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Verksamhetsberättelse 2017 

2017 – Åter igen ett rekordår! 
 
Ingenjörer utan gränser har under 2017 fortsatt sin starka utveckling på flera parallella plan. Vi har 
under året fått vår första huvudpartner – Sandvik. Den totala bidragsvolymen slår både rekord och våra 
entusiastiska förhoppningar. Vi når rekordnivåer både vad gäller omfattning och antal för våra 
internationella projekt, med fler aktiva medlemmar engagerade och utökad representation från våra 
partnerföretag. Våra arbeten inom DRI, E2E, Inspirera unga, och utbildning fortsätter att utvecklas 
stadigt. För att möta den goda utvecklingen arbetar vi med anpassningar av interna strukturer och 
stödfunktioner. Ett stort steg är att vi under 2017 initierat arbetet att tillsätta en generalsekreterare som 
kommer leda organisationens operativa arbete. Sist men inte minst har vi en ny hemsida som ger en fin 
och representativ bild av vad Ingenjörer utan gränser är.  

I den följande beskrivningen redovisas mera ingående vilken verksamhet som bedrivits under 2017. 

Internationella verksamheten 
Ingenjörer utan gränsers internationella projektportfölj fortsatte att växa 2017. Detta tack vare en 
kombination av fortsatt ökande sponsorintäkter, stipendier i kombination med ett växande 
engagemang från våra volontärer och ökat kunskapsutbyte med våra sponsorer och partners. 

Vår projektverksamhet har fyra fokusområden hållbar elförsörjning, vatten och sanitet, skolor och 
utbildning samt teknisk support till sjukhus. Alla våra projekt utgår från lokalt uttalade behov och 
bedrivs i nära samarbete med stabila lokala samarbetspartners. Denna kombination av fokus och lokala 
partners är nyckeln till att projekten skapar långsiktigt värde.  

Under året avslutades 17 projekt och delprojekt med goda resultat samtidigt som 19 nya projekt och 
delprojekt startades. Vid årsskiftet 2017/2018 var 20 projekt igång 18 nya projektidéer under 
utvärdering eller planering. Den geografiska spridningen av våra projekt fortsätter nu med projekt i 
Tanzania, Kenya, Rwanda, Kamerun, Ghana och Nepal samt förstudier i Moçambique och Sydafrika. 
2017 blev åter rekordår på alla plan. Här lyfter vi fram en handfull av våra större projekt, övriga 
projekt finns på vår hemsida.  

Samarbetet med Mavuno och flickskolan i Chonyonyo fortsatte under året och skolan som nu varit 
igång i två år har presterat långt över förväntan. Skolans elever hade de bästa studieresultaten i hela 
Karagwe vid den mätning som myndigheterna gjorde i slutet av 2017. Planen är nu att steg för steg i 
samarbete med Mavuno och lokala myndigheter sprida de lösningar vi arbetat med i Chonyonyo till 
andra skolor i området. Vid sidan av arbetet vid skolan startade vi och delfinansierade vi tillsammans 
med lokala myndigheter under året ett större projekt för att försörja själva byn Chonyonyo med vatten. 
Vi kommer nu att utveckla denna modell för samverkan och finansiering till andra projekt. 

Vårt projekt Healthy Hospital är ett flerårigt samarbete i Tanzania med involvaid (I Aid Africa) och 
Arkitekter utan gränser. Under 2017 byggdes och utrustades en ny akutmottagning vid Kolandoto 
Hospital, samtidigt som vi genomförde en förstudie vid sjukhuset i Mkula. Samarbetet med Build-up 
Nepal kring jordbävningssäkra hus fortsatte och under 2017 slutförde vi tre delprojekt kring tekniken 
för att göra lösningen så robust och skalbar som möjligt. I Kamerun genomförde vi vårt första 
Computers for Schools projekt. En kombination av Raspberry Phi datorer och open source mjukvara 
som är ett kostnadseffektivt sätt att ge tillgång till digitala verktyg i skolmiljö.  

Den reflekterande ingenjören (DRI) 
Arbetet med DRI har rullat på som tidigare år och många är de som reflekterat, blivit inspirerade och 
breddat sina perspektiv genom våra föreläsningar, workshops, paneldebatter och diskussionskvällar. 
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Exempel på teman under året har varit artificiell intelligens, COP 23, fler ingenjörer 
i politiken, hållbara transporter, socialt entreprenörskap och genmodifiering. Under 2017 tog också 
Linköping initiativet till en utställning som ska genomföras i Linköping under våren 2018. Tanken är 
att utställningen sedan ska bli ett nationellt event och användas av övriga lokalgrupper. 

Engineer 2 Engineer (E2E) 
Under 2017 har vårt E2E-arbete förändrats, då nya regler kring praktik för asylsökande infördes. Man 
måste nu ha uppehållstillstånd för att kunna genomföra praktik. Arbetet tog därför lite av en omstart 
och tittade på vad det är nyanlända och asylsökande faktiskt vill ha. Utifrån det fokuserar nu E2E på 
att skapa möten mellan företag, nyanlända och asylsökande. Parallellt med det finns även olika event 
för att förbereda nyanlända och asylsökande för den svenska arbetsmarknaden. 

Arbetet har bedrivits lite olika i olika lokalgrupper där Uppsala och Malmö varit mest aktiva. I 
Göteborg, där vi tidigare var mycket aktiva, är arbetet är nu vilande. I Uppsala har vår verksamhet 
inom E2E vuxit kraftigt under året med ny finansiering och många nya aktiva medlemmar. På ett 
nationellt plan pågår nu arbetet för fullt med att bredda konceptet till fler städer och att skapa en 
gemensam plattform. Detta har redan givit frukt då är i startgroparna för att sätta igång olika initiativ i 
Lund och i Linköping under 2018. Under våren 2018 kommer medlemmar som arbetar med E2E att 
träffas under en helg och arbeta ytterligare med att definiera E2E och sprida det vidare till fler orter. 
Då ser vi gärna att representanter från alla grupper som skulle vilja starta E2E deltar. 

OpenHack 
Syftet med OpenHack är att med hjälp av programmering och mjukvara inom Open Source lösa 
samhällsutmaningar. Under 2017 har vi anordnat hackatons i Uppsala, Lund, Göteborg, och arbetat med 
planeringen av vårens kommande hackatons i Luleå och Helsingborg. Vi har även fått in ett större externt 
uppdrag under våren, som handlar om projektledning och värdskap för ett större event, med gemensam 
värdegrund och liknande tema. Detta projekt är en fantastisk möjlighet som strakt bidragit till 
OpenHack´s tillväxt. Vidare har vi genomfört en pilot-omgång av det inkubatorsprogram som vi 
utvärderar. 
 
Under våren kommer OpenHack att bolagiseras, något som vi under 2017 arbetat hårt med att initiera 
och ta fram formerna för. OpenHack AB (SVB) kommer att bli ett aktiebolag med särskild 
vinstbegränsning. Bolagsbildningen är i slutskedet och bolagets vision, mission och varumärke är under 
utformning. Styrelsemedlemmar och VD kommer att (tillsammans med offentliggörande av det nya 
bolaget) kommuniceras vid ett senare tillfälle. Vi har en aktuell kandidat för VD posten och hen kliver 
in från Juli.  

Inspirera unga 
Inspirera unga har fortsatt inspirera barn och ungdomar till fortsatta studier och att informera om 
ingenjörsyrket genom en rad olika aktiviteter. Programmeringstemat har fortsatt sprida sig där 
Ingenjörer utan gränser tillsammans med Röda Korset och Yennenga Progress bedriver workshops för 
personer mellan 8 och 19 år varje vecka. I Linköping har grundskoleelever bjudits in till Linköpings 
universitet för att se hur fotbollsspelande robotar fungerar. 
 
Läxhjälpsverksamheten har under 2017 fortsatt i städerna Lund, Stockholm, Linköping och Karlstad. 
Mentorskap har bedrivits i olika former i Malmö, Linköping och Lund. Utöver detta har det skett ett 
flertal skolbesök och inspirationsföreläsningar på skolor runt om i landet där Lund haft ett särskillt 
fokuserat arbete. 

Medlemmar och internorganisation 
Vid utgången av 2017 hade vi 1206 betalande medlemmar. Ca 60% av våra medlemmar är studenter, 
och resterande är yrkesverksamma eller pensionerade. Fördelningen mellan män och kvinnor är jämn, 
och organisationens medlemmar finns representerade i hela Sverige. Det totala medlemsantalet är en 
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uppgång från 2016 då antalet var 1066. Målet med 2000 medlemmar nåddes alltså 
inte. Under året har en omprioritering gjorts där syftet istället har varit att stödja arbetet med 
engagerade medlemmar vars antal uppskattas till ca 350. 

Ingenjörer utan gränsers medlemmar är i hög grad aktiva inom olika lokalgrupper. Vi har för tillfället 
grupper för yrkesverksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö och studentgrupper vid Chalmers i 
Göteborg, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, Linköpings universitet, Luleå tekniska 
universitet, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Campus Helsingborg, Karlstads universitet 
och Uppsala universitet. Det är inom dessa grupper som huvuddelen av vårt faktiska arbete bedrivs. 
Under året har intresset för att starta nya grupper varit stort med kontakt från bl.a. Umeå, Norrköping, 
Jönköping, Örebro och Sundsvall. Gruppen i Helsingborg har startats under 2017.  

Under 2017 har vi arbetat fram värdeord för organisationen. Dessa är fastställda, och representerar 
organisationen väl. Vår målsättning är att dessa skall komma att prägla vårt arbete än mer framgent. 
Under höstens medlemsmöte påbörjades även arbete med att formulera Ingenjörer utan gränsers 
vision. Arbetet kommer att fortsätta under 2018.  

Organisationens rekryteringsprogram Teamtailor har i större omfattning används som databas för att 
handplocka intresserade med specifik kompetens till olika projekt och andra engagemang. Arbete för 
att tillsätta generalsekreterare påbörjades av styrgruppen under 2017 och förväntas vara klart till mitten 
av april 2018. Fortsatt arbetar vi för att hitta former för att än bättre matcha behov av engagemang och 
avlastning inom organisationen med intresserade personer.  

Utbildning 
Resenärsförbredelser genom förebyggande utbildning förbättrades och standardisering av detta har 
påbörjats. Vi ser ett behov av internutbildning med syfte att vi i högre grad ska agera som en 
gemensam organisation (i motsats till en samling lokala organisationer) samt av kompletterande 
utbildning för att medlemmar ska få än bättre och mer aktuella kunskaper om hur världen ser ut. 
Arbete med detta har påbörjats och kommer att utökas under 2018. 

Under 2017 har vi i samarbete med danska och norska Ingenjörer utan gränser och några av våra 
internationella partners sökt stöd från EU Aid för att utveckla kompetensen hos oss såväl som våra 
partners som samarbetspartners. Ansökan är beviljad och detta kompetenshöjande projekt startar 2018. 

Under hösten inleddes samtal med Sida för att ingå ett samarbete där de stöttar oss i vår 
medlemsutbildning och vi informerar våra medlemmar om Sidas resursbasprogram. 

Gruppledning  
Gruppledningen utgörs av gruppledare från samtliga grupper, och dess arbete syftar till att underlätta 
för lokalgruppernas verksamhet genom samordning, enhetlig administration, och stöd till 
organisationsutvecklande aktiviteter. Gruppens löpande arbete är viktigt för Ingenjörer utan gränsers 
utveckling och sammanhållning; det är en av många länkar grupper emellan som tillser att vi alla 
arbetar emot samma mål och med liknande arbetssätt.  

Under 2017 har gruppledningen gjort ett antal större satsningar. Tack vare en avsättning i budget för 
2017 kunde grupper få ekonomiskt stöd för organisationsutvecklande aktiviteter. Detta arbetssätt 
kommer under 2018 utvecklas med justeringar som ämnar att än mer uppmuntra för 
organisationsutvecklande satsningar i lokalgrupperna. Under 2017 har även ett resestöd upprättats för 
gruppledare till nationella event, med syfte att underlätta för samtliga gruppledare att närvara vid våra 
nationella event och därmed förstärka gruppernas kontakt sinsemellan. Planer för utökade möjligheter 
för gruppledare att träffas fysiskt har tagit form under 2017, och kommer att realiseras under 2018. 
Gruppledningen har under 2017 även arbetat med att förenkla de regelverk som berör lokalgruppernas 
arbete, med syfte att skapa större enighet mellan grupperna och samtidigt låta grupperna själva lägga 
upp den lokala organisationen på ett för sig effektivt sätt. Vidare ska rutinerna underlätta etableringen 
av nya grupper. De nya rutinerna kommer att tas i bruk under 2018. Vi har under 2017 även inlett ett 
arbete med att samordna design och beställning av profilkläder. 
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Ledning /Styrgrupp 
Under 2017 har styrgruppen haft 13 protokollförda möten, varav 2 fysiska möte (lö lunch - sön lunch) 
och 2 möten tillsammans med alla gruppledarna.  Styrgruppen har haft följande sammansättning: 
 
Caroline Bastholm Ordförande (Anm: januari – augusti var Jan Byfors tf ordförande) 
Jan Burenius  Internationella projekt, v ordförande 
Hannes Kuusisto Den reflekterande ingenjören, v ordförande (januari – april) 
Pontus Christenson Den reflekterande ingenjören, v ordförande (april – december) 
Albin Thureson Inspirera unga 
Mårten Skog  Internorganisation 
Axel Eriksson  Medlemsfrågor och HR 
Jan Byfors  Kassör, företagskontakter och finansiering 
 
Till styrgruppen har även varit knutna: 
Barbro Ellerbrock Ekonomi och kansli 
Amanda Lindén Guiñez Extern kommunikation 
Shilan Demir  OpenHack 

Ekonomi, finansiering, partners 
2017 har igen varit ett rekordår vad gäller volymen av ekonomiska bidrag till våra projekt och vår 
verksamhet. Vi hade en bra mix av stora bidragsgivare och partners kombinerat med många mindre 
bidrag. Speciellt glada är vi att vi 2017 fått Sandvik som huvudpartner. Detta är ett långsiktigt samarbete 
med ett betydande stöd till vår verksamhet. Vidare har vi partners i alla kategorier; guld, silver och 
brons. Bengt Dahlgren förlängde 2017 sitt guldsponsoravtal med Ingenjörer utan gränser för ytterligare 
tre år. Det är mycket glädjande att få detta fortsatta förtroende. Under året har vi utökat vår samverkan 
med våra partners vad gäller deras aktiva medverkan i vår verksamhet. Flera partnerföretags anställda 
är engagerade i våra projekt. Totalt uppgick bidrag och andra inkomster till preliminärt1 till 3.8 Mkr. Av 
dessa utgjorde 0.6 Mkr bidrag som skall nyttjas 2018 eller senare (den sk projektreserven). 
 
2017 var ett ekonomiskt bra år. Som framgår av den ekonomiska årsredovisningen blev årets omsättning 
3.169 tkr och vi fick ett överskott på 11 tkr. Vidare hade vi en kassa på hela 1.2 Mkr vid årets utgång. 
Detta göra att vi nu har möjlighet att bygga en ännu starkare organisation, men framför allt ger detta oss 
större möjligheter att göra nytta i våra projekt, såväl internationella projekt som våra aktiviteter i 
Sverige. 

Extern kommunikation 
Under hösten 2017 utvecklade vi en ny hemsida. www.ewb-swe.org lanserades den 15e december. 
Hemsidan ger en god och representativ bild av Ingenjörer utan gränser, och utvecklingen av innehållet 
är ständigt pågående. Det stora jobbet att migrera till den nya domänen ewb-swe.org, från den 
gamla, ingenjorerutangranser.se kommer fortsätta även under 2018, främst för mejladresser och 
servrar. 

Ingenjörer utan gränser finns representerade i sociala medier genom nationella grupper/sidor på 
Facebook, LinkedIn, Twitter och Instagram. Vid årsskiftet hade Ingenjörer utan gränsers nationella 
Facebook grupp ca 6000 följare, vi hade ca 380 följare på Instagram, ca 1000 följare på Twitter och 
drygt 4000 följare på LinkedIn. Vidare har lokalgrupper egna sidor/grupper på Facebook och 
Instagram för att kunna nå ut med information om lokala aktiviteter till lämpliga målgrupper. Med 
syfte att tydliggöra för följare att vi är en organisation trots separata grupper/sidor i sociala medier 
följer alla grupper samma mall för gruppnamn och grafisk profil. Innehåll och fokus i olika kanaler 
bestäms och styrs av PR-gruppen som består av representanter från olika lokalgrupper. 

                                                
1 Siffrorna är preliminära då bokslutet inte granskats av revisorn när denna verksamhetsberättelse 
skrivits 
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Ett arbete att ta fram en tydligare kommunikationsplan har påbörjats under 2017. 
Målet med kommunikationsplanen är att skapa en tydligare, enhetligare och mer rättvisande bild av 
Ingenjörer utan gränser, samt att underlätta för medlemmar att finna vägar och former för sin 
kommunikation. Under 2017 har det visat sig finnas ett behov hos aktiva medlemmar av att 
kommunicera specifika aktiviteter, tex specifika internationella projekt, på ett avgränsat och samlat 
vis. Detta behov kommer att tas hänsyn till i den kommande planen, samtidigt som den samlade och 
enhetliga bilden av organisationen värnas.  


