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Grattis till ditt 
nya uppdrag!

Agenda 2030 är ett unikt dokument. Med sina 17 globala mål för hållbar 
utveckling förenar den världens länder att i både tanke och handling 
ta krafttag på områden som är av oerhörd betydelse för mänskligheten 
och vår planet – nu och framöver. Agendan, som antogs av FN:s gene-
ralförsamling 2015, är minst sagt omfattande. Världens ledare tog detta 
kloka och nödvändiga beslut, men det är upp till alla oss människor 
att på olika sätt efter bästa förmåga se till att den genomförs. För detta 
krävs kännedom, kunskap och engagemang – och här har du en oerhört 
betydande roll. Som ambassadör i vår FN-rörelse bidrar du på riktigt till 
att göra skillnad!

Varmt grattis till ditt ambassadörskap i Svenska FN-förbundet! 
Vi är glada att just du blivit utvald till detta ärofyllda och viktiga 
uppdrag, och vi hälsar dig varmt välkommen!

Annelie Börjesson, 
ordförande,  
Svenska FN-förbundet
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Svenska FN-förbundet är en ideell organisation 
och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra 
samman individer och organisationer i ett gemen-
samt arbete för en bättre värld och för ett starkare 
och bättre Förenta Nationerna. Vi har tusentals 
medlemmar som är organiserade i ett ca 80 lokala 
FN-föreningar med tillhörande FN-distrikt. Vi är 
dessutom en paraplyorganisation för 84 riksorga-
nisationer som är anslutna till oss som ett stöd för 
FN-tanken. Genom vår skolverksamhet finns idag 
även 39 FN-skolor runt om i landet. 

Svenska FN-förbundet är inte en del av 
FN-systemet, men vi arbetar för ett bättre och 
starkare FN. Vi arbetar främst med att informera, 
kommunicera och utbilda om FN:s arbete. Vi 
arbetar även med att påverka och granska Sveriges 
åtaganden som medlemsland i FN, vi stöttar sys-
terförbund i ett flertal olika länder och vi samlar 
in medel till utvalda FN-projekt i fält. 

Svenska FN-förbundets kansli ligger i Stockholm 
och det finns ca 30 personer anställda. Kansliets 
arbete leds av tillförordnad generalsekreterare 
Anna Hägg-Sjöquist och förbundsordförande är 
Annelie Börjesson. 

Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och 
mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och 
i framtiden.

Kort om Svenska  
FN-förbundet

Foto: FN-förbundet
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Som ambassadör har du i uppdrag att nå upp till 
10 poäng på poängstegen under året. Med anled-
ning av COVID-19 kan du åtminstone i början av 
ditt uppdrag endast välja att genomföra digitala 
föreläsningar eller workshop som huvudmetod 
(Om du har en projektidé som kan genomföras 
säkert, ta kontakt med din kontaktperson). Det är 
inget krav att samarbeta med någon under året, 
och förutsättningarna ser även olika ut beroende 
på vart du bor, men vi uppmuntrar dig starkt att 
ta kontakt med FN-föreningar och FN-skolor i 
närheten av där du bor. Oftast blir allt roligare när 
man är flera som kan göra saker tillsammans! 

FN-FÖRENINGAR OCH FN-DISTRIKT
FN-föreningar och FN-distrikt är en naturlig 
samarbetspartner för dig som är ambassadör. Idag 
finns det runt 80 lokala FN-föreningar i Sverige, 
och dessa utgör navet i den svenska folkrörelsen 
för ett bättre och starkare FN. Alla FN-föreningar 
är samlade i FN-distrikt som ska främja regionalt 
samarbete mellan lokalföreningarna. Som med-
lem i Svenska FN-förbundet tillhör du auto-
matiskt en lokal FN-förening, oftast registreras 
detta automatiskt beroende på den adress du har 
registrerat hos FN-förbundet. 

Din kontaktperson på FN-förbundet kommer 
sätta dig i kontakt med ordförande och ungdoms-
ansvarig (om en sådan finns) för den lokalfören-
ing du är registrerad i strax efter utbildningshel-
gen. Ta sedan gärna själv kontakt med ordförande 
eller någon annan i styrelsen som du kanske 

redan känner, för att se om du kan komma på ett 
informations- eller styrelsemöte för att presentera 
dig och för att prata om ditt uppdrag och hur ni 
eventuellt skulle kunna samarbeta. FN-föreningar 
och FN-distrikt kan ansöka om projektbidrag för 
att arrangera egna aktiviteter. Har du en idé du 
vill genomföra som kräver mer resurser kan det 
därför passa alldeles utmärkt att se om lokalför-
eningen kan och vill samarbeta med dig, samt 
söka projektbidrag för att genomföra aktiviteten 
tillsammans. Du hittar våra föreningar på fn.se/
lokalforeningar. 

FN-SKOLA
FN-förbundet har ett fördjupat samarbete med 
39 gymnasieskolor runtom i Sverige. Skolorna 
är intresserade av att arbeta med internatio-
nella frågor och ungefär 30 av skolorna har en 
FN-elevförening. Under året kommer ni för-
modligen få förfrågningar från FN-skolor att 
komma och föreläsa. Det kan även vara så att 
FN-elevföreningar bjuder in en ambassadör att 
träffa elever, hålla en workshop eller någon annan 
aktivitet. Många elever är själva intresserade av 
att engagera sig och få höra mer om hur en kan 
gå tillväga för att arbeta med globala frågor, så ni 
ambassadörer är en värdefull källa till inspiration 
för dessa elever. Kontakten med FN-skolorna sker 
genom våra skolhandläggare på FN-förbundet. 
Om du är intresserad av att komma i kontakt med 
någon särskild skola, kontakta då din kontaktper-
son på FN-förbundet så hjälper hen dig. Du hittar 
våra FN-skolor på fn.se/fnskola.  

Plattformar och  
samarbetspartner
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KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER I 
GLOKALA SVERIGE
Glokala Sverige är FN-förbundets och SKL:s 
kommunikationssatsning för att stötta, stimulera 
och engagera kommuner, landsting och regioner i 
arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. 

Deltagare i projektet är utspridda över hela landet 
och FN-förbundet är ofta ute och träffar dessa 
genom utbildningar och föreläsningar. Det kan 
hända att det inkommer en föreläsningsförfrå-
gan till dig, när en kommun eller ett landsting 
exempelvis vill arrangera externa aktiviteter som 
seminarier om globala målen. 

Läs mer om Glokala Sverige på fn.se/glokalasverige 

RIKSORGANISATIONER
Nationella organisationer kan ansluta sig till 
FN-förbundet och blir medlemmar hos oss. 
Riksorganisationer har möjlighet att till exempel 
samverka på olika sätt, delta i våra projekt och 
driva gemensamt påverkansarbete. Det händer 
ofta att riksorganisationer vill lära sig mer om glo-
bala målen och våra projekt, så under året kom-
mer du förmodligen få ett par föreläsningsförfråg-

Foto: FN-förbundet
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Ambassadörerna är viktiga för Svenska 
FN-förbundet i arbetet för att informera och 
engagera olika målgrupper för de globala målen 
och för en bättre värld. Ambassadörerna är unga 
medlemmar i FN-förbundet som söker till heders-
uppdraget på årsbasis. FN-förbundet har drivit 
ambassadörsprogrammet sedan 2012. 

Ni är 26 ungdomsmedlemmar som under 2021 
kommer engagera er för en bättre värld genom 
att vara en del av FN-förbundets ambassadörs-
program. Ni är indelade i fyra olika resursgrup-
per. Resursgrupperna är till för att ni ska ha ett 
mindre nätverk att vända er till om ni har frågor, 
vill ha tips eller stöd. Ni är så klart alltid varmt 
välkomna att kontakta FN-förbundets kansliper-
sonal. Vi är här för att hjälpa och stötta er,

Som ambassadör ska du under året engagera dig 
på olika sätt för att sprida information om de 
globala målen, Flicka, Minor och Skolmat. Detta 
engagemang kommer huvudsakligen ske genom 

två metoder; arrangera projekt samt hålla föreläs-
ningar eller workshops. 

Som ambassadör har ni ett par förhållningsregler 
att hålla er till. Dessa finner ni i dokumentet som 
heter Etiska riktlinjer. Ni finner dokumentet här i 
handboken samt på portalen på fn.se/ambassadorer

Under året är ni en viktig resurs för FN-förbundet 
och kommer regelbundet att få förfrågningar för 
att till exempel medverka som volontär vid olika 
evenemang, hålla i en föreläsning eller få inbjud-
ningar till olika aktiviteter som FN-förbundet 
arrangerar eller deltar i. När året som ambassadör 
är slut kommer du som vill fortsätta få möjlig-
het att ansöka om att vara med även i nästa års 
ambassadörsprogram. 

Om ambassadörs- 
programmet
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Resursgrupper

RESURSGRUPPER 2020

Grupp: Dag Hammarskjöld

Ambassadörer: Nawaal Ali salad (Stockholm),  
Oscar Rosengren (Stockholm), Samuel Molin (Spånga),  
Tea Pucar (Solna) 

Grupp: Kofi Annan
Ambassadörer: Amalie Levring Waara (Stockholm/Piteå), 
Marcus Karlén (Mora), Nadia Hellgren (Piteå), 
Samira Bagheri Afousi (Älandsbro) 

Grupp: Ban Ki-Moon 
Ambassadörer: Amani Ali (Uppsala), Andi Shamon (Karlstad),
Arezo Akbari (Uppsala), Gabriella Ek Hällzon (Örebro) 

Grupp: Agda Rössel
Ambassadörer: Anna Lundberg (Lindome), 
Benin Al-ogaili (Västra Frölunda), Ellen Tingström (Göteborg) 
Orfeas Georgkakis Paulsson (Linköping) 

Grupp: Amina Mohammed
Ambassadörer: Ebba Svensson (Åhus/Kristiansstad) 
Embla Hägelmark (Helsingborg), Kamil Kon (Kalmar/Växsjö) 
Kimberly Clark (Malmö), Selma Modéer Wiking (Malmö) 
Wilma Sörman (Lund) 

Grupp: Ulrika Modéer
Ambassadörer: Jeffrey Clark (Stockholm),  Mona Ghasemi (Södertälje) 
Tamar Khatchadourian (Södertälje), Vusal Quliyev (Jordbro) 

HANDBOK  K O R T  O M  A M B A S S A D Ö R S P R O G R A M M E T

Ni som är utvalda till ambassadörer har olika 
erfarenhet, perspektiv och kunskap med er – 
använd dessa! Inspirera, stötta och peppa varandra 
under året för att det ska bli en så rolig och 
givande upplevelse som möjligt. Vår förhoppnings 
är att resursgrupperna kan underlätta detta 
utbytet under året. 

Resursgrupperna kommer främst användas i  
samband med utbildnings- och inspirationshelger 
under workshops och grupparbeten. Under året 
får ni själva välja hur ni vill kommunicera med 

varandra, hur ofta och om vad. Vissa föredrar 
att ha en dialog med hela ambassadörsgruppen 
medan andra tycker att det är lättare att vända sig 
till en mindre grupp. 

Grupperna har satts ihop utifrån orter, i flera fall 
bor ni nära varandra för att uppmana till sam-
arbete vid projekt för de som vill, eller om ni har 
samma utmaningar eller förutsättningar. 

Du ser resursgrupperna här nedan.
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POÄNGSTEGEN

Föreläsning och workshop 
Att hålla en föreläsning eller en workshop motsvarar 3-5 poäng. Det 
spelar ingen roll om du har fått en föreläsningsförfrågan via  
FN-förbundet eller om du själv har hittat en skola eller dylitkt att 
föreläsa hos. 

MÅLGRUPPER

FN-förbundet riktar sina aktiviteter mot utvalda målgrupper. Som 
ambassadör ser vi helst att även du riktar aktiviteter mot samma 
målgrupper. 

Elever på FN-skolor, andra gymnasieskolor samt högstadiet. 
Studenter på högskolor och universitet
Individuella medlemmar och ungdomsmedlemmar (FN-föreningar). 
Företag och näringsliv
Politiker, beslutsfattare och tjänstemän i ex kommuner och landsting. 

Poängstegen
Som ambassadör är målet att du under året ska 
samla ihop 10 poäng. Då kommer du få ett per-
sonligt intyg efter årets slut. Då ni har två olika 

metoder som kräver olika slags förarbete, plane-
ring och tid och energi för att genomföra så ger 
dessa också olika många poäng. 
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Som ambassadör kan du väja att under året hålla 
föreläsningar och workshops som metod för att öka 
kunskap och engagemang hos olika målgrupper.

HUR HITTAR JAG NÅGON ATT FÖRELÄSA FÖR?
Du kan antingen välja att besvara en av före-
läsningsförfrågningarna som inkommer via 
FN-förbundet, eller själv sträcka ut en hand till 
olika skolor, lärosäten, företag eller kommuner du 
är intressead av av att besöka. Förfrågningarna via 
FN-förbundet släpps varje vecka och publiceras på 
en Google Drive du bjudits in till. Om du vill ha 
inspiration till hur du kan formulera dig för att ta 
kontakt så se på portalen under ”Föreläsning”. 

SPELAR DET NÅGON ROLL VILKEN 
MÅLGRUPP JAG RIKTAR MIG MOT I MINA 
PROJEKT?
Ja. Målgrupperna har FN-förbundet kommit 
överens om med Sida, ambassadörsprogrammets 
finansiärer. Det är därför viktigt att du har mål-
grupperna i åtanke redan i planeringsstadiet och 
när du skickar ut förfrågningar på egen hand. Om 
förfrågan har inkommit genom FN-förbundet så 
är målgruppen godkänd.

BEHÖVER JAG SKICKA IN EN ANSÖKAN 
NÄR JAG SKA FÖRELÄSA? 
Ja, varje gång du ska ut och föreläsa behöver du 
meddela din kontaktperson. Detta är dels för att 
vi ska veta vad du har för planer och för att se hur 
vi kan stötta dig på bästa sätt. Du behöver även 

invänta ett godkännande av budgeten för eventu-
ella resor i samband med föreläsningen innan den 
går av stapeln. Du hittar ett digitalt formulär för 
detta på portalen, under rubriken ”Föreläsning”. 

HUR REDOVISAR JAG MINA 
FÖRELÄSNINGAR? 
Du hittar ett digitalt formulär för detta på por-
talen, under rubriken ”Föreläsning”. Tänk på att 
du måste redovisa alla föreläsningar du genom-
för, även om du inte har ansökt om en budget. 
När du fyller i antal människor du nått ut till 
genom din aktivitet så behöver det bara vara en 
uppskattning, vi vet att det ibland kan det vara 
svårt att räkna exakt antal under genomförande 
av en aktivitet.

I samband med redovisningen skickar du även 
in en kostnadsersättningsblankett för eventuella 
kostnader och boenden som du hade i samband 
med föreläsningen. FN-förbundet ersätter de kost-
nader som ni har kommit överens om på förhand. 
Denna blankett finns på portalen under rubriken 
”Riktlinjer, policy och andra viktiga dokument”. 

REDOVISNINGSPERIODER 
Det är alltid lättast att redovisa så snart som 
möjligt efter något är avklarat, medan man har 
allt färskt i minnet. Det finns dock två redovis-
ningsperioder för föreläsningar som du behöver 
komma ihåg; 1-7 juli och 1-7 december. Det 
innebär att föreläsningar genomförda det första 

Att hålla föreläsning 
och workshop
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halvåret ska redovisas senast den 7 juli och halvår 
två senast den 7 december.

KOSTAR DET NÅGOT FÖR DE JAG 
FÖRELÄSER HOS? 
Oftast inte. Vissa målgrupper besöker vi alltid 
gratis och ni ambassadörer utan någon kostnad 
alls. Dessa är aktörer som ingår i vårt nätverk och 
är en del av FN-rörelsen, nämligen; FN-skolor, 
FN-föreningar och -distrikt, riksorganisationer 
och företagspartner. Om det är en förfrågan från 
någon som inte är en del av FN-rörelsen så kan 
det hända att vi ber dem ersätta resa och boende. 
Detta gäller främst för de förfrågningar som 
inkommer via FN-förbundet. Om du själv däre-
mot skulle vilja besöka någon som inte är en del 
av FN-rörelsen så kan vi ta en dialog om eventu-
ella kostnader och ersättningar.

HUR FÅR NI IN 
FÖRELÄSNINGSFÖRFRÅGNINGAR? 
Vi ber samtliga som vill ha ett besök fylla i ett 
formulär på den här sidan: https://fn.se/boka-en-
forelasning/. De förfrågningar som vi anser vara 
relevanta för er sammanställer vi och publicerar 
på den google drive ni bjudits in till. Dessa för-
frågningar släpps i er Facebook-grupp varje vecka. 
Om ni har fått en personlig förfrågan men som ni 
inte själva kan ta så kan ni alltid rekommendera 
formuläret ovan.

VAD HAR NI FÖR VERKTYG TILL HJÄLP? 
För dig som vill föreläsa har vi tagit fram Prezis 
och PowerPoints om globala målen, Flicka, Minor 
och Skolmat. Du får tillgång till presentationerna 
genom att kontakta din kontaktperson eller genom 
att fylla i detta när du skickar in din egna föreläs-
ningsförfrågan. Du får då en länk, fyller i namn 
och e-post och har sedan tillgång till presentatio-
nen. För att kunna visa våra Prezis behöver du en 
dator, internetuppkoppling och ljud (om du vill 
visa filmerna). Du får även tillhörande talarma-

nus i en separat fil, med tips på diskussionsfrågor 
till olika sidor och tips på fördjupningssidor och 
källor. Dessa ligger alltid publicerade på Google 
Driven du är inbjuden till. Detsamma gäller för 
PowerPoints om du föredrar att använda dessa. 

Du har även gratis material som du kan beställa i 
vår webbshop eller genom formuläret när du fyller 
i en föreläsningsförfrågan. Du kan själv kika på 
informationsmaterialet på fn.se/shop

Det finns även material på en så kallad öppen 
materialsida. Den har alla tillgång till och här har 
vi fördelat materialet efter tema. Det finns en sida 
för globala målen, en för Skolmat och Flicka och 
en för Minor. Dessa sidor uppdateras när nytt 
material tas fram. Se mer på fn.se/material

Det finns även material som du kan få låna eller 
som du har tillgång till som ambassadör. En hel 
del har vi redan nämnt på utbildningshelgen, men 
det finns även en lista på portalen under rubriken 
”Inspirationsövningar”. Här finns även material 
som kortfilmer och annat som kan vara svårt att 
hitta på vår hemsida eller YouTube-kanal, men som 
vi tror kan vara användbart för dig i ditt uppdrag.

Foto: FN-förbundet
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Några tips!

–  Läs alltid på innan du ska föreläsa eller hålla 
workshops. 

Se till att du har klickat igenom Prezin, att du har koll på de 
huvudpunkter du vill förmedla och fundera gärna kring eventuella 
frågor som du tror kan dyka upp så att du känner dig förberedd.

– Dubbelkolla tekniken. 
Var gärna lite tidigare än du behöver vara till en föreläsning, för att se 
till att tekniken och andra saker du behöver finns på plats och fungerar.

– Var inte rädd för att säga att du inte kan. 
Du kan alltid hänvisa till FN-förbundet för frågor du inte känner dig 
bekväm med eller som inte ingår i ditt uppdrag, och du kan alltid säga 
att du vill återkoppla i efterhand när du hunnit undersöka saken. 

– Sträck på dig och ha kul! 
Förmodligen kan du mer än vad de som sitter i publiken kan om just de 
här frågorna. Ha det i åtanke och försök att slappna av. Om du känner 
att det inte gick så bra som du hade hoppats på så är det bara att ringa 
din kontaktperson eller prata med resursgruppen och bolla kring vad 
du tror hade kunnat göras annorlunda, eller för att få tips i hur du ska 
hantera en situation nästa gång. 

Foto: FN-förbundet
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Som ambassadörer kan ni välja att integrera 
insamling till något av FN-förbundets tre projekt 
eller katastrofinsamling (Syrien) i samband med era 
aktiviteter. Då stärks arbetet i fält för att se till att 
globala målen blir verklighet. Insamlingen går då 
till Svenska FN-förbundets 90-konto. Ett 90-konto 
innebär att insamlingen granskas av Svensk 
Insamlingskontroll. Genom FN-förbundets projekt 
Skolmat, Flicka och Minor stödjer vi FN:s livsmed-
elsprogram (WFP), FN:s befolkningsfond (UNFPA) 
och FN:s minröjningsorganisation (UNMAS).

BÖR NI ALLTID INTEGRERA INSAMLING I 
ERA PROJEKT? 
Tänk alltid på målgruppen du ska rikta dig mot innan 
du integrerar insamling i ditt projekt. Vissa målgrup-
per, som till exempel barn och ungdomar under 18 
år, ska inte FN-förbundet rikta in sig på när det rör 
insamlingsbudskap. Vi rekommenderar er starkt att 
inte heller göra det. Ett exempel på hur ni kan und-
vika detta är att visa kortfilmen om projektet Flicka 
utan insamlingsbudskap på slutet, för att enkelt und-
vika den typen av kommunikation till målgruppen. 
Till målgrupper över 18 år är det mer än välkommet 
att integrera insamling i era projekt, vilket kan göras i 
olika grad beroende på projektets utformning. 

HUR SÄTTER VI IN PENGARNA VI HAR 
SAMLAT IN?
Det finns olika sätt att samla in medel till Svenska 
FN-förbundet. Oavsett vilket sätt du väljer att 
göra er insättning på får du gärna meddela din 
kontaktperson detta så att vi kan säkerställa att 
pengarna kommit in ordentligt. 

• Plusgirokonto Ett vanligt sätt är att sätta in 
summan ni samlat in på FN-förbundets 
plusgiro konto (PG) 90 05 63-8 genom er bank. 

Detta är vanligast om ni har samlat in kontanter 
som ni vill föra över. Vill ni att de insamlade   
ska gå till ett specifikt projekt ska det anges som 
meddelande vid överföringen. Se kordord nedan. 

• Swish Ni kan välja att samla in pengar genom 
Swish och slipper då hantera kontanter. Genom 
att använda Swish så kan valfri summa, 
dock helst över 20 kr av administrativa skäl, 
skickas till 90 05 638. Även vid swishbetalning 
behövs ett specifikt kodord (se nedan), för 
att se till att bidraget går till just det projekt 
som ni vill stödja med insamlingen. Om 
inget kodord anges så går pengarna till det 
projekt som är i störst behov av stöd. 

• Egen insamling Om ni vill fokusera mer på just 
insamling i ett specifikt projekt kan ni även 
välja att starta en egen insamling som ni startar 
snabbt och enkelt via egeninsamling.fn.se Där 
kan ni välja vilket av projekten er insamling 
ska gå till, skriva en egen presentation av er 
insamling och därefter sätta insamlingsmål, 
ett slutdatum för insamlingen samt sprida 
insamlingen i era egna kanaler. På så sätt kan 
ni enkelt sprida den till vänner och lyfta i 
olika sammanhang, samtidigt som ni ser hur 
mycket som har samlats in via just er insats. 

 Integrera insamling

KODORD – SÅ ATT PENGARNA HAMNAR RÄTT 

PROJEKT KODORD SWISHNUMMER

Flicka FLICKA 90 05 638
Skolmat SKOLMAT 90 05 638
Minor MINA 90 05 638
Syrien SYRIEN 90 05 638
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Som ambassadör finns det en del riktlinjer, poli-
cyer och andra viktiga dokument som du behöver 
ha koll på för att genomföra ditt uppdrag. På föl-
jande sidor har vi samlat det viktigaste för dig att 

veta. Tveka inte att kontakta din kontaktperson på 
FN-förbundet om du önskar förtydligande eller 
har frågor på innehållet. 

Riktlinjer, policy och andra 
viktiga dokument

Foto: FN-förbundet
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Svenska FN-förbundets ambassadörer för globala målen 2021

• Jag ska använda korrekt titel, Svenska 
FN-förbundets ambassadör för globala målen, 
i samtliga sammanhang och presentationer.

• Jag ska inte använda Svenska FN-förbundets 
logotyp om inte FN-förbundet är arrangör eller 
medarrangör av berörd aktivitet. Logotypen 
får endast användas efter godkännande 
av projektledaren på FN-förbundet. 

• Jag ska inte uttala mig i mediala eller andra 
sammanhang på FN-förbundets vägnar. 

• Jag ska skicka in redovisningar för mina 
projekt och föreläsningar på utsatta tider. 

• Vi ska stödja dig i ditt uppdrag genom att alltid 
svara på dina frågor, bolla idéer och ge dig 
feedback på och klartecken för projektförslag.

• Vi kontaktar din lokala FN-förening för att 
introducera dig i början av ditt hedersuppdrag. 

• Jag ska samarbeta med och informera 
min lokala FN-förening i så stor 
utsträckning som möjligt. 

• Jag får intervjuas som Svenska FN-förbundets 
ambassadör och ta konakt med lokalpress, 
lokalradio och lokalteve. Jag får inte uttala 
mig på FN-förbundets vägnar. Om reportern 
frågar om FN-förbundets inställning hänvisar 
jag till förbundets pressekreterare Pekka 
Johansson, 08 462 25 60, 073 374 62 84.

• Vi uppdaterar dig med ny information inom de 
sakområden som ditt hedersuppdrag innefattar.

Namn 

Namn (projektledare)

ANSVARIG PROJEKTLEDARE PÅ FN-FÖRBUNDET HAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL FÖLJANDE:

FN-FÖRBUNDET PRODUCERAR VERKTYG SOM DU SKA ANVÄNDA I DITT HEDERSUPPDRAG.

SOM SVENSKA FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖR FÖR GLOBALA MÅLEN 
FÖRHÅLLER JAG MIG TILL FÖLJANDE:

Etiska riktlinjer
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– FN-förbundets ambassadörer för globala målen

Riktlinjer för 
medienärvaro
REPRESENTATION I MEDIA 
Det är viktigt att ni presenterar er som  
FN-förbundets ambassadörer för globala målen 
och säger att ni utför ert hedersuppdrag på frivil-
lig basis. Det är även viktigt att ni är tydliga med 
att ni inte jobbar för FN och att ni presenterar 
Svenska FN-förbundet som en civilsamhälles-
organisation som inte är en del av det for-
mella FN-systemet. Glöm inte att det endast är 
FN-förbundets generalsekreterare och ordförande 
som uttalar sig å organisationens vägnar.

För att få stöd i detta får ni gärna kontakta vår 
pressekreterare Pekka Johansson på  
pekka.johansson@fn.se eller 08-462 25 60. Ni kan 
även ta upp eventuella frågor med era ansvariga 
projektledare Pernilla Bergström.

TWITTER
Svenska FN-förbundet twittrar under alias  
@FNforbundet. Om ni har personliga twitterkon-
ton får ni gärna ge oss era twitteralias så att vi kan 
följa er och eventuellt retweeta när era inlägg är 
relevanta för vår verksamhet.

Vi rekommenderar att ni skaffar personliga  
twitterkonton om ni inte redan har det och att ni 

använder dessa i ert ambassadörskap. Det finns 
flera fördelar med detta. Det kan resultera i större 
spridning av ert budskap, fler följare och ett stärkt 
personligt varumärke. Använd gärna relevanta 
hashtags och tagga relevanta konton för att nå ut 
med era budskap i relevanta flöden.

FN-förbundet har egna hashtags som är kopplade 
till vår verksamhet och våra projekt. Vid använd-
ning av dessa sprider ni information och budskap 
till våra egna flöden och på så sätt ökar ni trafiken 
till dessa. När era tweets relaterar till vår verksam-
het får ni gärna tagga @fnforbundet så att vi kan ret-
weeta er och följa ert arbete i de digitala kanalerna.

VÅRA HASHTAGS
#fnförbundet 
#förenbättrevärld 
#globalamålen 
#stoppabarnäktenskap 
#ProjektFlicka 
#motminor 
#ProjektMinor 
#skolmatföralla 
#ProjektSkolmat 
#jagståruppförflickor
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Sociala medier
Våra sociala medie-kanaler är viktiga vägar för 
oss att nå ut och sprida vårt budskap, men även 
för att skapa engagemang och relationer med 
rörelsen och andra intressenter. 

Följ oss gärna i våra kanaler och hjälp oss att 
sprida vårt budskap genom att dela, gilla och 
kommentera. Ju mer en post gillas, kommenteras, 
och delas – desto större chans att den ses av fler 
personer som är intresserade av våra frågor. 

Är du själv aktiv i olika kanaler får du gärna lyfta 
vår verksamhet där utifrån din egen personliga 
vinkel. Tänk dock på att hålla en god ton i dina 
inlägg, särskilt om du har en öppen profil. Som 
ambassadör är du vårt ansikte utåt och det är vik-
tigt att det återspeglas även i den digitala närvaron.

FACEBOOK
Detta är vår stora och breda kanal där vi lyfter vår 
verksamhet och våra sakfrågor på ett lättillgäng-
ligt och sakligt sätt. Med bild och text försöker 
vi få allmänheten intresserade och engagerade i 
vår verksamhet. Facebook är också en plattform 
för dialog, engagemang och relationer. Call to 
action ska alltid vara tydligt. Om du bloggar kan 
det hända att vi även publicerar ditt inlägg på 
Facebook om det passar in i vår planering.

INSTAGRAM
Det primära syftet med vårt konto på Instagram 
är engagemangsskapande och relationsbyggande. 
Målgruppen är bred men har större fokus på 
yngre. Här ger vi en lättsam bild av vår verksam-

het och frågor vi driver. Är du ute på en aktivitet 
får du gärna fotografera (stående format) och 
skicka in bilder, tillsammans med förklarande 
text, till kansliet. Om vi har en passande lucka 
kanske bilden kommer upp i flödet eller i stories. 
Tänk på att det är roligare att titta på bilder av ett 
fåtal människor framifrån, snarare än på ryggar i 
ett folkhav vid exempelvis seminarier.

LINKEDIN
LinkedIn är en kanal som växer. Här riktar vi oss 
mer till personer i deras yrkesroll. Syftet är att 
bygga nätverk, underlätta rekrytering och hitta 
samarbetspartners. 

TWITTER
Twitter är en kanal som stagnerat, men som 
fortfarande används mycket av en dedikerad 
grupp inom sakfrågor och opinionsbildning. Vi 
använder fräsmt denna kanal för att hålla journa-
lister, beslutsfattare och opinionsbildare under-
rättade om våra ställningstaganden i aktuella 
FN-relaterade frågor samt för att rapportera från 
arrangemang där sådana frågor diskuteras.

YOUTUBE
Vår kanal på Youtube används främst som funk-
tion för at ladda upp film som sedan kan spridas i 
andra kanaler.
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Guide för bildhantering  
och logotyper
FN-FÖRBUNDETS LOGOTYP 
FN-förbundets logotyp får endast användas av 
FN-förbundet och endast när FN-förbundet själva 
står som arrangör. Detta gäller både för sociala 
medier och för tryckt material.

FN-FÖRENINGARS LOGOTYPER
Om ni samarbetar med en lokal FN-förening 
uppmuntrar vi er att använda deras logotyp vid 
marknadsföring. Dock måste alltid lokalförening-
ens styrelse ha godkänt detta och vara medveten 
om hur/när du vill använda logotypen.

FOTON FRÅN ERA EGNA EVENEMANG/
PROJEKT
Om ni tar foton i samband med evenemang och 
projekt får ni givetvis använda dessa hur ni vill. 
Tänk dock på att ni måste ha samtycke från män-
niskorna som avbildas. I mindre sammanhang 
kan ni gärna uppmärksamma deltagarna i förväg 
på att ni kommer att fotografera. Vid närbilder 
och porträtt bör ni alltid notera namn och kon-
taktuppgifter.

Var särskilt aktsamma när ni fotograferar barn. 
Tänk på att barn kan ha skyddad identitet utan att 
själva vara medvetna om detta. Prata alltid med 
ansvarig vuxen innan ni använder bilder tagna på 
barn. Detta kan vara en förälder eller en lärare om 
ni fotograferar på en skola. Notera namn och övriga 
kontaktuppgifter så att vårdnadshavaren kan ge 
sitt samtycke. Vill ni ge FN-förbundet möjlighet att 

använda era fotografier måste ni ge oss en skriftlig 
tillåtelse på detta. Se blanketten ”Avtal volontärer”. 
Om det är någon i föreningen som tagit en bild som 
ni vill ge oss rättigheten att använda så räcker det 
med ett mejl/sms från fotografen.

FOTON FRÅN FN-FÖRBUNDET 
Om ni lånar foton från FN-förbundets egna foton 
från exempelvis vår hemsida eller andra kanaler 
måste ni ange vem som tagit fotot. Om fotografen 
inte är angiven räcker det med att skriva Svenska 
FN-förbundet.

FOTON FRÅN UN PHOTO
Bilder från FN:s egen bildbank UN Photo  
(www.unmultimedia.org/photo) får användas för 
att främja FN:s arbete och syften och särskilt 
tillstånd krävs inte när det gäller projekt av detta 
slag (”scholarly, academic, non-profit, or journa-
listic use”). Ni kan all tså fritt söka i bildbanken 
och sedan ladda ner bilder genom att registrera ett 
konto, alternativt meddela FN-förbundets webb-
redaktör som laddar ner bilden och skickar den 
till er. Ni måste ange källan på följande sätt: ”Foto: 
UN Photo/fotografens namn”.
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Under året som ambassadör kommer du ha 
en kontaktperson på FN-förbundets kansli. 
Kontaktpersonen kommer finnas där för dig när 
det gäller att bolla idéer, få tips och stöd och för 
att ge dig feedback. Du kan alltid ringa eller maila 
med din kontaktperson och annan kansliperso-
nal, men det finns även två andra kanaler som 
kommer användas för att du ska få tillgång till 
information, material och andra verktyg som kan 
vara bra att ha under året. 

PORTALEN
Vi har samlat bland annat information, material, 
presentationer och lästips på portalen för ambas-
sadörer. Här hittar du till exempel material som 
du enkelt kan ladda ner om du ska föreläsa, du 
hittar formulär för att skicka in projektansökan 
och formulär för att redovisa dina projekt och 
inspiration för ett blogginlägg. Här finns även en 
lista över vilka verktyg och vilket material du kan 
få eller låna från FN-förbundet för att använda i 
ditt uppdrag. 

Sidorna är lösenordsskyddade, och du behöver 
därför använda ett lösenord för att komma åt 
innehållet på sidorna. Lösenordet är globalamålen 

Det är inte tillåtet att sprida lösenordet utan 
portalen, och det materialet som är uppladdat, 

är endast avsedd för er ambassadörer för globala 
målen. Vänligen observera att det material som 
är publicerat är ämnat för er att använda under 
tiden som ni har uppdraget och inte efter avslutat 
uppdrag. 

FACEBOOK
Gruppen ”Svenska FN-förbundets ambassadörer 
för globala målen” på Facebook kommer konti-
nuerligt uppdateras av projektansvariga. Det kan 
vara tips om en intressant artikel eller en rapport 
som nyligen släppts, om seminarier, hemsidor 
eller annan relevant och intressant information. 
Gruppen kommer även användas för att skicka ut 
förfrågningar och viktig information. 

Som ambassadör är du varmt välkommen att ställa 
frågor i gruppen, både till projektansvariga men 
även för att få feedback från andra ambassadörer. 

OBS! Tänk på att alltid meddela din kontakt person 
på FN-förbundet om du flyttar. Vi behöver då 
informera din nya lokala FN-förening.

 Kontakt mellan 
 FN-förbundet och 
 ambassadörer 
Portalen och Facebook

Portalen finns på  
fn.se/ambassadorer
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PEKKA JOHANSSON,  
Pressekreterare, Pekka kan du kontakta när det 
gäller frågor om kontakt med tidningar och 
annan media. Pekka kan även stötta när det  
gäller att skriva debattartiklar.
Tel: 08-462 25 68 
E-post: pekka.johansson@fn.se 

ELIAS ASPUDD,  
Ungdomssekreterare, Elias kan du kontakta för  
frågor kring lokala FN-föreningar, engagemang 
eller ungdomsverksamheten. Elias var själv 
ambassadör för Agenda 2030 under läsåret 2017-18. 
Tel: 08-462 25 67 
E-post: elias.aspudd@fn.se 

Kontaktpersoner på  
Svenska FN-förbundet 

Vi är här för att 
hjälpa dig med ditt 

uppdrag!

PERNILLA BERGSTRÖM,  
Programansvarig, Pernilla är din främsta kontakt-
person under året för generella frågor, bolla idéer 
och när det gäller förslag och redovisningar. 
Tel: 08-462 25 46 
E-post: pernilla.bergstrom@fn.se 

U N I T E D  N A T I O N S  A S S O C I A T I O N  O F  S W E D E N
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