogrammet eller den enskilde omvärldsbevakarens plikttrogna vilja att bidra 
till att fler kan följa och söka förstå debatten genom våra webbplatser och i våra sociala kanaler. 

Med detta sagt kommer denna rapport att ta sin utgångspunkt i siffror. Tillsammans med 
verksamhetsplanen kan en ny uppställning av föreningens verksamhets skönjas. Målet är att tydligare 
kunna redogöra för den bredd och den omfattnings som verksamheten har. 

Översikt aktiviteter 

 Aktiviteter Deltagare 
Yrkesnätverk och praktik 48 738 
Seminarier och evenemang 28 2 039 
Utbildning och fortbildning 27 272 
Ideellt arrangerad verksamhet 21 460 
Medlemsverksamhet 5 183 

Totalt 129 3692 
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Jämförelse över tid 

 2014 2015 2016 2017 
     
Forum/fuf.se     
Antal unika besökare 23 882 21 192 23 641 28 177 
Antal sessioner 43 077 37 930 44 931 51 423 
     
Forum/Biståndsdebatten.se     
Antal unika besökare 37 062 48 806 44 794 34 345 
Antal sessioner 65 464 82 837 67 963 53 211 
     
Yrkesnätverk och praktik     
Antal deltagare Praktikantprogrammet 56 68 64 70 
Antal deltagare i Young Professionals - 22 37 36 
Antal adepter 39 47 45 40 
Antal mentorer 23 25 31 29 
     
Seminarier och evenemang     
Antal aktiviteter 23 27 27 28 
Antal deltagare 2011 1862 1898 2039 
     
Utbildning och fortbildning     
Kommunikationsgrupper 8 7 7 7 
- varav lokalgrupper 3 2 2 2 
Kommunikationsgrupper, deltagare 173 170 182 187 
 
Aktiviteter arrangerade av 
kommunikationsgrupper, antal 

 
28 

 
22 

 
18 

 
21 

Aktiviteter arrangerade av 
kommunikationsgrupper, deltagare 

546 514 534 460 

     
Sommarakademin, deltagare - - 43 45 
Kommunikationskurs, deltagare 31 19 27 30 
     
Medlemsverksamhet     
Antal aktiviteter - - 4 5 
Antal deltagare - - 131 183 
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Våra verksamhetsområden 

Forum/Biståndsdebatten 

Biståndsdebatten.se är en webbportal som syftar till att samla och nyansera debatten om bistånd och 
Sveriges roll i den globala utvecklingen. Biståndsdebatten.se riktar sig till personer som vill hålla sig 
uppdaterade och informerade om debatten kring globala utvecklingsfrågor – alltifrån yrkesverksamma och 
politiker till studenter och en intresserad allmänhet. 

 
Nyckeltal 2017 

 Resultat 
Antal unika besökare 34 345 
Antal sessioner 53 211 
Exklusiva debattartiklar 44 
Exklusiva debattörer/författare 98 
Prenumeranter på nyhetsbrev 357 

Andel av besökare som anser att 
BD.se ökat deras kunskap 

70% 

 

Ett forum för utvecklingsfrågor 
Under 2017 fortsatte Biståndsdebatten.se att samla in och publicera debatt- och ledarartiklar från svenska 
tidningar, seminarieinbjudningar om globala utvecklingsfrågor samt dokument på teman som rör bistånd 
och Sveriges roll i världen. Vi publicerade 44 exklusiva debattartiklar (jämfört med 37 stycken 2016) av 
sakkunniga, bland annat flera artiklar som skrevs av personer i länder som tar emot svenskt bistånd. Två 
exempel på det är artikeln ”Sverige kan göra skillnad i Burma” av två burmesiska människorättsförsvarare 
och artikeln ”Svensk vapenhandel försvårar för civilsamhällen” av sju representanter för olika länders 
sektioner av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. 

Antalet unika besökare på Biståndsdebatten.se minskade för andra året i rad. År 2017 besökte 34 345 
personer webbportalen, vilket är en minskning med 24 procent jämfört med 2016. Det kan bero på att vi 
hade stora tekniska problem med webbsidan under första halvan av året. Andra orsaker kan vara 
konkorrens från OmVärlden samt att det var få intensiva samhällsdebatter om globala utvecklingsfrågor 
under 2017.  

Samtidigt ökade våra följare på Facebook och Twitter stadigt. I slutet av 2017 hade vi 6 012 följare på 
Twitter och 4 508 följare på Facebook, en total ökning med 10 procent jämfört med 2016. 

Under våren och sommaren hade vi problem med vårt webbhotell. Servern gick ner om och om igen och 
vissa dagar gick det inte alls att komma in på Biståndsdebatten.se. Det innebar att trafiken minskade och vi 
tappade troligen både förtroende och trogen publik. Till slut lyckades vi, tillsammans med webbhotellet 
och med extern hjälp, åtgärda problemet och under hösten fungerade webbsidan äntligen som den ska. I 
slutet av året bytte vi även webbhotell, eftersom vårt gamla webbhotell blev uppköpt av Loopia. 

Vår intensiva närvaro under Almedalsveckan fortsätter att dra mycket trafik till webbportalen. Under 
Almedalsveckan 2017 publicerade vi referat, intervjuer och podcastreportage på Biståndsdebatten.se samt 
i sociala medier. Den 21 personer starka redaktionen i Almedalen var dessutom väl synlig under veckan 
och det gjorde att många fick upp ögonen för Biståndsdebatten.se. 
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Sammanställning webb och sociala medier 

Våra webbplatser 

 Unika användare Sessioner 
fuf.se 28 177 51 423 
fufkorrespondenterna.com 6 686 7 931 
biståndsdebatten.se 34 345 53 211 
Totalt 69 208 112 565 

 

Sociala medier 

Föreningen för Utvecklingsfrågor 

 Följare Interaktioner Räckvidd 
Facebook 4 121 27 022 689 004 
Twitter 2 386 868 169 316 
Instagram 1 267 - - 

Totalt 7 774 27 890 858 320 
 

FUF-korrespondenterna 

 Följare Interaktioner Räckvidd 
Instagram 984 - - 

Totalt 984 - - 
 

 

Biståndsdebatten 

 Följare Interaktioner Räckvidd 
Facebook 4 508 24 987 816 190 
Twitter 6 012 9 877 2 107 200 

Totalt 10 520 34 864 2 923 390 
 

 

Webbsändningar och podcast 

 Visningar/nedladdningar 
Webbsändningar via Youtube 8 459 
Webbsändningar via Facebook 6 435 
Webbsändningar via partners 114 
Podcast 10 482 

Totalt 25 490 
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Yrkesnätverk och praktik 

Praktikantprogrammet 

Praktikantprogrammet syftar till att tillhandahålla möjligheter för studenter på universitetsnivå att öka sin 
kompetens genom att arbeta praktiskt med globala utvecklingsfrågor och internationellt samarbete i 
Sverige; samt att därigenom förse svenska aktörer inom utvecklingssamarbetet med kapacitetsstärkta 
praktikanter och stärka den svenska resursbasen. 

 

Nyckeltal 2017 
 Resultat 
Antal deltagare/praktikanter 70 
Antal praktikarbetsplatser 20 
Antal kurstillfällen för 
praktikanter/handledare 

15 

Antal nätverkstillfällen 7 
Antal informationstillfällen 12 
Antal öppna aktiviteter 2 
Antal deltagare i öppna aktiviteter 140 
Andel deltagare som anser att 
deltagande givit ökad relevant 
kunskap 

100% 

Andel deltagare som anser att de 
fått relevant praktisk erfarenhet 

100% 

Antal deltagare som anser sig ha 
stärkt sitt nätverk 

100% 

Andel praktikplatser som anser 
att praktikanten är en möjlig 
framtida rekrytering 

100% 

 

Praktikförmedling, kompetensutveckling och informationsspridning 
2017 deltog 70 studenter, varav 56 kvinnor och 14 män, i praktikantprogrammet på 20 olika 
organisationer inom utvecklingssektorn. Parallellt med praktiken erbjöds praktikanterna olika 
kompetenshöjande aktiviteter. Från och med vårterminen 2017 är samtliga aktiviteter under dagtid 
obligatoriska. 

I syfte att sprida information och skapa återväxt i praktikantprogrammet har FUF:s kansli och 
praktikanterna också deltagit vid olika universitets arbetsmarknadsdagar. Fokus har varit att täcka in en 
bredd av utbildningsinriktningar; de samhällsvetenskapliga ämnena såväl som ekonomi, juridik, 
miljövetenskap, teknologi och agronomi. Detta eftersom vi vill öka mångfalden inom programmet. En del 
praktikanter har även själva tagit initiativ till informationstillfällen. 

Programmet visar fortsatt positiva resultat i utvärderingarna. Det finns dock ett par punkter utmaningar, 
exempelvis möjligheten att genom praktikantprogrammet bidra till strategisk kompetensförsörjning för 
sektorn och breddning av resursbasen. Utöver detta arbetar vi kontinuerligt med att anpassa och utveckla 
programmets innehåll, för att på bästa sätt förbereda deltagarna för arbetslivet.  
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Strategisk kompetensförsörjning 
När det gäller strategisk kompetensförsörjning har FUF under året i princip valt de praktikplatser vars 
annonser skickats in i tid, då kontakten med Sida varit bristande. Under hösten 2017 hade FUF:s 
programsamordnare ett möte med en av HR-strategerna på Sida för att diskutera samarbetet framåt. När 
Sida är färdiga med kompetenskartläggningen kommer FUF, tillsammans med Sida, kunna ta mer 
strategiska beslut vad gäller praktikplatser som ingår i programmet. 

Breddning av resursbasen 
Av de 358 unika sökanden under 2017 var 18% män. Av de 70 som valdes ut av praktikplatserna för 
praktiktjänstgöring var 14 män, det vill säga 20% av praktikanterna. Här visar statistiken tydligt att FUF 
behöver bredda den målgrupp som söker till praktikprogrammet. Ett sätt kan vara att kontakta 
organisationer som skulle kunna locka andra deltagare än de nuvarande. FUF behöver också vara ännu 
tydligare gentemot de deltagande organisationer vilka sköter den slutgiltiga rekryteringen att de genom sin 
praktikantrekrytering kan påverka resursbasen långsiktigt också ur ett mångfaldsperspektiv. Vi arbetar 
också med att tänka brett i det utåtriktade arbetet inom hela FUF:s verksamhet gällande vilka som syns i 
officiella FUF-sammanhang, såsom talare på de seminarier och utbildningar som vi arrangerar. Vi strävar 
alltid mot att representation ifråga om kön, bakgrund etc. speglar den mångfald som vi önskar uppnå 
inom praktikantprogrammet. Glädjande nog ser vi inför vårterminen 2018 att könsfördelningen är något 
bättre bland både sökande (21% män) och rekryterade praktikanter (30% män). Detta kan eventuellt delvis 
tillskrivas det faktum att under höstterminen 2017 har män varit synligare än tidigare i marknadsföringen 
av programmet och praktikplatserna. 

Programmet 
Till hösten valde vi att lägga till ett pass om arbetsrätt och arbetsmiljö och valde bort CV-workshopen. 
Detta byte grundar sig bland annat i att vi under vårterminen hade två personer som fick 
utmattningssymtom. Vi bör informera om riskerna med stressrelaterad ohälsa och förtydliga vilket ansvar 
organisationen har för praktikplatsens verksamhet och resultat och skillnaden mellan praktikant och 
anställd, för att ytterligare tydliggöra att praktiken är ett lärotillfälle, inte en anställning. 

Young Professionals 

Yrkesnätverket Young Professionals är ett nätverk för unga personer som nyligen inlett en karriär inom 
utvecklingssektorn. Verksamheten syftar till att öka deltagarnas kunskap och engagemang för 
utvecklingsfrågor, utgöra ett stöd till unga personer och samtidigt stärka FUF:s nätverk inom sektorn. 

 

Nyckeltal 2017 
 Resultat 
Antal aktiviteter 10 
Antal deltagare 36 
Andel deltagare som anser sig ha 
fått möjlighet att utbyta 
kunskaper och erfarenheter inom 
utvecklingssektorn 

100% 

Andel deltagare som stärkt sitt 
nätverk inom utvecklingssektorn 

93% 
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Ett nätverk för unga i karriären 
De 36 medlemmarna i Young Professionals-nätverket har mötts på nio nätverksträffar och en kurshelg 
under 2017, där den första nätverksträffen hölls i februari 2017 och den sista träffen för året genomfördes 
i december 2017. Under vårens nätverksträffar lärde sig deltagarna mer om ledarskap inom civila 
samhället, de gjorde olika övningar där de diskuterade arbetsrelaterade frågor, de lärde sig att 
löneförhandla, speedminglade och gjorde övningar inom personlig karriärsutveckling. De gjorde även ett 
arbetsplatsbesök på Svenska FN-förbundet där en senior kollega höll en presentation (”bring a senior”). 
Under sommaravslutningen åt närverket middag och lyssnade till inspirationsföreläsaren Milad 
Mohammadi och hade en anslutande workshop.  

Under höstens nätverksträffar har deltagarna diskuterat utmaningar och lärdomar utifrån sin 
arbetssituation, pratat om strategisk kommunikation på Twitter och planerat höstens kurshelg 
tillsammans. Kurshelgen genomfördes den 9–11 november på Sida SPF och femton av nätverkets 
medlemmar deltog. Deltagarna fick presentera sina arbeten mer ingående än de annars har tid för, de gick 
en utbildning i värdebaserat ledarskap, i multidimensionell fattigdomsanalys och gjorde en workshop i 
interaktiv omvärldsbevakning.  

Deltagarna i Young Professionals har visat stor uppskattning för nätverket under året, både genom 
utvärderingsenkäterna och under träffarna. Kurshelgen på Sida SPF var mycket uppskattad, både då det 
kunde läggas mer tid på kompetensutveckling och då medlemmarna fick möjlighet att lära känna varandra 
bättre. Det ledde till att medlemmarna var mer bekväma med att berätta om sig själva och sina 
arbetssituationer.  

En lärdom från 2017 är att de träffar som organiserades som frukostmöten inte hade lika hög närvaro som 
kvällsträffarna. Detta kommer att åtgärdas genom att alla möten nästkommande termin ska förläggas 
under kvällstid.  

Medlemmarna i Young Professionals-nätverket har varit mycket nöjda över hur nätverket ökat deras 
kunskaper om arbetsmarknaden och möjliga karriärvägar inom bistånds- och utvecklingssektorn. 
Nätverket har inte bidragit till samarbeten mellan medlemmarnas olika arbetsplatser, enligt 
utvärderingsenkäterna. Detta är ingenting som FUF har gjort några satsningar på, men det är värt att 
notera att vi kan lägga mer fokus på detta i framtiden. 

Mentorskapsprogrammet 

Genom FUF:s mentorskapsprogram kan unga medlemmar få stöd av våra mer erfarna medlemmar. 
Programmets mentorer kommer från vår medlemsbas och utgörs av såväl unga som precis avslutat sina 
studier och tagit sig in på arbetsmarknaden, som äldre medlemmar med ett helt händelserikt yrkesliv i 
ryggsäcken. 

 

Nyckeltal 2017 
 Resultat 
Antal adepter 40 
Antal mentorer 29 

Andel adepter som anser att 
deltagande givit ökad relevant 
kunskap 

90% 

Andel mentorer som anser att 
deltagande givit ökad relevant 
kunskap 

86% 
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Ett stöd i den enskildes utveckling 
Mentorer och adepter matchades ihop utifrån deltagarnas erfarenheter och intressen. Även adepternas mål 
med att delta i programmet vägdes in. Under vår- och höstterminens uppstartsmöten diskuterades vilka 
olika mål man kan sätta upp för programmet och mentorerna fick presentera sig och berätta om sina 
erfarenheter för alla deltagare, för att ge alla en uppfattning om FUF:s breda nätverk. 

Efter uppstarten uppmanades deltagarna i mentorskapsprogrammet att ses minst tre gånger under 
terminen och de fick en handbok för stöd och inspiration. Då mentorskapsprogrammet hänger på att 
deltagarna själva bokar in dessa träffar sågs inte hela gruppen fler gånger. Det var dock hela tiden möjligt 
att kontakta FUF för idéer, frågor och/eller kommentarer.  

Det har varit väldigt uppskattat av deltagarna att mötas över generationsgränserna. Både mentorer och 
adepter ansåg sig ha lärt sig något nytt av sin partner och en del har fortsatt ha kontakt även efter att 
programmet avslutats.  

En utmaning med mentorskapsprogrammet är att det är svårt att följa upp hur det går för alla deltagare. 
Det har skett sporadiskt då tillfälle har getts samt genom utvärderingsenkäterna, men inte inför eller efter 
varje enskilt möte. I utvärderingsenkäterna efterfrågades av en del deltagare att FUF ska schemalägga fler 
träffar eller påminna deltagarna att svara varandra. Det första är möjligt, men prioriterades inte under året 
då kansliet redan arbetar mycket kvällstid och att påminna deltagare om deras enskilda träffar är väldigt 
tidskrävande varför inte heller det har prioriterats. 
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Seminarier och evenemang 

Föreningens seminarieverksamhet syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för globala 
utvecklingsfrågor, både bland de som redan är verksamma inom utvecklingssektorn eller studerar frågorna 
och hos en bredare allmänhet. Den verksamhet som bedrivs i Stockholm kan genom olika digitala kanaler 
nå en mer spridd publik. 

 

Nyckeltal 2017 
 Resultat 
Antal seminarier 28 
Antal deltagare 2 039 
Antal visningar av webbsändning 3 621 
Antal nedladdningar av 
podcastversioner 

5 896 

Andel deltagare som uppger att 
deltagande givit ökad kunskap 
om behandlade ämnen 

87% 

Andel deltagare som uppger att 
seminariet var ett värdefullt 
informations- och 
diskussionstillfälle 

91% 

 

Ett omfattande seminarieprogram 
Under året har 28 seminarier arrangerats för totalt 2 035 deltagare, att jämföra med föregående år då 27 
seminarier arrangerades för 1 898 deltagare. Seminarierna arrangeras och administreras av FUF:s kansli 
och styrelse, ofta i samarbete med andra organisationer. FUF arrangerar såväl stora evenemang med 
expertpaneler som mindre seminarier under avslappnade former i den egna kanslilokalen. För en 
sammanställning av 2017 års seminarier, se bilaga 2. 

Publiken är vid de flesta av FUF:s seminarier blandad. Personer som arbetar med globala 
utvecklingsfrågor inom civilsamhället och offentlig sektor, studenter och pensionärer är vanliga deltagare.  

Under året har totalt 206 seminariedeltagare svarat på våra seminarieenkäter (10 % av alla deltagare), och 
responsen är i regel positiv. 87 % av svaranden uppger att de genom seminariet har ökat sina kunskaper 
om det ämne som behandlades. Av dessa tror 90 % att de kommer att ha nytta av sin nya kunskap i t.ex. 
jobb eller studier och 91 % säger att de kommer att dela med sig av den nya kunskapen till andra, främst 
vänner, arbetskamrater, familj och inom föreningsliv. Vidare tycker 92 % av svaranden att seminariet som 
de besökte höll god kvalitet, och 91 % tyckte att det var ett värdefullt informations- och 
diskussionstillfälle. 

Vi får förhållandevis få negativa kommentarer i våra utvärderingar. Det händer att får vi kommentarer om 
att tiden för frågor från publiken är för kort, och några kommentarer rör att äldre personer i publiken 
lättare tar för sig när det är dags för frågestund jämfört med yngre personer. Några seminarier upplevs av 
vissa som att de är på för hög nivå, medan andra menar att de inte lärt sig något nytt. Ibland upplevs 
seminarielokalerna som för små. 

I övrigt kan konstateras att könsfördelningen bland talarna på seminarierna under året har varit något 
ojämn (41% kvinnor och 59% män), vilket visar att detta är något vi fortsatt behöver arbeta aktivt med. 
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FUF har under året webbsänt så många seminarier som möjligt och har genom YouTube-kanalen 
FUFplay (youtube.com/fufplay) och Facebook nått en större publik. Fyra av de seminarier som vi har 
arrangerat under året har webbsänts av våra samarbetspartners (Sida och MR-dagarna). Totalt har FUF:s 
seminariefilmer visats 3 621 gånger under 2017. Vi publicerar även ljudfilerna från webbsändningarna i 
form av podcasts, eftersom vi ser att även detta är en kanal som når ut brett. Under 2017 har FUF:s 
seminariepodcasts laddats ned totalt 5 896 gånger. 

Mediebevakning och världsångest i Almedalen 
FUF:s seminarieverksamhet under året har uppmärksammats i media flera gånger. Dagens Nyheter 
bevakade FUF:s och Transparency International Sveriges seminarium Så kan korruption förhindras i olje-, gas- 
och gruvindustrin och Sveriges Radio bevakade vår årliga utfrågning om biståndsbudgeten på 
Utrikesdepartementet. Seminarieserien Bota din världsångest som arrangerades tillsammans med tidningen 
OmVärlden i Almedalen uppmärksammades av SVT Nyheter som ”en av de mer iögonfallande” 
programpunkterna under veckan.  

Bota din världsångest, som byggde vidare på Bikta din världsångest från 2016, blev överhuvudtaget en succé. 
Tre öppna “terapisessioner” behandlade varsitt tema. Politiker, experter och journalister agerade 
terapeuter och klienter, och kulturpersonligheterna Marit Bergman, Emil Jensen och Bob Hansson 
framförde varsin kväll en musikalisk eller poetisk tolkning av sessionens tema. Det överfulla 
seminarietältet visade att det finns en efterfrågan på annorlunda arrangemang som blandar humor och 
allvar kring aktuella teman – något vi tar med oss i planeringen av framtida verksamhet. 

Stockholm Civil Society Days 
FUF var (genom kanslichef Anna Sjöberg Tibblin) med i arbetsgruppen som planerade för, och 
genomförde, den internationella tredagarskonferensen Stockholm Civil Society Days 2017 (20-22 
september). Konferensen hade undertemat ”Active Space Defense” och handlade om det krympande 
utrymmet för civilsamhället runt om i världen. Inkluderande metoder och stort fokus på deltagande från 
de 310 konferensdeltagarna i workshops etc. gjorde det till en aktiv och produktiv konferens.  

Att FUF bjuds in att medverka i planering och genomförande av den här typen av konferenser ser vi som 
ett av flera tecken på att organisationen har gott anseende inom utvecklingssektorn i Sverige och är en 
uppskattad samarbetspartner. 
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Projekt: Fred och Säkerhet 

Projektet utgjordes av en serie seminarier på temat fred och säkerhet och syftade till att sprida kunskap 
och främja debatt om utrymmet för icke-militärt fredsarbete. Förutom seminarier ingick också en särskild 
projektsida på Biståndsdebatten.se samt ett antal exklusiva debattartiklar. Projektet finansierades av 
Fredsmiljonen genom Folke Bernadotteakademin. 

 

Nyckeltal 2017 
 

 

En seminarieserie om icke-militärt fredsarbete 
2017 beviljades FUF för tredje gången ett bidrag av Folke Bernadotteakademin för att driva ett 
informations- och debattprojekt om fred och säkerhet. Den här gången hade projektet som syfte att sprida 
kunskap och främja debatt om utrymmet för icke-militärt fredsarbete.  

Projektet påbörjades 1 april och avslutades 31 december. En serie om tre seminarier webbsändes och 
publicerades, tillsammans med exklusiva debattinlägg skrivna av sakkunniga på de frågor som 
seminarierna lyfte, på den projektspecifika sidan bistandsdebatten.se/fredsakerhet2017. Där, och i FUF:s 
och Biståndsdebattens sociala mediekanaler, hade målgruppen möjlighet att ge sig in i debatten om fred 
och säkerhet genom att kommentera och replikera.  

Totalt deltog 115 personer vid seminarierna, filmerna hade 278 visningar och podcastversionerna laddades 
ned 324 gånger. Utvärderingarna visar att 93% av seminariedeltagarna som svarade på enkäterna upplevde 
att deras kunskap om de diskuterade frågorna ökade och 86% av dessa spred vidare kunskapen, 
framförallt till vänner, arbetskamrater och familj. 70% fick större intresse/engagemang för frågorna och 
83% upplevde att de hade möjlighet att delta i efterföljande debatt och diskussioner. 

Att två av seminarierna genomfördes under den senare delen av hösten, när seminarieschemat var 
fullspäckat, gjorde antagligen att färre personer deltog än vad som annars hade varit fallet. God 
framförhållning och en jämnare fördelning av seminarier över året tar vi med oss som ledord inför nästa 
år, då vi återigen beviljats projektstöd från Fredsmiljonen. 

 

  

 Resultat 
Antal seminarier 3 
Antal deltagare 115 
Antal visningar av webbsändning 278 
Antal nedladdningar av 
podcastversioner 

324 

Antal exklusiva debattartiklar 7 

Andel deltagare som uppger att 
deltagande givit ökad kunskap 
om behandlade ämnen 

93% 

Andel deltagare som anser att 
deltagandet bidragit till ökat 
engagemang 

70% 
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Utbildning och fortbildning 

Kommunikationsgrupper/Lokalgrupper 

En betydande del av föreningens verksamhetsidé är att ge medlemmarna kunskap och möjlighet att själva 
bidra till att informera och bidra till debatt om global hållbar utveckling. Våra kommunikationsgrupper gör 
ett omfattande arbete i praktiken och bidrar med sin omvärldsbevakning till hela utvecklingssektorn. 
Under året erbjöds aktiva från alla grupper att bevaka konferenser och seminarier, bland annat Mänskliga 
Rättighetsdagarna, Stockholm Civil Society Days och Stockholm Internet Forum därifrån de twittrat, 
intervjuat samt producerat texter och podcasts. Aktiva från alla kommunikationsgrupper erbjuds också att 
ingå i FUF:s Almedalsredaktion som bevakar ett stort antal seminarier. 

 
Nyckeltal 2017 

 Resultat 
Antal kommunikationsgrupper 7 
Antal ideellt aktiva 187 
Antal aktiviteter arrangerade av 
kommunikationsgrupper 

21 

Antal deltagare i aktiviteter 
arrangerade av 
kommunikationsgrupper 

460 

Andel ideellt aktiva som anser att 
engagemanget givit ökad relevant 
kunskap 

100% 

Andel ideellt aktiva som anser att 
de fått relevant praktisk erfarenhet 

100% 

 

Seminariegruppen 

Seminariegruppen bestod under året av 34 ideellt aktiva som hade i uppgift att planera och genomföra 
FUF:s så kallande FUF-fåtöljer. Studenterna valde själva teman på fåtöljerna och bjöd in talare. Kansliet 
kallade till möten, handledde och utbildade gruppen och korrekturläste inbjudningar och referat. Gruppen 
anordnade 12 fåtöljer på teman som konflikter i Burma, det svenska kvinnliga medlingsnätverket, hållbara 
banker och ohållbara diamanter. 

FUF-bladet 

Tidningsredaktionen bestod under året av 19 ideellt aktiva och har under året producerat fyra tidningar på 
temana jämställdhet, demokrati i kris, turism och dolda konflikter. Studenterna fick genom sitt arbete 
möjlighet att fördjupa sig i, och belysa, ämnen som de tycker är viktiga och intressanta samtidigt som de 
lärt sig, och övat upp journalistiska metoder och färdigheter. Tidningarna bestod bland annat av reportage, 
intervjuer, krönikor av både gästskribenter och redaktionen. Kansliet kallade till möten, satte upp 
deadlines, handledde skribenterna, sammanställde, korrekturläste, redigerade, layoutade och marknadsför 
tidningen, men påverkar utöver detta inte redaktionens val av ämnen eller arbete. 
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FUF-korrespondenterna 

FUF-korrespondentgruppen syftar till att bredda svensk utrikesrapportering och fördjupa perspektiven, 
samt att ge läsarna en unik inblick i förhållanden och aktuella händelser runt om i världen. FUF-
korrespondenterna befinner sig ofta långt ifrån klassiska korrespondentmetropoler och riktar strålkastarna 
mot mediebrusets bortglömda utvecklingsfrågor. Genom bloggen fufkorrespondenterna.com, 
Instagramkontot @fufkorrespondenterna och webb-tidningen ”FUF i Världen” kunde de 76 FUF-
korrespondenterna dela med sig av erfarenheter och upplevelser och berätta om de frågor som låg dem 
närmast hjärtat. Som läsare kunde man också göra sin röst hörd och ta del i debatten genom att 
kommentera inläggen på bloggen och Instagram. Tidningen FUF i Världen innehåller bland annat av 
reportage, intervjuer, krönikor av både gästskribenter och redaktionen. Kansliet sätter upp deadlines, 
handleder skribenterna, sammanställer, korrekturläser, redigerar, layoutar och marknadsför tidningen, men 
påverkar utöver detta inte redaktionens val av ämnen eller arbete. Under 2017 har FUF-
korrespondenterna rapporterat från 33 länder. 

Biståndsdebattgruppen 

Biståndsdebattsgruppen bestod under vårterminen av 16 ideellt aktiva och under höstterminen av 19 
personer. De ansvarade för den dagliga omvärldsbevakningen och uppdateringen av webbsidan. Varje dag 
under året var en person ansvarig för att kolla igenom svenska opinionssidor och publicera ledar- och 
debattartiklar på Biståndsdebatten.se. En annan person var ansvarig för att leta efter seminarier om 
globala frågor och lägga upp dem i vårt kalendarium. Dessutom bevakade gruppen seminarier genom att 
gå på dem och skriva referat till webbsidan eller twittra från Biståndsdebattens konto. 

Almedalsredaktionen 

Almedalsredaktionen bestod 2017 av 18 ideellt aktiva (planen var 21, men 3 blev sjuka/fick förhinder sista 
dagarna före avresa) och 3 personer från kansliet. Redaktionen bevakade 95 seminarier genom att twittra 
och skriva referat. Den gjorde också 35 direktsända videointervjuer med politiker och sakkunniga samt 5 
podcastreportage om globala frågor. Under vårterminen jobbade en styrgrupp bestående av 6 ideella med 
att organisera, utbilda och förbereda redaktionen inför arbetet i Almedalen. 

FUF Lund 

De engagerade i Lund har under året varit mycket aktiva. Gruppen har under året anordnat seminarier, 
skrivit ett eget nummer av FUF-bladet, startat en egen blogg på engelska i form av ett nätmagasin med 
olika teman. De har representerat FUF på Lunds Universitets hälsningsgillen och bevakat Mänskliga 
Rättighetsdagarna där de gjort intervjuer och skrivit referat.  

FUF Göteborg 

Under året arrangerade gruppen sex aktiviteter kallade Kaffe Global på ett kafé i Göteborg där man 
diskuterade olika teman. Gruppen var mer aktiv under vårterminen och hade i slutet av 2017 tagit en paus 
i engagemanget på grund av brist på tid.  
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Utbildningsprogram 

Utbildningsprogrammet syftar till att öka deltagarnas kunskap om och engagemang för hållbar global 
utveckling. Programmet består av olika fristående utbildningskurser. Kursernas innehåll varierar beroende 
på syfte och målgrupp. I vissa fall erbjuds kurserna som en del i ett pågående projekt såsom utbildning av 
Almedalsredaktionen och kommunikationsgrupperna, och i andra fall utgör kurserna ett mer omfattande 
fristående projekt som Sommarakademin och Kommunikationskursen i Härnösand. 

 

Nyckeltal 2017 
 Resultat 
Antal aktiviteter 20 

Antal deltagare 237 

Andel deltagare som anser att 
deltagande givit ökad relevant 
kunskap 

100% 

Andel deltagare som uppger att 
de sprider informationen vidare 

88% 

 

Sommarakademin 

Sommarakademin genomfördes 13–18 juni i Härnösand i samarbete med Sida Partnership Forum med 45 
deltagare. Under tre heldagar fick deltagarna ta del av inspiration och information hur de kan engagera sig 
i stort och smått med Agenda 2030 som fokus. 100% av deltagarna ansåg att de genom SA hade ökat både 
sina kunskaper och sitt engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt samarbete.  

Deltagare från hela Sverige med olika bakgrunder och erfarenheter sökte. Totalt 120 ansökningar inkom. 
Genom urvalet bjöd vi in deltagare som kompletterade varandra vad gäller förkunskaper, bakgrunder, 
ålder och geografisk spridning. Vi strävade efter att få deltagare som representerade ett tvärsnitt av unga i 
Sverige idag. Personerna som sökte har olika erfarenheter, kommer från hela Sverige och har olika 
bakgrund. Dock var det övervägande kvinnor som sökte: enbart 10 av 120 ansökningar var från män. 

Vid uppföljningen i februari 2018 anger 56 % av de svaranden att de på olika sätt har engagerat sig i frågor 
som rör global hållbar utveckling efter Sommarakademin. Det ökade egna engagemanget innebär till 
exempel att deltagarna har sett över sin egen privata konsumtion, engagerat sig i UNDP, valt att studera 
vidare på universitet med fokus på miljö och hållbar utveckling eller arrangerat informationsträffar på sina 
arbetsplatser.  

Då Sommarakademin kan tjäna som dörröppnare till nya målgrupper, vilket på sikt kan bredda den 
svenska resursbasen, har vi försökt nå en bredare målgrupp. Till SA 2018 kommer vi fortsätta gå ut brett 
för att ytterligare bredda rekryteringsunderlaget för utbildningen. Bland annat ser vi över vårt 
marknadsförningsmaterial, vilka aktörer/grupper/nyckelpersoner vi tar direkt kontakt med och har 
fortsatt fokus på mångfald när vi gör det slutgiltiga urvalet bland de sökande. Vi kommer också fokusera 
på att skapa möjligheter och idéer till hur deltagarna kan engagera sig efter SA oavsett vilken 
utbildningsnivå de befinner sig på då detta efterfrågats av deltagarna. 

Kommunikationskurs 

Kommunikationskursen genomfördes den 19–22 oktober på Sida SPF:s kursgård i Härnösand. Under tre 
heldagar fick de 30 deltagarna lära sig att skildra världen, strategisk kommunikation, att skriva 
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journalistiskt och att skriva och hålla presentationer. Medverkande var Alex Muigai (FCG Sweden) samt 
personer från Gullers Grupp med diverse inriktning.  

Deltagarna var FUF:s ideellt aktiva från lokalavdelningen i Lund, seminariegruppen, 
Biståndsdebattsgruppen och FUF-bladsgruppen. Vi gav även åtta personer från FN-förbundet möjlighet 
att delta. 

Deltagarna var överlag mycket nöjda med kursen. Det kursmoment som var mest uppskattat enligt både 
kommentarer under kursen och i utvärderingsenkäten var Alex Muigais pass om fördomar och 
exotifiering som var en riktig ögonöppnare för många av deltagarna. 

Det var inte jämställt bland talarna på årets kurs då alla var män. Detta var dock på grund av att de 
kvinnliga paneldeltagarna var tvungna att ställa in med kort varsel varpå vi tog bort det passet helt. Den 
bristande könsmässiga balansen bland talarna påpekades också av deltagarna. Vid planeringen av 
kommande kurser behöver vi tänka på detta och vid behov förklara en eventuell obalans i början av en 
kurs, då vi vill vara tydliga med att jämställdhet och mångfald är viktigt för FUF.  

Själva kommunikationsdelen i kursen hölls av Gullers Grupp. Texterna de valt att ha med som exempel 
var inte tillräckligt kopplade till utvecklingsfrågor och inte helt relevanta för den typ av texter som FUF:s 
ideellt aktiva skriver. Även kursmomentet som rörde sociala medier var inte tillräckligt anpassat till vare sig 
att kommunicera utvecklingsfrågor eller till det sätt som våra aktiva arbetar. Trots att deltagarna varit 
mycket nöjda med kursen så ser vi på FUF utvecklingspotential. Under planeringen av kommande 
kommunikationskurser kommer kansliet att lägga ner större möda på att planera även dessa kursmoment.  

Utbildningar i teori och praktik 

Kommunikationsgrupperna har under året fått kontinuerlig kompetensutveckling. De fick bland annat lära 
sig sköta streamingutrustningen, sköta Biståndsdebattens Twitterkonto, minikurser i FUF:s syn på hållbar 
global utveckling och föreläsningar i relevanta ämnen. Dessa kompetensutvecklingstillfällen hölls oftast 
under kvällstid då de olika grupperna hade sina möten.  

FUF höll även en ambassadörsutbildning för aktiva. Dessa FUF-ambassadörer skulle ha till uppgift att 
representera FUF i olika offentliga sammanhang.  

Inför större evenemang som FUF:s aktiva varit utskickade för att bevaka har mer omfattande utbildningar 
hållits. Inför Almedalen hölls en heldagskickoff där de fick lära sig journalistiskt skrivande och sociala 
medier och intervjuteknik, samt en podcastkurs och en teknikkurs under två kvällar. De aktiva i Lund fick 
i uppgift att bevaka Mänskliga Rättighetsdagarna och inför detta hölls en halvdagskurs i intervjuteknik, 
utvecklingsfrågor och journalistiskt skrivande. 

Att FUF erbjuder kompetensutveckling är otroligt uppskattat av de aktiva och är ofta en av anledningarna 
till att de väljer att engagera sig.  

Det var inte så eftertraktat att gå FUF:s ambassadörsutbildning som hölls under våren: endast fyra 
personer deltog. Detta beror förmodligen på att man inte fick något uppdrag efter avslutad utbildning, 
utan att man ska kunna ställa upp när tillfälle ges. FUF har hållit denna utbildning i några år nu, men 
ambassadörerna har använts ytterst få tillfällen. Med bakgrund av detta kommer kansliet inte att hålla 
denna utbildning fortsättningsvis, om inte finns ett tydligt behov uppstår. 

Även Twitter- och streamingkurser kommer att hållas om det efterfrågas av de aktiva, då det är 
tidskrävande. Speciellt streamingkursen ger oftast inte tillräckligt med kunskap för att man ska kunna 
sköta streamingutrustningen felfritt, utan bidrar till att de aktiva får en uppfattning om vilka delar som 
finns och hur lång tid det tar. 
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Fortbildningsverksamhet 

Föreningens fortbildningsverksamhet vänder sig i första hand till de medlemmar som fortsatt söker att 
öka sin kunskap och sitt engagemang för hållbar global utveckling. 

 

Nyckeltal 2017 
 Resultat 
Antal aktiviteter 7 
Antal deltagare 35 

 

Bokklubben 

Bokklubben är en uppskattad medlemsdriven verksamhet som samlar en grupp om 10 medlemmar med 
ett gemensamt intresse för utvecklingsfrågor till en studiecirkel kring litteratur. Gruppen samlas för 
diskussioner och utbyte av erfarenheter flera gånger per termin. 
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Medlemsverksamhet 

I en allt större och mer omfattande verksamhet arrangerar föreningen också verksamhet som bjuder in alla 
våra medlemmar till särskilda aktiviteter och sammanträden. 

 

Nyckeltal 2017 
 Resultat 
Antal aktiviteter 5 
Antal deltagare 183 

 

Terminsuppstart, mingel och årsmöte 
Under året bjöd föreningen in sina medlemmar till fem öppna medlemsaktiviteter. Två av dem var 
uppstartsmöten inför nya terminer, ett årsmöte, ett vårmingel och ett julmingel. Aktiviteterna är, med 
undantag för vissa mer formella delar, i första hand sociala sammankomster för nya och gamla att mötas i 
föreningens verksamhet. 
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FUF-priset 

Priset delas ut årligen för särskilt goda insatser inom internationellt utvecklings- och biståndsarbete. Det 
kan delas ut till enskilda personer eller organisationer i Sverige. Syftet kan vara att ge erkännande åt en 
lång och framstående verksamhet eller att lyfta fram och därmed kunna främja nyare lovvärda insatser. 

2017 delades priset ut till Hanna Tsadik och Gun-Britt Andersson med följande motiveringar. 

Hannah Tsadik för att hon genom sitt strategiska ledarskap utvecklat ett innovativt och 
framgångsrikt regionalt fredsprogram på Afrikas horn. Som företrädare för Life & Peace Institute 

har hon i olika roller på plats i Addis Abeba mellan 2008 och 2017 medverkat till, och lett en rad 
analys- och forskningsinsatser, samt initierat innovativa vägar till fred och utveckling i en svårt 

konfliktdrabbad region. Under hennes ledning förhandlades också ett samarbetsavtal med 
Afrikanska Unionen fram. På ett vinnande sätt har Hannah Tsadik skapat fungerande 

mötesplatser och bidragit till samverkan över gränser, såväl mellan civilsamhälle och politiska 
strukturer, forskare och praktiker, som över nationsgränser 

Gun-Britt Andersson för att hon under hela sitt verksamma liv verkat i utvecklingsfrågor som 
mycket engagerad tjänsteman, som politiker och som privatperson. Hon har i sitt arbete på Styrelsen 

för u-landsforskning (SAREC), Sida och Utrikesdepartementet gjort betydande insatser för 
utvecklingen av Sveriges utvecklingspolitik och bistånd. Som ledamot i Expertgruppen för 

biståndsanalys arbetar hon med att sprida kunskap om utvecklingsfrågor. Hon har också verkat 
aktivt utanför sin officiella roll, under de senaste åren har hon gjort en banbrytande insats som 

ordförande för Joha Trust som är en stödförening för flickors utbildning i Tanzania. 

Under våren 2018 välkomnar FUF pristagarna till två särskilda pristagarseminarier där de utifrån sina 
erfarenheter kommer att dela med sig av sin kunskap och sina perspektiv. 
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Bilaga 1. Styrelse och kansli 2017 

Styrelse 

Rolf Carlman 
Ordförande 

Civilingenjör, maskinteknik, KTH samt nationalekonomi vid Stockholms universitet. 
Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan mitten av 70-talet. FN:s regionala 
kommission för Västasien, UNESCWA, Beirut; Forskningsstudie i Jemen 1978. 
Sedan 1980 arbetade Rolf bl.a. som programchef och t.f. myndighetschef för 
SAREC – Styrelsen för u-landsforskning och på SIDA/Sida som chef för 
energisektionen, avdelningschef för avdelningarna forskningssamarbete, infrastruktur 
och ekonomiskt samarbete samt verksamhetsstyrning. Utlandstationeringar som 
industrihandläggare vid ambassaden Hanoi, chargé d’affaires i Laos, chef för Svenska 
institutet i Alexandria samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken/Gaza. 
Tidigare styrelseuppdrag i Medicinska forskningsrådet, Swedfund, Svenska 
UNESCO-rådet samt f.n. i Hand-in-Hand, Sverige. Sedan pensioneringen 
projektuppdrag för bl.a. Sida. 

Helena Bjuremalm Fil kand i statsvetenskap, examen från Journalisthögskolan, Fulbrightstipendiat vid 
University of Massachusetts. Helena är chef för International IDEA:s demokrati- 
och utvecklingsprogram. Hon var tidigare ledande ämnesföreträdare för 
demokratibistånd vid Sidas avdelning för tematiskt stöd. Regionalansvar och Sidas 
rådgivare för demokrati- och MR-frågor för Östafrika med bas i Nairobi. Hon har 
också hanterat Sidas demokrati- och MR-bistånd till Västafrika och arbetat som 
departementssekreterare vid UD med ansvar för humanitärt bistånd och bistånd till 
Afrikas horn och Centralafrika. 

Anna Blücher Anna Blücher har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och 
en master i statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms universitet. 
Anna skrev sin masteruppsats om illegal kapitalflykt och jobbar som policyrådgivare 
på Forum Syd med just skatteflyktsfrågan. Tidigare arbetade hon som administrativt 
stöd till staberna på Kronofogdens huvudkontor. Hon har gjort praktik för IM i 
Nepal samt på CONCORD Sverige där hon främst arbetar med samordning kring 
post 2015-processen, lanseringen av Barometerrapporten samt aktiviteter kring 
Europaparlamentsvalet. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bl.a. i FUF-
bladsredaktionen. 

Jan Cedergren Jan Cedergren har efter sin pensionering haft en rad internationella uppdrag bl a som 
ordförande i styrelsen för Adapation Fund, samt för OECD:s arbete med Aid 
Effectiveness och för FN:s fond för klimatanpassning. Som Sveriges representant 
var han med om att bygga upp den Gröna Fonden.  I början av sin karriär var han 
chef vid flera av de svenska biståndskontoren i Afrika, för att senare bli 
ställföreträdare generaldirektör på Sida och chef för det bilaterala biståndet på UD. 
Han har också haft chefsbefattning inom FN:s Mänskliga rättighets-kontor i Genève. 

Henrik Fröjmark Henrik Fröjmark arbetar VD på Rättviseförmedlingen. Henrik har tidigare arbetat på 
IM, Individuell Människohjälp, som policyrådgivare och som kanslichef Swedwatch 
och där han också varit ordförande. Han har dessförinnan en bakgrund som 
rådgivare i policyfrågor kring humanitärt bistånd för Svenska Kyrkans internationella 
verksamhet. 

Victoria Gillberg Victoria Gillberg arbetar som kommunikatör på Diakonia och är utbildad journalist 
från Stockholms universitet. Victoria har tidigare arbetat som webbredaktör för 
tidningen OmVärlden, där hennes arbete fokuserade på produktion och spridning av 
artiklar och podcasts. 

Sanna Godeau Sanna Godeau har studerat juridik med inriktning på folkrätt samt statsvetenskap 
och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet. Hon har även studerat vid 
Edinburgh University i Storbritannien. Hon har under de senaste två åren tjänstgjort 
vid UD:s enhet för konfliktfrågor och humanitär politik, med fokus på Sveriges 
bidrag till det första humanitära världstoppmötet i Istanbul. Inom kort inleder hon 
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sin nya tjänst på kansliet för krishantering inom Justitiedepartementet. Sanna har 
tidigare bland annat varit ideellt engagerad i Svenska Röda Korset Uppsala och har 
flerårig styrelsevana från Östgöta Nation i Uppsala. 

Gabriella Irsten Gabriella Irsten arbetar som politisk handläggare på Internationella kvinnoförbundet 
för Fred och Frihet (IKFF) i Stockholm. Tidigare har hon arbetat för Reaching 
Critical Will, ett självständigt program inom IKFF:s internationella arbete i Geneve. 
Hon har även jobbat som konsult på FN i New York med frågor relaterade till 
rymdsäkerhet. Hon har en dubbel masterexamen i humanitära insatser, 
fredsbyggande och konfliktlösning (NOHA) från Ruhr-Universität Bochum i 
Tyskland och Uppsala Universitet. Gabriella har varit aktiv i FUF sedan 2011, bl a 
som korrespondent från FN och Geneve, och från Almedalen. För tillfället är hon 
med i nätverket för Young Professionals och är även FUF mentor. 

Eva Lithman Eva Lithman har varit chef för dåvarande Sekretariatet för utvärdering och 
internrevision vid Sida. Under den tiden var hon ordförande för 
utvärderingsnätverket inom OECD/DAC. Hon har också arbetat som genderexpert 
inom Interamerikanska utvecklingsbanken i Washington och varit chef för Rädda 
Barnens Sydamerikakontor. Hon har längre fälterfarenhet från Sydamerika och 
Centralasien. Dessutom har hon varit revisionsdirektör vid dåvarande 
Riksrevisionsverket. Eva ingår i EBA (Expertgruppen för biståndsanalys) sedan 
2013. Hon gick i pension från Sida våren 2012 och arbetar för närvarande som 
frilansande konsult. 

Lennart Wohlgemouth Lennart är gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och 
europeisk biståndspolitik vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet. 
Tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 1993 -2005 och 
i 28 år på Sida, sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för 
undervisningsbyrån. Ledamot i ECDPMs och NUFUs styrelser. 

 

Kansli 

Kansliet har under året letts av kanslichef Anna Sjöberg Tibblin. Under perioden 20171009-20190131 är 
Henrik Karlsson vikarierande kanslichef. Vid kansliet arbetar också verksamhetsområdesansvariga Kerstin 
Edqvist (Forum/Biståndsdebatten), Jenny Axelsson (Yrkesnätverk och praktik), Malin Stjernström 
(Seminarier och evenemang) och Agnes Cronholm (”Aktiv i FUF”/Utbildning och fortbildning). Därtill 
arbetar också Lena Östman som ansvarig för ekonomi- och löneadministration samt Viktor Stocke som 
administratör med särskilt stöd till Praktikantprogrammet. 
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Bilaga 2. Sammanställning aktiviteter 2017 

Yrkesnätverk och praktik 
 

Datum Aktivitet Medverkande Deltagare 
20170109 Avslutningsträff för praktikantprogrammet 

HT16 
Annika Burström, FUF 26 

20170125 Uppstartskurs för vårens praktikanter Annika Burström, FUF 
Isak Lundholm, Sida SPF 
Kajsa Johanson, Sida SPF 
Grimur Magnusson 
Susanna Elmberger 
Andreas Nilsson, Gullers 

32 

20170127 Arbetsmarknadsdag på Lunds universitet 
"Hälsningsgillet" 

FUF Pop Up Lund  

20170203 Praktikantlunch  16 
20170206 YP-AW: Ledarskap inom civilsamhället Erik Wagner, förläggare & redaktör  

Idealistas Förlag & tidskriften Kurage 
14 

20170209 Arbetsmarknadsdag på Stockholms 
universitet 

  

20170222 Projektledarutbildning "Världens koll" Sanna Falk, PeaceWorks 33 
20170228 Mentor och adept träff  16 
20170301 Mässa: Pol.AR Linköpings universitet 4 st praktikanter  
20170301 Föreläsning "Vägarna till utvecklingsjobben", 

Stockholms universitet 
Annika Burström, FUF 40 

20170304 YP-AW  7 
20170307 Mässa: SAMarbete, Lunds universitet   
20170309 YP-frukost: Löneförhandling Andreas Lindén, fackförbundet ST 7 
20170309 Vägarna till Utvecklingsjobben Torbjörn Wisth, UD 

Johannes Ernstberger, SIANI 
Åsa Ljusenius, Rädda Barnen 
Anna Svantesson, UD 
Stina Ahild, Ethos International 
Anna (FUF) 

29 

20170323 Praktikant-AW Mingel på FUF-kontoret 24 
20170405 Mässa: Career Day, Uppsala univeristet   
20170407 Praktikantlunch  12 
20170412 CV-workshop Andreas Linden, Fackförbundet ST 22 
20170503 YP-frukost En senior från FN-förbundet 10 
20170505 Praktikantlunch  7 
20170510 Studiebesök på UD hos Ulrika Modéer  26 
20170523 Praktikant-AW  12 
20170529 Avslutningsträff handledare  4 
20170602 YP-våravslutning Milad Mohammedi 17 
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20170602 Avslutningsträff för pratikantprogrammet 
VT17 

Staffan Landin 20 

20170824 Uppstartsmöte handledare Sofia Arvegård, ledarskapskonsult 16 
20170901 Arbetsmarknadsdag på Lunds universitet 

"Hälsningsgillet" 
Pop Up Lund  

20170905 Uppstart Praktikantprogrammet SPF Alex Muigai 
Jacob Lindberg 
Isak Lundholm 
Luisa Monse 
Maria Sjöström 
Andreas Nilsson 

37 

20170914 YP-AW  4 
20170919 Projektledarworkshop  Farid Zareie 31 
20170927 Mentor och adept träff  17 
20170928 Informationstillfälle, Försvarshögskolan   
20170929 Praktikantlunch  12 
20171003 YP-frukost  9 
20171004 Vägarna till utvecklingsjobben Nicklas Wennblom, Sida HR 

Malin Myrhage, Sida HR 
Johannes Ernstberger, SIWI 
Ida Hennerdal, Fairtrade 
Vicci Friberg, Scouterna 

32 

20171018 Mässa: Statsvetardagen FUF-praktikanter  
20171019 Mässa: Juristdagarna FUF-praktikanter  
20171019 Praktikant-AW Mia Lauren, Global Utmaning 12 
20171025 YP-AW  9 
20171101 Mässa: Kontaktdagen FUF-praktikanter  
20171103 Arbetsrättseminarium Andreas Lindén, ST 29 
20171103 Karriärsseminarium Marcus Qvarnström, Sida 

Ylva Christiansson, UNDP 
Martin Karlsson, Sida 
Josefine Bennett Fredriksson, Rädda 
Barnen 
Lisa Kim, Sida 

100 

20171109 Mässa: Gadden FUF-praktikanter  
20171110 YP-kurs i bl. a ledarskap och 

multidimensionell fattigdomsanalys 
YP 
Alex Muigai 
Josephine Bladh 
Agnes & Henrik 

15 

20171115 Arbetsmarknadsdag: Ultuna Näringslivsdag   
20171129 YP-frukost Pop Up Lund 5 
20171201 Gemensam Lunch  8 

20171207 Studiebesök på SKL, SKL International och 
ICLD 

Matilda Lindberg (SKL), Christer åkesson 
(ICLD), Shantana Shahid (SKL 
International) 

28 

     738 
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Seminarier och evenemang 
 

Datum Aktivitet Medverkande Deltagare 
20170124 Resistance and Democratzation - 

Contradiction or Collaboration? 
Stellan Vinthagen 
Gary Uribe, IDEA 
Catalina Uribe, IDEA 
Helena Bjuremalm, IDEA 

50 

20170207 Agenda 2030 - biståndets roll Lennart Båge, Sida 
Anna Sjöberg-Tibblin, FUF 
Lennart Wohlgemuth, FUF 

35 

20170213 How change happens Duncan Green 
Karin Metell Cueva 
Helena Bjuremalm 

30 

20170314 Africa in an uncertain global political 
environment 

Fantu Cheru 28 

20170329 The devil in the details? Pernilla Trägårdh, SCB 
Sara Frankl, SCB 
Stefan Dahlegren 

22 

20170404 A new consensus for development James Mackie, ECDPM 
Anders Rönquist, Sida 
Peter Sörbom, CONCORD 

27 

20170518 Latinamerika i en turbulent värld Hans Magnusson, Sida 
Lennart Wohlgemuth, FUF 

22 

20170531 Seminarium 31/5: Makt, mutor och 
motstånd – korruption på 
utvecklingsagendan 

Ulla Andrén, Transparency International 
Sverige 
Lennart Wohlgemuth, FUF 
Sofia Svarfvar, Concord 

22 

20170608 Seminarium 8/6: Från ord till 
handlingsplan 

Katarina Sundberg, Agenda 2030-
delegationens kansli 
Lennart Wohlgemuth, FUF 
Peter Sörbom, Concord 

12 

20170629 People-Centred Monitoring of SDG16: 
Peace, Justice and Strong Inclusive 
Institutions 

Massimo Tommasoli, International 
IDEA 
Alexandra Wilde, UNDP Oslo 
Governance Centre 
Helena Bjuremalm, International IDEA 

30 

20170703 Bota din världsångest: Backlashen mot 
kvinnor 

Bilan Osman 
Birgitta Ohlsson (L) 
Marit Bergman. 
Ylva Bergman, OmVärlden 

150 

20170704 Bota din världsångest: Yttrandefrihet i 
skottgluggen 

Hans Linde, RFSU 
Cecilia Uddén 
Emil Jensen 
Ylva Bergman, OmVärlden 

170 

20170705 Bota din världsångest: Rubbad 
maktbalans 

Ulrika Modéer (MP) 
Claes JB Löfgren 
Bob Hansson 
Ylva Bergman, OmVärlden 

140 

20170913 Så kan korruption förhindras i olje-, gas- 
och gruvindustrin 

Fredrik Reinfeldt, EITI 
John Howchin, AP-fondernas Etikråd 

90 
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Magnus Ericsson, utredare 
Ulla Andrén, TI Sverige 

20170919 Konfliktlösning på fredlig väg Lena Sundh 
Peter Wallensteen 
Lotta Sjöström Becker, Kristna 
Fredsrörelsen 
Robert Egnell, FHS/Mänsklig Säkerhet 

85 

20170920 Stockholm Civil Society Days  310 
20170927 Biståndsåret 2018 - budgetutfrågning med 

statssekreteraren 
Ulrika Modéer 
Lennart Wohlgemuth 
Anna Sjöberg Tibblin 

77 

20170928 Hur når vi de globala målen för hållbar 
utveckling – olika aktörers syn på 
genomförandet av Agenda 2030 

Aleksander Gabelic, FN-förbundet 
Tiina Nummi-Södergren, MyRight 
Lennart Wohlgemuth, FUF 

50 

20171006 Framtidens bistånd - ettsamtal med Sidas 
generaldirektör Carin Jämtin 

Carin Jämtin 
Rolf Carlman 
Anna Blücher 

90 

20171024 Ägarskap och snabba resultat - 
målkonflikter och framtidsutsikter 

Therese Brolin 
Joakim Molander, Sida 
Lennart Wohlgemuth, FUF 
Gun-Britt Andersson, EBA 

80 

20171025 Demilitarizing gender and development Cynthia Enloe 
Gabriella Irsten 

36 

20171109 Miniseminarium MR-dagarna: På väg mot 
2030 - ett samtal om Sverige och de 
Globala målen 

Lennart Wohlgemuth 
Malin Stjernström, FUF 

100 

20171109 Seminarium MR-dagarna: MR i motvind 
– utmaningar för svensk diplomati och 
bistånd 

Annika Ben David, Sveriges MR-
ambassadör 
Georg Andrén, Diakonia 
Maria Leissner, ambassadör på UD 
Lennart Wohlgemuth, FUF 

250 

20171114 The Changing Context for EU-Africa 
Relations 

Andrew Sherriff 
Mariella Di Ciommo, ECDPM 
Lennart Wohlgemuth 

40 

20171126 ICAN - vägen mot kärnvapenförbud Gabriella Irsten, IKFF 
Andreas Tolf, SLMK 
Henrik Karlsson, FUF 

15 

20171123 Kina i en turbulent värld Börje Ljunggren, Utrikespolitiska 
institutet 
Lennart Wohlbemuth, FUF 

18 

20171130 
Reform of the UN and the UN in the 
Age of Trump 

Thomas Weiss, FUNDS 
Stephen Browne, FUNDS 
Aleksander Gabelic, Svenska FN-
förbundet  
Lennart Hjelmåker, UD  
Gunilla von Hall (moderator) 

45 

20171214 
By Peaceful Means - Supporting Conflict 
Resolution in Syria and Kashmir 

Tahir Aziz, Conciliation Resources 
Andrew Ladley, Centre for Humanitarian 
Dialogue 
Malin Stjernström (moderator) 

15 
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Utbildning och fortbildning 
 

Datum Aktivitet Medverkande Deltagare 
20170131 Bokklubbsmöte  4 
20170202 Twitter- och streamingkurs  2 
20170203 Twitter- och streamingkurs  1 
20170227 Twitterutbildning för bd.se & 

seminariegruppen 
Fredrik Wass, journalist och 
kommunikationsstrateg 

13 

20170321 Att skriva referat utbildning för bd.se & 
seminariegruppen 

Björn Widmark, Omvärlden 22 

20170327 Bokklubbsmöte  6 
20170408 Kickoff Almedalsredaktionen Isabella, Malin, Klara, Tim och Viktor 15 
20170428 FUF-ambassadörsutbildning FUF-kansliet 4 
20170503 Mingelträff med organisationer inför 

Almedalen 
Madeleine Fogde, SIANI/SEIP 
Peter Sörbom, Concord 
Hanna Broberg, MSF 
Sanna Gustafsson, MSF 
Ola Richardsson, We Effect 
Linda Andersson, Vi-skogen 
Sofia Hafdell, Sida 
Anna Cory, Sida 
Rosanna Färnman, Global Utmaning 

14 

20170510 Rättighetsbaserat arbete för alla aktiva i 
FUF 

Birgitta Weibahr, Senior Policy Specialist 
Human Rights and Democracy, Sida 

8 

20170511 Bokklubbsmöte  5 
20170517 Mingelträff med organisationer inför 

Almedalen 
Anna Morin, MyRight 
Kicki Westin, FBA 
Becky Scott, FBA 
Catherine Johnsson, FBA 
Anna-Carin Hall, Kvinna till Kvinna 

5 

20170522 Release FUF-bladet  3 
20170522 Poddkurs och -planering för 

Almedalsredaktionen 
Kerstin 14 

20170614 Teknikkurs för Almedalsredaktionen Malin, Kerstin och Viktor 17 
20170620 Bokklubbsmöte  5 
20170626 Sommarakademin Isak Lundholm, Sida 

Anton Ingstedt, UNDP 
Steffi Geilhof, RLA 
Linne ́a Lundmark, SDSN Youth 
Parul Sharma, Sida Alumni 
Marcia Munoz, Sida Alumni 

45 

20170912 Bokklubbsmöte  5 
20170915 Twitter- och streamingkurs  3 
20170918 Twitter- och streamingkurs  9 
20170920 Bevakning av konferensen Stockholm 

Civil Society Days 
 4 

20170921 Minikurs i hållbar turism för FUF-
bladsredaktionen 

Schyst Resandes ambassadör Anja  9 
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20171013 Utbildning inför MR-dagarna  11 
20171019 Kommunikationskurs Sida SPF 30 
20171025 Bokklubbsmöte  5 
20171026 Minikurs i Agenda 2030  FN-förbundets Agenda 2030 ambassadör 

Amanda 
8 

20171219 Bokklubbsmöte 5 

  272 
 

Medlemsverksamhet 

Datum Aktivitet Medverkande Deltagare 
20170123 KICK-OFF  41 
20170328 
20170427 

Årsmöte 
Vårmingel 

 24 
22 

20170905 Kick off Kansli, styrelse och kom.gruppsdelstagare 60 

20171214 Glöggmingel  36 

   183 
 

Ideellt arrangerad verksamhet 
 

Datum Aktivitet Medverkande Deltagare 
20170118 FUF-fåtölj 18/1: Jämställdhet – mål och 

medel för global utveckling  
Gertrud Åström 19 

20170123 Pop Up Gbg: filmkväll  7 
20170215 Pop Up Gbg: workshop miljöfrågor  5 
20170223 FUF-fåtölj 23/2: Kvinnor vid 

förhandlingsbordet 
Camilla Riesenfeld, projektledare 
medlingsnätverket FBA 

38 

20170317 Lunchseminarium 17/3: (O)hållbara 
diamanter – mänskliga rättigheter och 
smyckeindustrin 

Linnéa Engström, Europaparlamentariker 
(MP) 
Therese Sjöström, researcher på 
Swedwatch 
Kitimbwa Sabuni, civilekonom, 
talesperson Afrosvenskarnas Riksförbund 
Sanna Ström, koordinator engagemang på 
Afrikagrupperna 

65 

20170405 Pop Up Gbg: studiecirkel om Trump och 
världsläget 

 2 

20170411 FUF-fåtölj: Utveckling online Marcin de Kaminski, policyspecialist för 
yttrandefrihet och ICT på Sida. 

25 

20170503 Pop Up Gbg: studiecirkel yttrandefrihet  3 
20170517 Lund: FUF-fåtölj 17/5 Civilsamhället – 

nyckeln till hållbar utveckling 
Ann Svensén, generalsekreterare för 
Individuell Människohjälp (IM) 

14 

20170523 Pop Up Gbg: studiecirkel franska valet  4 
20170529 FUF-fåtölj 29/5: Utveckling & migration 

- erfarenheter från Västafrika 
Jesper Bjarnesen, senior forskare vid 
Nordiska Afrikainstitutet 

17 
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20170607 FUF-fåtölj 7/6: Bristande 
“menskliga”rättigheter 

Madeleine Fogde, seniorexpert på 
Stockholm Environment Institut och 
programchef för SIANI  

18 

20170615 FUF-fåtölj 15/6: Så hållbar är din bank Jakob König från Fair Finance Guide 23 
20170920 Pop Up Gbg: Behöver vi alla bli 

globalister för att lösa världsproblemen? 
 12 

20171009 FUF-fåtölj 9/10: Mänskliga rättigheter på 
flykt – konsekvenser av EU:s 
migrationspolitik 

Jessica Poh-Janrell, policysamordnare på 
Concord 

35 

20171106 FUF-fåtölj 6/11: Konflikter utan slut – 
berättelser från Burma 

Ko Thet, Center for Youth and Social 
Harmony (CYSH) 
Zun Moe, Progressive Voice  

48 

20171121 Working in development and 
humanitarian affairs 

Johan Schaar, fd Sida 34 

20171123 Security and Migration – Dimensions of 
Climate Change 

Dr. Amiera Sawas, researcher in climate 
risk and change at SIPRI 

26 

20171128 India in transformation – improved rights 
but increased inequalities 

Suruchi Thapar Björkert 17 

20171211 Pop Up Lund: Empowering Youth for 
Climate Action 

Kimberly A. Nicholas, Professor of 
Sustainability Science, Lund 
Linda Birkedal, Environmental Strategist, 
Lund municipality 
Kajsa Fernström Nåtby, Swedish youth 
delegate to COP23 

28 

20171218 Kvinnor, fred och säkerhet – i 
verkligheten 

Charlotte Lind, projektledare Operation 
1325 
Annika Schabbauer, kanslichef Operation 
1325 

20 

   460 
 


