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Verksamhet och organisation    

Global Utmaning är en fristående och oberoende tankesmedja, med sitt säte i Stockholm, som 

verkar för demokrati och hållbar utveckling och strävar efter att hitta lösningar på globala 

utmaningar. Arbetet kretsar således kring de globala frågorna, men även de lokala. 

Verksamheten är organiserad i de fem programområdena; global ekonomi, globalt ledarskap, 

migration, klimat och hållbara städer. Arbetet fokuserar delvis på EU som aktör i världen 

samt Sveriges roll för globalt ansvar. Beslutsfattare i Sverige och Europa utgör således en 

huvudmålgrupp. Verksamheten syftar till att bidra med policyanalys samt att genom dialog 

sprida kunskap och insikt.  

 

Global Utmaning är en ideell organisation och arbetet leds av föreningens styrelse, vilken 

består av; Kristina Persson (grundare och arbetande ordförande för Global Utmaning), Lars 

Anell (ordförande i Vetenskapsrådet och senior rådgivare till Global Utmaning), Åke 

Danielsson (senior konsult på PwC), Carola Gunnarsson (tidigare kommunstyrelsens 

ordförande i Sala och vice ordförande i SKL), Jan O Karlsson (tidigare migrationsminister 

och programchef för Global Utmanings programområde migration), Måns Lönnroth (tidigare 

VD för Mistra och dessförinnan statssekreterare på miljödepartementet), Michael Olsson 

(styrelseledamot i handelshuset Ekman och ordförande i Technology Nexus), Eva Redhe 

Ridderstad (senior advisor på Yggdrasil AB och styrelseledamot i Orc Software), Elisabeth 

Ström (kommunikationschef på Vattenfall), Hans G Svennson (senior advisor på Skandia) 

samt Leif Hansson (förbundssekreterare på SKTF).  

 

Verksamheten är inte vinstdrivande och bygger helt på bidrag, gåvor och ideellt arbete. Mer 

än 90 procent av verksamheten finansieras för närvarande av företag och organisationer. 
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Följande organisationer/företag är, för närvarande, engagerade som partners/finansiärer: HSB, 

SKL, PwC, Skandia, Frejas Fond, Familjebostäder, Sveaskog, Carl Bennet, Vattenfall, 

Folkbildningsrådet, SKTF, UD, Justitiedepartementet samt Apoteket.  

 

Verksamheten är uppdelad i fem programområden och för varje programområde finns det en 

programchef, vilken, tillsammans med respektive råd/grupper, leder arbetet inom det egna 

programområdet. Programchefen kan arbeta ideellt eller vara anställd, antingen på del- eller 

heltid. Minst en arbetsgrupp är knuten till varje programområde. Organisationen har ett stort 

antal seniora rådgivare knutna till verksamheten, vilka utgör ett kvalificerat nätverk från 

samhälle, näringsliv och forskning. Dessa utgör verksamhetens kärna och arbetar helt ideellt, 

eller kan få kortare arvoderade uppdrag, exempelvis författandet av rapporter och liknande.  

 

Kansliet utgöra verksamhetens motor och ansvarar för samt driver det dagliga arbetet. 

Kansliet består av en kanslichef samt två heltidsanställda.  

 

Position och arbetsuppgifter inom organisationen 

Som praktikant på Global Utmanings kansli utgjorde jag en viktig del av det dagliga arbetet 

på kansliet och fick hjälpa till med såväl praktiska och administrativa sysslor som att driva 

egna projekt. Det dagliga arbetet var mycket varierande.  

 

Omvärldsbevakning  

En stor del i arbetet utgjordes av omvärldsbevakning och jag var delvis ansvarig för 

framtagandet och utskicket av organisationens veckovisa nyhetsbrev. Syftet med nyhetsbrevet 

är delvis att informera om den egna verksamheten, vilka aktiviteter som är på gång, men även 

att berätta om andra relevanta nyheter inom respektive programområde. Omvärldsnyheterna 

ska gärna gå att koppla till den egna verksamheten. Under min tid på Global Utmaning bidrog 

jag till att utforma och utveckla nyhetsbrevet. Jag var även med och tog fram riktlinjer för hur 

nyhetsbrevet ska se ut i framtiden. Genom arbetet med nyhetsbrevet, men även genom 

utformning och utskick av inbjudningar, kom jag att arbeta en del med layout. Ett sådant 

projekt bestod i att sätta ihop en presentation, med namn, bild och kort ”mini-cv”, av 

organisationens seniora rådgivare.  
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Opinionsbildning och värdskap  

Då Global Utmaning är en tankesmedja kretsade mycket av arbetet kring olika typer av 

opinionsbildning. Under den tid som jag praktiserade gav man bl.a. ge ut ett par rapporter 

samt publicera en rad debattartiklar. Seminarier, konferenser och liknande aktiviteter utgjorde 

en stor del av verksamheten och arrangerandet av detta således en stor del av mina 

arbetsuppgifter. Arbetet med detta var väldigt varierande och innefattade allt från praktiska 

förberedelser, som att t skicka ut inbjudningar och iordningställande/föreberedelse av lokaler 

till att ta fram bakgrundsinformation eller korrekturläsa delar av rapporter eller omslag till 

dem. Vid dessa olika arrangemang var värdskapet väldigt viktigt. Att informera om de olika 

evenemangen såväl innan som efter var en viktig del i detta arbete, vilket jag bidrog genom att 

hjälpa till med att hålla hemsidan uppdaterad och publicera aktuella inlägg där, men även 

genom utskick av nyhetsbrevet.  

 

Ett större evenemang som genomfördes under hösten var en halvdagskonferens i Botkyrka 

inom ramen för programområdet hållbara städer. Konferensen kallades ”verkstad för 

samhällsbyggare” och syftade till diskutera en framtida stadsbyggnadsidé för Alby, detta med 

hänsyn till hållbar utveckling, såväl social, ekologisk som ekonomisk. Jag var delvis ansvarig 

för genomförandet av denna konferens och ensamt ansvarig för att ta fram stora delar av det 

bakgrundmaterial som behövdes. Vilket delvis handlade om fakta, information och visioner 

rörande Botkyrka och Alby, men även innefattade hur man arbetat med hållbar utveckling på 

andra ställen i Sverige. Efter genomförandet av verkstaden var jag ansvarig för uppföljningen 

och utvärderingen av konferensen. Vilket delvis bestod i en sammanställning av de idéer som 

kom fram under dagen samt de diskussioner som genomfördes. För utvärderingen 

genomförde jag kortare telefonintervjuer med en del av deltagarna där jag ställde frågor om 

hur de upplevde dagen samt vad det tyckte om upplägget. Detta med syfte att ”verkstäderna” 

ska kunna utvecklas ytterligare.  

 

Research  

Att ta fram underlag, korrekturläsa och bearbeta texter, främst kortare texter i form av 

krönikor och likande, utgjorde en av mina arbetsuppgifter. Ett mindre projekt var att göra en 

uppdatering och utveckling av de sex punkter som ligger till grund för arbetet inom 

programområdet hållbara städer, vilket delvis innebar att hitta faktainformation och lagtexter 

som kunde belägga respektive punkt. Ett annat mindre projekt var framtagandet av ett 
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diskussionsunderlag beträffande städer där konferenser med temat hållbar utveckling ska 

arrangeras. Således syftade underlaget till att se vad som gjorts på detta område inom olika 

städer.  

 

Sammanfattning av mina erfarenheter  

Storleken på kansliet innebar att jag snabbt fick sätta mig in i verksamheten och tidigt blev en 

del av det dagliga arbetet på kansliet. Jag anser att de erfarenheter jag fått under praktiken är 

mycket värdefulla. Att komma ut i det verkliga arbetslivet och se hur detta kan kopplas till 

vad man studerar upplevde jag som mycket givande. Praktiken gav en god inblick i vad man 

kan arbeta med som statsvetare och hur yrket kan fungera. Genom att arbeta med 

omvärldsbevakning samt att koppla dessa nyheter till de aktiviteter som Global Utmaning 

bedriver inom sina olika programområden blir det tydligare hur statsvetenskapen gestaltar sig 

rent praktiskt. Praktiken har även inneburit fördjupade faktakunskap, främst inom områdena 

klimat och migration samt ökad förståelse för hur frågor så som globalt ledarskap och global 

ekonomi hanteras och diskuteras på ett mer praktiskt plan.    

 

Det har varit både lärorikt och intressant att ser hur organisationen arbetar med 

opinionsbildning och i viss utsträckning även lobbying. Praktiken har inneburit fördjupade 

kunskaper av att arbeta med texter, bl.a. genom att hitta det mest relevanta i en text och sedan 

kort och kärnfullt skriva om detta. Arbetet med nyhetsbrev och hemsidan har även bidragit till 

att jag förbättrat mina datakunskaper. I slutet av min praktikperiod fick jag även vara med att 

introducera och handleda de nya praktikanterna.  

 

 

Praktikplatsen ur ett statsvetenskapligt perspektiv  

Då organisationen arbetar med många olika programområden kan man se många olika 

statsvetenskapliga kopplingar, även om programområdena också går i varandra. Inom 

programområdet Globalt ledarskap känns den statsvetenskapliga kopplingen kanske allra 

tydligast, då global governance otvivelaktigt utgör ett av de mest omtalade ämnena inom 

statsvetenskap på senare år. Programområdet Globalt ledarskap behandlar just om hur det 

globala ledarskapet kan fungera i dagens globaliserade värld och tonvikt ligger på vilken roll 

som Europa kan ha i detta. Underliggande finns här tanken om nationalstatens förändrade roll 
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i dagens globaliserade värld, vilket är vida diskuterat inom den statsvetenskapliga litteraturen. 

Här kan man se tydliga kopplingar till flera av kurserna inom mastersinriktningen ”politik och 

utveckling”. Dessa kopplingar kan man se inom andra av verksamhetens programområden. 

Frågan om globalt ledarskap är även mycket aktuellt inom programområdet klimat och under 

hösten lanserade Global Utmaning rapporten och förslaget ”An International Climate 

Investment Community”, vilket lyfter fram behovet av att länder, i väntan på att bindande 

globala avtal kan komma till stånd, går samman och agerar för minskad klimatpåverkan.   

 

Inom programområdet Hållbara städer strävar man efter at hitta lokala lösningar på globala 

problem, vilket också är något som är ytterst aktuellt inom statsvetenskapen. Detta kan 

kopplas till teorier om det globala/lokala, decentralisering och Ellinor Ostroms teori om hur 

allmänningen ska styras. Att se hur detta ter sig ute i arbetslivet innebär en större förståelse 

för teorier som diskuteras inom statsvetenskapen. Programområdet utgör ett försök till att ta 

ner stora globala frågor, så som klimat, migration och ekonomi på en lokal nivå och där 

diskutera dem inom ramen för hållbar utveckling.  

 

Till viss del kan Global Utmaning således anses ha ett uppifrånperspektiv såväl som ett 

nedifrånperspektiv. Globalt ledarskap anses nödvändigt och inom ramen för detta diskuteras 

Sveriges och EU:s roll inom den globala världsordningen, men även vilken roll aktörer så som 

IMF och Världsbanken kan ha.  

 

Vad det gäller politik och utveckling finns det många teorier som behandlar det civila 

samhällets roll och betydelse vad det gäller just utveckling och demokratisering. Frågan om 

civilsamhällets pluralism, dess autonomi och bidragsberoende är vida debatterad inom 

utvecklingsdiskursen och det är intressant att dessa frågor även är aktuella inom det civila 

samhället i Sverige.  

 


