
   
 

   
 

        

Praktik för student som vill arbeta inom civilsamhället  
Vill du verka för tillväxt och utveckling av idéburen vård och social omsorg, eller vill du kanske arbeta 

för ökat givande för att säkra ett livskraftigt civilsamhälle i Sverige. Skulle du kanske vilja vara med 

och påverka arbetsmarknaden inom civilsamhället? Är du samtidigt student på mastersnivå och 

söker praktikplats för vårterminen 2022?  

Vårt praktikprogram riktar sig mot de viktiga frågorna där du får vara med och påverka. Vi söker dig 

som befinner dig i senare delen av dina studier vid universitet/högskola, främst med inriktning mot 

statsvetenskap, juridik, förvaltning, ekonomi, HR eller annan samhällsvetenskaplig utbildning.  

Vilka är vi?  
Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, Forum Idéburna organisationer med social 

inriktning, Fremia, och Giva Sverige sitter tillsammans centralt nära centralstationen i Stockholm. Vi 

bedriver verksamhet för att stärka civilsamhället. Vi arbetar på olika sätt för att främja spelreglerna 

för organisationer som inte tillhör den privata eller den offentliga sektorn och vår uppgift är att 

främja gemensamma intressen på arbetsmarknaden, för demokratin och för tillväxt och utveckling. 

Tillsammans representerar vi en mängd olika civilsamhällesorganisationer som verkar inom allt från 

avancerad sjukvård till arbete med ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. 

Under flera år har vi bedrivit praktikprogram för studenter och nu söker vi nya praktikanter för 

vårterminen 2022. Hos oss kommer du få en spännande praktikplats med insyn i flera 

organisationers arbete med ett tydligt fokus på civilsamhällets bidrag till arbetsmarknaden, 

välfärden och samhället.  

Vad får du som praktikant arbeta med?  
Du kommer att bistå organisationerna med förekommande arbetsuppgifter av både administrativ 

och analyserande karaktär. Det kan t ex vara att ta fram underlag inför möten och skriva 

minnesanteckningar, hantera kommunikation, läsa och sammanställa utredningar, skriva utkast till 

remissvar samt olika former av omvärldsbevakning. Arbetsuppgifterna kan skilja sig beroende på 

vilken organisation din handledare arbetar på. Rekryteringsprocessen är samordnad för samtliga 

organisationer där den antagne sedan blir tilldelad en plats inom en av organisationerna, beroende 

på önskemål och inriktning. 

Då civilsamhället täcker en mängd olika branscher finns det goda möjligheter för oss att tillgodose 

praktikanters olika bakgrunder, kunskaper och kompetenser. Vi söker framför allt motiverade och 

drivna studenter!  

Fakta om praktiken  
När: Vårterminen 2022. Vi ser gärna att du vill praktisera hela terminen, men även kortare tid kan 

vara av intresse.  

Var: På vårt kontor i centrala Stockholm.  

Ersättning: Nej, praktiken är obetald och ska vara en del av din utbildning.  

Handledning: Ja, du får en egen engagerad handledare.  



   
 

   
 

Ansökan: Skicka in ditt CV med personligt brev till ellen.laanemets@fremia.se senast den 14 

november. I ärenderaden skriver du PRAKTIKANSÖKAN. 

Har du frågor är du varmt välkommen att mejla Ellen Laanemets.  

Nedan kan du läsa mer om de enskilda organisationerna och deras verksamheter.  

Vi ser fram emot din ansökan! 

Famna  
Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige. Vårt uppdrag är att, tillsammans med 

våra medlemmar, bedriva informations- och påverkansarbete om frågor som rör utveckling och 

tillväxt inom idéburen svensk välfärd. Inom vårt uppdrag ryms även att stärka medlemmarnas 

systematiska kvalitetsarbete, att erbjuda utbildningsinsatser och deltagande i branschspecifika 

nätverk. 

Famnas medlemmar utgör en viktig del av det svenska välfärdssamhället. Flera av medlemmarna har 

i hundratals år erbjudit sociala tjänster, kvalificerad vård och omsorg utan vinstsyfte. Vår äldsta 

medlem, Stiftelsen Danvikshem, grundades redan på 1500-talet. Bland de mer sentida 

medlemmarna finns bland annat tjej- och kvinnojourer, boenden för ensamkommande flyktingbarn, 

moderna äldreboenden och arbetsintegrerande sociala företag. 

https://www.famna.org/ 

Forum  
Forum är en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning i Sverige. Forum 

verkar för ett samhälle där ett starkt ideellt engagemang och självständiga idéburna organisationer 

har goda förutsättningar att bidra till och utveckla vårt samhälle, demokrati och välfärd. Forum vill 

att civilsamhället ses som en central och värdefull del av samhällsutvecklingen.   

För att främja civilsamhällets förutsättningar arbetar Forum med strategiskt påverkans- och 

opinionsarbete, kunskapsspridning och med att underlätta för den idéburna organiseringen. Vi vill 

vara en plattform för civilsamhällets organisationer, där vi utbyter erfarenheter, bygger gemensam 

kunskap och utvecklar samhället tillsammans.  

https://socialforum.se/ 

Fremia  
Fremia är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars 

gemensamma intressen som arbetsgivare i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Vår inriktning är kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och 

civilsamhällets organisationer. Ändamålet ska uppfyllas genom att erbjuda medlemmarna relevanta 

tjänster samt genom att bedriva intressepolitiskt arbete. 

Föreningen består av 5400 medlemmar med tillsammans 145 000 anställda. Medlemmarna utgör 

kärnan i svenskt närings- och samhällsliv och bedriver långsiktigt hållbara och värdeskapande 

verksamheter. Vissa verksamheter är nystartade, andra har berikat samhället i över 150 år. 

Fremia arbetar med påverkansarbete för att våra medlemmar ska få de bästa förutsättningarna för 

tillväxt och utveckling. Lagar, regelverk och finansieringsmöjligheter behöver utformas så att de tar 

hänsyn till olika associationsformer och deras olika logiker. Genom att vara en samlande kraft vill vi 

medverka till tillväxt och utveckling av kooperativa, ömsesidiga och värderingsstyrda företag, 

idéburen välfärd, civilsamhällets organisationer och statliga samhällsnyttiga företag.  

mailto:ellen.laanemets@fremia.se
https://www.famna.org/
https://socialforum.se/


   
 

   
 

https://www.fremia.se/ 

Giva Sverige 
Giva Sverige är en branschförening som arbetar för tryggt givande. Våra närmare 170 medlemmar 

representerar en bredd av ideella organisationer med olika ändamål, av olika storlek och på olika 

platser i landet. Gemensamt är viljan att bidra till en bättre värld och tillsammans samlade de in 9,2 

miljarder kronor (2020) i gåvor, bidrag och genom samarbeten från allmänheten, företag och 

organisationer. 

Här samlas Sveriges största och ledande insamlingsorganisationer, såsom Unicef Sverige, 

Cancerfonden, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser och Världsnaturfonden WWF, och många mindre 

organisationer som helt eller delvis är finansierade genom gåvor, bidrag och samarbeten.  

Giva Sverige arbetar med kvalitetssäkring, utbildning och kompetensutveckling samt intressepolitik 

med fokus på etisk, transparent och professionell styrning av ideella organisationer. Vi skapar 

mötesplatser och bidrar med kunskap, men ställer också krav på våra medlemmar att följa riktlinjer. 

Giva Sveriges ordinarie medlemmar som uppfyllt Kvalitetskoden får använda märkningen ”Tryggt 

givande”.  

https://www.givasverige.se/ 

https://www.fremia.se/
https://www.givasverige.se/

