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Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, är en
politiskt och religiöst obunden ideell förening.
Vårt syfte är att informera och skapa
diskussioner om global utveckling och Sveriges
roll i världen. Vi vill bidra till kunskap, debatt och
engagemang för en rättvis och hållbar värld.
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1. ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Hurra! Under 2022 firade FUF 50 år som organisation, och det finns massor att fira! 

Mycket har hänt under våra femtio år. FUF har vuxit och utvecklats på flera håll. Vår
medlemsbas har utvecklats från att vara runt 100 medlemmar från främst Sida, UD
och universiteten, till att idag samla över 1300 medlemmar över generationsgränser -
men där majoriteten nu utgörs av unga. FUF blir alltså också yngre! 

FUF har även vuxit geografiskt, från ett kansli i Stockholm till att ha lokalgrupper som
drivs av unga ideella i åtta städer runt om i Sverige. Vår verksamhet har utvecklats
från seminariearrangemang med prominenta deltagare till att vara ett brett forum för
kunskaps- och informationsutbyte. Idag rymmer den utöver seminarier bland annat
Utvecklingsmagasinet, FUF-korrespondenter, ett uppskattat praktikantprogram,
mentorskap och nätverk. Det senaste tillskottet i vår verksamhet är det internationella
projektet Global Peace Hub, ett digitalt nätverk av unga fredsaktörer världen över.
Även innehållet i vår verksamhet har vuxit. U:et i Föreningen för Utvecklingsfrågor har
breddats från biståndsfrågor till globala utmaningar och hållbar utveckling. 

50 år av kunskap, debatt och engagemang 
för en rättvis och hållbar värld 

 50 år  
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Anna Blücher
styrelseordförande 

Föreningen för utvecklingsfrågor

Den här utvecklingen hade inte varit möjlig utan allt det ideella engagemanget från
våra medlemmar som är med och skapar vår verksamhet. Det är det som gör FUF till
FUF och det är värt att fira! När jag läser verksamhetsberättelsen fortsätter jag att
imponeras av allt arbete som sker i våra ideella grupper. Hur de engagerar, skriver
och arrangerar men också hur de samarbetar med både varandra och andra
organisationer. Det är en fröjd att läsa om all aktivitet men också om vad
engagemanget i FUF betyder för våra aktiva. Jag fortsätter också att imponeras av
vårt fantastiska kansli som leder och utvecklar verksamheten tillsammans med våra
ideella.

Trots att 2022 var FUF:s ekonomiskt starkaste år någonsin så inleds 2023 med stor
osäkerhet kring den fortsatta finansieringen av vår verksamhet. Men är det någonting
vi lärt oss genom att blicka bakåt på FUFs 50 år som förening så är det inte bara att
allt fantastiskt engagemang har bidragit till en hejdundrande utveckling utan också
att vi har överlevt svårigheter förr. Vi möter motgångar med att kavla upp ärmarna
och komma tillbaka. Och det ska vi göra även denna gång. FUF är alldeles för bra för
något annat! 



2. INTRODUKTION 

De pandemirestriktioner som har präglat verksamheten under senare år släpptes lagom till
FUF:s femtionde levnadsår och vi kunde fira ett halvt sekels arbete med en hejdundrande
50-årsfest. Tack till alla er som kom och firade tillsammans med oss! 

Under detta jubileumsår tog vi även tillfället i akt att blicka både bakåt och framåt. Hur har
biståndsfrågorna, världsordningen, de globala utmaningarna – och FUF i och med dessa –
förändrats under de gångna decennierna? Dessa frågor får sina svar i den exposé som vi tog
fram med anledning av 50-årsjubiléet. Vi vände oss också till våra yngre medlemmar och
bad dem dela sina tankar om en rättvis och hållbar framtid, eftersom de utmaningar som
världen står inför kräver nya, färska idéer. Deras texter sammanställdes i en antologi som
släpptes tillsammans med exposén. Vi intervjuade även några av våra medlemmar –
tidigare och nuvarande aktiva – om vilken roll en organisation som FUF spelar, både för den
enskilda medlemmen och för arbetet för en rättvis och hållbar värld i stort. Ulrika Modéer,
Peter Wallensteen och Stefan de Vylder var några av de som delade med sig av alltifrån fina
minnen till vilka de tycker att FUF:s styrkor är och vad vi som organisation bör fokusera på
framöver. 

2022 var också ett år som kretsade mycket kring pengar: vi lade inför året den största
budgeten i FUF:s historia på närmare 5 000 000 kronor. Vi blev senare under våren, likt
många andra organisationer, drabbade av avräkningarna från biståndet till följd av ökade
kostnader för flyktingmottagande och fick därmed hastigt planera om delar av vår
verksamhet. En väsentlig del av dessa pengar fick vi dock tillbaka senare under hösten,
vilket krävde ytterligare omläggningar av verksamheten. Hösten präglades även av
regeringsskiftet i Sverige, och beslutet om att avskaffa Sveriges enprocentsmål som kom
med det. Dagen innan julafton kom sedan beskedet att man i praktiken lägger ner stödet till
informations- och kommunikationsverksamheten inom biståndet, samt minskar stödet till
kapacitetsutveckling och Agenda 2030. Det är huvudsakligen från dessa poster som FUF:s
finansiering under senare år har kommit. Vi har därför – inom loppet av några dagar – gått
från vår starkaste ekonomiska situation någonsin till att i skrivande stund stå på gränsen till
obefintlig finansiering för 2023. Mer om detta i verksamhetsplanen.

Därutöver har mycket handlat om att hitta nygamla metoder och arbetssätt i en post-
pandemisituation. Hur arbetar vi för att nyttja det bästa av båda världar, den digitala och
fysiska? Restriktionerna släpptes som bekant i början på året, och vi kunde gradvis återgå till
mycket efterlängtade fysiska seminarier, utbildningstillfällen och nätverksträffar och
resultaten har inte låtit vänta på sig – diskussioner och nätverksbyggande har genast blivit
mer livade och givande! Att locka tillbaka människor till de fysiska mötena har dock visat sig
vara en utmaning ibland – trots att våra utvärderingar och samtal med medlemmar och
målgrupper entydigt visar hur värdefulla dessa är. Bekvämligheten i de digitala mötena är
för många alldeles uppenbart en faktor, och framöver kommer vi fortsätta testa hur vi bäst 
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arrangerar fysiska, digitala och hybrida möten som alla inblandade får ut så mycket som
möjligt av. 

En annan efterlängtad comeback som de slopade restriktionerna innebar var att vi återigen
kunde åka med en redaktion bestående av både anställda och ideellt aktiva FUF-
medlemmar till Almedalsveckan i Visby! Det blev som vanligt en intensiv och givande vecka
under vilken partiledartal analyserades, evenemang bevakades, videointervjuer
genomfördes och reportage i både text- och ljudformat och en rad olika typer av sociala
medie-inlägg producerades. 

2022 har också varit FUF:s första helår med det internationella, digitala nätverket för unga
fredsaktörer Global Peace Hub som vi började bygga under 2021. Under året har
nätverksmedlemmar från ett trettiotal länder tillsammans jobbat för att lägga den
organisatoriska grunden och sätta ramar för nätverkets arbete. Utbildningsverksamheten och
erfarenhetsutbytet inom nätverket har även tagit fart. Detta möjliggjordes av att vi under 2022
blev beviljade vårt första verksamhetsbidrag från Folke Bernadotteakademin (FBA) för att
kunna bedriva denna verksamhet. 

Mer om allt ovan kan du läsa i avsnitt tre och fyra i denna verksamhetsberättelse där vi
beskriver vad vi har gjort under året i våra olika projekt och program och vilka strategiska
frågor som vi har arbetat särskilt med. Därefter, i avsnitt fem, presenterar vi vår analys av hur
väl vi har nått upp till de mål vi satte upp för oss själva på organisationsnivå – det vill säga hur
vi bedömer att vi under året, genom verksamheten som beskrivs, har påverkat beteenden
och relationer hos våra prioriterade målgrupper (studenter och unga;
yrkesverksamma/sakkunniga/experter på globala frågor; och andra organisationer). Sist
men inte minst följer bilagor som innehåller alltifrån siffror och namn till topplistor. 

Trevlig läsning önskar vi på FUF!  
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3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 2022 

Under året har FUF:s verksamhet bestått av fem verksamhetsområden fördelade på tre olika
projekt och program finansierade av Sida, ForumCiv och FBA. Verksamhetsområdena som
nedan benämns som Digitala kanaler, Engagemang, Event och Karriär har FUF bedrivit i flera
år, och dessa utvecklas och skruvas på kontinuerligt – bland annat utifrån finansiering som
fluktuerar och lärdomar som dras. Projektet Global Peace Hub startade 2021 och är alltså inne
på sitt andra levnadsår. Nedan beskrivs vad som har hänt inom respektive område under året.
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3.1 Digitala kanaler: Utvecklingsmagasinet, sociala medier och
Utvecklingsarkivet 

Utvecklingsmagasinet 2022

142 texter av den 
ideella redaktionen

Civilsamhälle

Politiker

Forskare

Studenter

30 texter av 
gästskribenter

135 296 besökare på 
fuf.se

2540 prenumeranter 
på nyhetsbrevet

Mest lästa artikel "En 
tillbakablick på vad 
som orsakade 
invasionen i Ukraina"

FUF:s digitala kanaler är en del av ett ForumCiv-finansierat informationsprojekt med det
övergripande projektmålet att fler personer agerar för en globalt hållbar utveckling, både på
ett personligt plan liksom genom att ställa krav på makthavare. Under 2022 fick vi även ett
kompletterande verksamhetsbidrag från FBA, bland annat för att bedriva
Utvecklingsmagasinet utifrån samma mål som ForumCiv-projektet. 

Genom dessa projekt vill FUF sprida information och bidra till en bred och kunskapsbaserad
debatt om Agenda 2030 och global utveckling, där fler röster hörs. Vi vill att unga, studenter,
yrkesverksamma och pensionärer med intresse för globala utvecklingsfrågor ska öka sin
kunskap om globala frågor och Sveriges roll i världen. Våra digitala kanaler är viktiga verktyg
för att uppnå dessa mål.

FUF:s onlinemagasin Utvecklingsmagasinet innehåller journalistiska texter om Agenda 2030,
globala utvecklingsfrågor och Sveriges roll i världen. På Utvecklingsmagasinet publicerar vi
debattartiklar, nyheter, reportage, intervjuer, analyser, krönikor och aktuell debatt-artiklar, det
vill säga sammanfattningar av hur olika globala frågor har diskuterats på svenska
opinionssidor. Under hösten 2022 började vi även publicera Utvecklingsmagasinet förklarar –
en textform som på ett lättbegripligt sätt förklarar en viss fråga eller händelse. Exempelvis har
vi skrivit sådana texter om konflikten i Östra DR Kongo, Sveriges ordförandeskap i EU och
hur befolkningen i Iran hanterar regimens internetblockader. 

Texterna som publiceras i Utvecklingsmagasinet ska ge nya, faktagrundade perspektiv på
aktuella frågor i den svenska debatten. Artiklarna ska också lyfta bortglömda frågor, det vill 
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https://fuf.se/magasin/sa-rundar-iranska-befolkningen-regimens-internetblockader/


säga frågor som inte hörs i den svenska debatten. Under 2022 har vi kunnat göra båda delar.
Vi har berört flera ämnen som har varit högaktuella i samhället i stort. Rysslands invasion av
Ukraina är ett sådant exempel, som i sin tur har lett till texter om Nato, krigsbrott och
desinformation i krigstider. 

Det svenska biståndet, slopandet av enprocentsmålet och den feministiska utrikespolitiken
samt protesterna i Iran är ytterligare exempel. Samtidigt har vi också belyst flera ämnen som
har förbisetts av många svenska medier, exempelvis statskupperna i Västafrika, ockupationen
av Västsahara, migrantvågen i Venezuela, den politiska och ekonomiska krisen i Tunisien och
konflikterna i Jemen och DR Kongo.

Under 2022 publicerade vi totalt 172 texter på Utvecklingsmagasinet. Det är en ökning jämfört
med 2021, då vi publicerade 154 artiklar. Ökningen kan förklaras både av att FBA:s
verksamhetsbidrag möjliggjorde ett utökat stöd till redaktionsarbetet och att vi, till skillnad
från 2021, har haft samma personal som har ansvarat för redaktionen och magasinet under
året, vilket har inneburit ett mer effektivt arbete.

Majoriteten av texterna, 142 stycken, skrevs av vår ideella redaktion. Resterande 30 artiklar
skrevs av olika gästskribenter. De allra flesta av gästskribenterna var
civilsamhällesrepresentanter, men även politiker, forskare och studenter skrev gästtexter. Vi
lyckades alltså lyfta en mångfald av röster och perspektiv i texterna. Däremot har vi bara haft
en gästskribent från privat sektor, men att nå och engagera personer från privat sektor är inte
bara en utmaning för Utvecklingsmagasinet, utan för hela FUF.
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Spring Brings Disappointment for Afghanistan’s Women,
Arzo Bahar, ordförande för Female Staff Association på
Svenska Afghanistankommittén i Kabul, berättar om sina
erfarenheter av att vara en arbetande kvinna och mamma i
Afghanistan efter att talibanerna tog över makten i landet.

Funktionsrätt är en nödvändighet i klimatarbetet,
MyRight, den svenska funktionsrättsrörelsens organisation
för internationellt utvecklingssamarbete, skriver om varför
det är viktigt att inkludera personer med funktions-
nedsättning i arbetet för ett bättre klimat. 
 
Låt oss inte glömma världens största humanitära kris, 
Alva Westlund, regionhandläggare för Mellanöstern och
Nordafrika på Röda korset, skriver om konflikten i Jemen –
som har hamnat i medieskugga då världens
uppmärksamhet har riktats mot andra konflikter.

Socialdemokraterna: Sveriges biståndsmodell fungerar väl
Liberalerna: Demokratibiståndet måste prioriteras
Kristdemokraterna: Kvinnors rättigheter i fokus i biståndspolitiken
Miljöpartiet: Sänk inte biståndet när behoven ökar!
Vänsterpartiet: Enprocentsgolv istället för avräkningar

Eftersom det var valår efterfrågade vi också debattartiklar av samtliga riksdagspartier under
våren, i vilka vi bad dem beskriva hur de ser på Sveriges bistånd och utvecklingssamarbete
framöver. Det mynnade ut i fem debattartiklar skrivna av flera tunga namn inom politiken
(resterande partier fick vi inget svar av). En av debattartiklarna citerades även i en ledartext på
Svenska Dagbladet i november:

För att sprida texterna på Utvecklingsmagasinet skickar FUF ut nyhetsbrevet
Omvärldsbevakning med en till två veckors mellanrum under terminerna. I slutet av 2022
hade nyhetsbrevet 2 540 prenumeranter, vilket innebär att vi precis nådde över målet på 2
500. Viktigt att notera är att det vanligtvis bara är drygt 40 procent av mottagarna som öppnar
nyhetsbrevet. Av dem är det inte heller alla som klickar sig vidare in på en artikel på vår sajt –
något som är ett vanligt problem vid direktutskick. Av den anledningen är det viktigt att lägga
tid och resurser på att skriva vassa rubriker och välja bra bilder. 

Här är några exempel på gästtexter från 2022:

11

https://fuf.se/magasin/spring-brings-disappointment-for-afghanistans-women/
https://fuf.se/magasin/funktionsratt-ar-en-nodvandighet-i-klimatarbetet/
https://fuf.se/magasin/lat-oss-inte-glomma-varldens-storsta-humanitara-kris/
https://fuf.se/magasin/socialdemokraterna-sveriges-bistandsmodell-fungerar-val/
https://fuf.se/magasin/liberalerna-demokratibistandet-maste-prioriteras/
https://fuf.se/magasin/kristdemokraterna-kvinnors-rattigheter-i-fokus-i-bistandspolitiken/
https://fuf.se/magasin/miljopartiet-sank-inte-bistandet-nar-behoven-okar/
https://fuf.se/magasin/vansterpartiet-enprocentsgolv-istallet-for-avrakningar/
https://www.svd.se/a/y6l4GK/valkommet-socialdemokratiskt-skifte-om-bistandet


Vi använder oss även av Facebooksidan Utvecklingsmagasinet och Twitterkontot
Utvmagasinet för att sprida våra texter. På dessa plattformar ser vi tydliga tecken på att
aktörer inom global utveckling uppskattar materialet på Utvecklingsmagasinet, eftersom
många delar våra artiklar. Nordiska Afrikainstitutet och civilsamhällesorganisationer som
Amnesty Sverige, Union to Union och MyRight är bara några exempel på aktörer som har
spridit vidare vårt material i sociala medier. Även makthavare som Ulrika Modéer, assisterande
generalsekreterare och chef inom UNDP, och Per Olsson Fridh, FBA:s generaldirektör och
tidigare biståndsminister, har gillat och retweetat vårt material. 

FUF:s utvärderingar av Utvecklingsmagasinet visar att våra läsare uppskattar blandningen av
texttyper och ämnen i magasinet. En annan positiv sak som lyfts är att Utvecklingsmagasinet
är “folkligt” – att alla möjliga personer kan skriva där, men att texterna ändå håller hög kvalitet.
Utvärderingarna visar också att våra läsare vill se mer av Utvecklingsmagasinet, till exempel
att vi ska ha fler kända och kunniga skribenter och utöka vårt podd- och videomaterial. 

En klar majoritet av de svarande i utvärderingarna anser att de har ökat sin kunskap om
globala utvecklingsfrågor genom att läsa Utvecklingsmagasinet (69 procent av totalt 26
svarande i enkäten i juli/augusti, 88 procent av totalt 8 svarande i enkäten i
december/januari). Flera av de som har svarat på enkäten uppger att de har kunnat använda
denna kunskap i olika sammanhang, exempelvis i sitt arbete med digitala kanaler, för att skriva
en debattartikel samt i diskussioner och debatter med andra. “Jag är mer öppensinnad för
olika infallsvinklar i globala frågor/problem” och “… överlag att känna mig påläst och kunna ta
ställning i olika frågor” uppger två svarande. 

Utvecklingsmagasinet 
anses “folkligt” – alla 
möjliga personer kan 

skriva där, men texterna  
håller samtidigt 

hög kvalitet

En klar majoritet av de svarande i utvärderingarna
anser att de har ökat sin kunskap om globala
utvecklingsfrågor genom att läsa
Utvecklingsmagasinet (69 procent av totalt 26
svarande i enkäten i juli/augusti, 88 procent av
totalt 8 svarande i enkäten i december/januari).
Flera av de som har svarat på enkäten uppger att
de har kunnat använda denna kunskap i olika
sammanhang, exempelvis i sitt arbete med
digitala kanaler, för att skriva en debattartikel
samt i diskussioner och debatter med andra. 

“Jag är mer öppensinnad för olika infallsvinklar i globala frågor/problem” och “… överlag att
känna mig påläst och kunna ta ställning i olika frågor” uppger två svarande. 

På frågan om den ökade kunskapen har lett till någon beteendeförändring har många svarat
nej. Eftersom de flesta av våra läsare tar del av innehållet i Utvecklingsmagasinet en eller ett
par gånger i veckan är det svårt att peka på en direkt koppling mellan det och en faktisk
beteendeförändring. Vi kan också utgå ifrån att de som tar sig tid att svara på enkäten redan
är engagerade och kanske har gjort beteendeförändringar sedan tidigare, och därav inte
heller upplever en direkt koppling mellan läsningen och en beteendeförändring.  

12

https://www.facebook.com/utvmagasinet
https://twitter.com/utvmagasinet


30 000 följare i 
sociala medier 

2022

Några personer uppger dock att kunskapen har lett till vissa beteendeförändringar. En
svarande uppger exempelvis att hen numera “kollar företag och grejer jag köper om ansvar
tas gällande mänskliga rättigheter”. En annan uppger att hen har “fått nytt bränsle att vilja
fortsätta jobba med förändringsarbete på ett eller annat sätt”. 

Eftersom endast 34 personer har svarat på utvärderingarna är detta ett resultat som kanske
inte är representativt för hela Utvecklingsmagasinets läsekrets. Det kan vara värt att se över
utvärderingen av Utvecklingsmagasinet till 2023 gällande både frekvens och metod, men
också när själva utvärderingen ska göras. December är en tid då många organisationer
utvärderar sitt arbete och då finns en risk för att människor inte tar sig tid att svara på ännu en
enkät.

FUF:s närvaro i sociala medier har varit fortsatt stark och under 2022
har vi varit aktiva på Facebook, Instagram, Youtube och Linkedin.
Sammanlagt har vi drygt 30 000 följare i sociala medier. Stort fokus
har legat på att sprida information om FUF:s verksamhet, aktiviteter
och att nå ut till våra medlemmar. Vi har även uppmärksammat och
spridit kunskap om aktuella globala utvecklingsfrågor genom bilder
och korta informationstexter, främst på Instagram. Vi kan tydligt se
att inlägg med rörligt material och där människor medverkar väcker
mest engagemang – exempelvis videoinlägg av skribenterna i
Utvecklingsmagasinet på Instagram, och även så kallade “take-
overs” av deltagare i Praktikantprogrammet har varit mycket
uppskattade under året. Instagramkontot Fufkorrespondenterna
har dessvärre legat på is under hösten då vi inte har haft några aktiva
FUF-korrespondenter.

2022 hade vi som mål att ha 60 000 unika
besökare på vår hemsida. I slutet av året hade vi
135 296 unika besökare, vilket tyder på att målet
troligen var för lågt satt. Artiklar på
Utvecklingsmagasinet genererade flest besökare,
och den mest besökta artikeln var “En
tillbakablick på vad som orsakade invasionen i
Ukraina”. Även en artikel om att flera länder
bojkottar vinter-OS i Peking genererade många
besökare. Båda dessa artiklar berörde högaktuella
ämnen som var heta diskussionsämnen vid
publiceringen. Artikeln om Ukraina har även
fortsatt varit relevant under hela 2022. Vi lade
också pengar på att marknadsföra båda texterna
på Facebook. Detta kan säkerligen förklara den omfattande mängden besökare som
artiklarna genererade. Vi ser också att antalet besökare på hemsidan ökar rejält i samband
med att ansökan till Praktikantprogrammet öppnar i februari respektive september. 

Bilder från FUF:s Instagramprofil
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Under 2022 hade vi sammanlagt knappt 28 000 video- och podduppspelningar (varav 26
606 videovisningar på Facebook och Youtube och 1 297 podduppspelningar). Dessa klipp
består av filmade event, videor om FUF:s verksamhet och kortare klipp och intervjuer från
Almedalen. Detta är något högre än målet på 25 000 visningar. Antalet visningar kan dock
vara missvisande när det kommer till hur mycket av informationen som en person tagit till sig
av då det inte synliggör hur länge personer tittat på ett klipp. På Youtube är till exempel den
genomsnittliga visningstiden 3:05 minuter, vilket motsvarar  knappt  10 procent av  visat klipp. 
 På Facebook är den genomsnittliga visningstiden endast fem sekunder. Detta kan delvis
förklaras med att det i statistiken ingår kortare videor, till exempel information om FUF:s
verksamhet. Men vi kan ändå se att antalet minuter som visats på Facebook har minskat
under året, från 11 609 minuter 2021 till 4 959 minuter 2022. En förklaring är att nästan alla
event under 2021 var digitala, vilket bidrog till fler visade minuter än när eventen läggs upp i
efterhand, vilket var fallet under 2022. Ytterligare en förklaring är att vi inte marknadsförde
videointervjuerna från Almedalen på Facebook i samma utsträckning som tidigare år. En
viktig lärdom för FUF är alltså att fortsätta sprida och marknadsföra vårt videomaterial även
efter det lagts upp, för att på så sätt kunna öka antalet videovisningar Videovisningar på
sociala medier påverkas också av algoritmer som ständigt förändras, och vi behöver hela
tiden se över hur vi bäst når ut – bland  annat  genom  rörligt  material som vi  ser skapar mer 

Video och podd 
online 2022
26 606 videouppspelningar

1 297 podduppspelningar

Interaktion. Det ska också tydliggöras att vi mäter
samtliga visningar på Youtube och Facebook och att
några av de äldre klippen fortsätter locka tittare, vilket
visar mervärdet av att aterialet fortsätter att nå ut över tid.
Antalet videovisningar för 2022 inkluderar alltså material
som producerats tidigare år. 

Bilder från FUF:s några seminarier och videor på FUF:s Youtubekanal fufplay
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De populäraste klippen som publicerades på FUF:s Youtube-kanal 2022, sett till både flest
visningar och längst visningstid, är intervjuer med välkända profiler och politiker från
Almedalsveckan. Även ett klipp om inkluderande rekrytering med föreläsaren Barakat
Ghebrehawariat har varit populärt. Det mest visade klippet på Facebook är också från
Almedalsveckan, en intervju med Ulrika Modéer (UNDP) följt av informationsvideor om
Praktikantprogrammet. För information om videovisningar och webbsändningar av event, se
avsnitt 3.3. 

Ta  del av Ghebrehawariats tips här! 

En annan utmaning som har varit aktuell under 2022 är att hantera olämpliga kommentarer
och trollkonton på sociala medier, i synnerhet på Utvecklingsmagasinets Facebooksida, när vi
har marknadsfört artiklar och de har fått större spridning. På grund av detta har vi exempelvis
inte marknadsfört artiklar på Facebook på fredagar, eftersom de då riskerar att översvämmas
av kommentarer under helgen när vi inte bevakar kommentarsfälten. Även det är ett problem
som andra civilsamhällesorganisationer tampas med. Med avstamp i detta började vi under
hösten att formulera regler för kommentarsfälten i FUF:s sociala medier, för att enklare
kunna ta bort kommentarer och blockera konton med hänvisning till reglerna. Dessa
publicerades i början av 2023 och finns nu på fuf.se. 

Utvecklingsarkivet är ytterligare en av FUF:s digitala kanaler. Där samlar vi rapporter om
biståndet och Sveriges roll inom global utveckling. Under 2022 publicerade vi en skrift med
reflektioner av deltagare i vårt internationella nätverk GPH samt en rapport av KFUM om 
 ungas inflytande inom svenskt bistånd. Utvecklingsarkivet hade 2 681 besökare under 2022.
Under  2021  publicerade  vi  14 rapporter  på   Utvecklingsarkivet,  vilket   tycks   innebära   att 

intresset för att publicera rapporter på
Utvecklingsarkivet har sjunkit något under
2022. Eftersom vi inte har någon
finansiering för plattformen har vi heller inte
möjlighet att lägga omfattande resurser på
att hitta och publicera material där. 

En utmaning som vi har ställts inför i sociala
medier är att marknadsföra event och
Utvecklingsmagasinets artiklar på Facebook,
eftersom material med känsligt innehåll (till
exempel sexuellt våld, vapen eller konflikt) ofta
nekas av plattformen. Vi har varit i kontakt med
andra civilsamhällesorganisationer om detta,
och det verkar som att många möter samma
utmaning. 
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FUF:s kommunikations- och lokalgrupper har, precis som våra digitala kanaler, varit en del av
ForumCiv- och FBA-projekten under 2022. Ett av målen i projekten är att unga med intresse
för globala utvecklingsfrågor och Agenda 2030 ska öka sina kunskaper och engagemang för
dessa frågor, samt få stärkt kapacitet att sprida information och driva opinion för globala
frågor. Arbetet i våra kommunikations- och lokalgrupper är centralt för att uppnå dessa mål. 

I början av både vår- och höstterminen 2022 anordnade vi informationsträffar där vi berättade
om grupperna för ideellt engagemang och öppnade upp för intresseanmälningar. Därefter
bjöd vi in till uppstartsdagar där vi utbildade de ideella i bland annat den journalistiska
metoden och intervjuteknik. När deras ideella engagemang sedan satte igång valde
kommunikations- och lokalgrupperna själva, i samråd med respektive grupps handledare,
vilka frågor de ville fokusera på i sitt arbete. FUF använder sig av en learning by doing-metod,
vilket innebär att de ideella planerar och producerar stora delar av FUF:s material om global
utveckling, däribland journalistiska texter till Utvecklingsmagasinet, innehåll till sociala medier
samt seminarier och event. Samtliga grupper får löpande handledning utifrån sina uppdrag.
Under höstterminen provade vi olika metoder och verktyg för att utöka samarbetet mellan
grupperna för att de ska kunna dra mer på varandras arbete. Detta kommer vi att fortsätta
utveckla framöver. 

Under 2022 engagerade vi totalt 188 ideella medlemmar i våra kommunikations- och
lokalgrupper, varav 132 var engagerade i lokalgrupperna. Det är visserligen långt över vårt
mål på minst 120 personer, men ändå en minskning från fjolårets 256 personer. Minskningen
beror i huvudsak på att färre personer engagerade sig i våra lokalgrupper. Efter
lokalgruppernas gedigna arbete med medlemsrekrytering under 2021 var det under 2022
flera lokalgruppsmedlemmar som avslutade sina studier och därmed sitt engagemang i
grupperna. Även redaktionen och eventgruppen var mindre 2022 jämfört med 2021.
Minskningen i redaktionsgruppen beror främst på att vi hade många avhopp under året av
personer som insåg kort efter start att de inte hade tillräckligt med tid för att engagera sig. 

Kommunikationsgrupperna består av redaktionen, FUF-korrespondenterna, eventgruppen
och sociala mediegruppen (SoMe). Dessa grupper samordnas och handleds av FUF:s
kanslipersonal och deras arbete utgår från satta ramar i form av scheman, rutiner och
handböcker.

Redaktionen skriver majoriteten av de journalistiska texterna som publiceras på
Utvecklingsmagasinet. Under 2022 har totalt 28 personer engagerat sig i redaktionen.
Uppdraget som ideell skribent innefattar att skriva texter, korrekturläsa andra skribenters
texter och att delta i månatliga redaktionsmöten där vi diskuterar allt ifrån rubriksättning och
dramaturgi i texter till objektivitet och ämnen som hamnar i medieskugga. Skribenterna får
även löpande handledning och feedback på sina texter. 

3.2 Engagemang: Kommunikationsgrupperna, 
lokalgrupperna och bokklubben
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Under höstterminen provade vi även att ha en bevakningsgrupp som fokuserade på svensk
politiks inverkan på globala frågor, vilket resulterade i flera texter om biståndet,
enprocentsmålet, den feministiska utrikespolitiken och Sveriges klimatpolitik. Följande är
några svar från de ideellas utvärderingar under 2022: 

 
“Genom att sitta med i redaktionens bevakningsgrupp för den nya 

regeringens politik och dess påverkan på global utvecklingspolitik har 
jag satt mig in mycket mer i Sveriges roll i världen än jag brukar och 

därmed mer kritiskt kunnat följa nyhetsrapporteringen och diskutera 
frågan tillsammans med andra.”

 
“I redaktionen så ska det man förmedlar vara lättförståeligt, alla ska 

kunna ta till sig av det. När man pluggar pratar man väldigt teoretiskt, 
det kan man inte förmedla till alla. I FUF får man lära sig hur man 

förmedlar något till en bredare publik.”
 

“Handledningen har verkligen varit avgörande för att lära sig att 
skriva journalistiskt istället för akademiskt."

 
Genom utvärderingar och fokusgruppsintervjuer har det framkommit att flera personer i
redaktionen har haft svårigheter med att hålla tidsplanen i sitt arbete med texterna. Antalet
avhopp från redaktionen pekar också på att vissa kan ha känt att uppdraget har varit
övermäktigt. Det kan därför vara värt att fundera på att ha ett lite mer luftigt
redaktionsschema framöver, speciellt för vissa texttyper som tar längre tid att skriva. 

FUF-korrespondenterna är en del av redaktionen, men de befinner sig på olika platser i
världen. Korrespondenterna skriver texter till Utvecklingsmagasinet och producerar
Instagraminlägg till kontot Fufkorrespondenterna. De har ett mer flexibelt schema än
redaktionsgruppen och sätter till exempel sina egna deadlines för texter och
redaktionsmötena är inte heller obligatoriska för dem. Under vårterminen hade vi åtta aktiva
FUF-korrespondenter som bland annat befann sig i Zambia, England, Mauritius och Rwanda.
Under höstterminen hade vi flera personer som uttryckte intresse för rollen som FUF-
korrespondent, men samtliga valde att hoppa av uppdraget då de insåg efter hand att de
faktiskt inte hade tid för uppdraget – trots att det är väldigt flexibelt. Av den anledningen var
korrespondenternas Instagramkonto inaktivt under hösten.
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Eventgruppen arrangerar seminarier och andra typer av evenemang, till exempel musikquiz
och panelsamtal. Under året har eventgruppen arrangerat både fysiska och digitala event och
till skillnad från tidigare år har gruppen varit utspridd över hela landet, varför handledningen
främst varit digital och/eller i hybridformat. Att vi har möjliggjort för deltagande från hela
landet gör att fler får möjlighet att delta. Samtidigt kan detta vara en utmaning för de ideella
då förutsättningarna för att arrangera event skiljer sig åt beroende på om man befinner sig i
Stockholm eller inte. Det kan till exempel vara svårt att hitta lokal för ett fysiskt event för de
som inte befinner sig i Stockholm där FUF:s kanslilokal finns att tillgå, vilket gör att vissa
upplever att de är begränsade till att ha digitala event. För kommande termin kan ett förslag
till förbättring vara att uppmuntra till mer samarbeten mellan eventgruppen och
lokalgrupperna, för att på så sätt möjliggöra för fysiska event runt om i landet. Den
övergripande responsen från de som har varit aktiva i eventgruppen är dock att uppdraget
har varit givande och att de både har knutit nya kontakter och lärt sig mer om hur det går till
att arrangera event och om själva ämnet som avhandlas. Så här säger en person om sitt
engagemang i gruppen: 

“Jag var moderator vilket jag aldrig gjort innan och inte pratat framför 
folk så mycket. Jag fick ett helt annat perspektiv på hur det går till när

man leder seminarier. Jag fick lära mig att det är ok att det inte går 
som man tänker sig. Lärt mig jättemycket kring hur man kontaktar 

människor etc. Jag vill jobba med det här och kommer därför behöva 
prata framför människor i framtiden så därför bra lära sig.”

Bilder från  Eventgruppsseminarierna  "Den mänskliga kostnaden – VM 2022 i Qatar" och  
"Kvinnors framtid i Afghanistan med Elaha Sahel och Hedvig Söderlund". 
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Sociala mediegruppen (SoMe-gruppen) skriver och formger informativa inlägg om globala
utvecklingsfrågor för FUF:s sociala medier. Genom att skapa lättillgänglig information om
komplexa frågor bidrar SoMe-gruppen till kunskapsspridning om globala frågor i sociala
medier. Även i denna grupp har handledningen främst varit digital. I våra fokusgruppintervjuer
framkommer att flexibiliteten som uppdraget i SoMe-gruppen innebär också kan vara en
utmaning – både när det gäller att komma på idéer för inlägg och att de i stor utsträckning
arbetar på egen hand utifrån deras egna intressen. Det kan därför vara en idé att i början av
varje termin tydligare stämma av vilka behov gruppen har, både huruvida de vill arbeta i
grupp eller självständigt, och möjliggöra för fler frivilliga möten där gruppen kan bolla idéer
och förslag på inlägg. Under 2022 utformade vi därför tydligare koncept för gruppen att
arbeta utifrån. Dessa är FUF förklarar, FUF rapporterar och quiz utifrån fakta i
Utvecklingsmagasinets artiklar i “händelser” på Instagram. Särskilt det sistnämnda har skapat
mycket engagemang och är en del i att försöka länka gruppernas arbete mer med varandra.
De ideella uppger också att de själva lärt sig mycket genom att skapa quizen.

Utöver uppdragen och handledningen inom respektive grupp har de ideellt aktiva erbjudits
cirka ett utbildningstillfälle per månad kopplat till kommunikation och globala frågor. Våra
utvärderingar med ideella visar att utbildningen i den journalistiska metoden och
intervjuteknik under uppstartsdagarna var både omtyckt och värdefull. Utöver detta
anordnade vi bland annat utbildningar i storytelling och hur man undviker fördomar och
stereotyper i kommunikationen av globala utvecklingsfrågor. Vi höll också ett panelsamtal
med journalisten Palmira Koukkari Mbenga (Dagens Nyheter) och kommunikatören Erik
Törner (Individuell Människohjälp) om rättvis rapportering samt en inspirationsföreläsning
med Concord Sverige om civilsamhällesorganisationer som arbetar med globala frågor. Enligt
våra utvärderingar har dessa utbildningstillfällen ökat de ideellas kunskap om normkritik och
stereotyper inom kommunikation, och om hur civilsamhällesorganisationer arbetar med
globala utvecklingsfrågor. Så här säger några av våra ideella om våra utbildningar: 

“Det gav ett nytt perspektiv kring att vara mer selektiv kring vilka 
bilder man väljer ut i samband med sina texter/inlägg.”

“Jag har blivit mer källkritisk mot bilder – är en bild okej att lägga 
upp? Man kan fråga människor – är det okej med dessa bilder? Jag 

tänkte inte på det på samma sätt innan.” 

“Ofta ser man folk som offer, men människor tar ju faktiskt initiativ 
och är en del av förändringen. Jag har tänkt på det mycket, och jag 

använder mig av det i mitt arbete på Migrationsverket”.
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De ideellas upplevelse av sina FUF-
engagemang är genomgående att de är lärorika
och givande, att de får lära sig mycket om
globala frågor och kommunikation. 86 procent
av de ideellt aktiva i kommunikationsgrupperna
under 2022 uppgav i utvärderingar att de hade
ökat sina kunskaper om globala frågor genom
att vara med i FUF. De svarande uppgav till
exempel att de hade satt sig in i konflikter,
händelser och ämnen som de inte hade kunskap
om innan FUF-engagemanget. De uppgav också
att de faktiskt har kunnat använda denna
kunskap – till exempel i konversationer med
andra människor och att det har blivit enklare att
följa och ta del av utrikesnyheter. Drygt 90
procent ansåg också att de har  stärkt sitt 
 engagemang  för  global hållbar utveckling
genom sitt engagemang i FUF. Många av de
svarande    har   genom   sitt    FUF-engagemang

 
“Jag har insett att det går att engagera sig och arbeta för en bättre 

värld på andra sätt än att rösta i val. Det är en enormt värdefull insikt 
jag kommer bära med mig genom resten av livet!”

 
Ingen svarade att de inte hade ökat sin kunskap eller stärkt sitt engagemang för globala
frågor, utan resterande svarade “osäker”. De uppgav bland annat att deras engagemang var
oförändrat från tidigare. 

Det ska dock tilläggas att svarsfrekvensen på enkäten var låg under höstterminen. Endast 11
av 21 personer i kommunikationsgrupperna svarade på enkäten, vilket gör att svaren kanske
inte är representativa för hela gruppen. Vi kan dock se i både våra fokusgruppsintervjuer, där
representanter från alla kommunikationsgrupper deltog, samt i löpande feedback från
grupperna att de har en genomgående positiv upplevelse av sina FUF-engagemang. 

Ett annat mål för de ideellas engagemang är att de utvidgar sina nätverk med personer och
organisationer inom global utveckling. I våra utvärderingar ser vi att även detta mål uppfylls –
cirka 90 procent svarar att de genom sitt engagemang i FUF har utvidgat sitt nätverk. 

också fått bättre koll på utvecklingsbranschen och en tydligare bild av hur de skulle vilja jobba
med utvecklingsfrågor i framtiden. Så här skriver en svarande i utvärderingen: 

Kickoff med de ideella i 
kommunikationsgrupperna 
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“Genom kontakt med intervjupersoner som jobbar med globala 
utvecklingsfrågor men också med andra FUF-engagerade som 

sannolikt kommer att vara ens arbetskollegor i framtiden.”
 

“Jag har fått bredare insikt i vilka andra organisationer som arbetar 
med just utvecklingsfrågor och jag har fått ta del av samtal med 

"viktiga personer" (dvs vanliga personer som har arbetat länge eller 
arbetar inom statliga organ typ SIDA eller journalister) inom olika 

delar av utvecklingsområdet."
 

Så här säger några av dem: 

Att FUF är en välkänd aktör bland andra organisationer lyfts också fram som en förklaring till
varför de har kunnat bredda sina nätverk. De ideella upplever att det väger tungt när man
nämner att man är med i FUF i kontakten med yrkesverksamma: 

Att knyta nya kontakter och träffa andra som är intresserade av, eller jobbar med, globala
frågor är alltså en av de mest uppskattade delarna med engagemanget i FUF enligt våra
ideellt aktiva. Flera efterfrågar också fler tillfällen, även mer informella, för nätverkande. Dock
var det ett svalt intresse när vi väl anordnade sådana träffar under året, till exempel en
sommaravslutning och ett julmingel. Det verkar som att tillfällen med ett specifikt syfte, till
exempel en utbildning eller ett panelsamtal med yrkesverksamma, kombinerat med mingel
är det som lockar målgruppen mest.

Flera personer lyfter även vikten av att kunna fortsätta vara med digitalt. Vägen framåt bör
därför vara att möjliggöra för fysiska träffar runt om i landet samtidigt som vi arrangerar träffar
på plats i Stockholm. Samtidigt behöver vi se över hur vi kan göra hybridmöten än mer
interaktiva, något vi också har satsat på under våra gemensamma utbildningstillfällen under
året. 

“FUF har ett bra rykte. Det är väldigt fint att vara en del av det.”
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Växjö

Lund

Malmö

Lokalgrupperna 2022

8 lokalgrupper

Stockholm södra

Uppsala

Jönköping

132 ideella 

Göteborg

Linköping



Lokalgrupperna

FUF:s lokalgrupper finns runt om i
landet för att sprida kunskap om globala
frågor på lokal nivå. Grupperna ansvarar
för att självständigt planera,
implementera och utvärdera olika
kunskapsspridande aktiviteter utifrån
respektive grupps intressen, med stöd
från FUF:s kansli och en
lokalgruppshandbok. Således är de mer
självgående än FUF:s kommunikations-

Under 2022 hade vi totalt åtta lokalgrupper – Stockholm Södra, Uppsala, Växjö, Jönköping,
Lund, Malmö och våra två senaste tillskott Göteborg och Linköping. Under året tog dock FUF
Malmö beslut om att lägga ned sin lokalgrupp, då medlemmarna skulle flytta till andra orter
och inte lyckades hitta några efterträdare. Två av lokalgrupperna, Jönköping och Stockholm
Södra, har antagit egna stadgar, vilket innebär att de anordnar årsmöten och väljer egna
styrelser som arbetar utifrån stadgarna.

Några exempel på aktiviteter som lokalgrupperna har arrangerat under året är föreläsningar,
workshops, filmvisningar, bokklubbar, studiebesök och klädbytardagar. Tillsammans har de
berört en bredd av ämnen – fred och säkerhet, hedersvåld, klimatet, aborträtten, hållbart
jordbruk, det globala matsystemet och hållbar konsumtion är några exempel. Det var
glädjande att se att lokalgrupperna också började samarbeta mer med varandra under året.
FUF Växjö och FUF Jönköping arrangerade till exempel den gemensamma, digitala 

Under året har FUF engagerat 132 personer i lokalgrupperna. Det är en minskning från förra
årets 170 personer. Som tidigare nämnt beror det troligen på att många avslutade sina studier
under denna period och valde att sluta engagera sig i FUF i samma veva. FUF Lund, som
tidigare var FUF:s största lokalgrupp, halverade sin deltagarlista. Både FUF Umeå och FUF
Göteborg låg nere under 2021, vilket också bidrog till ett minskat antal engagerade under
2022. 

Ett önskemål från 2021 var att FUF:s kansli skulle ha tätare kontakt med lokalgrupperna samt
att de skulle inkluderas mer med de andra ideella grupperna. Utifrån det hade vi under 2022
månatliga möten med lokalgrupperna – varannan månad med varje enskild lokalgrupp, och
varannan månad ett möte för samtliga lokalgrupper där de fick diskutera över
gruppgränserna. De blev också inbjudna till uppstartsdagar, utbildningstillfällen och en
lokalgruppsutbildning i början av varje termin. Flera personer som är aktiva i lokalgrupperna
har uttryckt positivitet över att ha fått tätare kontakt med FUF:s kansli och andra lokalgrupper.
 

Gemensam träff för ideella i Skåne 
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grupper, vars uppdrag är mer inramat. 

https://fuf.se/utbildning/lokalgrupper/


Drygt 91 procent av de som svarade på lokalgruppernas enkät under 2022 upplevde att de
hade ökat sin kunskap om globala frågor genom sitt engagemang i FUF. Ungefär 84 procent
upplevde att de hade stärkt sitt engagemang. Flera personer pekar på att deras kunskap
inom olika ämnen de har fokuserat på i lokalgruppen har höjts, och att de har blivit mer
kreativa, till exempel i användandet av sociala medier. Precis som med andra enkäter är det
långt ifrån alla som har svarat (24 av 170 aktiva medlemmar). Lokalgrupperna är extra svåra
när det gäller enkäterna eftersom det bara är ett fåtal personer i grupperna som FUF:s kansli
har direktkontakt med. 

Gällande avståndet till lokalgrupperna har detta stundtals märkts i relationen mellan
grupperna och FUF som helhet. Lokalgrupperna är vana vid att självständigt planera och
genomföra aktiviteter, men det är viktigt att komma ihåg att de fortfarande är en del av FUF
och därmed behöver förhålla sig till FUF:s värdegrund, policies och organisationsstruktur.
Detta är något som vi tänker att vi ska trycka på ännu mer framöver vid exempelvis
lokalgruppsutbildningar – så att grupperna faktiskt känner sig som en del av ett större
sammanhang.

Bokklubben
FUF:s bokklubb är ytterligare ett sätt att engagera sig i föreningen. Bokklubben består av ett
tiotal personer, varav de flesta är pensionärer och yrkesverksamma. De träffas ungefär en
gång i månaden, både digitalt och på plats på FUF:s kansli, för att diskutera litteratur om olika
globala frågor. Under 2022 läste bokklubben bland annat Climate Change is Racist, skriven av
Jeremy Williams, Globala institutioners legitimitet, skriven av Jonas Tallberg, och Nerväxt,
skriven av Giorgos Kallis. Bokklubben har även läst och diskuterat flera rapporter, däribland
Tidöavtalet och en rapport om konflikten i Tigray. 

FUF:s utvärderingar visar att bokklubben är ett värdefullt och givande sammanhang för dem:
 

“Det har varit ett motiv för att läsa många viktiga böcker eftersom det 
gett möjlighet att diskutera med andra med erfarenheter och 

kunskaper, delvis andra än mina egna.”
 

“Det är ett fint sätt att stimuleras till att läsa aktuell litteratur kring 
bistånds och utrikesfrågor och diskutera det med människor med en 

liknande bakgrund som jag själv har.”
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https://fuf.se/utbildning/bokklubben/


Bokklubbsmedlemmarna nämner att det har varit svårt att få medlemmar från andra
målgrupper, till exempel unga studenter, att stanna kvar i bokklubben – trots att gruppen är
öppna för det. Ett par unga personer har hoppat av eftersom de inte hinner med läsningen vid
sidan av studier och andra ideella engagemang. Detta innebär mindre nätverkande över
generationsgränserna, men samtidigt är det något som man kan få utlopp för på andra sätt
inom FUF, till exempel på våra event.
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“Jag har följt FUF under hela mitt arbetsliv, men som pensionär har 
det blivit ännu viktigare att behålla gamla och skaffa nya kontakter 

med samma intresse. Bokcirkeln dök upp av en tillfällighet, men blev 
en viktig prioritet för mig.”

 



Seminarier och 
Webbsändningar 2022

56 event

- 26 av lokalgrupper
- 6 av eventgruppen

1446 deltagare

- 989 fysiska
- 457 digitala

4296 visningar 
på Facebook, 
Youtube och 

Instagram

"Vaccinera dig mot ondska" i 
Visby under Almedalsveckan

"Ultra Fast Fashion - bidrar du till slaveri 
och miljöförstöring?" under MR-dagarna i 
Örebro

"Sveriges ordförandeskap i EU – 
Civilsamhällets roll" på FUF:s kansli

"Ukraina och biståndet", ett 
livesamtal på Instagram

Melody Farshin agerade konfencier på 
FUF:s 50 årsfest i Stockholm

https://youtu.be/SivXjKpOR08
https://www.youtube.com/watch?v=fR5UU8aRPOA&ab_channel=M%C3%A4nskligaR%C3%A4ttighetsdagarna
https://www.youtube.com/watch?v=fR5UU8aRPOA&ab_channel=M%C3%A4nskligaR%C3%A4ttighetsdagarna
https://youtu.be/sPFWzPeHiwo
https://youtu.be/sPFWzPeHiwo
https://www.youtube.com/watch?v=TqxTKBOkJZE&ab_channel=fufplay


3.3 Event: Seminarier och webbsändningar

Seminarierna och evenemangen som FUF arrangerar är också en del av det ForumCiv-
finansierade informations- och kommunikationsprojektet och av det FBA-finansierade
verksamhetsstödet. Genom våra seminarier och evenemang vill vi bidra till en bredare och
mer kunskapsbaserad debatt om global utveckling med en mångfald av röster.
Målsättningen är att de som tar del av våra event ökar sin kunskap om Agenda 2030, globala
utvecklingsfrågor, Sveriges roll i världen och får en ökad förståelse för levnadsvillkoren i
andra länder. Den som är intresserad av att få information om FUF:s eventverksamhet kan
registrera sig för att ta emot e-postinbjudningar från oss. I skrivande stund har listan 3 187
prenumeranter. Antalet prenumeranter är dock en trubbig siffra för att mäta hur många som
faktiskt tar del av informationen. I genomsnitt öppnar cirka 40 procent av mottagarna
utskicken.

Totalt arrangerade vi 56 event under 2022 som belyste ämnen som unga, fred och säkerhet,
klimatförändringarnas konsekvenser och demokrati och mänskliga rättigheter. Vi har under
året uppmärksammat stora omvärldshändelser som Rysslands invasion av Ukraina,
Iranprotesterna och det kommande svenska ordförandeskapet i EU. Vi har också belyst frågor
som coronapandemins effekter, kopplingen mellan migration och klimatförändringar,
mördarrobotar och diskuterat hållbar konsumtion och jordbruk – för att bara nämna några av
alla ämnen. 

Under 2022 har vi äntligen kunnat återgå till att också arrangera fysiska seminarier och
evenemang. Under våren var flertalet av eventen i hybridformat, men under hösten
påbörjade vi en renodling av eventverksamheten och övergick till att ha antingen fysiska
event, som också spelas in  och  finns  tillgängliga  efteråt, eller  digitala  event  på  Zoom  och
Facebook. Detta för att kunna anpassa formatet efter vilken typ av event det är och för att det
visade sig vara svårt att få till diskussioner i hybridformat. Efter flera år av pandemi finns det
en efterfrågan av att kunna mötas och diskutera på plats, vilket framkommer i vår utvärdering
och i samtal med deltagare. Det ska dock tilläggas att trots detta är det färre som anmäler sig
till fysiska seminarier i jämförelse med hur det var innan pandemin och att andelen som inte
dyker upp är relativt hög. Det finns också fördelar med att ha digitala event. De möjliggör för
panellister från fler delar av världen, och att tillhandahålla en bredd av röster och perspektiv
är ett av målen med FUF:s verksamhet. Under 2022 har vi till exempel haft medverkande
baserade i Taiwan, Afghanistan, Indien, Kenya och Kazakstan, vilket hade varit svårt att uppnå
vid enbart fysiska event delar av världen. 

Vi har under pandemin också dragit stora lärdomar från digitaliseringen av verksamheten och
utforskat nya format, till exempel livesändningar på Instagram. Framöver kommer vi därför att
anpassa formatet efter vad som passar bäst för just det eventet, vilket ibland är digitalt för att
kunna ha med deltagare från hela världen – och ibland fysiskt för att kunna föra mer
diskussion och samtal på plats. 
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https://fuf.se/


 
2022 kunde vi återigen delta på mässor som Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) i
Örebro. Där arrangerade vi ett seminarium om “ultra fast fashion” med deltagare från Fair
Action och Örebro universitet, vilket en lokaltidning skrev om.  Flera personer kom också fram 

År 2022 fortsatte också lokalgrupper över hela Sverige att arrangera seminarier och
evenemang. De gick från att ha arrangerat 22 event under 2021 till 26 event under 2022.
Lokalgruppernas event utgör alltså nästan hälften av alla FUF:s event. Som tidigare nämnt har
lokalgrupperna även provat på flera nya koncept. FUF Lunds Poetry Slam-event om
hållbarhetsfrågor gjorde succé och fick över 80 besökare. Under höstterminen började
lokalgrupperna skicka ut enkäter efter eventen vilket bidrar till att vi tydligare kan följa upp
resultaten även av dessa event. 

Eventgruppen, som handleds av kansliet, arrangerade sammanlagt sex seminarier – varav två
ägde rum på FUF:s kansli, tre på Zoom och ett på Linköpings universitet, vilket arrangerades
tillsammans med lokalgruppen FUF Linköping. 

Totalt deltog 1 446 personer på samtliga event. Fysiskt deltagande uppgick till 989 personer
och 457 personer deltog digitalt. Vi nådde därmed med råge upp till vårt mål på 650
deltagare. Antalet deltagare var dock något lägre än föregående år då 1 651 personer deltog,
men då var de flesta event digitala och/eller live-sändningar, vilket är svårt att jämföra och
likställa med fysiskt deltagande. En förklaring till att antalet digitala deltagare minskat under
året är att vi under höstterminen främst spelade in och lade upp seminarierna i efterhand, i
stället för att livesända på Facebook. Detta på grund av personalbyte och ovan nämnda
försök att renodla verksamheten till antingen fysiskt eller digitala evenemang. Även en viss
skärmtrötthet efter flera år av endast digitala evenemang kan vara en bidragande orsak. För
både fysiska och digitala event är så kallade “no-shows”, det vill säga anmälda deltagare som
inte dyker upp, ett ihållande problem. För 2023 kommer vi fortsätta skicka ut påminnelse till
de anmälda inför seminariet samt be dem meddela avhopp för att minska antalet “no-shows”.

till Fair Actions monter efteråt för att lära
sig mer om ämnet, vilket visar på vikten av
att kunna mötas fysiskt och det mervärde
som evenemang likt MR-dagarna kan bidra
med. Seminariet går att se i efterhand på
MR-dagarnas Youtube-kanal. Utöver detta
höll två praktikanter från
Praktikantprogrammet ett quiz och deltog i
en karriärsworkshop där de fick berätta om
FUF:s verksamhet för andra nyfikna
studenter och unga. "Hur kan unga få större utrymme i fred- och 

säkerhetsfrågor i Sverige?" på Kulturhuset i Stockholm.
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https://www.mrdagarna.se/ultrasnabbt-mode-en-pafrestning-for-klimatet/
https://www.mrdagarna.se/ultrasnabbt-mode-en-pafrestning-for-klimatet/
https://www.mrdagarna.se/ultrasnabbt-mode-en-pafrestning-for-klimatet/
https://youtu.be/fR5UU8aRPOA
https://youtu.be/tTMxv06GEBk
https://youtu.be/tTMxv06GEBk


"Vaccinera dig mot ondska", om säkerhetsfrågor, mänskliga rättigheter, miljöförstöring,
exploatering av barn och olika typer av förtryck, med medverkande från Ecpat Sverige,
Svenska kyrkan och Greenpeace.   

"Vaccinera dig mot desinformation", om yttrandefrihet och demokrati där talarna bland annat
berörde fake news, propaganda, faktaresistens och möjligheten att kommunicera för
personer med olika funktionsnedsättningar, med medverkande från Journalistförbundet, Civil
Rights Defenders och MyRight. 

Vi planerade också att delta med seminarium på Järvaveckan, men på grund av att de, med
kort varsel, ändrade förutsättningarna för deltagande i form av att införa höga kostnader för
detta var vi tvungna att avstå. Inte heller Bokmässan hade vi ekonomiska möjligheter att delta
på i år.

Videovisningar & webbsändningar

Eventen från 2022 har sammanlagt 4 296 visningar på Facebook, Youtube och Instagram.
Förra året låg siffran på rekordhöga 32 523 visningar. Detta var en ovanligt hög siffra och 2020
låg siffran på 13 303 visningar. 2019, innan pandemin, lockade seminarierna 6 639 visningar
vilket är mer i linje med årets resultat. En analys av detta är att antalet visningar ökade kraftigt
under pandemin och att vi nu ser resultatet av en viss skärmtrötthet efter flera år av endast
digitala event i kombination med att visningstalen var ovanligt höga under pandemin.
Ytterligare en förklaring till den stora minskningen är att i och med att vi detta år kunnat
återgå till att ha fysiska seminarium så live-sändes inte lika många event eller lades upp i
efterhand, vilket främst var fallet med höstens event. Det som dock sticker ut mest från förra
året är hur många visningar våra Almedalsseminarier fick. 2021 stod de för cirka två
tredjedelar av alla visningar (23 700 visningar) medan 2022 års seminarier hade 150 visningar
totalt. En förklaring till denna stora skillnad är att 2021 var hela Almedalen digital, till skillnad
från 2022 då vi arrangerade seminarium på plats i Visby tillsammans med Omvärlden. 2021 var
de medverkande politiker, vilket också kan tänkas locka fler tittare. Ytterligare en anledning
kan vara att vi 2021 marknadsförde filmerna efteråt på Facebook, vilket lockar betydligt fler
tittare än organiska visningar. Detta gäller också för flera av de andra eventen, 2021 var
andelen visningar som resultat av annonser högre än 2022. Men det sagt så har det, och
kommer antagligen fortsatt vara, en utmaning att locka tittare till Facebook och Youtube.
Precis som tidigare nämnt så är detta också beroende av algoritmer som ständigt förändras,
men vi behöver därför också bli bättre på att förstå hur vi anpassar vår spridning av event
efter dessa. 

Även under Almedalsveckan arrangerade FUF två seminarier tillsammans med tidningen
Omvärlden. Seminarierna handlade om hur det skulle gå till om vi kunde vaccinera bort
ondska och desinformation – och vad som skulle hända med världen då.
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https://www.youtube.com/watch?v=SivXjKpOR08&ab_channel=fufplay
https://www.youtube.com/watch?v=Vea9yQOuw9g&ab_channel=fufplay


Det populäraste eventet sett till antal visningar på Youtube var samtalet om Ukraina och
biståndet med Cecilia Chroona, chef för avdelningen för reformstöd vid ambassaden i Kiev
och FUF:s Karin Klerby Blomqvist. Detta var också första gången vi hade ett event på
Instagram-live vilket visade sig vara ett framgångsrikt koncept och något vi bör fortsätta att
satsa på. Det näst mest visade eventet, Kazhakstan: In the light of Russia’s invasion of
Ukraine, arrangerades tillsammans med Centralasiengrupperna. Även på Facebook är
samtalet om Ukraina och biståndet det mest visade följt av en live-inspelning av eventet Hur
kan unga få större utrymme i freds- och säkerhetsfrågor i Sverige? vilket ägde rum på
Kulturhuset i Stockholm. Bland de event från 2022 som haft längst visningstid återfinns också
de med flest antal visningar, Ukraina och biståndet och Kazakstan, med en visningstid på
cirka åtta procent (8,6 procent respektive 7,5 procent). På så vis är antal visningar en ganska
bra fingervisning om vilka klipp som varit mest populära. Eftersom vi tidigare år inte tittat på
visningstid är det svårt att avgöra om siffrorna är låga eller inte. Oavsett är det en utmaning vi
behöver ta oss an, hur vi kan locka kvar tittaren och öka visningstiden. Se bilaga för de fem
mest sedda eventen från 2022. För mer detaljerad information om antal visningar och
visningstid, se bilaga 5. 

FUF:s seminarier och evenemang har lockat deltagare bland såväl unga och yrkesverksamma
som pensionärer. Av de deltagare som tog sig tid att besvara enkäterna som skickas ut efter
eventen (totalt 99 svarande) ansåg nästintill samtliga att de hade ökat sin kunskap inom det
ämne som behandlades (96 procent) och att seminarierna hade hållit en god kvalitet (97
procent). I utvärdering av hela årets eventverksamhet svarade 81 procent att de hade ökat
sina kunskaper om globala utvecklingsfrågor och 88 procent att de hade ökat sin kunskap om
levnadsförhållanden i andra länder. Det ska dock tilläggas att svarsfrekvensen på denna
utvärdering var låg, endast 18 svar inkom på denna enkät. För att undvika den
“utvärderingströtthet” som många upplever behöver vi se över möjligheten att utvärdera
eventen på plats med digitala metoder samt genomföra kompletterande kvalitativa
fokusgruppintervjuer med eventdeltagare. 

I våra utvärderingar framgår också att eventverksamheten bidrar med kunskap och nya
perspektiv. Såhär säger några deltagare om eventverksamheten:

 
“Jag har fått mycket ny kunskap, som i vissa fall provocerat mig till att 

tänka annorlunda. Det har utmanat mig!”
 

“Mycket kom till användning i mitt skrivande i skolan.”
 

“Sjukt inspirerande och värdefullt för mig som pluggar just den 
branschen.”
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https://youtu.be/TqxTKBOkJZE
https://youtu.be/sj8pXOcNozc
https://youtu.be/sj8pXOcNozc
https://www.facebook.com/FUF.se/videos/1224592148400062/
https://www.facebook.com/FUF.se/videos/1224592148400062/


Praktikantprogrammet gick 2022 in i sista året av den treåriga programperiod i det avtal vi
haft med Sida. Programmålet är att "tillhandahålla möjligheter för studenter på
universitetsnivå att öka sin kompetens genom att arbeta praktiskt med globala
utvecklingsfrågor och internationellt samarbete i Sverige; samt därigenom förse svenska
aktörer inom utvecklingssamarbetet med kapacitetsstärkta unga resurser". Övergripande
syftar programmet 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”.  

Praktikantprogrammet syftar till att vara en språngbräda mellan studier och arbetsmarknaden
– en möjlighet för studenter som är intresserade av globala frågor och utvecklingssamarbete
att få praktisk erfarenhet och förståelse för hur ett arbete inom sektorn kan se ut. Varje termin
förmedlar FUF ett fyrtiotal praktikplatser på svenska myndigheter, organisationer och företag
som på olika vis arbetar med Agenda 2030 och global hållbar utveckling. Intresset från
studenter är stort och under 2022 fick vi in totalt 786 ansökningar. 82 studenter fick en
praktikplats genom programmet. Även intresset från mottagande organisationer är stort,
vilket har gett oss bra förutsättningar att välja platser som både representerar en hög kvalité
och en bredd inom sektorn. Under 2022 deltog 30 olika organisationer i programmet, många
återkommande från tidigare terminer, men även några nya. Sida är bara en av de 30
organisationerna, men därifrån deltog omkring 25 olika enheter under året. 

Mångfaldsarbetet och målet att bidra till en breddning av den svenska resursbasen var
fortsatt i fokus under 2022. Utöver mångfaldsfaktorer så som kön och utländsk bakgrund är
det för Praktikantprogrammet också relevant att ta hänsyn till exempelvis studieinriktning och
geografisk spridning. Av samtliga sökande var det till exempel cirka 35 procent som
studerade vad vi klassar som en ”icke-traditionell” studieinriktning. Bland praktikanterna 2022
hade vi bland annat blivande jägmästare, ingenjörer, agronomer, kriminologer och flertalet
studenter inom miljövetenskap, ekonomi och kommunikation. Vi inledde ett samarbete med
föreläsaren Barakat Ghebrehawariat och i juni spelade vi in en film med tips för att rekrytera
för mångfald. Filmen var en uppföljning av hans föreläsning i mars där vi bjöd in samtliga
handledare i Praktikantprogrammet i syfte att stärka deras medvetenhet kring
fördomsmedveten rekrytering. Tanken är att filmen ska uppmuntra mottagande
organisationer, och övriga yrkesverksamma inom rekrytering, att se över sin
rekryteringsprocess samt hjälpa dem undvika vanliga fällor när det kommer till diskriminering.
Som ett komplement till filmen har vi också tagit fram en läslista med tips för en mer
inkluderande rekryteringsprocess, exempelvis utifrån kön, hudfärg och sexuell läggning.

Parallellt med sin praktik ingår praktikanterna i ett utbildningsprogram med fokus att
ytterligare stärka deras kapacitet och nätverk. Genom detta får praktikanterna utrymme att 

3.4 Karriär
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https://www.youtube.com/watch?v=e2MlmXDKn5w




utbyta tankar och erfarenheter om hur en rättvis och hållbar värld kan uppnås. De får
även ett utökat kontaktnät, både med andra studenter som engagerar sig för
hållbarhet och i
 
internationellt utvecklingssamarbete, men också med yrkesverksamma som arbetar
med dessa frågor. Att dessa studenter möts och utbyter idéer, tankar och kunskap
över gränserna för sina respektive studieinriktningar breddar också deras förståelse
för frågorna. Förhoppningsvis ger detta även ett mervärde till de praktikorganisationer
som deltar i programmet. Fokus för 2022 var att återgå till fysiska träffar och erbjuda
olika format för erfarenhetsutbyten och nätverkande, eftersom det påverkade
kvalitén negativt när vi tvingades göra allt digitalt. Varje termin börjar med två
separata uppstartsträffar, en för praktikanter och en för handledare. Syftet med dessa
är att de ska lära känna FUF och varandra, samt att de ska känna sig trygga och
införstådda med ramarna och förväntningarna för programmet. Vårens uppstartsträff
gjordes digitalt, men resten av terminen erbjöd fysiska träffar, med fortsatt möjlighet
att delta digitalt. 

Höstens program genomfördes helt och hållet med fysiska träffar. Under vårterminen
fortsatte vi samarbetet vi inledde med Niras International Consulting under hösten
2021 – en renodlad projektledarutbildning med fokus på ett projekts olika faser;
planering, utformning, implementering, uppföljning och utvärdering. Utöver den bjöds
praktikanterna under terminen även in till en utbildning i Results-Based Management,
ett studiebesök på Warchild samt ytterligare nätverkstillfällen, utbildningar och ”after
works” anordnade av FUF. 

Vårens besked om avräkningar i biståndet påverkade verksamheten under
höstterminen då vi behövde minska våra verksamhetskostnader. Detta gjorde att vi
inte kunde behålla den uppskattade projektledarutbildningen i sin helhet, utan den
kortades ned till ett komprimerat tillfälle. Utöver det bestod programmet av
utbildningstillfällen inom olika teman, exempelvis civilsamhällets roll i
utvecklingssamarbete och den journalistiska metoden. Även här bjöds praktikanterna
in till övriga nätverkstillfällen, utbildningar och "after works”. Under året arrangerade vi
även två öppna karriärseminarier på temat ”Vägarna till utvecklingsjobben”, där vi
bjöd in både unga yrkesverksamma och rekryterare för att dela sina erfarenheter och
tips för att komma in i sektorn. Totalt deltog 140 deltagare på dessa hybridseminarier. 
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92 procent upplever att praktiken har kortat steget mellan studierna och arbetslivet – genom
exempelvis kunskaper, nätverk, verktyg och ökat självförtroende. 92 procent anser också att
deras eget intresse för att fortsätta sin karriär inom sektorn har ökat. Några lyfter att de både
fått upp ögonen för nya arbetsplatser och sätt att arbeta med global hållbar utveckling och
andra uppger att de genom praktiken har hittat “sin inriktning”. 

 
“Especially the practical matters regarding development assistance. 

My internship inspired me to choose my thesis topic so I will still be in 
touch with my organisation even after the internship.”

 
“Having a different thematic focus-area then what I studied really 

broadened my perspective on how to work with developing issues.”
 

 
“Med praktisk erfarenhet från en arbetsplats lär man sig så mycket 
om organisationen, rutiner, normer, arbetskultur, arbetssätt osv - 

saker som man inte kan läsa sig till. På det sättet tror jag definitivt att 
gapet mellan student och anställd är mindre.”

 
“The internship helped me gain knowledge in the areas relevant to my 
education by putting into practice everything I learned during class.”

 

Vidare uppger 97 procent att de genom praktiken fått värdefulla kontakter för deras framtida
karriär. Trots detta uttrycker några att det fortfarande känns som en utmaning att bli anställd i
sektorn. 

 
“Yes of course my interest has increased, and I want to work in this 

field. However, the chance of getting a job here is very low and 
therefore I am also looking into other areas.”

 
“Det känns mer som ett hav där krävs mycket för att vara tillräcklig, 

och känner att jag bör lämna karriärsökandet vidare till andra."

36

Vid slututvärderingen efter respektive termin kan vi se att majoriteten av deltagarna i
Praktikantprogrammet upplever att de har fått praktisk erfarenhet av utvecklingssamarbete,
men framför allt en bättre förståelse för sektorn och vad som krävs för att få ett jobb.



92 procent upplever att praktiken har kortat steget mellan studierna och arbetslivet – genom
exempelvis kunskaper, nätverk, verktyg och ökat självförtroende. 92 procent anser också att
deras eget intresse för att fortsätta sin karriär inom sektorn har ökat. Några lyfter att de både
fått upp ögonen för nya arbetsplatser och sätt att arbeta med global hållbar utveckling och
andra uppger att de genom praktiken har hittat “sin inriktning”. 

Utmaningar som nämns bland såväl praktikanter och handledare är brist på tid för
handledning samt svårighet att hitta lämpliga uppgifter som motsvarar praktikantens
förväntningar och kompetens. Dessa aspekter är något vi arbetar aktivt med, dels inför
terminsstart men också i uppföljning och utvärdering. Handledarträffarna är huvudsakligen till
för att tydliggöra syftet med programmet och våra förväntningar på handledarna, för att
förbereda dem på tiden och engagemanget som krävs för att handleda en praktikant. I
uppföljning och utvärderingar följer vi upp att detta efterlevts, både från praktikanters och 

 
“Praktikanter tillför energi till arbetsgruppen, nya perspektiv, färsk 

akademisk kunskap och en värdefull 'utifrån blick' på vår organisation 
och arbetsplats som Sida behöver då flertalet medarbetare har varit 

väldigt länge inom organisationen och lätt blir 'hemmablinda':”
 

“Praktikanten hade en geografisk specialisering som vi saknade på 
enheten.”

 
“Hen kom med kreativa idéer och tog självständigt fram innehåll till 

våra digitala kanaler. Hen var även en duktig projektledare som kunde 
bistå oss i eventplanering, och var alltid snabb på att sätta sig in i 

uppgifter där stöd behövdes snabbt. Dessutom var hen väldigt trevlig 
att jobba med och en tillgång för teamet!”

 
“Praktikanten har drivit frågor och processer framåt, aktivt bidragit 

till särskilda arbetsuppgifter, tagit initiativ och lyft nya perspektiv och 
vinklar etc.”
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Nästan samtliga praktikanter upplever att praktikplatsen uppskattat deras arbete, tagit tillvara
på deras kompetens och perspektiv samt att de fått bidra till organisationens arbete. Detta
stämmer väl överens med den bild handledarna förmedlar, att praktikanten har tillfört ett
värde i deras arbete (helt eller delvis):



handledares perspektiv. För att bibehålla programmets kvalité är dessa fortsättningsvis
avgörande faktorer i vårt urval av praktikplatser till kommande terminer.

För att synliggöra FUF och marknadsföra Praktikantprogrammet deltog vi under året vid tio
olika mässor, främst vid universiteten – från Uniaden i Umeå till Hälsningsgillet i Lund. Under
vårterminen var pandemiläget fortsatt påtagligt och flera mässor sköts upp eller ställdes in.
De vi deltog vid var i digitalt format, vilket medför en distans till besökarna samt försvagar
”mingelstämningen” rejält. Under hösten var samtliga mässor på plats och vi kunde åter träffa 
studenter i olika sammanhang. Även höstterminens praktikanter representerade oss vid såväl
Globala Studiers studentmässa i Göteborg och vid Utrikespolitiska föreningens karriärsmässa
i Lund.

Då vi redan innan årets början hade fått indikationer från Sida att Praktikantprogrammet inte
skulle kunna få fortsatt finansiering genom den strategi som finansierat programmet sedan
2014, har fokus under året, parallellt med det ordinarie arbetet, varit att utröna alternativa
möjligheter till finansiering. 
 
FUF:s yrkesnätverk har under året erbjudit ytterligare sätt att bygga sitt professionella
nätverk och stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden: mentorskapsprogrammet och
Young Professionals. Dessa verksamheter öppnar upp möjligheten för redan
yrkesverksamma att engagera sig i FUF, dela erfarenheter och inhämta nya perspektiv. Dessa
verksamheter har fortsatt koordinerats med hjälp av ideella krafter och under året har de
kunnat återgå till fysiska träffar, även om digitalt deltagande varit fortsatt möjligt. Young
Professionals-nätverket har dock under hela 2022 stått utan koordinator och därför varit
vilande.
 
Genom FUF:s Mentorskapsprogram kan unga medlemmar få stöd och utbyte av våra mer
erfarna medlemmar. Programmets mentorer utgörs både av personer som nyligen har
avslutat sina studier och tagit sig in på arbetsmarknaden och av äldre medlemmar med
händelserika yrkesliv bakom sig. Adepterna utgörs av ideellt aktiva i FUF samt i vissa fall
deltagare i Praktikantprogrammet. I början av året tog en ny koordinator över rodret för
programmet:

 
“Jag började tänka ut vad en mentor faktiskt kan innebära, och kom 
fram till slutsatsen att en mentor kan betyda så olika för så många 

människor – allt beror på vilket stadie i sig personen är i sitt liv som 
påverkar vem man önskar ha som mentor.”
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emellan har skett vid minst ett par tillfällen under terminen och har varit såväl digitala som
fysiska. Adepternas ingångar har främst handlat om att få tips om framtida karriärmöjligheter
men även att fördjupa inom tematiska områden eller få hjälp med jobbansökningar. 

Återkopplingen från mentorerna är positiv och de haft givande träffar med sina adepter.
Exempel på vad de har bidragit med är kontakter i branschen, CV-granskning och testintervju.
Flertalet mentorer lyfter även att de har fortsatt kontakt med adepter från tidigare terminer,
vilket visar på programmets styrka att bygga relationer även på längre sikt.

 
“Hon har varit jättefin att lära känna och jag är väldigt imponerad över 
hennes energi, styrka och sköna vibe. Vi har även haft lite kontakt nu 
när hon precis börjat sin praktik också och hon verkar trivas bra. Jag 

hoppas att jag kan följa henne på hennes resa vidare i karriären.”
 

“Under 2022 hade jag även kontakt med en av mina "gamla" adepter; 
jag framhåller alltid att det är de själva som bestämmer om och när vi 

ska ha kontakt, oavsett när FUF-programmet slutar.”
 

FUF:s Young Professionals-nätverk är ett nätverk för unga yrkesverksamma, som syftar till
att bygga deltagarnas nätverk och ge dem kompetensutveckling och en plattform för
erfarenhetsutbyte. Då de som koordinerade nätverket under 2021 avslutade sina uppdrag var
det svårt att kicka igång nätverket under vårterminen 2022. Pandemiläget, avsaknad av
finansiering och en nyanställd hjälpte inte heller för att hålla nätverket aktivt, och trots några
försök att hitta nya koordinatorer blev nätverket lagt på is under året. Innan årets slut var det
äntligen några tidigare deltagare som nappade på idéen om ett delat ansvar och planeringen
sattes igång för att återuppliva nätverket under 2023.
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Fokus lades på att uppnå en större mångfald bland mentorerna, framför allt genom att få in
yngre mentorer samt mentorer med utländsk bakgrund – vilket gjordes med framgång. Vi
ökade även antalet mentorer som arbetar utomlands. Detta kommer fortsatt vara i fokus, då
det varit uppskattat med mentorer som på flera sätt befinner sig “närmare” adepterna.
Katalogen med mentorernas presentationer fick även en ny och mer tilltalande design.
 
Under vårterminen matchades tretton adepter med tio mentorer (tre mentorer valde att ha
två adepter). Samtliga adepter som sökte kunde därmed ingå i programmet. Under hösten
matchades tolv adepter med varsin mentor. Det är koordinatorns uppgift att matcha ihop
adepter med mentorer samt att bjuda in samtliga till uppstartsträff och gemensamma
aktiviteter. Det är sedan adeptens ansvar att boka in träffar med sin mentor. Träffarna dem 





3.5 Global Peace Hub

Under 2022 har FUF fortsatt arbetet med att bygga upp en struktur för Global Peace Hub
(GPH), FUF:s internationella och digitala nätverk för unga fredsaktörer. Visionen är att
nätverket ska bidra till att unga fredsaktörer över hela världen deltar och har inflytande i
fredsprocesser och fredspolitik. Målet med nätverket är att, i linje med FN:s
säkerhetsrådsresolution 2250 för unga, fred och säkerhet (SR 2250), skapa utrymme för unga
fredsaktörer att mötas för kunskapsutbyte och kapacitetsstärkning anpassat till deras behov.
GPH är FUF:s första internationella projekt och har finansierats av FBA inom ramen för deras
civilsamhällsstöd. 
2022 har omfattat en ny rekryteringsomgång, för att bibehålla gruppens storlek efter att
deltagare av olika skäl fallit bort, vilket är naturligt i en grupp av ideellt engagerade. GPH
omfattar nu 55 deltagare från omkring 30 länder, i åldrarna 18 till 32 år. Det är en fortsatt
mångfacetterad grupp av resursstarka individer, från blandande bakgrunder, med olika
professioner och akademiska fokus. Våra digitala nätverksmöten innebär inkludering av
deltagare från tolv olika tidszoner, på platser där brandbedd såväl som stabilitet i
internetuppkoppling varierar. Under dessa förutsättningar har vi ändock lyckats utföra
strategiskt arbete med tre huvudresultat under 2022;

I början av året träffades nätverket under digitala workshops för att sammanställa the GPH
Network Agreement. Förutom FUF:s värdegrund, vision och mission omfattar
överenskommelsen nätverkets psykologiska kontrakt (vad deltagare behöver för att känna
trygghet och tillit till varandra), uppförandekod, minimikrav på deltagande, samt
konsekvenser om överenskommelsen inte upprätthålls. Innan sommaren fick samtliga
deltagare redogöra för sin förståelse av överenskommelsen genom att besvara och signera
ett onlineformulär.

Under våren träffades deltagare i tre steg (totalt åtta workshops) för att utkristallisera
nätverkets mål och syfte samt, utifrån dessa, GPH:s fokusområden framåt. Tillsammans med
deltagare landade vi i en visuell arbetsstruktur – the GPH Goal and Action Plan Board – som
synliggör möjliga grupperingar inom ramen för nätverkets huvudområden: 1) kunskaps- och
erfarenhetsutbyte, samt 2) kapacitetsstärkning. Inom ramen för första området hamnar
grupper för utbyten på regional nivå, grupper för utbyte inom tematiska områden av
internationellt intresse, samt mentorskapsprogram. Inom ramen för området
kapacitetsstärkning är tanken att deltagare formar kapacitetsstärkande insatser för sig själva
och varandra, inom fredsbyggande och konfliktresolution, kommunikation, samt inom
projektledning och ledarskap.

Inom ramen för GHP:s uppstart av kapacitetsstärkande grupper har FUF påbörjat ett Training-
of-Trainer-program för deltagare, för att skapa förutsättningar för dem att forma relevanta
och kvalitetssäkrade utbildningar för varandra. I samband med att deltagarsamarbetet ökar
har vi identifierat behovet av att stärka deltagares riskmedvetenhet, då fredsaktörer generellt, 
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och vissa av våra deltagarprofiler i synnerhet, utsätter sig för en risk genom att engagera sig
för fredsfrågor. Därför har deltagare erhållit insatser om fysisk och digital säkerhet av Civil
Rights Defenders, samt riskmedvetenhet och digital förhörsrumssimulering av Metis Services
AB. I linje med ökat säkerhetstänk har vi också med hjälp av webbyrån Raket samt genom
deltagarinkludering vidareutvecklat nätverkets digitala plattform. Syftet har varit att öka
säkerheten såväl som användarvänlighet, bland annat genom att underlätta snabb radering
av konto samt aktivering av reaktionsknappar, till exempel en like-knapp, för att öka
interaktivitet. 

Det finns ett stort engagemang bland GPH:s deltagare och majoriteten uppger att de, tack
vare deltagande i GPH, har fått en ökad förståelse för fredsbyggande, att de har lärt sig mer
om verksamhetsutveckling, samt att de har fått en mer djupgående förståelse för vad
inkludering av unga (i linje med SR 2250) faktiskt innebär. Så här uttryckte sig en deltagare
från Indien, med omfattande erfarenhet av att arbeta med YPS-agendan i internationella
sammanhang:

 
“[The GPH] is a new type of platform for the YPS-agenda, one I have 
not come across before. It is good to focus on the YPS-agenda, which 

is what a typical YPS-platform does, but the GPH is more general than 
others – it gives us the opportunity to work with intersectional 

perspectives. It is definitely useful as well to learn so much about 
other contexts.” 

 
Deltagare lyfter ofta svårigheten med att finansiera verksamhet inom fredsbyggande och
konfliktresolution, varpå det kan upplevas orealistiskt att eftersträva en professionell karriär
inom området. En deltagare från Pakistan lyfter dock att:

 
“The GPH has made me more interested in peacebuilding. Now, for 
the first time, I am considering peacebuilding as a possible career 

option. This is a major change that has happened for me.”
 

Övergripande framhåller GPH:s deltagare att det framförallt är det globala nätverket av unga
fredsaktörer som är en enorm tillgång, och att de lär sig av varandra bara genom att befinna
sig i samma forum. Vi har exempelvis träffats för att prata om interkulturell kommunikation
och synliggjort olika sätt att kommunicera inom nätverket, samt haft deltagarledda
föreläsningar om Non-Violent Communication.
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Nätverket har också gett upphov till interaktion och utbyte utanför nätverkets ramar.
Exempelvis hade en av våra deltagare i Ghana haft kontakt med medieaktörer som ville
rapportera om valet i Kenya. Vår deltagare från Ghana kopplade då samman ghanesisk media
med en GPH-deltagare från Kenya. Detta ledde till att våra kenyanska deltagare på daglig
basis under en månads tid rapporterade om valet i olika medier. På FUF hoppas vi på fler
samarbeten av denna karaktär, och vi ser fram emot att fortsätta bygga nätverket tillsammans
med våra deltagare. 

För att läsa mer om GPH:s deltagare går det att ta del av GPH Publication, som innehåller sex
deltagares perspektiv på unga fred och säkerhet och som togs fram under året.
FUF avvaktar nu besked från FBA angående ytterligare ett ettårigt verksamhetsstöd för 2023.
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https://fuf.se/wp-content/uploads/2022/09/GPH-Publication-1.pdf
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4. Övrig verksamhet och strategiskt arbete

Utöver den grundverksamhet som beskrivs i föregående avsnitt har FUF under året, precis
som vanligt, ägnat sig åt både finansierade och ofinansierade sidoprojekt, samt arbetat
strategiskt för att utveckla organisationen på olika sätt. Nedan beskrivs vad som varit i fokus
för detta arbete under året.

År 2022 var det 50 år sedan FUF formellt blev en förening med en alldeles egen styrelse.
Detta valde vi såklart att uppmärksamma under året! Vi tog fram två jubileumsskrifter: en
exposé över FUF:s historia som beskriver hur FUF gick från slutet sällskap till öppen förening
och om hur U:et i FUF förändrats under dessa 50 år; och en antologi med framtidsfokus. I
antologin skriver unga FUF-medlemmar om sina tankar, idéer, förhoppningar och farhågor
kring en rättvis och hållbar värld. Vi intervjuade även medlemmar som engagerat sig i FUF
under föreningens långa livstid – däribland den högst uppsatta svensken i FN-systemet Ulrika
Modéer, nationalekonomen och författaren Stefan de Vylder och freds- och konfliktforskaren
Peter Wallensteen. Skrifterna och intervjuerna lades upp på vår hemsida, men släpptes även i
form av en digital julkalender på vår Facebook-sida och på vårt Instagram-konto under
december månad.

Inget 50-årsjubileum är dock komplett utan en fest – därför bjöd vi in till sådan för att lysa upp
en annars mörk oktoberkväll! Klimatet var det tema som ramade in festen på Bar Brooklyn i
Stockholm där bandet Bicycle Beat spelade, klimatforskaren Johan Rockström emottog årets
FUF-pris och ett hundratal gäster minglade, åt mat och dansade till DJ Lana Thulanders
spellista. Konferencier för kvällen var stå upp-komikern Melody Farshin. 

4.1 FUF 50 år

2022 kunde FUF återigen medverka fysiskt i Almedalsveckan i Visby för att bevaka debatten
om globala utvecklingsfrågor och intervjua politiker, experter och Almedalsbesökare. Syftet
med FUF:s medverkan i Almedalsveckan är dels att uppmärksamma olika globala frågor
under en vecka som annars tenderar att ha ett Sverigefokus, dels att tillgängliggöra
diskussionen om dessa frågor för de som inte själva har möjlighet att delta i Almedalsveckan.
Syftet är också att möjliggöra för en grupp unga personer att få erfarenhet av
informationsspridning av globala utvecklingsfrågor genom utbildning och praktiskt arbete. 
Årets redaktion bestod av tre medarbetare från FUF:s kansli, varav en projektledare för
Almedalsprojektet, och 13 ideellt engagerade unga vuxna. Innan Almedalsveckan utbildades
den ideella redaktionen i bland annat den journalistiska metoden, intervjuteknik,
liverapportering över Twitter samt video- och poddproduktion.

4.2 Almedalsveckan
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kommunikationsförmåga och blev bättre på att använda de olika tekniska verktygen. De
utvecklade även sin initiativförmåga och blev allt bättre på att nätverka vartefter veckan
förflöt.

Redaktionens upplevelse av Almedalsprojektet utvärderades dels under ett avslutande
gruppmöte i Visby, dels genom en anonym enkät som de kunde fylla i efter hemkomst.
Enkäten besvarades av 9 av de totalt 13 redaktionsmedlemmarna. Alla utom en
redaktionssmedlem uppgav att de hade ökat sitt engagemang för globala frågor efter
medverkan i Almedalsredaktionen (personen som upplevde att hen inte hade ökat sitt
engagemang upplevde i stället att det var oförändrat). Samtliga svarande hade utökat sitt
kontaktnät och ansåg att de hade förbättrat sin kunskap om globala frågor i och med
Almedalsveckan. Under den muntliga utvärderingen uppgav samtliga att de hade förbättrat
sin kommunikationsförmåga och fått praktisk erfarenhet av att kommunicera globala frågor
under Almedalsprojektet.

På frågan ”Vad har varit det bästa med att vara med i Almedalsredaktionen?” svarade några: 
 

“Att växa in i rollen, först att vara nervös för varje liten grej till att 
sedan kännas sig bekväm och kunnig.” 

 

Almedalsveckan 2022 var
nedkortad från åtta till fem dagar.
Det var därför under ett något
(mer än vanligt) pressat schema
som redaktionen skrev analyser
av åtta partiledartal, bevakade 42
evenemang, genomförde 42
videointervjuer med makthavare,
sakkunniga och aktivister,
producerade tio reportage i text-
och ljudformat samt en rad olika
inlägg för sociala medier.

Kansliets samlade intryck var att
redaktionsmedlemmarna
utvecklades enormt under
veckan i Visby. De  utvecklade  sin

Brusk, Elin och Linnea intervjuar Elias Fjellander, LSU, 
Sveriges ungdomsorganisationer
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På frågan ”Vad har du lärt dig?” svarade några: 
 

“Massor! Mer om mig själv, utvecklingsfrågor, teknik, journalistik!”
 

“Jag har fått utökade praktiska kunskaper av att skriva journalistiskt, 
använda utrustningen och av att göra intervjuer. Har också fått djupare 
förståelse för de ämnen som diskuterades under seminarierna som jag 

rapporterat från och skrivit om.”
 

“Jag har framför allt lärt mig bredden av branschen. Alla möjligheter, alla 
ämnen, roller och uppdrag i spännande och viktiga organisationer och 

myndigheter.”

För att säkerställa att prioriterade strategiska områden följs upp har FUF under året, likt
tidigare år, haft tre fasta arbetsgrupper bestående av både styrelsemedlemmar och anställda.
Genom dessa grupper får det strategiska möta det operativa och extra fokus läggs på att
utveckla långsiktiga förändringar för verksamheten. Nedan följer en kort sammanfattning av
gruppernas verksamhet under året, signerad av respektive grupps sammankallande person.
Anledningen till att vissa av dem har varit mindre aktiva än vanligt beror på att vi tillsatte
ytterligare tre arbetsgrupper med anledning av FUF:s 50-årsjubileum som beskrivits i
föregående avsnitt. En av grupperna – intervjugruppen – ansvarade för arbetet med
intervjuerna och exposén; en annan – antologigruppen – med framtagandet av antologin; och
den tredje – festgruppen – med att arrangera jubileumsfesten. 
 
Finansieringsgruppen har under 2022 fortsatt arbeta med frågan hur FUF-supporterskapet
ska kunna utvidgas och arbetat fram ett riktat sponsorerbjudande mot olika målgrupper.

- Petrea Defruit, styrelseledamot och sammankallande

4.3  Styrelsens arbetsgrupper
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“Få uppskattning av folk som säger att det vi gör är viktigt, även av personer 
som inte är så intresserade av utvecklingsfrågor i övrigt.“

 
“Twitterpassen tvingade en att verkligen lyssna och fokusera under 

seminarierna. Det var tufft men så intressant och lärorikt.”
 



insatser som har bidragit till att människor som lever i utsatthet i låg- och
medelinkomstländer har kunnat förbättra sina levnadsvillkor;
insatser som har bidragit till att svenska aktörer har tagit större politiskt, ekonomiskt,
socialt och/eller miljömässigt ansvar i sin internationella verksamhet;
forskning som har givit nya viktiga kunskaper om globala hållbarhets- och
utvecklingsfrågor och/eller underlättat eller bidragit till viktiga reformer och förbättringar i
det globala arbetet för en hållbar, demokratisk och rättvis värld;
politiska eller kommunikativa insatser som stärkt intresset för, och kunskaper om, globala
utmaningar;
nya idéer som har bidragit till innovationer som främjar en ekonomisk, social och/eller
miljömässig hållbar utveckling.

FUF-priset består av äran och möjligheten att, tillsammans med FUF på lämpligt sätt, lyfta
och belysa insatsen utförd av pristagaren. Pristagaren får även ett diplom och ett ständigt
medlemskap i FUF. Klimatforskaren Johan Rockström tilldelades FUF-priset 2022 “för sitt
idoga arbete med vår tids ödesfråga. Han har som forskare, folkbildare och debattör haft en
framträdande roll, både  i Sverige och internationellt, för att öka kunskapen och
engagemanget för att avvärja de globala hoten mot miljö och klimat.” Rockström tog emot
priset på FUF:s 50-årsfest, och under 2023 kommer FUF att arrangera ett seminarium
tillsammans med honom.

4.3  FUF-priset
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FUF delar ut ett årligt pris för särskilt goda insatser som främjar en hållbar global utveckling.
Priset kan delas ut till enskilda personer eller organisationer i Sverige. Syftet kan vara att ge
erkännande åt en framstående verksamhet över tid eller att lyfta fram och främja nyare
lovvärda insatser. Det är därmed möjligt att dela ut två priser samma år. Kandidater till priset
ska bedömas ha gjort särskilt bemärkta insatser för att främja
en ekonomiskt, socialt, ekologiskt och politiskt hållbar utveckling genom antingen:

Verksamhetsutvecklingsgruppen har främst arbetat med utvecklingen av och samspelet
med FUF:s lokalgrupper samt förslag till revidering av stadgarna. Arbetet har även fokuserat
på hur FUF:s policyer för jämställdhet och mångfald ska få genomslag i verksamheten.

- Rolf Carlman, styrelseledamot och sammankallande 
 
Tematiska arbetsgruppen har framför allt fokuserat på att lyfta det globala perspektivet på
de frågor som blir stora i den inrikespolitiska debatten. Detta år särskilt med inriktning på EU-
debatten i samarbete med Svenska Europarörelsen. Seminarieverksamheten har som tidigare
år varit mycket dynamisk och omfattande

- Lennart Wohlgemuth, styrelseledamot och sammankallande 



FUF har tre prioriterade målgrupper: 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. 

Till varje prioriterad målgrupp hör en målbild och målsättningar i form av så kallade "progress
markers" som närmast kan beskrivas som delmål och/eller indikatorer. Dessa syftar till att
mäta de förändringar i beteenden och relationer hos målgrupperna som vi genom vår
verksamhet hoppas bidra till. Alla progress markers är, till skillnad från de målsättningar och
indikatorer som finns på projekt- och programnivå, formulerade på organisationsnivå och
gäller för FUF:s verksamhet i stort – oberoende av specifika aktiviteter. Tanken är att all
verksamhet, samlat, ska utvärderas mot dessa målsättningar. 

Inför 2022 såg vi över och reviderade våra progress markers och valde att presentera dem i
form av engagemangstrappor. Förhoppningen var att trapporna tydligare skulle visa de olika
nivåerna, samt tydliggöra hur vi ämnar förflytta våra målgrupper vidare och uppåt i sina FUF-
engagemang. Vår avsikt är att på årsbasis på detta sätt stöta och blöta och vid behov revidera
och omformulera våra organisationsövergripande målsättningar för att hålla dem levande,
relevanta och aktuella.

Inför 2022 såg vi över och reviderade våra progress markers och valde att presentera dem i
form av engagemangstrappor. Förhoppningen var att trapporna tydligare skulle visa de olika
nivåerna, samt tydliggöra hur vi ämnar förflytta våra målgrupper vidare och uppåt i sina FUF-
engagemang. Vår avsikt är att på årsbasis på detta sätt stöta och blöta och vid behov revidera
och omformulera våra organisationsövergripande målsättningar för att hålla dem levande,
relevanta och aktuella.

Metoden vi använder oss av för målen på organisationsnivå kallas Outcome mapping-
metoden. Det är en metod som är tänkt att fungera som ett reflektionsverktyg. Den syftar till
att identifiera både framgångar och motgångar i verksamheten samt att bidra med lärdomar
som kan tas med in i det fortsatta arbetet. Bedömningen av hur väl vi på organisationsnivå har
uppnått våra progress markers är kvalitativ. Den görs på kanslinivå utifrån de
utvärderingsverktyg som vi använder oss av, nämligen baslinjeenkäter, skriftliga
utvärderingar, fokusgruppsintervjuer, administrativa data och journalföring i form av
verksamhetsdagbok. 

Nedan redovisar vi vår bedömning av hur väl FUF uppfyllt de för 2022 uppsatta progress
markers för respektive målgrupp genom att reflektera kring vår måluppfyllelse och de
lärdomar som vi under året har dragit. 

5. Måluppfyllelse
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FUF är generellt starka när det gäller målgruppen studenter och unga. Under 2022 bedömer
vi att vi har uppnått både de förväntade och önskvärda resultaten för denna målgrupp, och
det finns enbart lite att önska under idealt resultat.

Vi engagerar studenter och unga i samtliga projekt och program och utifrån utvärderingar har
en klar majoritet av dessa ökat sitt engagemang för global, hållbar utveckling under 2022. 

Att dela med sig av sin kunskap och sina perspektiv på global utveckling till andra FUF-
medlemmar är en naturlig del av det ideella engagemanget i föreningen. Att utvidga sitt
nätverk med yrkesverksamma är också det inbyggt i verksamheten, särskilt när det gäller
kommunikationsgrupperna, lokalgrupperna, Praktikantprogrammet, Mentorskapsprogrammet
och Global Peace Hub. I och med GPH har fler studenter och unga, och dessutom en
internationell skara, deltagit i FUF:s verksamhet under året.

Vår erfarenhet säger oss att många av de som varit engagerade i föreningen på ett eller annat
sätt ofta verkar som ambassadörer för FUF i andra sammanhang samt sprider de lärdomar de
tillskansat sig vidare, men generellt är vi ganska dåliga på att mäta vad som händer på längre
sikt. Vi bedömer att vi uppfyller målet om att inspirera andra att engagera sig i FUF, men har
svårt att bedöma hur väl vi uppfyller målet om att sprida och använda lärdomar från FUF:s
verksamhet på framtida arbetsplatser. Särskilt svårt blir det eftersom det handlar om
framtiden och därför har vi valt att revidera detta mål 2023 för att det ska blir mer mätbart.  

5.1 Måluppfyllelse på organisationsnivå

50



Förväntat resultat

Målgruppen studenter och unga utgör den största andelen av de som besöker våra event
och de som engagerar sig ideellt inom FUF. Under 2022 har 188 personer engagerat sig i
FUF:s kommunikations- och lokalgrupper – och majoriteten av dem är studenter och unga.
De deltar i verksamheten och delar med sig av sin kunskap och sina perspektiv genom texter
till Utvecklingsmagasinet, sociala medieinlägg och genom att arrangera event. Att lära sig av
andra FUF-medlemmar genomsyrar hela deras ideella engagemang – till exempel i
diskussioner på möten och utbildningar samt i feedback på varandras material.
Verksamheten är uppbyggd kring detta.

Cirka 90 procent av de som har svarat på FUF:s utvärderingar under året anser att de har
stärkt sitt engagemang för globala utvecklingsfrågor genom sitt engagemang i FUF. FUF-
engagemanget har också bidragit till att de vågar dela med sig av sin kunskap i andra
sammanhang än inom FUF. I våra fokusgruppsintervjuer uppgav till exempel flera ideella att
de i och med sitt FUF-engagemang känner sig mer pålästa och därmed har fått mer
självförtroende att gå in i diskussioner med vänner, i klassrum eller på arbetsplatser. Så här
säger en av de ideella:

“Det är lite en aktivistgrej som har väckts inom mig tror jag, jag är ofta reserverad i att uttala
mig om saker innan jag är påläst. FUF har gett mig möjlighet att läsa på om frågor jag tycker
är extra viktiga.”

Deltagarna i nätverket Global Peace Hub (GPH) består nu av 54 deltagare från ett 30-tal
länder. En majoritet av dem uppger att deras engagemang såväl som deras förståelse för
frågor som fredsbyggande och Youth, Peace and Security-agendan (YPS-agendan) har ökat
genom deras deltagande i nätverket. Under 2022 har nätverket träffats digitalt vid 45 tillfällen,
samtliga dessa tillfällen innebär kunskapsutbyte och deltagare uppger att de lär sig mycket
under dessa tillfällen. 

Inom Praktikantprogrammet deltar målgruppen på programspecifika träffar, men även vid
övriga seminarier och utbildningstillfällen som FUF arrangerar. Dessutom deltar tidigare
praktikanter vid exempelvis introduktionsdagar och uppstartsträffar. De utbyter idéer, tankar
och kunskap över gränserna för sina respektive studieinriktningar. 78 procent av
deltagarna anger att Praktikantprogrammet har lett till att de har ett ökat engagemang för
global hållbar utveckling. 

Önskvärt resultat

Även på nivån “önskvärt resultat” uppfyller vi målen för studenter och unga. Målgruppen
använder sig av FUF:s plattform för att sprida kunskap och debatt genom att skriva texter, 
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skapa sociala medieinlägg och arrangera event. Verksamheten i FUF:s kommunikations- och
lokalgrupper är uppbyggda för att de ska göra just detta. Målgruppen sprider dessutom
kunskapen vidare genom att till exempel dela texter och sociala medieinlägg i sina egna
kanaler, vilket framgår av våra utvärderingar.

Genom sina FUF-engagemang skapar de ideella inte bara nätverk med varandra och med
handledarna på FUF, utan även med de yrkesverksamma som de genom sina engagemang
har kontakt med – allt ifrån intervjupersoner till seminariedeltagare. Cirka 90 procent av de
ideellt aktiva uppger i FUF:s enkäter att de har utvidgat sina nätverk i och med sina FUF-
engagemang. Detta bekräftas även i våra fokusgruppsintervjuer, där bland annat en person
berättar:

“Bara man säger man kommer från FUF så hjälper det. Det är många som redan känner igen
FUF och det underlättar i nätverkandet. Jag har haft användning av det då några av de jag har
intervjuat har erbjudit sig vara mentor.”

Inom GPH är det vanligt förekommande att deltagarna delar alltifrån relevanta artiklar till
inbjudningar med varandra, och bidrar med perspektiv till studier och annat – både på den
officiella GPH-plattformen och i privata kanaler. Nätverkskontakterna har till exempel lett till
att en sudanesisk deltagare blev inbjuden att hålla en onlinepresentation om arbete mot
våldsbejakande extremism för en jemenitisk ungdomsorganisation. Det har även lett till att en
kenyansk deltagare rapporterade om kenyanska valen i ghansesisk media, vilket beskrivs
närmare i föråegående avsnitt. Nätverket har också bidragit till FUF:s plattformar genom
publiceringen av GPH Publication. 

97 procent av deltagarna i Praktikantprogrammet anger att de genom programmet har fått
nya kontakter som kan vara värdefulla i deras framtida karriärer. De sätt på vilket de främst
har spridit kunskap genom FUF:s kanaler är genom att göra så kallade Instagram take-overs
(det vill säga genom att “låna” FUF:s Instagram och posta på stories) och genom att
representera FUF på arbetsmarknadsmässor runtom i landet. 

Idealt resultat

Gällande resultatet på den ideala nivån är vår bedömning att FUF uppfyller dem till viss del.
67 procent av de som har svarat på kommunikationsgruppernas enkät under vårterminen
2022 respektive 64 procent under höstterminen 2022 uppger att de har inspirerat andra att
engagera sig i FUF, exempelvis genom att sprida information om FUF (resterande har svarat
“osäker”). Att inspirera andra att engagera sig genom FUF är även en stående del av
lokalgruppernas arbete, då de självständigt ansvarar för att hitta och engagera nya
medlemmar.
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https://fuf.se/wp-content/uploads/2022/09/GPH-Publication-1.pdf


Inom projektet Global Peace Hub har deltagare hjälpt till att sprida rekryteringsannonsen när
FUF rekryterade nya GPH-deltagare, och denna spridning hjälpte oss att nå ut bredare till
fredsaktörer världen över, även till följd av särskilda rekommendationer. Deltagare har även
spridit och använt lärdomar från FUF:s verksamhet på framtida arbetsplatser, de uppger till
exempel att:

”I have become more interested in approaching peacebuilding as a subject of research
holistically, working on issues from a 360 degree perspective. Like advocacy, training,
research, and capacity-building”

“Learning to multitask. Being Flexible to work on weekends. Learning from different
perspectives on peace and security.”

Deltagarna i Praktikantprogrammet har i uppdrag att delta vid arbetsmarknadsmässor,
och/eller att hålla föredrag vid universitet och/eller att hålla Instagram take-overs i syfte att
inspirera andra till engagemang genom exempelvis praktik. 

Gällande målet att unga sprider och använder lärdomar från FUF:s verksamhet på framtida
arbetsplatser är det per definition svårt att säga då det ligger i framtiden. Däremot uppger
exempelvis en av de ideella i vår fokusgruppsintervju att hen har kunnat använda kunskaper
om kommunikation i sitt nuvarande arbete, och att hen har “haft stor nytta av det
reflekterande tänket kring värdeord och hur saker kan tolkas och uppfattas”. Vi har även
diskuterat att inom Praktikantprogrammet följa upp bland annat detta genom
uppföljningsenkäter efter tre till fem år. Uppfattningen är att praktiktiden ”följer med”
praktikanterna vidare i livet på ett positivt sätt.
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När det gäller denna målgrupp har vi uppnått förväntat resultat, medan det finns mer att
önska under önskvärt och idealt resultat.

På många sätt är det inbyggt i FUF:s verksamhet att engagera målgruppen yrkesverksamma,
sakkunniga och experter. Denna målgrupp bidrar till FUF:s verksamhet framförallt som
handledare inom Praktikantprogrammet, som medverkande på seminarier och som
skribenter för Utvecklingsmagasinet. Yrkesverksamma är också mentorer inom
Mentorskapsprogrammet och deltagare i Young Professionals-nätverket. Målgruppen har
deltagit som rådgivande inom Global Peace Hub och vissa av deltagarna i Global Peace Hub
är dessutom yrkesverksamma på ett eller annat sätt. Samarbetet med målgruppen är
framgångsrikt inom hela FUF:s verksamhet. Att målgruppen kontaktar oss och vill samarbeta
tyder på att de känner till FUF och tycker att FUF är en relevant och förtroendeingivande
aktör. Detta är kanske det bästa kvittot på att vi faktiskt når denna målgrupp i enighet med
flera av målen.

En notering från våra utvärderingar är att en klar majoritet av dessa personer inte är
medlemmar i FUF, trots att de på olika sätt bidrar till verksamheten. Något som visar att det
inte är självklart för målgruppen i stort att även bli medlem i FUF – där kan vi bli bättre. Vi kan
också bli bättre på att fånga upp målgruppen så att de utvecklas till aktiva medlemmar i FUF,
deltar i, samt driver, verksamhet ideellt (till exempel som mentorer eller medlemmar i Young
Professionals-nätverket). Samtidigt är det viktigt att inse att denna målgrupp generellt är svår 

5.2 Yrkesverksamma inom globala frågor, 
sakkunniga och experter på globala frågor 
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att engagera ideellt, i alla fall när det gäller vissa typer av tidskrävande engagemang,
eftersom den har ont om tid. Det gäller därför att hitta rätt nivå. på engagemangs-
möjligheterna. Vi behöver också värdesätta det faktum att vi redan engagerar denna
målgrupp i verksamheten fast på andra sätt – som paneldeltagare, debattörer och
handledare – med goda resultat. Framöver är det alltså viktigt att FUF marknadsför
medlemskapet och övriga möjligheter inom föreningen för målgruppen.

Precis som för målgruppen unga och studenter ligger svårigheterna i att mäta resultaten på
lång sikt. Särskilt när det gäller om målgruppen sprider och använder lärdomar från FUF:s
verksamhet i sitt arbete. 

Förväntat resultat

Under 2022 har 189 sakkunniga deltagit i FUF:s verksamhet som intervjupersoner till artiklar,
gästskribenter, talare på seminarier och utbildare. Genom att dela med sig av sin kunskap i
artiklar och seminarier har de varit med och bidragit till FUF:s förväntade resultat – att
yrkesverksamma, sakkunniga och experter deltar i verksamheten.

Inom GPH har målgruppen deltagit i verksamheten genom att flera av dem själva är
yrkesverksamma. Vi har dessutom haft löpande rådgivande samtal med andra
yrkesverksamma och experter på globala frågor.    
Praktikantprogrammet bidrar i allra högsta grad till måluppfyllnaden genom att handledarna
är en central och viktig del av programmet. Handledarna deltar vid handledarträffar och i
kommunikation kring Praktikantprogrammet. Det är svårt att veta i vilken utsträckning de
deltar i vår övriga verksamhet men vi är av uppfattningen att de generellt inte deltar i övrig
verksamhet i särskilt stor utsträckning.

Men målgruppen deltar kanske framförallt i verksamheten på ett mer “passivt” sätt genom att
delta på seminarier och event, titta på filmer, följa oss på Twitter och genom att läsa artiklar
FUF publicerar.

Önskvärt och idealt resultat
Genom att dela med sig av sin kunskap i artiklar och seminarier har den yrkesverksamma
målgruppen varit med och bidragit till FUF:s önskvärda resultat – att de använder sig av FUF:s
plattform för att sprida kunskap och debatt. Dessa yrkesverksamma personer har också i
många fall delat artiklar från Utvecklingsmagasinet och inbjudningar till event. På så sätt har
de inspirerat andra att ta del av det material som FUF publicerar. 
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Ett annat resultat som FUF strävar efter är att yrkesverksamma ska sprida och använda
lärdomar från FUF:s verksamhet i sitt arbete. I FUF:s utvärdering av Utvecklingsmagasinet
uppger en klar majoritet av våra läsare, varav den största delen är just yrkesverksamma, att
de har ökat sin kunskap om globala utvecklingsfrågor genom att läsa texter i magasinet. Flera
personer uppger också att de har kunnat använda denna kunskap i sitt arbete och i
diskussioner både privat och på deras arbetsplatser. Utvärderingen av eventverksamheten
visar på ett liknande resultat. I vår utvärdering med yrkesverksamma som har engagerat sig
som skribenter eller medverkat i seminarier svarar en person att hen har tagit inspiration från
hur vi jobbar med seminarier. I övrigt uppger de flesta svarande att de inte har använt någon
speciell lärdom från FUF i sitt arbete. Detta skulle kunna bero på att de ofta anlitas som just
experter i FUF-sammanhang – och att de använder och sprider sin befintliga expertis, snarare
än att tillskansa sig ny. Dock uppger en svarande följande:

 
“Jag hade velat tillämpa mer av FUF:s sätt att arbeta på, men det är svårt då 
mitt arbete utgår utifrån väldigt fasta strukturer och lämnar inte så mycket 

utrymme för kreativitet. Jag gillar hur FUF arbetar med att engagera, 
inspirera och nå ut till en yngre målgrupp. Tycker det är så viktigt.”

 
Under 2022 har FUF även haft ett tiotal personer som har deltagit i bokklubben, som bedrivs
helt på ideell basis. Delar av bokklubben har även engagerat sig på andra sätt i FUF, till
exempel som mentorer. Således uppfyller vi också målet att målgruppen deltar i och driver
verksamhet ideellt inom FUF. I FUF:s utvärderingar uppger vissa bokklubbsmedlemmar
också att de har inspirerat andra att delta i FUF:s verksamhet, till exempel genom att bjuda in
vänner med liknande intressen till evenemang. En bokklubbsmedlem uppger även att hen
har använt information från diskussioner i bokklubben till sin blogg och till andra texter.
Således har gruppen till viss del varit med och spridit och använt lärdomar från FUF:s
verksamhet, även om det “hade kunnat vara mer”, som en medlem svarar i utvärderingen.

Även Mentorskapsprogrammet, Young Professionals-nätverket och FUF:s styrelse samt
andra förtroendevalda bidrar till måluppfyllnaden på denna nivå. Under 2022 har ett flertal
“gamla rävar” som varit mentorer i flera terminer samt nya yngre yrkesverksamma deltagit i
mentorskaps-programmet.

FBA publicerade en artikel om GPH (utifrån att vi är mottagare av deras civilsamhällsstöd
visserligen), något som man kan tänka sig bidrar till målet på den ideala nivån att inspirera
andra att ta del av det material som FUF producerar. 

Handledarna i Praktikantprogrammet har delvis uppfyllt målen för målgruppen, men vi
noterar att det är väldigt personberoende. Vissa handledare, till exempel de som själva varit 
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engagerade eller har gjort praktik genom FUF, har starkare band till FUF som organisation.
Vid enstaka tillfällen använder sig handledarna av FUF:s plattform för att sprida kunskap och
debatt genom att exempelvis samarrangera event och seminarium. De inspirerar även andra
att ta del av det material som FUF producerar genom att dela nyheter eller events som FUF
arrangerar, men också här handlar det om ett fåtal tillfällen. Enligt utvärderingen för
handledare rekommenderar de FUF till andra organisationer eller till kollegor. De tipsar även
unga om FUF för att engagera sig i globala frågor och kickstarta en karriär inom global
utveckling samt tipsar om FUF:s evenemang. Handledarna sprider och använder lärdomar
från FUF:s verksamhet i sitt arbete genom handledarträffarna och genom att de fått ökad
kompetens kring rekrytering och urvalsprocesser. Det är också inbyggt i själva programmet
att deltagande organisationer marknadsför möjligheten att delta i praktikantprogrammet i
sina egna informationskanaler. 
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Målbilden har uppfyllts helt på förväntat resultat. På den önskvärda och ideala nivån har vi
blandade resultat och särskilt på den ideala nivån finns det utrymme för förbättring. 

Inflödet av nya organisationer till Praktikantprogrammet är fortsatt starkt och varje termin
deltar ett par nya organisationer – som hittar oss genom rekommendationer från andra
deltagande organisationer. I och med Global Peace Hub har FUF nått flera nya organisationer
från hela världen i sitt nätverk. Under året har även flera organisationer skrivit debattartiklar till
Utvecklingsmagasinet och samarbetat kring olika seminarier. Civilsamhällesorganisationer har
också retweetat material på Twitter och delat artiklar på Facebook, och på så sätt varit med
och spridit kunskap om olika globala frågor. Att organisationer aktivt tar kontakt med FUF för
att exempelvis publicera texter eller för olika samarrangemang tyder på att de ser oss som en
strategisk kanal som hjälper dem att nå sina målgrupper och sprida kunskap om
organisationens kärnfrågor eller genomföra påverkansarbete. 

Förväntat resultat
Inom kommunikationsverksamheten uppfyller vi det förväntade resultatet då flera
organisationer har tagit kontakt med FUF för att samarbeta, till exempel genom att arrangera
event ihop eller skriva artiklar för Utvecklingsmagasinet. Exempelvis kontaktade Sida oss
under sommaren då de sökte paneldeltagare till ett event om unga förändringsaktörers
perspektiv på utveckling. Förfrågan ledde till att två medlemmar från våra
kommunikationsgrupper samt en GPH-deltagare deltog i panelsamtalet som riktade sig mot
anställda på Sida. Även Delegationen för migrationsstudier (Delmi) kontaktade oss med en 

5.3 Andra civilsamhällesorganisationer och organisationer 
inom politiken vilka har koppling till globala frågor  
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förfrågan om att arrangera ett event i samband med deras rapportsläpp, eftersom de ville nå
ut till målgruppen studenter och unga. 

Flera av organisationerna vi har samarbetat med nämner i våra utvärderingar att vi är en bra
samarbetspartner eftersom vi når ut till unga och studenter, till exempel våra ideellt
engagerade. Däremot var det bara ett par stycken organisationer som kontaktade oss för att
skriva debattartiklar till Utvecklingsmagasinet under 2022. Detta beror troligen på att det
numera finns flera nättidningar med liknande innehåll, Till exempel Global Bar och
Omvärlden, dit gästskribenter också kan vända sig. Eftersom det var valår är det också troligt
att många ville vända sig till aktörer som når ännu fler läsare för debattartiklar om exempelvis
utrikespolitik och biståndet.

Global Peace Hub har haft kunskapsutbyte vid fyra tillfällen under 2022 med sakkunniga inom
fältet fred och säkerhet samt med andra organisationer som arbetar med digitala nätverk. Vi
har även blivit kontaktade för rådgivning kring uppstart av ett digitalt nätverk av en
internationell aktör. FUF ingår även i Sveriges 2250-nätverk och har under 2022 varit värd för
två nätverksmöten. FUF blev dessutom kontaktade av Mentor och ingår numera i ett
nyuppstartat mentorskapsnätverk tillsammans med andra organisationer

Inom Praktikantprogrammet har ett ökat antal organisationer önskat ta emot en praktikant
under året. Organisationer kontaktar kontinuerligt FUF för att komma i kontakt med våra
medlemmar för exempelvis anställningar, volontäruppdrag m.m. Vi har även haft vissa
samarbeten kring seminarier och event.

Önskvärt resultat

Även de önskvärda resultaten uppnås. Flera organisationer har under året bidragit till debatt i
FUF:s kanaler, till exempel genom texter och att samordna arrangemang med FUF. Till
exempel hade vi 57 samarbeten med olika myndigheter, företag och
civilsamhällesorganisationer inom eventverksamheten. Det ska dock förtydligas att detta inte
är unika samarbetsorganisationer, samma organisation kan återkomma vid flera tillfällen.

Vissa organisationer deltar också regelbundet i vår verksamhet. Vi har haft med Concord
Sverige i både event och utbildningstillfällen och Naturskyddsföreningen har deltagit både i
eventverksamheten och skrivit artiklar för Utvecklingsmagasinet. Dock gör majoriteten av
organisationerna bara en enskild insats för FUF (text eller event), och vi kan bli bättre på att
marknadsföra övriga möjligheter inom föreningen.
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Inom Global Peace Hub anordnade vi ett seminarium om agendan för unga, fred och säkerhet
i en svensk kontext på årsdagen för SR 2250 tillsammans med Life and Peace Institute,
Svenska Freds, LSU, KFUM Sverige och Göteborgs och Bohus FN-distrikt inom FN-förbundet,
någon som bidrog till måluppfyllnaden på denna nivå. 

Deltagare i Praktikantprogrammet deltar aktivt och regelbundet i FUF:s verksamhet. De deltar
återkommande, men främst som mottagande organisation i programmet snarare än övrig
verksamhet. De bidrar ibland till debatt i FUF:s kanaler men detta enbart vid enstaka tillfällen
och detta kan verkligen förbättras. Det händer att deltagarna samordnar arrangemang med
FUF och vissa organisationer, men även detta har stor förbättringspotential.

Idealt resultat

När det kommer till det ideala resultatet att målgruppen blir FUF-supportrar så är detta mål
bara delvis uppfyllt då det endast tillkommit en supporter under året. Att organisationer
inspirerar andra organisationer att interagera med FUF tycker vi däremot uppnås. Exempelvis
delar många organisationer information om seminarier och artiklar från Utvecklingsmagasinet,
något som kan inspirera andra organisationer att interagera med FUF. När det kommer till att
använda lärdomar från FUF i deras egna organisationer är det svårare att bedöma om det
uppnås. Någon svarande menar att de har tagit inspiration från seminarieverksamheten, och
den generella feedbacken efter samarbeten är nästan alltid positiv.

Global Peace Hub har inte bidragit till målen på den ideala nivån eller det är i alla fall inte
något vi kan mäta i nuläget. Praktikantprogrammet bidrar delvis till måluppfyllnad. Känslan är
att organisationer tycker om och vill samarbeta med FUF, men att det inte görs i tillräckligt
stor utsträckning. Enstaka organisationer inom Praktikantprogrammet är FUF-supportrar i
nuläget. Gällande målen att inspirera andra organisationer att interagera med FUF och att
sprida och använda lärdomar från FUF:s verksamhet inom organisationen så sker detta
snarare på individnivå än på organisationsnivå och därför är måluppfyllelsen på den ideala
nivån inte komplett och det finns stort utrymme för förbättring.
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Stockholm Södra

Under vårterminen firade FUF Stockholm Södra ett år. Vi är stolta över vad vi har lyckats
åstadkomma under så kort tid med våra 35 aktiva medlemmar! Under året har vi haft fyra
verksamhetsområden: eventgruppen, poddgruppen, PR/marketing-gruppen och
bokklubben. 

Vårterminen
Eventgruppen anordnade ett digitalt event om Mali under våren, med fokus på militära
operationer i landet, samt två fysiska event. Det ena handlade om kvinnor i konfliktdrabbade
områden, vilket var ett samarbete med Kvinna till Kvinna, och det andra var om hedersvåld
utifrån ett globalt perspektiv. Under våren började vi också med besök på olika ambassader,
däribland på Storbritanniens, Rwandas och Palestinas ambassader. Ett par medlemmar från
lokalgruppen åkte också på konferensresor till Utöya och Azerbajdzjan. 

Poddgruppen släppte under våren fyra avsnitt av podden Sa du demokrati?, som handlar om
politiska val och demokratiprocesser I utvecklingsländer. Podden berörde bland annat
Uzbekistan, Nicaragua, Gambia och Östtimor. 

PR och marketing-gruppen marknadsförde både podden och våra event, men också olika
internationella dagar som vi tycker är viktiga att uppmärksamma. Vi införde även så kallade
“Thursday takeovers”, där praktikanter och unga nyanställda tar över vårt Instagramkonto och
berättar om sitt arbete. 

Under våren läste bokklubben olika böcker kopplade till utvecklingsfrågor. 

Höstterminen
Höstterminen var fullspäckad för Stockholm Södra! Vi arrangerade flera event, spelade in
poddavsnitt, rekryterade nya medlemmar, läste böcker, och producerade massa saker till
sociala medier. 

Eventgruppen, som började terminen med nya teamledare och medlemmar, arrangerade ett
internt event tillsammans med Akademikerförbundet SSR om hur man söker praktik. Kort
därpå bjöd vi in journalisten Rasmus Canbäck som föreläste för lokalgruppen om
Azerbajdzjans regim, efter att medlemmar från lokalgruppen besökte landet i våras. Vi
avslutade terminen med ett seminarium om aborträtten i Asien tillsammans med RFSU och
Act Svenska kyrkan, som blev väldigt lyckat!

BILAGOR

Bilaga 1. Lokalgruppernas verksamhetsberättelser 2022
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·Informationsträff: I september, då vi värvade sociala medie- samt eventansvarig.
Kick-off: I september kunde nya och gamla medlemmar få lära känna varandra och
diskutera tankar och idéer inför kommande termin. 
Praktikant takeover på Instagram: Adam, som gör praktik på svenska ambassaden i
Pristina, och Linnea, som gör praktik på Sida, gjorde varsin takeover i november.

PR & marketing hade den mest upptagna terminen hittills under hösten, då de gjorde reklam
för våra event, planerade och genomförde Takeover Tuesdays och skapade ett inspirerande
magasin kring kvinnor i maktpositioner.

Under hösten skedde en del förändringar i poddgruppen, och dessvärre kunde de inte
publicera något avsnitt. Vi får se vad gruppen tar sig an under vårterminen 2023.

Sist men inte minst, läste bokklubben två böcker under hösten, The Ungrateful Refugee av
Dina Nayeri och Branding Sweetgrass av Robin Wall Kimmerer.

Uppsala

Vårterminen
FUF Uppsala började året med en digital infoträff för att rekrytera nya medlemmar. Några
veckor senare hade vi en föreläsning om fältstudier i utvecklingsländer med Sida-alumnin
Erica Kanold. Deltagarna hade många bra frågor till Erica och flera blev inspirerade till att göra
fältstudier utomlands. I mars, i samband med vårens IPCC-rapport, hade vi en föreläsning om
klimatförändringar i Latinamerika med forskaren Tania Guillén Bolanos, som är verksam vid
det tyska klimatcentret GERICS. I april hade vi en filmvisning av dokumentären Fly so far/The
seventeen i studieförbundet Sensus lokal. Filmregissören Celina Escher deltog i en
förinspelad intervju om de 17 kvinnorna som blivit utsatta för El Salvadors stränga abortlagar
och kvinnornas kamp för befrielse. Därefter höll lokalgruppen ett samtal om filmens starka
intryck. Några dagar senare hade vi en digital föreläsning med alumnen Omran Nedal om hur
det är att göra praktik på en svensk ambassad. I maj deltog FUF Uppsala i Career day
tillsammans med praktikanter från FUF:s praktikantprogram. 

På vårt Instagramkonto har vi också tipsat om evenemang och uppmärksammat personer
som inte får lika mycket utrymme i traditionell media. Under terminens gång hade vi även
veckovisa planeringsmöten där vi även delat kunskap och tankar om världens utveckling. 

Höstterminen

Under höstterminen har vi varit ungefär nio aktiva medlemmar i Uppsalas lokalgrupp. Vi har
regelbundet haft veckomöten då vi har planerat bland annat event och studiebesök. Detta har
resulterat i att följande aktiviteter har genomförts:

·
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·Extra mycket aktivitet på sociala medier under COP27: I november gjorde vi flera inlägg
med syfte att sprida kunskap om den pågående klimatkonferensen. 
·Event om i Iran: I november arrangerade vi ett hybridevent med den iranska
kvinnorättsaktivisten Mahdieh Golroo, som berättade om situationen i Iran. 
Studiebesök Nordiska Afrikainstitutet: I december besökte lokalgruppen Nordiska
Afrikainstitutet i Uppsala. Vi fick en rundtur i biblioteket, samt en interaktiv workshop om
hur information sprids från forskare till beslutsfattare. 
Bokklubb: I december höll vi i ett bokklubbsmöte. Till dess hade vi läst Oceankänslan av
Isabella Lövin. 
·Julavslutning: I mitten av december höll vi också i en julavslutning då vi fikade och
utvärderade terminen. 

Utöver dessa aktiviteter har vi haft fortlöpande aktiviteter på sociala medier. Vi hade också
förhoppningen att kunna hålla i ett event om minoritetsfolk, med huvudfokus på samer.
Tyvärr kunde vi inte genomföra det av ekonomiska skäl, men vi håller det öppet för våren.

Växjö

Vårterminen
FUF Växjö hade en väldigt fin och givande vårtermin. I mars hade vi ett event tillsammans
med UF och Amnesty i samband med internationella kvinnodagen. Eventet bestod av två
föreläsningar – en om feministisk politik och den andra om mäns våld mot kvinnor och
hedersbaserat våld. Vi fick möjlighet att mingla däremellan och folk kom och pratade med
oss vilket gjorde att vi fick berätta om FUF och föreningens olika verksamheter. Vi var mycket
nöjda med arrangemanget och det var roligt att samarbeta med UF och Amnesty! April gick
åt till planerande tillsammans med FUF Jönköping inför ett event vi hade i maj – nämligen en
quizkväll som vi kallade Battle of Småland, där vi möttes på Zoom. Vi hade bra diskussioner
med varandra och det bjöds även på pizza till våra deltagare. Att samarbeta lokalgrupper
sinsemellan var väldigt kul och eventet gick också väldigt bra! 

Höstterminen
Under hösten tog två nya fuffare, Rebecca och Mathilda, över ansvaret för Växjös lokalgrupp.
Under terminen har de interna aktiviteterna bestått av digitala möten, då de aktiva
medlemmarna har befunnit sig på olika platser. Lokalgruppen anordnade ett externt event i
december i form av en föreläsning om klimatförändringarna och dess konsekvenser, som
hölls av Ulf Johansson, universitetsadjunkt på Högskolan i Halmstad och medlem i FUF Växjö.
Fokus under terminen var att förberedda inför eventet då de ansvariga inte hade arrangerat
något liknande innan. Eventet medförde bra erfarenheter med de med- och motgångar som
kom med planeringen. Under hösten har lokalgruppen också hållit i möten med personer
som är intresserade av att engagera sig i FUF Växjö. I samband med dessa möten beslutade
även lokalgruppen att lämna över lokalgruppen till två nya tjejer som startar i januari 2023.
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Jönköping

Vårterminen
 början av året hölls ett årsmöte där en ny ordförande utsågs ihop med en internrevisor som
sedan tillsammans tog in medlemmar till den nya styrelsen. FUF Jönköping är både en
lokalgrupp under FUF och en studentförening under Jönköping University. Terminens första
event anordnades ihop med en annan studentförening. Vi höll ett quiz på ett café för att
uppmärksamma den internationella kvinnodagen. Eventet blev mycket lyckat och ca 80
personer kom och deltog. Det skapades bra debatter och en möjlighet för oss som
lokalgrupp att synas mer på skolorna.

Efter detta beslutade vi att ta in aktiva medlemmar i vår lokalgrupp. För att direkt skapa en bra
gruppkänsla anordnade vi en kickoff i Jönköping där vi bjöd medlemmarna till Escape House.
Därefter gick vi på en gemensam middag. Sista eventet för terminen blev också ett quiz om
olika globala frågor, men denna gång tillsammans med FUF Växjö. Vi skrev tillsammans ihop
alla frågor, höll frågesporten fysiskt, det ena i Jönköping och det andra i Växjö. Under kvällen
deltog 18 personer. Därtill var FUF Jönköpings styrelse med för att skapa bra debatter.

Under hela vårterminen hade styrelsen kontinuerliga veckomöten på måndagar. Vi hade även
möten varannan vecka med de aktiva medlemmarna. Under hela terminen använde vi oss av
våra sociala medier för att lägga ut viktig information om utvalda internationella dagar för att
på detta vis kunna sprida kunskap.

Höstterminen
Under höstterminen bestod FUF Jönköpings styrelse av fyra personer – en ordförande, en
vice ordförande, en sekreterare och en kommunikationsansvarig. Inför hösten la styrelsen stor
vikt vid att rekrytera fler aktiva medlemmar, till exempel genom att engagera oss ı̊
Jönköpings Universitys inspark för nya studenter. Vi var bland annat med på kick-off
festivalen och “Welcome fair” som hölls av studentkåren. Därefter höll vi ett mingel där
personer kunde lära känna oss och FUF bättre. När vi hade rekryterat medlemmar höll vi även
en intern kick-off med biljard, shuffleboard och middag. 

Under höstterminen hade vi veckomöten med medlemmarna och mycket av tiden gick till att
planera höstens stora event. Eventet hade hållbar konsumtion som tema och vi bjöd in tre
föreläsare till ett panelsamtal. Därefter hade vi olika aktiviteter där deltagarna kunde lära sig
mer om hållbar konsumtion. 22 personer deltog i eventet. Vi hade även ett internt event för
lokalgruppens medlemmar på tema hållbar konsumtion där vi visade Ted-talks och åt pizza.
Även under hösten har vi i styrelsen försökt vara synliga och sprida kunskap på sociala
medier genom att uppmärksamma utvalda internationella dagar.
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Malmö

Vårterminen
Under våren hade FUF Malmö nästan enbart interna möten. På dessa möten diskuterade och
planerade vi främst hur vi skulle få fler medlemmar och hur vi ska verkställa olika idéer. Bland
annat har vi haft korrespondens och möten med studieförbundet Sensus i Malmö och pratat
om att bilda en studiegrupp i FUF Malmös namn för att få tillgång till Sensus lokaler, bibliotek,
utbildningar m.m. Som extern event anordnade vi två informationsträffar för att locka nya
medlemmar till FUF Malmö. Vid sidan av detta hjälpte FUF Malmö även till att planera och
genomföra FUF Lunds poetry slam-event i maj. Under sommaren samarrangerade vi även ett
liknande event på Malmöfestivalen.

Efter sommaren flyttade de två aktiva medlemmarna i lokalgruppen från Malmö. Målet var att
innan dess rekrytera nya aktiva medlemmar, men eftersom detta inte gick så var FUF Malmö
vilande under höstterminen.

Lund

Vårterminen
I slutet av januari arrangerade vi ett panelsamtal tillsammans med National Tsing Hua
University som handlade om skillnader mellan skolsystemen i Taiwan och i Sverige.
Evenemanget blev en succé och båda arrangörer var väldigt nöjda med resultatet.
För att erbjuda lokalgruppen ett tillfälle att träffas och umgås så gick vi tillsammans på bio i
februari. Det var inte så många som kom, men vi blev i alla fall motiverade att planera såna
sociala event oftare.

I mars deltog FUF Lund i Hälsningsgillet, vilket är Lunds största mässa för
studentorganisationer och liknande. 

I april hade vi hade en digital workshop med journalisten Christian Simon. Han gav en väldigt
bra presentation om journalistisk skrivande. Flera av våra medlemmar i magasinteamet, men
också andra fuffare, deltog och feedbacken vi fick visade att alla var väldigt nöjda.
Kunskaperna kunde sedan användas för vårt engelska magasin, som publicerades i maj. 

Vårt andra event i april var ett “diskussionscafé”, som FUF Lund organiserade tillsammans
med Iproject. Samarbetet var inte helt lyckat, då vi ofta väntade på svar från dem.
Deltagandet i eventet var litet, vilket vi tror beror på dålig marknadsföring på grund av
kommunikationssvårigheter mellan oss och Iproject och för att eventet var mitt under
påskledigheten. 
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I maj höll vi vårt poetry slam-event på tema hållbarhet, och det blev en stor succé! Vi hade en
underbar kväll med 82 personer i rummet, många som delade sina dikter på scen och en
väldig nöjd och stöttande publik! Vi tycker formatet med poetry slam blev väldigt bra, för att
vi kunde ge en plattform till alla som ville dela sina tankar kring hållbarhet på ett kreativt sätt.
Därmed fick vi engagera personer som i vanliga fall kanske inte deltar i FUF-sammanhang.
Höstterminen

I början av terminen lade FUF Lund ned mycket arbete på att värva nya deltagare. Vi deltog
på Hälsningsgillet, presenterade oss för studenter som går program inom utvecklingsstudier,
deltog på Volontärmässan på Lunds stadsbibliotek och höll ett informationsmöte om FUF
Lund. Vi har fortsatt vårt samarbete med Medborgarskolan och fått mycket bra stöd från dem.
Den viktigaste utvecklingen vi gjort som organisation under terminen är att vi lagt ner arbete
på att få till samarbeten med flera andra civilsamhällesorganisationer för att skapa mer
synlighet och dra fler deltagare och det har fungerat mycket bra. 

Höstens aktiviteter, både interna och externa, har främst fokuserat på (o)hållbar produktion
och konsumtion. Höstens första event var ett seminarium där Martin Bengtsson, tidigare
praktikant på Svalorna Latinamerika, berättade om sin praktik och gav en bild av hur
utvecklingssamarbete går till på gräsrotsnivå. I oktober anordnade vi ett panelsamtal på
temat hållbart jordbruk och permakultur. Det genomfördes i samarbete med
Centralasiengrupperna, Svalorna Indien/Bangladesh och den skånska ekologiska gården
Landet Oss. Idén att anordna ett externt event kring hållbart jordbruk kom ur en studieresa till
Alnarps studentdrivna agro-ekologiska gård som vi genomförde som ett internt event i början
av september. I november organiserade vi en klädbytardag i samarbete med Hållbart
universitet och Circle Center, eventet inkluderade också två mini-föreläsningar av Cecilia
Fredriksson som forskar om konsumtion och Carmen Gomez som är Instagram-aktivist med
fokus på hållbar konsumtion. För november hade vi också planerat en fest för att fira att FUF
fyller 50 och för att uppmärksamma civilsamhället. Eventet skulle bestått av panelsamtal om
samtida utmaningar för civilsamhället och civilsamhällets roll i framtiden, mingelbingo, musik-
quiz och livemusik. Allt var klart och vi hade både lokal, finansiering, panellister och band,
men en vecka innan festen blev en i gruppen sjuk i covid och en annan behövde åka
utomlands med kort varsel. Eftersom vi bara är fem personer i gruppen och alla pluggar
heltid så blev det svårt att få ihop det när två inte kunde vara med och vi valde därför att ställa
in eventet. Det vi lärt oss av detta är att vi måste ha flera back-up planer, en gemensam och
uttalad ambitionsnivå som också innefattar hur mycket tid alla är beredda att lägga på sitt
engagemang i veckan samt en tydligare och mer jämn arbetsfördelning. 

I samarbete med Medborgarskolan har vi haft en bokcirkel varannan onsdag under hösten,
den har genomförts som en löpande extern aktivitet, vi har läst både romaner och fackböcker
på temat utveckling. Utöver interna och externa event har vi hållit gruppmöten varje vecka.
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Linköping

Höstterminen
Under vår första termin på FUF har fokus varit att hitta nya medlemmar och anordna ett
externt event. Tyvärr stötte vi på problem på båda fronter först, men vid terminens avslut
hade vi fått två nya medlemmar samt lyckats anordna ett event tillsammans med FUF:s
eventgrupp. Eventet handlade om jämställdhet och hade utgångspunkt i Iran-protesterna.
Eventet fick på så vis in ett aktuellt ämne och en aktuell konflikt. På eventet deltog Khalid
Khayati, statsvetare och mellanösternexpert, Charlotta Fridolfsson, docent i statsvetenskap,
samt Raha Omran, som var uppväxt i Iran och som blivit arresterad flertal gånger. Totalt
deltog 45 personer, varav en del på plats och en del på Zoom.

Vidare har vi under höstterminen ingått ett samarbete med Sensus i Linköping. Samarbetet är
menat att underlätta framtida genomföranden av externa aktiviteter, samt försöka få
lokalgruppen att nå ut till människor bortom universitetet.

Göteborg 

Höstterminen
Under hösten 2022 startade FUF Göteborg upp igen efter ett uppehåll på ett och ett halvt år,
denna gång med helt nya medlemmar som var totala nybörjare på allt som hade med
föreningslivet att göra. När vi startade upp gruppen i september var vi fyra medlemmar. Vår
första interna aktivitet var att titta på en dokumentär om Majdanrevolutionen i Ukraina 2013.
Efter dokumentären diskuterade vi händelserna och även krigsbrott och efterföljderna av
revolutionen.

Vår första externa aktivitet var ett infomöte där vi bjöd in ett par nya medlemmar som hade
visat intresse i att gå med i FUF Göteborg. Idéen med infomötet var att berätta om FUF som
organisation och att samtidigt passa på att rekrytera nya medlemmar. Mötet var lyckat. FUF
Göteborgs andra externa event var en diskussionskväll om Iran där några av medlemmarna i
vår lokalgrupp hade undersökt Irans historia från början av 1900-talet till nutid. 

Vårt sista event för terminen var ett internt event i december där vi möttes upp och planerade
inför vårterminen samtidigt som vi åt hemlagade pizzor. I slutet av året var vi nio aktiva
medlemmar och hoppas på att växa oss ännu större under 2023.
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Kvantitativa  
indikatorer  

Praktikant- 
programmet

Resultat 
för 2022  

(mål)
Kommentar

Antal praktikanter 
som gjort praktik

82 (80)

Vi överträffade målet under vårterminen (45st) 
men tappade istället under höstterminen (37st) 
p.g.a. många svårrekryterade platser och sena 
avhopp.

Antal informations- 
tillfällen 

10 (10)

Majoriteten av informationstillfällen under året var 
digitala/fysiska mässor som FUF deltog i. 
inklusive MR-dagarna i Örebro och föredrag för 
Utrikespolitiska  föreningen i Karlstad. Ytterligare 
tre informationstillfällen var  inplanerade, men 
blev av olika anledningar ej genomförda.

Antal kompetens- 
utvecklingstillfällen

  12 (8)
  

Utöver de tolv obligatoriska 
kompetensutvecklingstillfällena erbjöds även sex 
frivilliga utbildningstillfällen (för ideellt aktiva), ett 
studiebesök på War Child och flertalet AW:s.

Bilaga 2. Kvantitativa indikatorer - mål och resultat 2022

1. Praktikantprogrammet
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Kvantitativa  
indikatorer  

Utbildning och 
fortbildning

Resultat för 2022  
(mål)

Kommentar

Antal utbildnings- 
tillfällen   21 (8)  

Antal utbildningstillfällen under 2022 
(innefattar utbildningar för 
kommunikations- och lokalgrupper 
samt redaktionsmöten).

Antal unika vidare- 
informatörer

220 (200)
  

132 i lokalgrupperna, 28 i redaktionen, 
9 i SoMe, 11 i event och 
8 FUF-korrespondenter. 

Andel deltagare som 
anser att de ökat sin 
kunskap om globala 
frågor genom 
engagemang i FUF

Kommunikations- 
grupperna: 86 % 
Lokalgrupperna: 
90,5%

Kommunikationsgrupperna: VT:81, 
HT:91 %
Lokalgrupperna: VT: 100 % HT: 81 %

2. Utbildning och fortbildning
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Kvantitativa  
indikatorer  

Seminarier och 
evenemang 

 

 
Resultat för 2022  

(mål)
  

 
Kommentar 

  

Antal seminarier 
& event 

56 (inkl. 
lokalgruppernas 
seminarier) (20)

Varav 26 arrangerades av FUF:s 
lokalgrupper och sex arrangerades av 
Eventgruppen. 

Antal deltagare och 
medverkande 1 446 (650)

132 i lokalgrupperna, 28 i redaktionen, 
9 i SoMe, 11 i event och 
8 FUF-korrespondenter. 

Antal videovisningar 
och podd- 
uppspelningar

27 903
 (25 000)

Varav 688 podduppspelningar, 
16 300 visningar på Facebook och 
10 306 på YouTube. 

Antal organisations- 
samarbeten för 
event verskamheten

57
Vissa av dessa samarbeten har skett 
med samma aktör. Det handlar alltså 
inte om 57 unika organisationer.

Antal deltagare som 
ansågs sig ha ökat 
sin kunskap om 
ämnet som 
behandlades

96 % -

Andel deltagare som 
ansåg seminariet 
höll god kvalité

97 % -

3. Seminarier och evenemang
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Kvantitativa  
indikatorer  

Seminarier och 
evenemang 

 

 
Resultat för 2022  

(mål)
  

 
Kommentar 

  

Antal prenumeranter 
på nyhetsbrevet 
Omvärldsbevakning

2 540
 (2 500)

Resultatet avser antal prenumeranter 
vid årets slut.

Antal prenumeranter 
på inbjudningar till 
event

3 187 (N/A)
Resultatet avser antal prenumeranter 
vid årets slut.

Antal unika besökare 
på webbsidorna 

137 977
 (50 000–60 000)

137 977 unika besökare på 
webbsidorna, varav 
135 296 på fuf.se och 2 681
 på utvecklingsarkivet.se 

Antal följare i sociala 
medier 

30 882 
  (30 000)

Facebook Fuf.se: 7 009
Facebook Utvecklingsmagasinet: 5 309
Linkedin: 3 437
Youtube: 524
Instagram fuf.se: 2 606
Instagram Fufkorrespondenterna: 1 287
Twitter: 6 337
Lokalgruppers sociala medier: 4 373

4. Forum/digitala medier
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Bilaga 3. Medlem i FUF

FUF är en medlemsbaserad förening där verksamheten skapas av och för föreningens
medlemmar. I slutet av 2022 hade vi 1 333 medlemmar vilket är färre än vid samma tid
föregående år. Det är dock ett högre medlemsantal än året 2020. En stor del av antalet
medlemmar kommer fortsatt från personer som vill ansöka om praktik via FUF:s populära
Praktikantprogram. Dock ser vi att flertalet av dessa inte stannar kvar efter ett år genom att
förnya sitt medlemskap. 824 personer har valt att inte fortsätta sitt medlemskap i FUF. 2022
var det färre ansökningar till Praktikantprogrammet än 2021 vilket kan vara en förklaring till
det lägre medlemsantalet i år. 

Nyckeltal 2022:

Antal medlemmar vid årets slut 1 333

Antal medlemmar under året (personer som någon gång under året varit 
medlemmar i FUF)

2 157

Antal ordinarie medlemmar vid årets slut  238

Antal studerande medlemmar vid årets slut 1  095
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Titel på tillfälle
*(L)= Arrangerat av lokalgrupp 
(E)=Arrangerat av Eventgrupp

Medverkande 
(namn och organisation)

 
Medarrangör

Re-run: Young Activists in 
Shrinking Civic Space - The 

Importance of Applying an Age 
Lens 

Janine Alm Ericson (dåvarande 
statsekreterare för internationellt utv.sam, 
MP)), Desmond  Muchadei Sharukai – 
(activist and program officer at Youth 
Empowerment and Transformation Trust 
(YETT)), Martha Sanchez (Regional Civil 
Society Strengthening and Partnership 
Specialist at Plan International Nicaragua),
Staffan I Lindberg (Professor at the 
Department of Political Science and 
Founding Director of V-Dem Institute, 
University of Gothenburg), 
Lena Kjellberg (Thematic Advisor, Civil 
Society Strengthening and Partnership at 
Plan International Sweden)

Plan 
International

(L) Föreläsning om 
internationella fältstudier (MFS)

Erica Kanold, (Kulturdepartementet och 
Sidaalumn) -

(L) Filmvisning: Fly so far
Celina Escher (director)

Sensus 
studieförbund

  (L) Lecture:
  Insights from an intern at a 

Swedish embassy 
Omran Nedal (Sida Alumni) -

(L) Educational Influences on 
Thinking in Northern Europe 

and Taiwan
-

  NTHU Global 
Programme
  

 
  (L) Journalistic workshop

  
  Christian Simon (frilansjournalist)
  

-

Bilaga 4. Genomförda seminarier och events 2022  
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(L) Conversation Café
Daniella arbetsmarkandskoordinator Lund, 
Ivette (iproject) -

(L) Poetry Slam: Sustainability 
on Stage

 

Virve Ivarsson (moderator); Birk, Priyanka, 
Jessica, Kai, Rabea, Mersad, Lisa (poetry 
slammers)

Medborgar- 
skolan

(L) Women's day Lecture and 
Mingle

Hadil Zainal (educator at National Centre 
for Knowledge on Men's Violence Against 
Women), Sofie Tornhill (senior lecturer in 
gender studies)  

Amnesty, 
Utrikespolitiska 
föreningen 
Växjö

(L) Quiz night - Girls Unite

 (L)
  International 

Women's Day Quiz
-

Girls Unite 
Jönköping

(L) Quiznight: Battle of Småland
 

-
  

-

 (L) Lecture:
  Climate Change in Latin 

America and the Caribbean

Tania Guillén Bolaños (forskare vid Climate 
Service Center Germany (GERICS))

-

(L) Event om MFS-studier och 
Sri Lanka

Erica Kanold (Sida alumni)
-

(L) En genomgång av 
hedersvåld: Internationell och 

nationell överblick av 
hedersförtryck, könsstympning 

och mödomsmyten

Birgitta Essén (professor i internationell 
kvinno- och mödravård på Uppsala 
universitet samt överläkare på 
Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset), 
Camilla Orefjärd (advokat och 
specialiserad inom brottmål, familjerätt 
samt socialrätt)

-
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(L) Seminar: Women in Peace & 
Conflict

Ann-Charlotte Lyman (Yrkesofficer), 
Annick Wibben (Professor vid 
Försvarshögskolans institution för 
säkerhet, strategi och ledarskap), Felicia 
Sörensdotter (ansvarig handläggare och 
samordnare för kvinnor, fred och säkerhet 
på Utrikesdepartement)

Kvinna till 
kvinna

(L) From the West to Africa: 
Sweden, Françafrique and Mali

 

Jesper Bjarnesen (senior researcher at the 
Nordic Africa Institute)

-

Livesamtal med Sida på 
Instagram: Ukraina & Biståndet

Cecilia Chroona, chef på avdelningen för 
reformstöd vid Sveriges Ambassad i Kiev, 
Karin Klerby Blomqvist FUF-moderator

-

(E) Kvinnors rättigheter i 
Afghanistan 

Elaha Sahel, kvinnorättsaktivist & journalist, 
Hedvig Söderlund,

Svenska 
Afghanistanko 
mmittén 

Colombia: Silencing Grassroot 
Voices

Laura Juliana Pinilla Bonilla, regionchef för 
Latinamerika & Karibien för Forum Civ, 
Karin Klerby Blomqvist, Moderator

  Forum Civ
  

(E) Den mänskliga kostnaden – 
VM 2022 i Qatar

Ellinor Hagman jurist och sakkunnig på 
Amnesty International, Måns Molander 
Norden direktör på Human Rights Watch, 
Igor Kubát hållbarhetssamordnare på 
Svenska Fotbollförbundet. Moderator, 
Eventgruppen

Svenska 
Fotbollförbund 
et, Human 
Rights Watch, 
Amnesty 
International

After Work talk – Including and 
empowering women as key 

actors for change

Irene Naikaali Ssentongo
The hunger 
project, 
Whippet lab
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Sveriges prioriteringar under 
EU-ordförandeskapet

Hans Dahlgren eu minister, Hanna Nelson 
policychef på Oxfam, Hans Alldén, 
diplomat och tidigare chef för EU- 
kommissionens representation i Sverige, 
Annika Ström Melin, moderator 

Svenska 
Europa- 
rörelsen

Vägarna till utvecklingsjobben

"Rekryterare: Jenny Grenander (HR-chef 
SAK), Margareta Brisman (Kansliråd UD, 
Diplomatprogrammet), Anna Skoglund 
(Bemanningschef Sida) YP: Hannah von 
Reding (Projektsamordnare på 
Kunskapscentrum, KI), Nathaly Mejia 
(Landrepresentant Guatemala, Kristna 
Fredsrörelsen), Joel Laurén (Handläggare, 
ICLD)"

-

  The Pandemic Beyond
  the Swedish Headlines – 

Experiences from Tanzania, 
South Africa and Guatemala

Isobel Frye ( Director of SPII,) Anabella 
Sibrián, (Regional director of Protection 
International Mesoamérica), Gloria Mafole 
(Country Director at LM  International in 
Tanzania), Karin Klerby Blomqvist, 
(Moderator, FUF)

Act Svenska 
kyrkan

Vaccinera dig mot 
´desinformation

Erik Larsson (Moderator, Omvärlden) 
Farima "Justina" Habashizadehasl 
(fristadskonstnär & yttranderättsaktivist), 
Göran Alfredsson (ordförande MyRight), 
Anders L Pettersson, (chef Civil Rights 
Defenders)

Omvärlden

Vaccinera dig mot ondska

Erik Larsson (moderator, Omvärlden), Antje 
Jackelén, (ärkebiskop Svenska kyrkan), 
Anna Karin Hildingon Boqvist 
(generalsekreterare Ecpat), Isodora 
Wronski (senior strateg Greenpeace), 
Ramy Essam (MR-aktivist & musiker)

Omvärlden

Eftersnack Almedalen söndag Hanna, Sara, Linnea
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Eftersnack Almedalen måndag Sandra, Alice, Brusk -

Eftersnack Almedalen tisdag Hibo, Fanny, Elin -

Eftersnack Almedalen onsdag
 

Andreas, Julia, Elin, Brusk -

Eftersnack Almedalen torsdag Brusk, Hibo, Alice, Elin -

Youth Activism (panelsamtal 
arrangerat av Sida)

Hibo Yusuf Ahmed och Julia Carlzon 
(tidigare redaktionsmedlemmar) samt 
Ronnie och Zainab (GPH-deltagare)

-

Maskiner med rätt att döda - ett 
samtal om mördarrobotar

Deborah Solomon, Svenska Freds Svenska Freds

(E) Musikquiz Hannah Lidbäck, Ulrika Granlund -

Sveriges ordförandeskap i EU - 
civilsamhällets roll

Peter Sörblom, Concord Donna-Maria 
Maalouf, Concord, Lennart FUF

CONCORD 
Sverige

(E) Fossila bränslen - den 
globala tändvätskan

Isabella Adetun, Marie Stjernquist Desatnik Naturskydds- 
föreningen

  Kazakhstan: In
  the light of Russia's invasion of 

Ukraine

Fanny Persson Jaunzems (FUF), Frida 
Ekerlund (CAG) Diana Kudaibergenova, 
(Cambridge University), Zhanibek Arynov 
(Nazarbayev University)

Centralasien- 
grupperna 
(CAG)

Climate Change and Migration- 
How is it connected?

Fanny Persson jaunzems (FUF), Mathias 
Czaika, Danube University, Rainer Münz, 
Central European University

Delmi

The Connection between 
climate change and 

Peacebuilding

Katja Holböll (LSU), Nina von Uexkull 
(Uppsala universitet), Abhishek Sharma, 
(University of Dehli & GPH), Manasseh 
Wepundi, (Life & Peace Institute).

LSU, Life & 
Peace Institute
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Ultra fast fashion- Bidrar du till 
slaveri och miljöförstörelse 

(MR-dagarna)

Fanny Persson Jaunzems, FUF, Malin 
Kjellqvist, Fair Action, Magnus Boström 
Örebro Universitet

MR-dagarna, 
Fair Action

Rapport från COP27

Ulrika Granlund (FUF), Andreas Hernbo 
(RKUF), Hanna Soldal (Svenska Kyrkans 
Unga), Axel Eriksson (LSU), Amanda 
Björksell (LSU)

Röda korsets 
Ungdomsförbu 
nd, Svenska 
Kyrkans Unga

The Roads to the Development 
Jobs

"Rekryterare: Jenny Grenander (HR-chef 
SAK), Harald Fries (Departementsråd, UD 
Diplomatprogrammet), Alfred Karlsson 
(HR-strateg, Sida) YP: Karl Follin 
(Departementssekreterare, UD), Donna- 
Maria Maalouf (Projektledare, CONCORD), 
Robin Wikström (JPO, UNFPA)"

-

Svenskt bistånd - Vad får 
nedskärningarna för 
konsekvenser? (E)

Eventgruppen -

Författarsamtal: Berättelsen 
inuti en flykting

Maria Kalingas Ruin (FUF), Marzieh Kheir 
Khah, bokförlaget Langenskiöld

Bokförlaget 
Langenskiöld

Hur kan unga få större 
utrymme i freds- och 

säkerhetsfrågor i Sverige?

Linnea Greven, Sidra Amir, Maria Kalingas 
Ruin (FUF), Alma Estrada (LPI), Vera Grass 
(FBA), Catarina Fabiansson (Sida), Rebecka 
Lindholm Schulz, Svenska Freds

LPI, Svenska 
Freds, 
Göteborgs och 
Bohusläns FN- 
distrikt

(L) CV Granskning med facket! Carl Larsson SSR -

(L) Aborträtten i Asien 
Kristina Castell RFSU, och Emilie Weiderud 
ACT Svenska Kyrkan

-

(L) Föreläsning om situationen i 
Iran med

  Mahdieh Golroo
Mahdieh Golroo, iransk journalist -
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(L) Panelsamtal om Iran- 
protesterna

Khalid Khayati, Statsvetare och 
mellanöstern-expert, Linköpings 
universitet, Charlotta Frifolfsson, lektor och 
docent i statsvetenskap vid Linköpings 
universitet, Raha Omran logistik-och 
laborationschef, Mjärdevi Science park

-

(L) Sustainable Consumtion

Per Askerlund, universitetslektor i biologi & 
Linnea Johanson, Miljöledare på 
Jönköpings kommun & Karin Staberg, 
Jobbar på sciene Park, tidigare jobbat med 
second hand

-

(L) Diskussionskväll om Iran Endast LG Göteborg -

(L) Föreläsning 
klimatförändringar

Ulf Johansson, Universitetsadjunkt inom 
folkhälsovetenskap, Högskolan i Halmstad

-

 
  (L) Presentation: Praktik i Peru

  

Martin Bengtsson, praktikant Svalorna 
Latinamerika

Medborgar- 
skolan

(L) Panel dicussion on 
permaculture

Alexandra Klang, Cecilia Ward, Nurayim 
Syrgak kyzy

Medborgar- 
skolan, 
Centralasien- 
grupperna

(L) Clothes swap -
Hållbart 
Universitet och 
Circle Center
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Bilaga 5. Mest sedda och lästa 2022  

En tillbakablick på vad som orsakade invasionen av Ukraina: Elise Olsson
Flera länder bojkottar vinter-OS I Peking: Julia Carlzon
Därför är Kina och Taiwan i konflikt – och USA inblandade: Elianne Kjellman 

De tre mest lästa artiklarna som publicerades under 2022 var: 

Topp 5 mest visade event 
och seminarier på 

Youtube 2022
Kommentar

Ukraina och biståndet
184 visningar. Genomsnittlig visningstid 2:42 minuter 
vilket motsvarar 8,6 %.

Kazakhstan: In the light of 
Russia’s invasion of Ukraine

179 visningar. Genomsnittlig visningstid 4:25 minuter 
vilket motsvarar 7,5 %. 

Including and empowering 
women as key actors for 
change

140 visningar. Genomsnittlig visningstid 3:48 minuter 
vilket motsvarar 6,3 %. 

Den mänskliga kostnaden – 
VM 2022 i Qatar

126 visningar. Genomsnittlig visningstid 4:36 minuter 
vilket motsvarar 8 %. 

Sveriges prioriteringar under 
EU-ordförandeskapet

85 visningar. Genomsnittlig visningstid 4:59 minuter 
vilket motsvarar 8,6 %. 

Sveriges prioriteringar under 
EU-ordförandeskapet

72 visningar. Genomsnittlig visningstid 4:30 minuter 
vilket motsvarar 7,4 %. 
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Topp 5 mest visade event 
och seminarier på 
Facebook 2022

Kommentar 
(Antal visningar, Genomsnittlig visningstid, antal 
visningar i 1 minut, antal visningar i 15 sekunder)

Ukraina och biståndet
148 visningar. Genomsnittlig visningstid 17 sekunder. 11 
visningar längre än 1 minut. 39 visningar i 15 sekunder. 

Hur kan unga få större 
utrymme i freds- och 
säkerhetsfrågor i Sverige?

148 visningar. Genomsnittlig visningstid 17 sekunder. 11 
visningar längre än 1 minut. 39 visningar i 15 sekunder. 

Kazakhstan: In the light of 
Russia’s invasion of Ukraine 

62 visningar. Genomsnittlig visningstid 43 sekunder. 6 
visningar i 1 minut. 19 visningar i 15 sekunder

The Pandemic Beyond the 
Swedish Headlines – 
Experiences from Tanzania, 
South Africa and Guatemala

61 visningar. Genomsnittlig visningstid 25 sekunder. 6 
visningar i 1 minut. 13 visningar i 15 sekunder. 

Den mänskliga kostnaden – 
VM 2022 i Qatar

88 visningar. Genomsnittlig visningstid 10 sekunder. 8 
visningar i 1 minut. 23 visningar i 15 sekunder,
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Anna
Blücher, 
Ordförande 

Anna Blücher jobbar som policyrådgivare på ForumCiv med fokus på opinions- 
och påverkansarbete inom biståndspolitik och Agenda 2030. Anna har en 
kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och en master i 
statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms universitet. Hon 
har gjort praktik för Individuell Människohjälp i Nepal och på CONCORD 
Sverige. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bland annat som skribent för 
FUF-bladet, i Almedalsredaktionen och i yrkesnätverket Young Professionals. 
Anna har varit ledamot av FUF:s styrelse sedan 2014.

Rolf Carlman, 
Vice
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. Utlandsstationeringar som 
industrihandläggare vid ambassaden Hanoi, chargéd’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. FUF-ordförande 2013-2018.

Lennart
Wohlgemuth,
Ledamot 

Lennart var senast 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 FUF:s och Europarörelsens 
styrelser och senior rådgivare för Global Utmaning.

Petrea Defruit
Ledamot 

Petrea har arbetat som kommunikationskonsult i över 20 år med 
uppdragsgivare från näringsliv, organisationer, myndigheter och andra 
samhällsaktörer. De senaste åren har hennes uppdrag ofta handlat om digital 
transformation. Intresset för globala utvecklingsfrågor kommer från hennes 
stora intresse för människor, vår omvärld och alla individers lika rätt till trygghet, 
vård och utveckling. Petrea är sedan många år engagerad i olika 
utvecklingsprojekt, bland annat i en nystartad NGO i Tanzania med syfte att 
skapa en modell för stöd till människor som hamnat utanför det sociala
nätverket.

Bilaga 6. Styrelse och kansli 2022  

Styrelse
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Karl Fahlvik,
Ledamot

Kalle studerar för närvarande en master inom global utveckling i Paris. Tidigare 
läste han sin kandidat i mänskliga rättigheter på Malmö Universitet med en 
specialisering på Mellanöstern. Kalle var med och grundade lokalgruppen och
ledde FUF Malmö under ett och ett halvt år och har spenderat det senaste året i 
FUF:s styrelse och arbetat med driva lokalgruppernas frågor.

Pelle
Persson, 
ledamot

Civilingenjör, väg och vatten och stadsbyggnad, KTH, samt gjort lumpen på 
Sandöskolan. Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan början av 80- 
talet, för UN-Habitat i Mozambique, Världsbanken i Washington och på Sida. Har 
tidigare varit chef för energisektionen, transportsektionen och urbanenheten på 
Sida. Har varit utlandsstationerad som infrastrukturhandläggare vid ambassaden 
i Dar es Salaam, samt i Windhoek och Sarajevo som chef för biståndet till 
Namibia respektive Bosnien & Herzegovina. Har styrelseuppdrag i Action Aid.

Jenny
Grenander
Ledamot 

Jenny arbetar som Rekryteringschef på Akademikerförbundet SSR med 
strategiskt ansvar för förbundets medlemsutveckling och 
medlemserbjudanden. Tidigare har hon jobbat som HR-chef på Svenska 
Afghanistankommittén (SAK). Hon är utbildad personalvetare och har erfarenhet 
från olika ideella uppdrag inom föreningslivet.

Sara
Holmberg
Ledamot 
(Avgick under
året)

Sara jobbar som utskottshandläggare med fokus på EU-frågor på riksdagens 
justitieutskott. Sara har en kandidatexamen i internationella relationer och
ekonomisk historia från Stockholms universitet och har studerat ekonomi vid 
Sorbonne i Paris. Sara har arbetat på Regeringskansliet med omvärldsbevakning 
med fokus på krishantering. Hon har gjort praktik på Expertgruppen för 
biståndsanalys (EBA) via FUFs praktikantprogram. Sara blev aktiv i FUF år 2016 
och har bland annat voluntärat i gruppen som anordnar FUF:s fåtöljer och i 
Almedalsredaktionen.

Kaveh Hagi
Ledamot
(Avgick under
året)

Kaveh arbetar på Näringslivets Internationella Råd (NIR) där han driver projekt 
med fokus på social hållbarhet hos stora svenska industribolag och i deras 
värdekedjor på komplexa marknader. Har verkat utanför Sverige under stora 
delar av sitt arbetsliv via en lång karriär inom FN med posteringar i bland annat 
Colombia, Kenya, Sydsudan, Venezuela och Irak. Har där haft olika chefsroller 
och även deltagit i katastrofinsatser i konfliktområden. Har examen i 
internationella relationer efter studier i Sverige, Frankrike och Mexiko, samt 
uppsatsarbete i Bolivia. Pratar flytande svenska, engelska, spanska, franska och 
persiska.

Hassan Hirsi
Ledamot
(Avgick under 
året)

Hassan är nordisk handläggare på Världsbanken, baserad i Paris. Tidigare 
arbetade han som kommunikationskonsult och politisk sakkunnig för 
humanitära organisationer och utvecklingsbanker i Kenya och Somalia. Hassan 
har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och en masterexamen i 
katastrofriskhantering.

83



Under året har följande personer jobbat på FUF: Anna Sjöberg Tibblin (kanslichef), Isabella
Axelsson (biträdande kanslichef), Lena Östman (ekonomiansvarig), Alice Mutambala (redaktör
och lokalgruppsansvarig), Ronja Bäckström (vik programansvarig Praktikantprogrammet) och
Maria Kalingas Ruin (projektledare Global Peace Hub). Karin Klerby Blomqvist, Matilda Andrén
och Fanny Persson Jaunzems har under året delat på tjänsten som event- och
kommunikationsansvarig, och Emil Rissve jobbade från april som organisationsstöd.

Kansli
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Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt 
och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att 

informera och skapa diskussioner om global 
utveckling och Sveriges roll i världen. Vi vill bidra till 
kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och 

hållbar värld
 

FUF vill sända ett extra stort tack till alla våra 
medlemmar och till de FUF-supportrar som stöttat 

vårt arbete under 2022:


