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Presentation av praktikplatsen 

Under höstterminen 2009 har jag praktiserat i Sveriges riksdag hos riksdagsledamot Yilmaz 

Kerimo (s) som aktuellt sitter i konstitutions- och utrikesutskottet. Han är också vice 

ordförande i SSKT (Svenska Stödkommittén för Mänskliga Rättigheter i Turkiet). Under min 

praktikperiod har jag huvudsakligen varit verksam inom tre områden:  

(1) Jag har assisterat min handledare i sitt riksdagsarbete. Min arbetsplats har varit min 

handledares kontor i riksdagen. Alla Socialdemokraternas riksdagsledamöter från Stockholms 

distrikt har sitt eget kontor i samma våning. Socialdemokraterna innefattar 130 

riksdagsledamöter och utgör därför den största gruppen i riksdagen. Partigruppen träffas 

vanligtvis på tisdagseftermiddagarna, som även många andra riksdagspartier. Jag har deltagit i 

några av dessa gruppmöten under min praktikperiod. På dessa möten förbereder partistyrelse 

de ärenden (t.ex. förberedelser för det kommande valet, partimotioner) som ska diskuteras och 

fattas beslut om. Arbetet i partigruppen är organiserat i utskottsgrupper och kommittéer. Det 

socialdemokratiska partikansliet i riksdagen befinner sig i samma hus. Partikansliet i 

riksdagen är störst och sysselsätter omkring 125 personer (experter, politiska sekreterare och 

assistenter) som partiet anställer. Partiets riksdagskansli har en viktig roll och betydelse för 

genomförandet av riksdagsarbetet och bildandet av politiken.  
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(2) Jag har följt Konstitutionsutskottets (KU) och EU-nämndens ordinarie möten och 

aktiviteter som är relaterade med EU-frågor i riksdagen. KU som har uppgift att granska 

regeringen och statsrådens tjänsteutövning. KU behandlar frågor och väcker förslag av 

konstitutionell betydelse. Nuvarande ordförande i KU är Berit Andnor (s). I likhet med andra 

utskott består KU av 17 riksdagsledamöter med alla riksdagspartier inräknade. KU har 

dessutom till uppgift att granska EU-förslag och skriva utlåtande över EU-frågor som hör till 

utskottens ansvarsområden, dvs. konstitutionella och förvaltningsrättsliga frågor. KU granskar 

och fokuserar just nu mest på EU-förslag som strider mot subsidiaritetsprincipen. Under min 

praktikperiod har jag också deltagit i EU-nämndens ordinarie möten och följde de flesta av 

aktiviteterna i riksdagen. EU-nämnden består av 17 ledamöter och har haft en något viktigare 

roll under de senaste åren med tanke på EU:s ökade regleringar.  EU-nämnden är ett 

samrådsorgan för regeringen att diskutera Sveriges politiska linje inför beslut i EU:s 

ministerråd. Ett annat aktuellt debattämne i EU-nämnden är huruvida Lissabonfördraget 

kommer att påverka riksdagens roll i EU:s beslutsfattande processer och kontrollerande 

mekanismer. 

(3) Jag har också varit verksam i vissa av SSKT:s (Svenska Stödkommittén för Mänskliga 

Rättigheter i Turkiet) aktiviteter. SSKT består av riksdagsledamöter från alla riksdagspartier 

och representanter från olika civila organisationer. De arbetar med information och 

opinionsbildande verksamhet om kampen för mänskliga rättigheter och demokrati i Turkiet. 

SSKT organiserar varje år resor vid flera tillfällen till Turkiet och besöker såväl statliga 

myndigheter som civila organisationer i landet. Organisationen skriver även rapporter och står 

för uttalande och motioner om den aktuella situationen i Turkiet. SSKT anordnar också 

seminarier om samma intresseområde i riksdagen. Det senaste seminariet som ägde rum den 

30 september 2009 i riksdagen var i samarbete med Palme Center och hade som rubrik 

“Turkiet- Mänskliga rättigheter” 

 

Arbetsuppgifter  

Jag började min praktik den 7 september och avslutade den 22 januari 2010. Min position i 

riksdagen var som praktikant med Y. Kerimo, riksdagsledamot (s). Tillsammans med min 

handledare har vi från första början diskuterat ramar och innehåll för min praktik. Jag försökte 

vara flexibel för att få mer kunskap och erfarenhet om riksdagsarbete. Som en del mål har jag 

bestämt att fokusera på EU-relaterade frågor, särskilt EU:s utvidgnings process och det nya 

Lissabonsfördraget och dess implementering. Därför försökte följa och delta i EU-nämndens 
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möte och aktiviteter. Jag har delvis arbetat mycket nära min handledare som om hans 

’politiska sekreterare’ och delvis försökt delta i andra möte och aktiviteter efter min egen 

planering. 

I början av min praktikperiod handlade en del av tiden om att lära sig hur riksdagen fungerar 

och hur KU och EU-nämnden arbetar.  Jag försökte observera riksdagsledamöternas ”riksdags 

rutiner”. Därför följde jag min handledare i hans dagliga arbete och deltog i parti- och 

utskottsmöten tillsammans med honom. Jag fick information från olika ledamöter angående 

sitt område och försökte positionera mig mer inom frågor som jag främst är intresserad av.  

Vid sidan av ovannämnda arbete deltog jag inom olika seminarier och konferenser som 

anordnades i samband med Sveriges EU-ordförandeskap. Jag kan sammanfatta mina 

arbetsuppgifter och aktiviteter som följande: 

• Framför allt har jag deltagit KU:s ordinarie möten. Vid flera tillfällen deltog jag också i 

EU-nämndens sammanträden. De som var de mest intressanta och lärorika för mig var 

särskilt de som handlade om klimatförhandlingarna i Köpenhamn, EU:s 

utvidgningsfrågor, antagandet av Stockholmsprogrammet och Lissabonfördragets 

tillämpning.  

• Jag fick flera gånger uppdrag att skriva korta policyrapporter, bakgrundsunderlag och 

analyser för olika ämnen som rör löpande politiska frågor, underlag för motioner, tal, 

pressmeddelande och uttalande.  

• Som en del av de arbetsuppgifterna var i synnerhet processen för Turkiets EU-

medlemskap och mänskliga rättigheter i Turkiet det jag har fokuserat mest på. I samband 

med EU-kommissionens årliga utvidgningsrapport har jag också skrivit en jämförande 

analys om ”Förhandlingar för EU-medlemskap: Att sätta press på Turkiet för en fred- och 

försoningsprocess”.  

• En lite större arbetsuppgift har varit att aktivt delta i organiseringen av SSKT:s 

seminarium (i samarbete med Palme Center) om ”Turkiet, Mänskliga Rättigheter: 

Nuvarande situation”, i vilket vi hade gäster från Turkiet. Jag har också varit verksam i 

förberedelserna inför SSKT:s  resa till Turkiet i november 2009. Jag bistod inom 

kommunikation och kontakter i Turkiet, resa plan osv.  

• Jag har bistått min handledare i sitt riksdagsarbete. Förutom hans riksdagsarbete utförde 

jag i viss mån administrativt arbete, t.ex. att svara i telefonen och i vissa fall besvara mejl. 

Jag har också dagligen sammanställt nyheterna med fokus på olika frågor, t.ex. Turkiet 



 4

och MR, integrations- och migrations frågor. Detta innebar översättning av viktiga nyheter 

från Turkiska till Svenska.   

• Mycket av arbetet har omfattat deltagande i utskotts- och partimöte. I vissa fall, som 

externa möten och aktiviteter, har jag skrivit informations-PM eller gjort en muntlig 

sammanfattning. Detta för min handledare och i eller för andra riksdagsledamöter. 

• Jag har också fått möjlighet att följa det pågående riksdagsarbetet genom att lyssna på 

utfrågningar och interpellationsdebatter.  

Förutom ovanstående punkter har jag med min egen planering bland annat deltagit i följande 

seminarier och konferenser:  

• ”Sverige och EMU” (2009-12-02, Riksdagen). Ett seminarium om Europasamarbetet som 

organiserades av EU-nämnden i samarbete med Svenska institutet för europeiskpolitiska 

studier (Sieps). Här presenterade Sieps två nyutkomna forskningsrapporter som 

kommenterades av en akademisk panel. 

• “Hur nära EU-medlemskap är Turkiet?”. Seminariet ägde rum den 21 oktober i 

Europahuset, Stockholm. Seminariet anordnades av EU-kommissionen i Sverige och 

Svenska kommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet. 

• Konferens om ”Miljö, Klimatförändringar och Säkerhet” (2009-10-15, Stockholm). 

Konferensen arrangerades med Försvarsdepartementets initiativ som en del av det svenska 

ordförandeskapet och ägde rum på Försvarshögskolan.  

• Ett annat seminarium som jag har deltagit i handlade om praktiskt samarbete om asyl- och 

skyddsfrågor inom EU. Detta ägde rum den 29-30 oktober och arrangerades av 

Migrationsverket. 

• Konstitutionsutskottet anordnade en forskarhearing om normkonflikter mellan Sveriges 

grundlagar och EU-rätten (19 november 2009). Där diskuterades tillämpningen av 

Lissabonfördraget i riksdagen och subsidiaritetsfrågan. 

 

Erfarenheter  

De lärdomar jag har fått är i första hand relaterade till riksdagsarbete. Framför allt har jag tack 

vare denna praktik fått en riktigt konkret insikt av riksdagens dagliga arbete. Genom fyra 

intensiva månader fick jag en ökad förståelse och praktisk erfarenhet i; hur riksdagen och 

olika utskott fungerar; hur politiska partier utgör sitt riksdagsarbete (rutiner osv.); hur 

politiken formas och hur man påverkar regeringens politik i oppositionen. Som jag har förstått 
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från riksdagsarbetet är att i vissa ramar (t.ex. position i partiet utifrån ett maktperspektiv) är 

det upp till ledamotens vilja och förmåga att delta effektivt i beslutsfattande processer. Det är 

även viktigt att ledamoten noggrant läser alla offentliga dokument och reflekterar över sina 

idéer. Även att kommunicera och diskutera med andra, följa sitt dagliga arbete, bygga ett 

fungerande nätverk inom olika frågor kan variera mellan riksdagsledamöter. De som har bra 

kontakt med tjänstemän, forskarvärlden och civila organisationer och de som försöker bidra 

till ett effektivt arbete (inte bara låta arbetet skötas av tjänstemän) är de mest synliga bland 

riksdagsledamöterna som jag har träffat under denna period.  

Jag försökte uppfylla praktikperioden med olika aktiviteter som främst var relaterade med 

EU-frågor. Jag hade förmånen att göra praktik under det svenska ordförandeskapet i EU under 

andra halvan av 2009. Det hjälpte mig att stärka min kunskap och uppfattning om riksdagens 

EU-arbete. Dvs. hur riksdagen genom olika utskott och genom EU-nämnden kontrollerar och 

på en viss nivå deltar i EU-arbete och beslutsfattande processer.  

De arbetsuppgifter som gett mig mest är utan tvivel de uppgifter som jag har haft ett aktivt 

deltagande inom. Några av dem har varit de som relaterade till organiseringen av seminariet 

om ”Turkiet och MR” i samarbete med SSKT och Palme Center. Jag har tagit hand om gäster 

som har kommit från Turkiet har fått möjligheten att diskutera demokratisering och en 

fredsprocess i Turkiet med gästpolitiker och MR-aktivister. Den andra mest lärorika 

erfarenheten var mitt bidrag till formuleringen av olika motioner som jag har skrivit 

tillsammans med min handledare under den ordinarie motionstiden. 

Under praktikperioden har jag också utvecklat mig i skrivning av rapporter, PM och 

pressmeddelande under tidspress. Jag har fått lära mig hur man använder sin teoretiska 

kunskap i praktiken. De huvudläggande statsvetenskapliga antagandena och 

problematiseringsaspekter hjälpte mig att analysera politisk praxis, beslutsfattande processer, 

maktrelationer, hegemoniska diskurser och den retorik som används öppet och subtilt i 

politiken.  

Jag har också börjat samla material angående mitt examensarbete (EU counterterrorism 

discourses and institutional change in member countries) i riksdagen och diskuterade med 

ansvariga ledamöter och tjänstemän.  

Sist men inte minst vill jag också påpeka att arbetsmiljön har varit stimulerande. Jag har fått 

en betydande motivation från min handledare under praktikperioden. Han försökte lära mig 
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nästan allt om hans riksdagsarbete. De erfarenheter och kunskap som jag förvärvat under 

denna period kommer att vara grundläggande i mitt framtida yrkes- och akademiska liv.   

 

Reflektioner ur ett statsvetenskapligt perspektiv 

a) Lissabonfördraget och de nationella parlamentens nya roll: Med Lissabonfördraget ska 

parlamenten få mer att säga till om. Logiken som det nya fördraget är att EU inte skall 

detaljstyra och visa ännu mer respekt till subsidiaritetsprincipen för att lösa det pågående 

problemet med demokratsikt underskott.  Därför får riksdagen i likhet med de andra parlament 

granska vissa EU-lagförslag utifrån subsidiaritetsprincipen. Den nya rollen ger inte en direkt 

makt att stoppa ett lagförslag till ett enskilt parlament, men det ger ett nytt politiskt utrymme 

för samarbete. Detta sker mellan de övriga parlamenten i EU:s komplexa beslutsfattande 

mekanism för att stoppa eller ompröva EU-kommissionens förslag. Det är dock ännu inte så 

tydligt hur implementeringen av fördraget kommer att påverka riksdagens deltagande i EU-

frågor. En annan avgörande problematik som kan uppstå är tidsaspekten. Med det nya 

Lissabonfördraget kommer medlemsländernas parlament få åtta veckor på sig att pröva ett 

EU-förslag. Denna tidsaspekt kommer att sätta press i de nationella parlamentens deltagande 

och kommer att skapa spänning mellan effektivitets- och demokrativärde. 

b) Motioner, effektivitet och demokrati: Under motionstiden har jag också bevittnat hur 

riksdagsledamöterna har möjlighet att motionera om allt mellan himmel och jord. Jag 

observerade ytterligare en konkurrens mellan ledamöterna om antalet på motioner. Detta är 

också ett sätt för ledamöter att visa sina väljare att de inte bara sitter i det fina huset utan att de 

verkligen gör någonting i riksdagen. Den typiska konsekvensen för den här tendensen har 

blivit en tydlig försämring i kvaliteten av motioner och en ökning av byråkratiskt arbete. 

Snarare en fokus på kvantitet istället för kvalitet i motionerna. Enligt en undersökning av 

Riksdagens Utredningstjänst som beställdes av riksdagsledamoten Per Åsling (c), hotar 

motionerna att dränka riksdagsarbetet. Enligt samma undersökning som kom under förra 

riksdagsåret (2008/09) var det totalt 8 519 motionsyrkanden, bara 19 av dessa bifölls. Detta 

utgör endast 0,2 procent. Detta visar tydligt på hur motionsverksamhet har blivit ett 

ineffektivt arbete. Ur statsvetenskapligt perspektiv kan en rimlig fråga bli: Hur kan man lösa 

detta problem genom att balansera effektivitet och demokrati inom riksdagsarbetet?   

 


