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Yrkesförberedande praktik 30 hp – Praktikrapport 

 

Allmänna data om praktiken 

Praktikplats: Swedwatch 

Praktikens längd: 16/8 2010 – 14/1 2011 (20 veckor) 

Omfång: Heltid 

Handledare: Viveka Risberg, kanslichef 

Adress: Magnus Ladulåsgatan 24, 118 66 Stockholm 

Tfn: 08-602 89 50 

E-post: viveka@swedwatch.org

 

Presentation av arbetsplatsen och verksamhetens organisation 

Swedwatch är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med att granska 

svenskrelaterad verksamhet i låglöneländer utifrån ett socialt och miljömässigt perspektiv. 

Swedwatchs övergripande mål är att reducera fattigdomen och negativa konsekvenser av 

produktion och investeringar i låglöneländer. Kärnverksamheten består av att producera 

rapporter. Samtliga rapporter som publiceras är offentliga och finns att hitta på deras hemsida; 

www.swedwatch.org. Swedwatch finansieras till största delen av Sida, men utför även 

uppdrag åt andra offentliga aktörer, i form av exempelvis riskanalyser och 

leverantörsrevisioner. Swedwatch består av fem medlemsorganisationer med vilka 

Swedwatch samarbetar i framställandet av rapporter. Medlemmarna är: 

Latinamerikagrupperna, Miljöförbundet Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Svenska 

Kyrkan och Fair Trade Center. Vid lanseringen av en rapport är tanken att 

medlemsorganisationerna ska arbeta vidare med resultatet från granskningen, bland annat 

genom informationsspridning till allmänheten samt genom dialogmöten med de berörda 

företagen. 
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Förutom rent researcharbete anordnar och medverkar Swedwatch emellanåt vid olika 

seminarier och rundabordssamtal med andra aktörer. Swedwatch har också i samarbete med 

Konsumentverket producerat ett undervisningspaket om globala frågor och hållbar utveckling 

som vänder sig i första hand till gymnasieelever och vars syfte är att göra unga konsumenter 

medvetna om konsekvenserna av deras val i affären. 

För närvarande består kansliet av fyra personer; en kanslichef och tre researchers. Kansliet 

brukar även oftast bemannas av en praktikant. 

 

Min position och arbetsuppgifter 

I och med att Swedwatchs kansli är relativt litet fick jag under min praktiktid möjligheten att 

sätta mig in i de flesta av organisationens göromål, små som stora, vilket har medfört att jag 

har fått en mycket bra insyn i verksamheten.  

Min huvudsakliga arbetsuppgift under hösten har varit att göra en förstudie till en kommande 

rapport. En förstudie görs innan arbetet med varje rapport börjar, och har till syfte att besvara 

en mängd frågeställningar samt kartlägga problemområden i relation till konventioner och 

lagar som berör mänskliga rättigheter och miljö. Förstudien som jag fick till uppgift att arbeta 

med syftade till att kartlägga AP-fondernas innehav i gruvbolag, med särskild fokus på 

kanadensiska guldgruvbolaget Barrick Gold. Under arbetet med förstudien lärde jag mig dels 

hur AP-fondernas etikarbete fungerar och dels hur man kan sätta gruvbolags agerande i 

förhållande till internationella och nationella konventioner och regelverk. 

Förutom arbetet med förstudien har jag under praktikperioden haft diverse andra uppgifter. 

Bland annat har jag bistått övriga researchers med informationsinhämtning, granskat 

referenser samt gjort matriser och illustrationer som har använts i rapporter, riskanalyser och 

revisioner. Genomgående under hösten har jag även ansvarat för organisationens 

informationsmail, dit personer mailat diverse frågor som jag har gjort mitt bästa för att 

besvara. Jag har även ansvarat för uppdatering av hemsidan och diverse sociala medier samt 

utskick av nyhetsbrev. Vid behov har jag även översatt texter till och från svenska, engelska 

och spanska. 

Jag har även medverkat vid ett flertal seminarier anordnade av andra organisationer, till 

exempel LO-TCO och Fair Trade Center, där jag har tagit anteckningar och senare redogjort 
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för vad som sagts till övriga kansliet. Jag har dessutom medverkat vid lanseringarna av nya 

Swedwatchrapporter med efterföljande presskonferenser. Under hösten fick jag även följa 

med på de årliga eventen MR- (mänskliga rättighets-)dagarna samt Fair Trade Forum som 

bägge ägde rum i Örebro i år. Där har jag stått vid Swedwatch monter och delat ut material 

och informerat om organisationens verksamhet till intresserade. 

Under hösten har jag även arbetat med Swedwatchs skolmaterial vid namn Skolan i världen, 

vilket har inneburit att jag har varit i kontakt med gymnasieskolor i Sverige för att informera 

om materialet som vänder sig till gymnasieelever. Jag har även deltagit på flera workshops 

runtom i Sverige arrangerade av Globala skolan där jag har föreläst för gymnasielärare om 

Swedwatchs verksamhet och hur skolmaterialet kan användas. 

 

Sammanfattning av mina erfarenheter 

Storleken på kansliet och ett varmt bemötande av mina kollegor gjorde att jag snabbt kom in i 

organisationens verksamhet och satte mig in i mina varierande arbetsuppgifter. Förutom de 

rent praktiska erfarenheterna jag har fått har min kunskap och förståelse kring begreppet CSR 

(Corporate Social Responsibility) ökat avsevärt, och hur man på bästa sätt kan arbeta med 

detta. Jag har även lärt mig mycket om de internationella och nationella konventioner, lagar, 

regelverk och initiativ som berör multinationella företag som agerar i låglöneländer. Jag var 

redan innan praktikperiodens början intresserad av dessa frågor, men mitt intresse har ökat 

betydligt under mina månader på Swedwatch och jag är övertygad om att det jag har lärt mig 

under denna period är ovärderligt för både mina framtida studier och min yrkesbana. Bland 

annat kommer min stundande masteruppsats att beröra frågor om CSR och relationen mellan 

stat och multinationella företag. 

Förutom all kunskap jag har införskaffat under denna tid har jag trivts otroligt bra på min 

praktikplats och känt mig väldigt välkommen på Swedwatchs kansli. Swedwatch delar 

arbetsplats med flera olika små organisationer som arbetar med liknande frågor, bland annat 

Fair Trade Center. Jag har haft väldigt roligt under min praktikperiod tillsammans med alla på 

kontoret och jag kan varmt rekommendera andra studenter att göra praktik på Swedwatch. 
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Reflektioner kring praktiken ur ett statsvetenskapligt perspektiv 

Trots att jag aldrig har läst kurser på universitetet relaterade till frågor om CSR eller dylikt, 

har jag haft nytta av mina erfarenheter från studietiden. Rent praktiskt har 

informationsinhämtning, som varit en av mina övergripande arbetsuppgifter på praktiken, som 

man lär sig mycket om som student varit en mycket bra kunskap att ha på Swedwatch. Även 

kunskaperna från studietiden gällande analyserande av texter och källkritik har varit kunskap 

som har varit ovärderlig under praktikperioden. 

Mycket av den kunskap jag har införskaffat på min inriktning politik och utveckling på 

masterprogrammet har varit väldigt användbart under praktikperioden. Kursen State, Civil 

Society och Democratization tar upp relationen mellan stat och civilsamhälle, en diskussion 

som genomgående har varit väldigt belyst under min praktikperiod då Sidas 

informationsanslag till icke-statliga organisationer minskade drastiskt strax innan min 

praktikperiod startade. Det har varit väldigt intressant att få vara del av Swedwatchs 

verksamhet under denna något instabila period rent ekonomiskt, och hur diskussionerna runt 

detta har gått. Swedwatch och många andra av de organisationer som jag under min 

praktikperiod har varit i kontakt med har drabbats hårt av Sidas (och därmed regeringens) 

indragningar av finansiellt stöd. Detta betraktas av många i organisationsvärlden som negativt 

ur rent demokratisk synvinkel. Nedskärningarna i informationsanslaget försvårar nämligen en 

fri och öppen debatt angående utvecklingspolitik och svenskt bistånd, vilket är en naturlig del 

i ett demokratiskt samhälle. 

Ännu en kurs som har varit intressant att ha i beaktande under min praktikperiod är 

Globalization, Imperialism and Resistance. Under kursen läste vi om diverse teorier som 

försökte sig förklara världsordningen och globaliseringens effekter och förändringar i globala 

maktrelationer. Under kursen ställdes frågan huruvida nationalstaten har blivit överflödig och 

om det idag är multinationella företag och nätverk som har tagit över. Det finns än idag inga 

internationella lagar och regler som till fullo reglerar multinationella företags verksamhet. 

Däremot existerar en mängd olika frivilliga initiativ som företag kan välja att medverka i, men 

framförallt beror deras CSR-arbete på att de reglerar sig själva. Detta har som konsekvens att 

det är väldigt svårt att ställa företag som agerar tvivelaktigt till svars. Multinationella företag 

som agerar i länder med svaga stater, och speciellt i länder där korruption och konflikter är 

närvarande, kan rollen som företag väljer att anta spela en stor roll för landet och dess 
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befolkning. Hur företag väljer att agera i dessa länder varierar stort. Vissa väljer att vara 

passiva tills dess att problem som behöver en lösning uppstår, medan vissa antar en mer aktiv 

roll och medverkar i olika initiativ och nätverk för att försöka påverka staten att ta sitt ansvar 

gentemot sin befolkning. Med dessa många gånger gigantiska, inflytelserika nya aktörerna på 

den politiska arenan suddas linjerna ut mellan vad som, traditionellt sett, är statens ansvar och 

vad som är företagens. 

Även masterkursen Transnationella Feminismer har jag haft användning av under min 

praktikperiod. Under kursen diskuterades förhållandena mellan ”första” och ”tredje” världen 

samt konsekvenserna av transnationella flöden, såsom kapital och människor. Swedwatchs 

verksamhet fokuserar mycket på just detta förhållande. Samtidigt som det medges att företags 

produktion och investeringar i ”tredje” världen har positiv inverkan på landets tillväxt, 

fokuserar man på de negativa konsekvenser som detta har för länderna i fråga. Både 

naturresurser och människor exploateras många gånger i fattiga länder i syd till följd av 

västvärldens höga konsumtionsnivå. Swedwatch syfte går till stor del därför ut på att påtala 

detta orättvisa samband och att informera allmänheten i Sverige om vad deras konsumtionsval 

får för konsekvenser för människor i andra länder. Multinationella företags verksamhet i 

låglöneländer benämns i boken ”Empire” av Hardt & Negri som vi läste under kursen 

Globalization, Imperialism and Resistance som en ny sorts kolonialism där västvärlden 

återigen tar makten över människor i syd vars undermåliga arbetsförhållanden är en 

förutsättning för att vi i nord ska kunna upprätthålla vår höga levnadskvalité som vi anser oss 

ha rätt till. 

Diskussionerna kring CSR och företagsansvar är relativt nya och forskning inom området har 

hittills dominerats av framförallt ekonomiska institutioner. Området är dock väsentligt att 

diskutera ur ett statsvetenskapligt perspektiv då globaliseringens effekter i form av förändrade 

roller för både privata och offentliga aktörer har stora konsekvenser för den traditionella 

nationalstaten och den globala världsordningen.  

 


