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Utrikespolitiska föreningen i Uppsalas projektfinansiering  
  
Beskrivning av projektpotten   

  

Projektpotten har för avsikt att ge ekonomiskt stöd till utskott samt medlemmar i 

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, UF, som ämnar genomföra ett projekt som 

förmedlar kunskap kring utrikespolitiska, internationella och globala ämnen. Bidraget 

kan beviljas till en summa om max 20 000 kronor.   

  

I enlighet med föreningens stadgar ska projektet inneha en partipolitisk obundenhet samt 

en religiös objektivitet. Vidare bör projektets genomförande gynna så många av 

föreningens medlemmar som möjligt. Ansökningar som faller inom ramen för utskottens 

budgeterade kärnverksamhet beviljas ej, om inte synnerliga skäl föreligger. Beslut om 

bidrag tas löpande emot av styrelsen och varje ansökan prövas individuellt.   

  

Om bidrag beviljas  

  

Kvitton och övrigt redovisningsmaterial ska efter avslutat projekt överlämnas till UF:s 

kassör. Kostnader vilka överstiger 1000 kronor samt kostnader som faktureras sköts 

uteslutande av UF:s kassör. Lägre kostnader läggs dock ut av, eller under uppsikt av 

projektansvarig, för att senare ersättas av Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. 

Projektansvarig ansvarar för att upprätthålla beviljad budget. Styrelsen förbehåller sig 

rätten att granska användningen av de beviljade resurserna. Om projektet inte genomförs 

eller om bidraget nyttjas på otillbörligt sätt blir ansökanden återbetalningsskyldig.   

  

  

Ansökan  x Medlem i UF      x Utskott i UF – 

Vilket? Föreläsningsutskottet  

Sökt belopp: 12 000  

Utse en kontaktperson som främst ansvarar för kontakten med styrelsen  

  

Personuppgifter för kontaktperson  

Namn: xx  

Personnummer: xx 

Adress: xx  

Telefonnummer: xx  

E-mail adress: xx 
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Bankuppgifter för ersättning av utlägg  

Kontoinnehavares namn: xx 

Bank: xx 

Kontonummer: xx 

Clearingnummer: xx  

  

Projektbeskrivning  

   
 Projektets namn.  Projektets start- samt slutdatum  

    

 ”Launching TechPlomacy”   26.11.2018 - 3.12.2018  

  

  

Projektets syfte och hur det förenas med Utrikespolitiska Uppsalas stadgar kring att 

upplysa och engagera i utrikespolitiska och internationella frågor samt hur projektet 

ämnar komma UF:s medlemmar till gagn.  

  

Idag diskuteras fenomen som ”teknologisk acceleration” och ”intelligensexplosion” allt 

flitigare. Vi hör också mer och mer om saker som singularitet, AI (och även AGI), Internet 

of Things (IoT) samt machine learning. Man får uppfattningen om att hela vår vardag är 

på väg att förändras – revolutionärt. I framtiden kan vi finna oss i läge där vi inte behöver 

arbeta längre, där vi kan lära oss en oändlig mängd nya saker med hjälp av datorer och 

mjukvaror som fungerar som en del av hjärna, och vi kan leva så länge vi vill. Naturligtvis 

är just de här exempel överdrivna och något som kan uppnås först efter hundratals fler år 

av forskning, om ens då. Det som gör att dessa möjligheter, hur surrealistiska de än må 

vara, ändå är intressanta även i dagsläge, är att vi faktiskt kan se vissa variationer och 

framsteg redan idag. Det finns ett flertal exempel om hur utveckling av teknologi har lett 

till att vissa yrken blir mer eller mindre överflödiga, så som växeltelefonist eller 

maskinoperatör inom olika typer av industri. Likaså finns det redan idag lyckade 

experiment om att bl.a. kontrollera en robotarmimplant bara med tanken.   

  

Dessa framsteg, som än så länge kan verka små och sporadiska, har skapat ny tro för AI 

och utvecklingen av teknologi. Som en följd av detta har flera av världens länder upprättat 

tydliga AI-strategier med mål att bli ledande inom denna domän. De oändliga 

möjligheterna fascinerar forskare och politiker världen runt, samtidigt som vissa varnar 

om de fatala konsekvenserna misslyckad AI kan få.   

  

För att kort sammanfatta så är syftet med mitt projekt att studera och på ett begripligt sätt 

presentera utvecklingen av hållbar och välvillig AI i multinationell kontext, där AI inte är 

fråga bara om teknologiska experiment utan om global säkerhet. Mitt mål är att genom att 

intervjua välinsatta och fredsfrämjande nyckelpersoner, illustrera hur ett internationellt 

normativt regelverk för AI håller på att skapas och etableras. Fokuset kommer att ligga på 

Danmarks beslut att först i världen öppna en ”Tech Embassy” som på sitt sätt konkretiserar 

den stora förändringskraften dagens forskning innehar.   
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Projektmål och tidsplan  

  

Övergripande beskrivning av hur projektet ska genomföras.   

  

Jag har varit i kontakt med världens första ”Tech Embassy” som är alltså Danmarks 

fysiska ambassad i Silicon Valley. Det som gör ambassaden speciell är dess 

specialuppgift: att förhandla med de stora teknikbolag istället för stater, och fokusera på 

utrikespolitiska frågor som på ett sätt eller annat rör sig kring teknologisk utveckling. Jag 

har fått en varm inbjudan att besöka ambassaden för få en bättre uppfattning om det 

fascinerande arbetet som sker där.   

  

Jag skulle alltså åka till ambassaden i Silicon Valley för att träffa danska diplomater och 

intervjua de om internationell säkerhet, AI och internationellt samarbete. Jag har även som 

mål att träffa andra sakkunniga inom området, så som Finlands och Frankrikes 

representanter som även de har fysisk närvaro i den teknologiska utvecklingens mittpunkt.   

  

Preliminärt är min tanke att skriva ett reportage eller en artikel om detta besök och om de 

här frågorna men jag kan även tänka mig att genomföra projektet i ljud- eller videoformat 

– jag tycker alla alternativ låter lockande! Jag hör även gärna vilket format som skulle 

vara mest önskvärt ur UF:s perspektiv.  

  

Preliminärt schema för projektets genomförande.  

  

Jag skulle föredra att åka så snart som möjligt, i bästa fall redan i slutet av denna månad 

för att maximera tiden för att bearbeta materialet jag kommer att få. Jag föreslår inga 

specifika datum då jag är flexibel och kan tänka mig justera projektet beroende på bidraget 

som eventuellt beviljas. Just nu håller jag på att kontakta andra aktörer, relevanta ur ett 

internationellt politiskt perspektiv, som även är närvarande i Silicon Valley. Beroende på 

storleken av bidraget kommer jag att stanna i California från tre till fem dagar och träffa 

så många sakkunniga som möjligt. Jag har dessvärre svårt presentera något mer detaljerat 

schema för tillfälle då jag inte har bestämt några möten än pga. att det inte är bestämt 

huruvida jag kommer att kunna genomföra besöket eller inte.   

Projektgruppens tillgångar  

  

Vilka kompetenser finns inom projektgruppen.  

  

Jag är en statsvetenskapsstudent och inne på min sista termin. Just nu skriver jag därför 

min C-uppsats som handlar om diplomati och bl.a. AI. Utöver mina statsvetenskapliga 

färdigheter har jag alltså även hunnit läsa in mig till de utrikespolitiska och etiska frågorna 

som dagens teknologiska utveckling väcker. Jag har även deltagit i Helsingfors 

Universitets onlinekurs ”Elements of AI” för att förbättra mina kunskaper inom ämnet.   

  

Bortsett från de uppsatserna jag skrivit under mina tre studieår har jag även fått skrivvana 

av att skriva ett antal artiklar då jag har arbetat som journalist bl.a. under Almedalsveckan 

2017. Att skriva, fråga och analysera känns därmed som en naturlig del av mig, något jag 
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märker alltid söka mig tillbaka till. Jag har även arbetat som fotograf i olika sammanhang. 

Jag har fotograferat några gasquer, tagit mingelbilder på diplomater, publicerat ett 

bildreportage på Linnéa Claesson och naturligtvis fotograferat i journalistiskt syfte också. 

Jag har även jobbat inom film så således är jag även bekant med rörlig bild.   

  

Vilka som är med och organiserar projektet.   

  

Jag kommer att organisera och genomföra projektet själv.  

  

Målgrupp  

  

Ålder och studieinriktning hos den grupp projektet ämnar rikta sig åt.   

  

Jag tror att detta projekt har goda möjligheter att väcka intresse hos en väldigt bred grupp 

av människor i och med att AI, internationellt samarbete och säkerhet täcker en stor 

forskningsarea. På grund av just bredden av temat, kommer jag sannolikt inte ha 

möjligheten att presentera de här frågorna alldeles för detaljerade heller – något som jag 

anser som en fördel av projektet, då det kan vara det som krävs för att öka tillgängligheten 

av projektet.   

  

Det känns att rollen av AI och annan typ teknologisk utveckling är fortfarande lite oklar 

för många, samtidigt som de är utnämnda till vår århundradens viktigaste fråga av ett 

flertal forskare. Mitt mål är alltså att detta projekt ska dels illustrera det internationella 

politiska läget för utveckling av välvillig AI idag, men även koppla detta dagsläge till 

fredsdiskursen. Detta hoppas jag kommer att intressera människor i olika ålder och över 

programgränser. Projektet handlar ju trots allt även vissa ekonomiska, juridiska och 

ingenjörstekniska frågor, och är anknutet till ett fenomen som väcker nyfikenhet och 

starka känslor.  

  

Hur många som uppskattningsvis kommer nås eller gynnas av projektet.  

  

Jag har svårt att approximera någon mer exakt siffra angående antalet människor som kan 

gynnas av projektet då jag inte riktigt känner till UF:s spridning. Optimistiskt sett så kan 

projektet spridas så att det når även människor som inte tidigare har följt UF!  

  

Marknadsföring  

  

Om projektet kommer marknadsföras, hur kommer denna marknadsföring i så fall 

utformas?  

  

I och med att Silicon Valley har sin vissa attraktionskraft, känns det naturligt att väcka 

uppmärksamhet på sociala medier med hjälp av ett tilltalande bildspråk. Enligt mig finns 

det även goda möjligheter att en rubrik inkluderande förkortningen ”AI” väcker intresse 

– detta är i alla fall intrycket jag fått när jag nämnt ämnet i olika sammanhang. Jag tror 

alltså att projektet behöver ingen större marknadsföring men jag skulle naturligtvis 
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uppskatta om det skulle kunna uppmärksammas genom att publicera några av bilderna 

från besöket till California.   

  

  

  

  

  

Riskanalys  

  

Vilka riskfaktorer som kan påverka genomförandet och/eller det förväntade resultatet.  

  

Som det ser ut just nu så är besöket till Danmarks Tech Embassy försäkrad. Det som 

däremot inte är bestämt än, är huruvida jag kommer att ha möjlighet att träffa andra 

medverkande inom området. Detta på grund av att jag har bestämt mig för att invänta 

svaret på denna ansökan innan en mer detaljerad och omfattande planering av resan. Jag 

vill ändå tillägga att de flesta jag kontaktat i samband med uppsatsskrivandet har varit 

positiva och uppmuntrade gällande mina forskningsfrågor, därför känner även jag mig 

optimistisk om att det går säkert boka in flera möten.  

  

Budgetförslag  

  

      

Budget (siffror och kostnadsposter i mallen är 

endast exempel)  

  

Kostnader  Specifikation  Summa  

Resekostnader  Flygbiljetter och andra 

resekostnader    

5000  

Boendekostnader  
  

6000  

Matkostnader  
  

1000  

Totalt  

    

12 000  

  

 
  

 

Sökt Belopp  
  

11 000  

Förväntat Resultat (ska vara noll)   0  

  


