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Anna Lindhs Minnesfond 
 

 

Praktikrapport 

Omfattning:   10 veckor heltid 

Handledare:    Charlotta Åsell, verksamhetsledare 

Adress:     c/o Kulturhuset 
Box 164 14  
103 27 Stockholm  
(ny adress sedan 12 jan 2009) 

Telefonnummer:  08-411 90 91 / 0706-10 90 91 

Mejladress:   charlotta.asell@annalindhsminnesfond.se  

 

Anna Lindhs Minnesfond 

Anna Lindhs Minnesfond är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som i 

Anna Lindhs anda arbetar mot fördomar, förtryck och orättvisor. Minnesfonden 

stödjer framförallt kvinnor och ungdomar och vill bidra till en öppen och 

stimulerande samhällsdebatt genom att hitta nya former och arenor för att engagera. 

Förutom att dela ut ett årligt Anna Lindh-stipendium hålls utåtriktade aktiviteter 

som seminarier, debatter och kulturella evenemang. 

Minnesfondens styrelse består av 11 ledamöter som jobbar på frivillig basis och 

träffas vid ett antal styrelsemöten under året. Styrelsemedlemmarna är 

representanter från politiken, fackföreningsrörelsen, näringslivet, kulturlivet och 

kyrkan. I dag består styrelsen av följande medlemmar: Jan Eliasson (diplomat och 

ordförande i Minnesfonden), Sture Nordh (TCO-ordförande), KG Hammar (fd 

ärkebiskop), Wanja Lundby-Wedin (LO-ordförande), Maria Schottenius (kulturchef 

DN), Ulrica Messing (socialdemokrat), Måns Lönnroth (fd VD för Mistra, Stiftelsen 
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för miljöstrategisk forskning), Bo Holmberg (fd landshövding och Anna Lindhs 

änkling),  Helena Bergström (skådespelare), Hans-Olov Olsson (direktör) och Eva 

Swartz (VD Natur och Kultur). 

Minnesfonden har ett kansli med en anställd verksamhetsledare som ansvarar för allt 

det operativa, vilket är ett mångfacetterat arbete. Verksamheten varierar mycket 

under året och höjdpunkten är i juni då det årliga Anna Lindh-priset och ett antal 

mindre utvecklingsstipendier delas ut. Mycket av arbetstiden under året går åt till 

planering inför prisutdelningen. Inte minst själva utnämningen av Anna Lindh-

pristagaren och handläggandet av inkomna stipendieansökningarna tar mycket tid i 

anspråk.  

Utöver prisutdelningen arrangerar Minnesfonden varje år seminarier och debatter 

och andra typer av events. Varje år har Minnesfonden ett tema som på ett eller annat 

sätt kan kopplas till Anna Lindhs gärning. 2008 års tema var temat konflikthantering 

och 2009 års tema är kopplingen mellan klimat och mänskliga rättigheter. Under 

våren deltar Minnesfonden bl.a. i ett stort publikt seminarium där kopplingen mellan 

klimat och mänskliga rättigheter kommer stå i fokus.  

Den löpande verksamheten består framförallt av insamling och administration av 

hyllnings- och minnesbrev samt övrig administration. 

 

Arbetsuppgifter 

Som praktikant på Minnesfonden jobbar man nära sin handledare, dvs. 

verksamhetsledaren, som är den enda anställda. Mycket av det arbete som man gör 

som praktikant görs tillsammans med handledaren, och en stor del av arbetet är att 

fungera som bollplank när det gäller planering av verksamheten.  

Praktikplatsen är en dynamisk arbetsplats med stort utrymme för ansvar över egna 

projekt. Dessa kan både vara på initiativ av handledaren och av praktikanten själv. 



Praktikrapport   
Yrkesförberedande praktik, 15 hp   
Masterprogrammet i statsvetenskap 
Statsvetenskapliga institutionen 
Stockholms universitet 
2009-05-08 
 
 
 

Anna Lindhs Minnesfond  3

Ett av det projekt som jag själv tagit initiativ till är att utforma ett slags 

praktikprogram för kommande praktikanter. Även om Minnesfonden har tagit emot 

praktikanter tidigare fanns det inga rutiner för praktiken, så min handledare och jag 

kom fram till hur vi ville jobba lite eftersom. Då jag har tidigare erfarenheter av olika 

praktikplatser såg jag att det fanns åtgärder som kunde vidtas som skulle underlätta 

för mottagandet av kommande praktikanter och jag tog därför initiativ till att skriva 

en handbok för handledaren. Detta skulle också hjälpa Minnesfonden att sätta i 

system att ta emot praktikanter varje termin och på så sätt underlätta planeringen av 

verksamheten. 

Utöver utformandet av ett praktikprogram tog jag också på mig att försöka hitta en 

ny praktikant inför vårterminen. Jag tog bl.a. kontakt med ett antal institutioner på 

olika universitet och fick på så sätt förmedlat att Minnesfonden söker praktikant och 

jag såg även till att vi fick vara med på ett sk. Praktiktorg på Teologiska högskolan 

för deras MR-studenter.  

Utöver detta projekt fick jag i uppgift av min handledare att ta reda på hur man ska 

gå tillväga för att söka pengar för Minnesfondens räkning. Detta var något ingen 

hade så bra koll på och jag fick fria händer att göra research kring detta. Jag började 

med att kontakta en tidigare Röda Kors-konsulent som jag känner sedan tidigare 

frivilligt engagemang i Röda Korset, som jag visste brukade söka pengar för olika 

projekt. Vi träffades och jag fick en genomgång av grunderna i hur man söker 

pengar, och därifrån kunde jag göra fortsatta efterforskningar.  

Vidare har jag haft som uppgift att hålla lite koll på årets tema – klimat och 

mänskliga rättigheter. Det har handlat om alltifrån att surfa på nätet för att hitta 

information om vad som är på gång till att gå på relevanta seminarier. Bl.a. gick jag 

på ett seminarium arrangerat av Tankesmedjan Cogito om klimatförändringarnas 

konsekvenser för fred och säkerhet och mänskliga rättigheter.  
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Jag har även fått delta i och vara med och förbereda inför ett antal olika möten under 

praktiken, dels Minnesfondens styrelsemöte, och dels en del andra möten med olika 

samarbetspartners.  

Den mest tidskrävande verksamheten under praktikperioden var ett stort julutskick 

till givare. Detta projekt fick jag huvudansvaret för, vilket innebar att jag var den som 

formulerade själva brevet (vilket tog tid då det är mycket viktigt att tilltalet blir rätt i 

insamlingsbrev) och ansvarade för det logistiska. Sen delade vi på ansvaret för den 

ganska tunga administrationen kring utskicket.  

Höstterminen är en sådan period på Minnesfonden då mycket av planeringen sker, 

men inte så mycket verksamhet. Stipendieansökningar samlas in, vårens och 

sommarens stora event planeras för, osv. Mycket ska inte bara planeras, utan även 

”kommas på”. Vårens och sommarens program är inte helt färdiga utan växer fram 

just under den period som jag praktiserade på Minnesfonden. Min handledare och 

jag hade många långa diskussioner där vi bollade idéer fram och tillbaka, och ibland 

slutade dessa diskussioner i beslut och handling, ibland inte.  

Administrativa uppgifter är svåra att undvika på en liten arbetsplats som Anna 

Lindhs Minnesfond är, så en ganska stor del av arbetstiden gick åt till administration. 

Men min handledare och jag delade på de administrativa uppgifterna så gott det 

gick.  

 

Reflektioner ur ett statsvetenskapligt perspektiv 

Som en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse är Anna Lindhs Minnesfond en 

del av det civila samhället. För en statsvetare skulle en organisation som 

Minnesfonden således kunna vara ett studieobjekt i sig. Det finns mycket man skulle 

kunna titta på, t.ex. skulle man kunna jämföra hur en organisation som 

Minnesfonden påverkar samhällsdebatten med sitt budskap om demokrati och 
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mänskliga rättigheter jämfört med andra typer av organisationer inom civilsamhället 

eller någon liknande jämförande studie. Man skulle även kunna titta på t.ex. hur 

jämställdheten eller jämlikheten ser ut på arbetsplatsen. 

Efter många års studier i statsvetenskap så är praktiken – såsom namnet vittnar om – 

väldigt mycket mer praktisk, konkret och jordnära än allt det teoretiska man fått lära 

sig på universitetet. Jag upplever därför att det är ganska svårt att säga så mycket 

klokt om själva praktiken ur ett strikt statsvetenskapligt perspektiv, däremot kan jag 

konstatera att min statsvetenskapliga utbildning har varit relevant för praktiken. 

Eftersom Minnesfondens verksamhet syftar till att bidra till demokrati och mänskliga 

rättigheter känns det bra att ha en gedigen utbildning i vad demokrati är och vad 

demokratisering innebär. Överhuvudtaget är en bred samhällsvetenskaplig 

utbildning som den i statsvetenskap allmänbildande och en bra grund att stå på när 

man jobbar inom NGO-sektorn.  

 

Sammanfattning 

Vad har jag då lärt mig av praktiken? Vilka erfarenheter kommer jag att ta med mig?  

Den absolut mest värdefulla erfarenheten var den handledning jag fick under 

praktiken. Min handledare Charlotta har en unik förmåga att inspirera och peppa en 

och hon kom att bli en slags mentor för mig.  

Den första praktikveckan fick jag i uppgift att tänka ut vad jag har för förväntningar 

och mål med praktiken. Jag tyckte det var lite svårt att komma på till en början, men 

allteftersom kom jag fram till fyra saker som jag ville lära mig: 1) att öva mig och bli 

bättre på att skriva på ett nytt sätt  2) lära mig hur man bedriver fundraising  3) bli 

bättre på nätverkande  4) känna att jag kan driva och ro iland egna projekt.  
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Det förstnämnda kom sig av att jag inte kände mig så bra på att skriva på det sätt 

som passade i samanhanget. Efter fem år på universitetet har man snöat in lite på det 

akademiska sättet att skriva, vilket inte alltid passar så bra i andra sammanhang. 

Under praktiken fick jag chans att skriva andra typer av texter och träna mig på ett 

nytt tänkande. 

Att kunna konsten att få in pengar till en organisation är en merit, insåg jag när jag 

fick i uppgift att ta reda på hur man skaffar fram pengar till en organisation genom 

att söka olika typer av bidrag eller genom sponsring. Generellt sett är denna kunskap 

ganska dålig i Sverige, samtidigt som den som är eftertraktad inom NGO-sektorn. 

Jag är därför mycket glad att jag har fått bekanta mig med detta område.  

Det tredje målet jag hade var att öva mig på nätverkande i vid mening. Då 

arbetsplatsen är liten finns det mycket utrymme för samarbete med andra och då är 

vanan och förmågan till ett aktivt nätverkande viktigt. Detta var något som jag kände 

att jag redan är hyfsat bra på, men som jag ville öva på ännu mer. Tyvärr kände jag 

att tiden var för knapp för att riktigt hinna med det. 

Som sista mål hade jag att öka mitt självförtroende och bevisa för mig själv att jag 

klarar av att driva egna projekt och ro dem iland. Även här känner jag att tiden var 

lite för knapp för att jag skulle nå ett resultat.    

I övrigt kommer jag att minnas många möten med intressanta människor. Samtal 

med personer som Jan Eliasson och KG Hammar kommer jag att minnas som en 

intressant personlig upplevelse.    

Sammanfattningsvis har praktiken framförallt erbjudit mig en intressant tid med 

många intressanta diskussioner och personlig utveckling.  
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