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Inledning 

Föreningen för utvecklingsfrågor har under 2019 startat ett strategiskt förändringsarbete vilket 
fortsätter under 2020. Organisationens vision och mission togs fram under 2019 och 
verksamhetsplanen för 2020 har med bakgrund i visionen och missionen identifierat tre prioriterade 
målgrupper samt målsättningar för FUF:s arbete med dessa grupper. Målsättningarna är avsedda att 
återspegla de förändringar av kunskap, beteenden och relationer som vi avser att inpirera och stödja 
respektive målgrupp att anamma. Vår förhoppning är att detta strategiarbete kommer att lyfta FUF 
till nya höjder under 2020.  

Verksamhetsplanen för 2020 är uppdelad per målgrupp, med ett inledande avsnitt om målsättningarna 
för den målgrupp följt av en beskrivning av den delen av verksamheten som främst riktar sig till de 
här målgruppen. Vid sidan av de prioriterade målgrupperna har FUF:s styrelse även prioriterat två 
andra strategiska målgrupper att långsiktigt arbeta med samt tre särskilda fokusfrågor för året. Dessa 
återfinns under rubrikerna “andra strategiska målgrupper” och “organisationsutveckling”.  

Vidare är FUF:s verksamhet är till stor del styrd av den projektbidragsfinansiering organisationen har. 
I avtalen med de olika bidragsgivande organisationerna återfinns också indikatorer och målsättningar 
för verksamheten. Dessa återfinns i tabellerna för verksamhetsindikatorer under respektive avsnitt.  
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1. Målgrupper 
1.1 Studenter och unga 
 

Målbild Delmål 

Studenter och unga engagerar sig 
ideellt för en rättvis och hållbar 

värld, skapar kontakter och 
utbyter erfarenheter med andra 
som är intresserade av globala 

frågor, samt bidrar till en 
kunskaps- och faktabaserad 

debatt om globala frågor 

Förväntat resultat  
Fler studenter och unga deltar i FUF:s verksamhet och blir medlemmar i FUF 
Studenter och unga som är aktiva i FUF visar ökat engagemang för global hållbar 
utveckling 
Studenter och unga som är aktiva i FUF har kunskap om normkritik och 
stereotyper inom globalt utvecklingssamarbete  
Studenter och unga använder sig av FUF:s plattform för att sprida kunskap och 
debatt om globala frågor  
Önskvärt resultat 
 Studenter och unga som är medlemmar i FUF delar med sig av sin kunskap och 
sina perspektiv på global utveckling till, samt lär sig av, andra medlemmar i FUF 
Studenter och unga som är i kontakt med FUF utvidgar sina nätverk med andra 
personer och organisationer som arbetar med globala frågor 
Idealt resultat  
Studenter och unga som är aktiva i FUF inspirerar andra att engagera sig för en 
rättvis och hållbar värld genom FUF 
Studenter och unga som är aktiva i FUF når ut till lokala, nationella och 
internationella beslutsfattare med det informations-, kunskaps- och debattmaterial 
de producerar   

Verksamhet för den här målgruppen 

Praktikantprogram 

Praktikantprogrammet är ett Sida-finansierat program som syftar till “att bidra till en strategisk 
långsiktig breddning och utveckling av den svenska resursbasen [för svenskt internationellt 
utvecklingssamarbete] genom att stärka studenters kapacitet, kompetens och praktiska erfarenhet 
av svenskt utvecklingssamarbete; samt att stärka nätverk mellan olika aktörer och på sikt främja 
ökat partnerskap mellan dessa”. 

Studenter och unga utgör grundstenen i FUF:s Praktikantprogram, då en av de huvudsakliga 
målsättningarna med programmet är att “korta steget” mellan studier och arbetsliv för studenter 
som intresserar sig för global hållbar utveckling. Genom Praktikantprogrammet får praktikanterna 
ett utökat nätverk, både genom deras olika praktikplatser och genom programmets nätverksträffar, 
men också genom gruppens egen sammanhållning, där praktikanterna fungerar som ett framtida 
viktigt nätverk inom utvecklingssektorn. Genom att underlätta för studenter att kunna ta med sig 
sina teoretiskt förvärvade kunskaper in i arbetslivet och även visa dem olika möjligheter till att 
arbeta praktiskt med global hållbar utveckling, tror vi att Praktikantprogrammet främjar ungas 
engagemang för en rättvis och hållbar värld. Vi tror att det praktiska närmandet till dessa frågor ger 
unga bättre förutsättningar att ta faktabaserade beslut för en rättvis och hållbar värld.  

Inom ramen för Praktikantprogrammet arrangeras dessutom öppna seminarier för alla som är 
intresserade av praktik eller arbete med inom globala utvecklingsfrågor, med fokus på studenter 
och unga. På så sätt når vi ut till fler unga som vill jobba för en global hållbar utveckling, utöver de 
rekryterade praktikanterna.  

 

Utbildning och fortbildning  

En betydande del av föreningens verksamhetsidé är att öka medlemmarnas kunskap om global 
hållbar utveckling. FUF arbetar även mycket med att stötta sina medlemmar så att de själva kan 
bidra till debatten om globala frågor. Detta görs genom handledning av våra kommunikations- och 
lokalgrupper och ett omfattande utbildningsprogram. 
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Utbildning och fortbildningsverksamheten är en del av det projekt som är finansierat av Forum Syd 
och som har som övergripande mål att ”öka kunskapen som situationen i låg- och 
medelinkomstländer; drivkrafter och hinder för en rättvis och hållbar global utveckling; 
fattigdomsbekämpning och det svenska och internationella utvecklingssamarbetets roll; PGU; och 
Agenda 2030 hos projektets målgrupper. Genom att informera om, och engagera människor i, 
frågor som rör en hållbar global utveckling bidrar projektet till en bred folklig förankring för dessa 
frågor och till att målgrupperna i sin tur kan arbeta för en mer rättvis värld – på ett personligt 
plan såväl som genom att ställa krav på sina folkvalda.” 

Delmål för utbildnings- och fortbildningsverksamheten är att ”ge deltagarna kunskap och verktyg 
för att öka kunskapen om, och intresset för, globala utvecklingsfrågor. Genom 
utbildningsverksamheten skapas ett varaktigt och stärkt engagemang för globala 
utvecklingsfrågor.” 

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.  

Under 2019 planerar FUF att hålla fyra större utbildningar samt ett antal mindre 
kompetensutvecklingstillfällen. De mer omfattande utbildningarna under året är:  

1. Utvecklingsdagen som syftar till att utbilda våra ideellt aktiva i globala utvecklingsfrågor  
1. Förberedelsekurs inför Almedalen 
2. Kommunikationskurs för våra aktiva medlemmar under hösten 
3. Två ledarskapskurser för representanter från lokalgruppperna (en under vårterminen och en 

under höstterminen) 
 

Kommunikationsgrupper 

FUF har flera kommunikationsgrupper som främst består av unga medlemmar. Eventgruppen 
arrangerar olika former av evenemang och seminarier. Redaktionen (som under vårterminen 2020 
kommer att vara uppdelad i de tre grupperna Skribenterna, Omvärldsbevakarna och FUF-
korrespondenterna�) producerar material till nättidningen Utvecklingsmagasinet på FUF:s hemsida. 
Det är fortsatt viktigt för oss som organisation att uppmuntra våra medlemmars idéer så vi är öppna 
för att starta upp nya kommunikationsgrupper under året om medlemmarna önskar det. 
Kommunikationsgrupperna som är baserade i Stockholm får kontinuerligt utbildning och handledning 
i kommunikation, omvärldsbevakning och globala utvecklingsfrågor. Under 2020 planerar kansliet 
att fortsätta att ha gemensamma utbildningskvällar med gruppmöten för Eventgruppen och 
Redaktionen.  

Utöver dessa grupper har FUF även en bokklubb som diskuterar litteratur med koppling till globala 
hållbarhetsfrågor.  

 

Lokalgrupper  

FUF har också flera lokalgrupper runt om i landet. Under 2020 planerar totalt nio lokalgrupper att 
vara aktiva, dessa grupper finns i Lund, Malmö, Jönköping, Linköping, Örebro, Umeå, Uppsala, 
Göteborg och Växjö. Antalet lokalgrupper fortsätter därmed att växa (under 2019 hade FUF sju 
lokalgrupper).  

Grupperna planerar och genomför olika typer av aktiviteter, bland annat seminarier, skrivarstugor, 
diskussionskvällar och filmvisningar. Nytt för 2020 är att FUF har beviljats bidrag från Konung Gustaf 
den V:s 90-årsfond för att genomföra två ledarskapsutbildningar för representanter från 
lokalgrupperna. Kurserna kommer att hållas i början av vårterminen och i början av höstterminen i 
syfte att stötta lokalgrupperna och dess ledare. FUF kommer under 2020 att prioritera att ge 
särskilt stöd till lokalgrupperna, både befintliga och nya som vill starta upp. Lokalgruppsansvarig 
kommer löpande att ha kontakt med grupperna för att tillse att arbetet rullar på enligt plan och 
inspirera dem till olika typer av aktiviteter.  

Under 2019 tog styrelsen fram en mall för lokalgruppernas stadgar. Ambitionen är att minst fyra av 
de nio lokalgrupperna är stabila och har antagit egna stadgar i slutet av 2020.  
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Almedalsredaktionen 

FUF kommer att, som tidigare år, sätta samman en Almedalsredaktion för bevakning av 
utvecklingsdebatten i Almedalen, bestående av 12 unga ideellt aktiva personer samt 3–4 personer 
från FUF:s kansli. De ideellt aktiva genomgår utbildning i kommunikation, omvärldsbevakning och 
journalistiskt skrivande samt om utvecklingspolitiska frågor innan de åker till Almedalen. Projektet 
möjliggör därmed för en grupp unga ideellt aktiva personer att öka sin kompetens och praktiska 
erfarenhet av kommunikation kring utvecklingsfrågor. Att arbeta med unga, ideellt aktiva personer 
gör samtidigt att nya perspektiv på utvecklingsfrågorna lyfts. 

På fuf.se och i FUF:s sociala medier kommer vi uppmärksamma diskussionerna om 
utvecklingspolitiska frågor under Almedalsveckan, men även sprida kunskap om frågorna i sig. 
Genom gediget redaktionellt arbete – med intervjuer, artiklar, videos, analyser och tweets – hoppas 
vi att FUF:s digitala kanaler blir självklara informationskällor för den som vill följa 
utvecklingsdebatten i Almedalen. Ett viktigt syfte med redaktionen är att tillgängliggöra kunskap 
och diskussioner även för de som inte har möjlighet att delta på plats, då vi anser att det inte bara 
är de med rätt ekonomiska förutsättningar ska få ta del av all viktig information som framkommer i 
Almedalen. Speciellt för 2020 kommer vara att lyfta Agenda 2030 extra mycket, genom hashtaggen 
#10årkvar. 

 

Mentorskapsprogram 

Genom FUF:s mentorskapsprogram kan unga medlemmar få stöd av våra mer erfarna medlemmar. 
Programmets mentorer utgörs både av unga personer som nyligen avslutat sina studier och tagit sig 
in på arbetsmarknaden och av äldre medlemmar med ett händelserikt yrkesliv bakom sig. 

Deltagarna i mentorskapsprogrammet bjuds in till introduktionsträffar både vår- och hösttermin i 
syfte att stödja paren i deras uppstart. Här ges de möjlighet att mötas och diskutera hur de får ut 
det mesta av mentorskapet. Under vårterminen 2020 kommer FUF ha två ideellt aktiva som 
samordnar mentorskapsprogrammet. 

 

Verksamhetsindikatorer 

Verksamhetsområde: Praktikantprogrammet Målsättningar 

Antal praktikanter som gjort praktik 80 

Antal informationstillfällen  10 

Kompetensutvecklingstillfällen 10 

 Verksamhetsområde: 
Utbildningsverksamheten  

 

Antal utbildningstillfällen 20 

Antal deltagare vid utbildningstillfällena 300 

Antal utbildade vidareinformatörer (unika) 130 

Andel deltagare som anser att deltagande givit 
ökad relevant kunskap 

 

Antal artikelläsningar av redaktionens texter i 
Utvecklingsmagasinet 

3000 

Antal webbsändningar  3250 

Verksamhetsområde: Ledarskapsutbildning 
lokalgrupper 

 

Antal ledarskapskurser 2 
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Antal deltagare  28 

Verksamhetsområde: Almedalsredaktionen  

Antal bevakade evenemang 45 

Antal informationsprodukter 50 

Antal ideella redaktionsmedlemmar 12 

Antal besök på hemsidan 5 000 

Antal sidvisningar på hemsidan 9 000 

Antal visningar av videointervjuer 20 000 

Antal inläggs interaktion i sociala medier 10 000 



Verksamhetsplan 2020 
Föreningen för utvecklingsfrågor 

 

 

1.2 Yrkesverksamma inom globala frågor, sakkunniga och experter på 
globala frågor  

Målbild Delmål 

Yrkesverksamma inom globala 
frågor, sakkunniga och experter 
på globala frågor delar med sig 

av sin kunskap via FUF:s 
plattform, deltar i debatten om 
globala frågor, samt engagerar 

sig ideellt för en rättvis och 
hållbar värd 

 

Förväntat resultat  
Yrkesverksamma, sakkunniga och experter på globala frågor känner till FUF och 
tycker att det är en relevant och förtroendeingivande aktör 

Yrkesverksamma, sakkunniga och experter på globala frågor förstår hur FUF:s 
kanaler fungerar och på vilket sätt de kan bidra till verksamheten 
Önskvärt resultat 
Yrkesverksamma, sakkunniga och experter på globala frågor blir medlemmar i 
FUF 
Yrkesverksamma, sakkunniga och experter på globala frågor läser och skriver i 
Utvecklingsmagasinet samt deltar i seminarieverksamhet 
Yrkesverksamma, sakkunniga och experter på globala frågor som redan är 
medlemmar inspirerar andra att ta del av FUF:s kunskaps- och 
informationsspridning 
Yrkesverksamma, experter och sakkunniga som deltar i FUFs 
kommunikationsverksamhet (magasin, seminarier etc.) integrerar ett normkritiskt 
perspektiv i det material de producerar 
Idealt resultat  
Yrkesverksamma, sakkunniga och experter på globala frågor använder sig aktivt av 
FUF som en självklar plattform för kunskapsinhämtning och debatt om global 
hållbar utveckling 
 Yrkesverksamma, sakkunniga och experter på globala frågor blir aktiva 
medlemmar i FUF, deltar i samt driver verksamhet ideellt (t.ex. som mentorer) 

Verksamhet för den här målgruppen 

Praktikantprogrammet 

Liksom studenter är yrkesverksamma inom globala frågor också en central grupp för 
Praktikantprogrammet. Inom samtliga praktikplatser utses minst en handledare till varje praktikant, 
som har i uppdrag att guida praktikanten genom terminen, och ta tillvara på hens kunskaper inom 
arbetsplatsen. På så sätt kan det argumenteras att Praktikantprogrammet fungerar som en av FUF:s 
många plattformar för att kommunicera om globala frågor, samt att Programmet bidrar till att 
handledarna skapar kontakter och utbyter erfarenheter men andra som är intresserade av globala 
frågor.  

Handledarna får inför varje termin kapacitetsträning som syftar till att ge dem verktyg för att kunna 
ge sina praktikanter en effektiv handledning och för att förstå värdet av att ha praktikanter i sin 
organisation. Tillfället är också till för att skapa en personligare kontakt till FUF. Anledningen till 
att detta tillfälle hålls en gång per termin är att vi vill garantera att inte kapacitetsträningen blir 
personbunden utan att det bildas en kultur på praktikplatserna, där vem som helst som blir 
handledare har förståelse för vad det innebär att vara en del av FUF:s Praktikantprogram.  

Vår målsättning är också att handledarna ska kunna fungera som en länk mellan FUF och deras 
arbetsplatser: att de både ska synliggöra FUF där de jobbar och att de ska ta med sig information 
som de fått från FUF genom t ex seminarier eller magasinet, till sitt arbete. Ett annat sätt som 
handledare skulle kunna engagera sig direkt i FUF:s verksamhet är genom att bli mentorer till våra 
ideellt aktiva.  

 

Seminarieverksamheten 

Seminarierna och evenemangen är en del av det projekt som är finansierat av Forum Syd och som 
har som övergripande mål att ”öka kunskapen som situationen i låg- och medelinkomstländer; 
drivkrafter och hinder för en rättvis och hållbar global utveckling; fattigdomsbekämpning och det 
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svenska och internationella utvecklingssamarbetets roll; PGU; och Agenda 2030 hos projektets 
målgrupper. Genom att informera om, och engagera människor i, frågor som rör en hållbar global 
utveckling bidrar projektet till en bred folklig förankring för dessa frågor och till att målgrupperna 
i sin tur kan arbeta för en mer rättvis värld – på ett personligt plan såväl som genom att ställa krav 
på sina folkvalda.” 
 
Delmål för seminarier och evenemang är att ”som en neutral aktör genomföra 
informationsaktiviteter/events, t.ex. seminarier, debatter, samtal och filmvisningar för att 
därigenom främja ökad kunskap och debatt om globala utvecklingsfrågor hos en bred målgrupp.”  

Genom seminarieverksamheten vill att yrkesverksamma, sakkunniga och experter på globala frågor 
tar del av FUF:s verksamhet, både genom att sitta i publiken och ta del av kunskapen som 
förmedlas, men även ge dessa en plattform att själva vidareinformera och sprida kunskap om sina 
expertområden för en bredare publik.  

Seminarier och evenemang är en del av föreningens kärnverksamhet och utgörs av såväl stora 
sammankomster med expertpaneler som mindre seminarier under avslappnade former i den egna 
kanslilokalen. Profilseminarier arrangeras och administreras av FUF:s kansli och styrelse, ofta i 
samarbete med andra organisationer (se kap 6.) och lyfter en bredd av globala utvecklingsfrågor 
med Agenda 2030 som ram.  

När det gäller antal aktiviteter och deltagare är målsättningen för 2020 att verksamheten ska ha 
samma omfattning som föregående år, med lika goda resultat avseende kunskapsökning och 
kunskapsspridning. 

Under 2020 kommer vi att satsa extra mycket på teman som rör de Globala målen, under ramen för 
kampanjen Agenda 2030 – 10 år kvar. Det kommer även för tredje året i rad arrangeras bio- och 
samtalskonceptet Bio Global, i samarbete med Bio Rio och Globalportalen. För femte året i rad 
planeras två seminarium i Almedalen, denna gång på temat ”Våga” tillsammans med 
Globalportalen. Med tanke på den stora succé dessa seminarier har haft kommer vi även detta år 
satsa på ett annorlunda koncept som blandar humor, allvar och kulturinslag. Rundabordssamtalen 
som 2019 sågs som en framgång kommer även att arrangeras 2020.  

 
Mentorskapsprogram 

Yrkesverksamma, sakkunniga och experter har även möjlighet att engagera sig i FUF genom att bli 
mentorer inom mentorskapsprogrammet. Läs mer om mentorskapsprogrammet under kapitel 1.1. 
Studenter och unga.  

 

Young Professionals  

Genom Young Professionals-nätverket vill FUF skapa ett forum där unga personer som arbetar 
professionellt med globala utvecklingsfrågor kan engagera sig. Yrkesnätverket syftar till att 
tillhandahålla en plattform för unga akademiker där de kan kompetensutvecklas samt utbyta 
kunskaper och erfarenheter. Deltagarna får även möjlighet att stärka och fördjupa sina kontakter 
med andra aktörer inom utvecklingssektorn. Träffarnas innehåll beslutas av deltagarna själva och 
inför 2020 har en ideell samordnare för nätverket rekryterats.  

 

Forum/digitala medier 

Forum är en del av det projekt som är finansierat av Forum Syd och har som delmål att ”samla och 
tillgängliggöra argument och resonemang i den offentliga debatten om utvecklings- och 
biståndsfrågor; samt att verka för en nyanserad, kunskapsbaserad och öppen debatt genom att 
bjuda in experter att bidra med sakkunniga perspektiv”. 

Forum består av det digitala Utvecklingsmagasinet som finns på fuf.se, dokumentarkivet 
utvecklingsarkivet.se, film- och poddkanaler samt flera sociala mediekanaler. 
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Utvecklingsmagasinet 

Utvecklingsmagasinet på fuf.se innehåller bland annat debattartiklar, krönikor, reportage och 
analyser samt rapporter från våra korrespondenter ute i världen. 

Genom Utvecklingsmagasinet har yrkesverksamma, sakkunniga och experter inom global utveckling 
en plattform där de uppmuntras att debattera och sprida kunskap om hållbar globala utveckling till 
en publik som består av alltifrån yrkesverksamma och politiker till studenter och en intresserad 
allmänhet.  

Under 2020 kommer FUF att satsa extra mycket på texter som rör de globala hållbarhetsmålen 
under ramen för kampanjen Agenda 2030 – tio år kvar. Både kansliet och redaktionen kommer att 
jobba kontinuerligt med att kontakta yrkesverksamma, sakkunniga och experter för att de ska känna 
till Utvecklingsmagasinet och bidra med såväl kunskaper som egna texter. 

Genom vårt veckovisa nyhetsbrev och våra sociala kanaler skickar vi dessutom ut våra publicerade 
artiklar till en stor grupp följare inom branschen. På det sättet kan Utvecklingsmagasinet vara en 
källa till kunskap, debatt och nya perspektiv även för yrkesverksamma, sakkunniga och experter. 

 

Utvecklingsarkivet 

Utvecklingsarkivet.se är ett rent dokumentarkiv som samlar rapporter och dokument om svenskt 
bistånd och Sveriges roll i världen från 1960-talet till idag. Målgruppen är främst studenter, forskare 
och yrkesverksamma som vill fördjupa sig i Sveriges roll inom global utveckling. 

Under 2020 kommer vi fortsätta samla dokument och lägga upp dem i Utvecklingsarkivet. Vi kommer 
även att sprida vissa dokument i sociala medier samt rikta oss mot universitet och bibliotek för att 
uppmärksamma dem om att Utvecklingsarkivet finns som resurs. 

 

Poddar och filmvisningar 

Seminariepoddar har under tidigare år haft ett mycket lågt lyssnarantal trots stora ansträngningar 
för att sprida det här formatet. Under 2020 kommer FUF därmed inte att prioritera spridning av 
seminariepoddar utan istället satsa mer på webbsändningar som är ett bättre format för 
vidarespridning av seminarier.  

 

Sociala medier 

I sociala medier vill FUF samla och uppmärksamma diskussionerna om utvecklingspolitiska frågor, så 
som mänskliga rättigheter, klimatfrågan eller fred och konflikt, men även sprida kunskap om 
frågorna i sig. Detta genom olika former, i olika kanaler, för att tilltala olika målgrupper t.ex. 
genom bild, video eller korta informationstexter. Detta gör att en större publik kan ta del av mer 
information snabbare och lättare.  

Verksamhetsindikatorer  

Verksamhetsområde: Seminarieverksamhet Målsättningar 

Antal seminarier/event 20 

Antal deltagare och medverkande 800 

Antal visningar av webbsändningar 2750 

Verksamhetsområde: Forum  

Antal unika skribenter och debattörer 100 

Antal prenumeranter på nyhetsbrev med omvärldsbevakning 750 

Antal unika besökare på webbsidorna 55 000 

Antal följare i sociala medier 20 000 

Antal interaktioner i sociala medier 2500 
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1.3 Andra civilsamhällesorganisationer och organisationer inom 
politiken vilka har koppling till globala frågor  

Målbild Delmål 

Andra 
civilsamhällesorganisationer 

och organisationer inom 
politiken använder FUF:s 
plattform för att nå ut med 
kunskap och opinion för en 
rättvis och hållbar värld och 

ökar sin samverkan med FUF 

Förväntat resultat  
Fler organisationer känner till FUF och tycker att FUF är en relevant och 
förtroendeingivande aktör 

Fler organisationer förstår hur FUF:s kanaler fungerar och på vilket sätt de kan 
använda sig av dessa för att inta och sprida kunskap och opinion 
Önskvärt resultat 
Andra organisationer deltar aktivt i FUF:s kunskaps- och 
informationsspridningsverksamhet genom att skriva artiklar, delta i seminarier etc.  
 Fler organisationer tar aktivt kontakt med FUF för olika typer av samarbeten och 
samarrangemang inom ramen för kunskaps- och informationsspridning 
Fler organisationer blir en del av FUF:s praktikplatsnätverk 
Idealt resultat  
Organisationer som redan är en del av FUF:s nätverk fortsätter att aktivt stötta, 
samarbeta och samverka med FUF 
Fler organisationer och fler typer av organisationer genomför ett aktivt 
påverkansarbete för en rättvis och hållbar värld via FUF:s plattform 
 Fler organisationer blir FUF-supportrar 

 

Verksamhet för den här målgruppen 

Praktikantprogrammet 

Då Praktikantprogrammet har civilsamhällesorganisationer, företag och myndigheter som jobbar 
med globala utvecklingsfrågor som praktikplatser, är civilsamhällesorganisationer väldigt relevanta 
för Programmet. Inom ramen för Programmet samarbetar vi däremot inte med politiska partier eller 
organisationer, och planerar heller inte att göra så.  

Då Praktikantprogrammet syftar till att bredda den svenska resursbasen för internationellt 
utvecklingssamarbete i Sverige, jobbar FUF aktivt för att fler civilsamhällesorganisationer med olika 
tematiska fokus ska integreras i Programmet.  

 

Seminarieverksamheten 

För att nå våra målsättningar måste vi arbeta tillsammans med andra organisationer i vår 
seminarieverksamhet. Samarbeten kan vara både att sitta i panelen men också utbyte av kontakter 
och lokaler. Samarbeten gör att vi kan stärka varandra och nå nya målgrupper med bredare publik 
och ta tillvara på engagemanget och kunskapen som finns i det civila samhället. (läs mer i kapitel 5) 

 

Utvecklingsmagasinet 

Genom Utvecklingsmagasinet på fuf.se (läs mer i kapitel 5) kan organisationer inom både 
civilsamhället och politiken nå ut med sina kunskaper, perspektiv och åsikter. Organisationer 
intervjuas kontinuerligt av FUF:s ideella redaktion och de välkomnas också att skriva egna 
debattartiklar och gästkrönikor. 

Under 2020 kommer FUF:s kansli och ideella redaktion att fortsätta kontakta organisationer inom 
både civilsamhället och politiken för att uppmuntra dem till att bidra med sina kunskaper och 
perspektiv i Utvecklingsmagasinet. 
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Utvecklingsarkivet 

Genom Utvecklingsarkivet (se kapitel 5) samlar vi organisationers rapporter om Sveriges roll inom 
global utveckling. Det gör att fördjupad kunskap samlas och kan spridas till fler. 

 
Sociala medier 

Vi har många organisationer som följer oss i sociala medier, vilket gör att de kan sprida vidare vårt 
material till andra följare. På twitter tipsar vi också ofta om olika seminarier som de arrangerar. 
Under 2020 ska vi fortsätta tagga organisationer, sprida information om deras seminarier och 
uppmuntra dem till att sprida vidare vårt material till sina följare. 

 

Verksamhetsindikatorer 

Verksamhetsområde: Seminarieverksamheten Målsättningar 

Antal organisationssamarbeten 10 
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Andra strategiska målgrupper  

Föreningen för utvecklingsfrågor har prioriterat tre huvudmålgrupper för sitt arbete under 2020; 1) 
Studenter och unga 2) Yrkesverksamma inom globala frågor, sakkunniga och experter på globala 
frågor och 3) Andra civilsamhällesorganisationer och organisationer inom politiken vilka har koppling 
till globala frågor.  

Organisationens verksamhet kommer alltså i huvudsak att rikta in sig på dessa grupper. FUF ser dock 
att det finns fler målgrupper av strategisk vikt för vår organisation och vill långsiktigt arbeta med 
att närma sig följande två målgrupper: 

Företag 

Svenska företag blir allt viktigare aktörer inom global hållbar utveckling. Deras verksamhet spänner 
ofta över flera landsgränser och de kan genom att bidra till hållbar ekonomisk utveckling och 
jobbskapande verka för att Agenda 2030-målen uppfylls. Samtidigt kan deras verksamhet också 
hindra att global hållbar utveckling nås om den exempelvis är miljöskadlig.  

FUF vill arbeta långsiktigt med att knyta den här målgruppen närmare vår organisation. Under 2020 
planerar vi för att genomföra minst ett seminarium med ett företag som arbetar med något av de 
Globala målen. Vi ska även kontakta medlemmarna i Sidas företagsnätverk för att utforska 
möjligheter till samarbeten.   

Politiker  

FUF arbetar redan med svenska politiker i flera olika sammanhang. I vårt Almedalsprojekt 
analyseras partiledartal och politiker som är på plats i Almedalen intervjuas av redaktionen. Inom 
ramen för vår seminarieverksamhet bjuds politiker in att delta i olika paneldiskussioner, och 
politiker kontaktas också för att skriva i vårt onlinemagasin. FUF vill under 2020 fortsätta arbeta 
med svenska politiker som en strategisk målgrupp att rikta en del av vår kommunikationsverksamhet 
till.  

Organisationsutveckling  

Styrelse, kansli och medlemmar arbetar kontinuerligt för att utveckla organisationen i sin helhet. 
Arbetet med att förtydliga FUFs strategi kommer att fortsätta och under året kommer FUFs kansli 
att ta fram ett nytt internt uppföljningssystem för att följa upp verksamheten och de målsättningar 
som utpekats i verksamhetsplanen.  

Särskilda fokusområden för detta arbete under året handlar om medlemsrekrytering och 
medlemsvård, mångfald, och finansiering  

Medlemsrekrytering och medlemsvård 

FUF är en medlemsbaserad förening där verksamheten skapas av och för föreningens medlemmar. 
Under 2020 kommer FUF att satsa extra mycket på medlemsrekrytering och medlemsvård. Att vi blir 
fler medlemmar som aktivt tar ställning för global hållbar utveckling ger organisationen demokratisk 
legitimitet. Arbetet med medlemsvård syftar till att skapa ännu mer mervärde för organisationens 
medlemmar och till att fler medlemmar väljer att stanna kvar i organisationen en längre tid.  
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Särskilt fokus ska läggas på att utveckla och stötta FUF:s lokalgrupper runtom i landet. 
Målsättningen är att fler lokalgrupper ska bli medlemsföreningar i FUF genom att hålla 
konstituerande årsmöten och anta egna stadgar för föreningen. En särskild ledarskapskurs för 
lokalgruppernas kontaktpersoner genomförs under året tack vare finansiering från Gustaf V 90-
årsfond. Mer information om ledarskapskursen och lokalgrupperna går att finna under kapitel 1.1 
Studenter och unga ovan.  

Under året genomförs en medlemsrekryteringstävling som lokalgrupperna också är särskilt 
involverade i.  

En arbetsgrupp ska tillsättas i styrelsen för att särskilt följa upp medlemsrekrytering och 
medlemsvård.  

Förutom den verksamhet som nämnts i avsnitt 1–3 kommer FUF att genomföra andra 
medlemsaktiviteter under året med syfte att locka nya medlemmar samt skapa mervärde för 
existerande medlemmar. I dessa aktiviteter ingår de terminsvisa uppstartsmötena och 
avslutningsmingel vilka ger medlemmarna möjlighet att träffas utanför seminarielokaler, 
skrivarstugor och utbildningar för att lära känna varandra och mötas i deras gemensamma intresse 
för global utveckling, oberoende av vilken roll de har i föreningen.  

Mångfald 

I FUFs: mångfaldspolicy går det att läsa att: Med mångfald avses en blandning av människor med 
olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Arbetet med mångfald 
handlar om att ta tillvara den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter. 
FUF skall präglas av en öppen och bejakande kultur där alla blir likvärdigt bemötta oavsett ålder, 
kön, etnicitet, religion, politisk åskådning, funktionshinder eller sexuell läggning.    

 FUF kommer under verksamhetsåret att satsa särskilt på att föreningens mångfaldspolicy ska 
översättas till faktisk verksamhet.  

Mångfaldstänket ska integreras i hela föreningens verksamhet, och tas i särskilt beaktande vid 
tillsättning av styrelsen och i rekrytering till kansliet. Nya riktlinjer för seminarieverksamheten vilka 
integrerar mångfaldsperspektivet ska tas fram. FUF ska aktivt söka samarbeten med andra 
civilsamhällesorganisationer vilka representerar diasporor eller samlar personer som vuxit upp eller 
har en familjebakgrund i låg- och medelinkomstländer. FUF ska under året närvara vid Järvaveckan.  

Finansiering 

FUF är en bidragsberoende organisation. Av organisationens budgeterade intäkter utgörs 93 procent 
av projektbidrag. I dagsläget löper det längsta bidraget på ett treårsavtal medan andra varierar 
bidrag mellan ett par månader och ett år. Projektmedelsberoendet och de korta projekttiderna är 
en utmaning för organisationens långsiktiga planering och strategi, och gör att finansieringsfrågan är 
ständigt aktuell. För 2020 och framåt är finansieringsfrågan också extra viktigt då en ansenlig del av 
organisationens sparade kapital gick åt till att täcka budgetunderskottet för 2019. Att återigen 
bygga upp organisationens ekonomiska reserver är av högsta vikt för att minska föreningens 
sårbarhet.  

Under året ska en finansieringsarbetsgrupp bestående av styrelseledamöter och kanslimedarbetare 
arbeta aktivt med att öka andelen icke-öronmärkta intäkter (det vill säga intäkter som inte kommer 
från projektbidrag). Detta kan bland annat ske genom att öka antalet FUF-supportrar under året.  

Arbetet med medlemsrekrytering och medlemsvård är också viktigt ur ett finansieringsperspektiv. 
Fler medlemmar innebär fler medlemsintäkter men framförallt innebär en större medlemsbas att 
FUF kan kvalificera sig för verksamhetsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). Medlemsutvecklingen ska därför följas upp kontinuerligt av styrelsen 
under året.  


