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Praktikrapport: Yrkesförberedande praktik på Folk och Försvar HT 2009 

1) Allmän data om praktiken 
Arbetsgivare: Folk och Försvar 
Praktikperiod: Höstterminen 2009  
Handledare/kontaktuppgifter:  

Lena Bartholdson (bitr. generalsekreterare) 
Folk och Försvar 
Lilla Nygatan 14  
Box 2284 Stockholm 
e‐post: lena.bartholdson@folkochforsvar.se 
tfn: 08 – 588 824 92 

 

2) Presentation av arbetsplatsen 

Folk och Försvar är en  ideell organisation vars verksamhet  finansieras genom  regeringsbidrag, 

projektbidrag  samt medlemsavgifter.  Folk  och  Försvars  uppdrag  är  att  informera  och  skapa 

diskussion  om  försvars‐  och  säkerhetspolitiska  frågor  som  rör  Sverige  och  omvärlden.  Bland 

organisationens  närmare  70  medlemsorganisationer  finns  representanter  från  bland  annat 

näringsliv, intresseorganisationer, fackförbund och politiska ungdomsförbund.  

 

Verksamheten  leds av en generalsekreterare och en biträdande generalsekreterare. På kansliet 

jobbar  sju  heltidsanställda  och  en  deltidsanställd  med  att  organisera  och  ansvara  för 

organisationens  två  huvudgrenar,  programverksamhet  och  utbildningsverksamhet.  Inom 

programverksamheten  arrangeras  seminarier,  studentkonferenser  och  studieresor. 

Seminarieverksamheten  är  i  huvudsak  koncentrerad  till  Stockholm,  medan 

studentkonferenserna genomförs vid högskolor och universitet runt om i landet. Varje höst och 

vår arrangeras en studieresa, som under min praktikperiod gick till USA. Utbildningsavdelningen 

på Folk och Försvar organiserar  interaktiva  säkerhetspolitiska utbildningar:  journalistutbildning 

(riktad  till  journaliststudenter)  samt  introduktionsutbildning  (riktad  till  gymnasieskolor, 

högskolor/universitet,  ungdomsförbund  och  organisationer).  Utbildningsverksamheten 

genomförs med stor nationell spridning. 

 

I  januari  varje  år  arrangeras  Folk  och  Försvars  Rikskonferens,  som  årligen  samlar  drygt  300 

personer  från  den  försvars‐  och  säkerhetspolitiska  sfären.  Inför  och  under  Rikskonferensen 
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arbetar program‐ och utbildningsverksamheten tillsammans med allt från programutformning till 

mediekontakter och scenteknik.   

 

3) Min position och mina arbetsuppgifter 

Min  praktik  var  förlagd  till  programverksamheten, med  visst  deltagande  i  Folk  och  Försvars 

utbildningar  (som  jag arbetat med  innan min praktik).  Inom  ramen  för programverksamheten 

fick  jag planera och arrangera seminarier, utforma  instuderingsunderlag  inför studieresa, samt 

arbeta med programmet inför och under Rikskonferensen 2010. Min introduktionsperiod varade 

en  vecka,  varefter  jag  direkt  fick  ta  del  i  programverksamheten.  Som  praktikant  på  Folk  och 

Försvar gäller i många situationer ”learning by doing”, under kontinuerlig handledning. I och med 

att  kansliet  bemannas  av  få  personer,  som  simultant  arbetar  med  många  olika  projekt,  är 

verksamheten inte särskilt ”toppstyrd” även om den tydligt leds av generalsekreteraren.  

 

I fokus för programverksamheten på Folk och Försvar  ligger att fånga upp dagsaktuella eller på 

andra sätt relevanta ämnen  inom försvars‐ säkerhets‐ och utrikespolitik, som koncist ska ringas 

in  i problemformuleringar och  frågeställningar.    Folk och  Försvar har ett  ansenligt  kontaktnät 

inom  den  säkerhetspolitiska  sfären  (främst  i  Sverige  men  även  internationellt),  och  den 

inledande  fasen  av  ett  seminarieprojekt  inbegriper ofta dialog med personer  från exempelvis 

politiska partier, Regeringskansliet, utländska  ambassader eller  andra organisationer. Efter  att 

problem  och  frågor  formulerats  följer  ett  ofta  tidskrävande  arbete  med  att  bestämma  och 

kontakta  lämpliga  medverkande.  I  seminarierna  medverkar  bland  andra  riksdagspolitiker, 

forskare, diplomater, organisationer och myndigheter. Under min praktikperiod arrangerade jag 

seminarier  om  bland  annat  säkerhetspolitiska  effekter  av  finanskrisen  (med  fallexempel 

Lettland),  EU‐ordförandeskapet  (med  försvarsministern),  könsperspektiv  på  försvars‐  och 

säkerhetspolitik  (i  samarbete med  Institutet  för  Framtidsstudier)  samt  serie  om  EU:s  utrikes‐ 

säkerhets‐ och försvarspolitik under Lissabonfördraget (i samarbete med Utrikesdepartementet). 

Den sistnämnda serien ägde rum efter praktikens slut, då jag arbetat som projektanställd på Folk 

och Försvar, men förbereddes till stor del under praktiken. 

 

4) Erfarenheter och reflektioner  

Praktiken har gett mig en ökad ämnesinsikt i försvars‐ säkerhets‐ och utrikespolitik. I anslutning 

till  seminarierna  har  jag  bland  annat  lärt  mig  om  samband  mellan  bytesbalans  och 

internationella  relationer/säkerhetspolitik; vilka  försvars‐ och säkerhetspolitiska  frågor som var 
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prioriterade  under  Sveriges  EU‐ordförandeskap  och  hur  Sverige  arbetade  med  dessa;  vad 

Sveriges solidaritetsförklaring består i och varför den antagits; samt vilka utrikes‐ säkerhets‐ och 

försvarspolitiska  fördragsförändringar  som  Lissabonfördraget medfört. Det  ska  dock  sägas  att 

Folk och Försvar  inte är praktikplatsen för dig som vill arbeta utredande och djupanalyserande. 

Det handlar snarare om att snabbt sätta sig in i olika ämnen samt skapa sig en god översikt vad 

gäller svensk och internationell säkerhetspolitik.  

 

Seminarieserie om Lissabonfördraget 

Seminariediskussionerna  om  Lissabonfördraget  har  inbegripit  olika  perspektiv  på  vad 

institutionell  förändring är, och  i vilken utsträckning och på vilka grunder aktörer  tar del  i och 

förändrar institutioner. En genomgående diskussionslinje har varit den om enighet och framtida 

samverkan EU:s medlemsländer emellan. 

 

I  Lissabonfördraget  finns  artiklar  som  förespråkar  en  ökad  enighet  baserad  på  gemensamma 

intressen  och  värden  (även  om  artiklarna  ofta  regleras  och  begränsas  av  andra  artiklar  och 

bestämmelser). Det  fastställs exempelvis att då europeiska  rådet  identifierat  intressen, angett 

mål  och  fastställt  allmänna  riktlinjer  ska  medlemsländerna  ”aktivt  och  förbehållslöst  stödja 

unionens utrikes‐ och  säkerhetspolitik  i en anda av  lojalitet och ömsesidig  solidaritet”  (Artikel 

24.3).  Solidaritetsklausulen  och  säkerhetsgarantierna  uttrycker  också  idéer  om  –  och  i  viss 

utsträckning  krav  på  –  enighet  och  solidaritet  medlemsstater  emellan.  Solidaritetsklausulen 

gäller om en medlemsstat drabbas av en naturkatastrof, en katastrof orsakad av människor eller 

utsätts  för  en  terroristattack.  Då  ska  unionen  ”mobilisera  alla  instrument  som  står  till  dess 

förfogande”,  dit  även  militära  resurser  inräknas  (Artikel  222).  Fördraget  medför  också  att 

rättsliga och  inrikes  frågor nu beslutas om med  kvalificerad majoritet, bland  annat  i  syfte  att 

effektivisera  exempelvis  bekämpandet  av  terrorism.  I  artikel  42.7  står  därutöver  att  ”Om  en 

medlemsstat  skulle  utsättas  för  ett  väpnat  angrepp  på  sitt  territorium,  är  de  övriga 

medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående 

medel  i  enlighet  med  artikel  51  i  Förenta  nationernas  stadga.”  (Artikel  42.7).  Under 

bestämmelser  om  gemensamma  försvars‐  och  säkerhetspolitiken  (GSFP)  fastslås  att  ”Den 

gemensamma  säkerhets‐  och  försvarspolitiken  ska  omfatta  den  gradvisa  utformningen  av 

unionens  gemensamma  försvarspolitik.  Den  kommer  att  leda  till  ett  gemensamt  försvar,  när 

Europeiska rådet med enhällighet har beslutat detta” (Artikel 42.2)  
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En tolkning är därmed att Lissabonfördraget uttrycker en strävan efter, och ett antagande om, 

att  EU:s  gemensamma  försvars‐  säkerhets‐  och  utrikespolitik  ska  bygga  på  gemensamma 

intressen  och  en  gemensam  värdegrund medlemsstaterna  emellan. Det  finns  till  exempel  ett 

uttalat  syfte  och  en  självsäker  vision  om  en  gemensam  försvarspolitik  i  det  framtida  EU. 

Samtidigt är det  svårt att utläsa vilka EU:s gemensamma  försvarspolitiska  intressen  faktiskt är 

och  kan  komma  att  vara.  Vilka  konsekvenser  fördraget  får,  beror  naturligtvis  på  hur 

medlemsstaternas  intressen  utvecklas.  Har  dessa  blivit,  och  kommer  de  att  bli,  alltmer 

gemensamma som ett resultat av institutioner och praktiker i Europeiska unionen? 1 

 

Kanske  är  drivkraften  också  att  samstämmighet  ses  som  ett  gemensamt  intresse  i  sig,  vilket 

upplevs  som  eftersträvansvärt  och  behövt.  En  överlag  tilltagande  omvärldskomplexitet  och 

tilltagande  informationsflöden kan ge en ökad benägenhet att  förespråka  fördragsmässiga och 

institutionella  faktorer som ökar samverkan och enighet. Det är en ganska allmänt vedertagen 

uppfattning  att  dagens  hotanalyser  görs  till  bakgrund  av  en  alltmer  svårtolkad  och  komplex 

omvärld. I Europeiska säkerhetsstrategin (2003) konstateras att dagens hot är dynamiska, och "I 

en era av globalisering kan avlägsna hot vara lika oroväckande som hot på nära håll”. "Varje hot 

kräver en samverkan mellan olika  instrument (...) Europeiska unionen är synnerligen väl rustad 

för  att  agera  i  sådana mångfacetterade  situationer".  En ökad  institutionell enighet, mot ökad 

politisk samstämmighet, kan vara ett sätt att ”… kontrollera ’produktionen av producenter’”, att 

bemöta en osäkerhet till följd av ökade informationsflöden och därigenom upplevda hot. 2  

 

En vanlig uppfattning om politiska och institutionella aktörer är att gemensamma intressen bara 

kan  uppstå  i  den  utsträckning  som  respektive  aktör/organisation  ”vinner”  på  gemenskap  och 

enighet,  utifrån  identiteter  och  intressen  som  i  detta  perspektiv  ses  som  tidigare  givna,  eller 

exogena,  till  den  institutionella  processen.  3  Medlemsstaten  handlar  instrumentellt  och 

institutioner utformas och förändras utifrån staters och unionens  intresse av att minimera sina 

kostnader  (i  bred  bemärkelse).  4 Detta  perspektiv  återkom  löpande  i  under  seminarierna  om 

Lissabonfördraget,  exempelvis  i  argumentet  att  energipolitiska  relationer  och  nationalismens 

betydelse för utrikespolitiken medför begränsningar för enighet mellan EU:s medlemsstater. En 

                                            
1 Jmfr March, James G. och Johan P. Olsen (1984), s. 739. 
2 DiMaggio, Paul J. och Walter W. Powell (1983), s. 156‐157, citat s. 150‐151.  
För Europeiska säkerhetsstrategin (2003), se 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIISV.pdf (hämtad 2010‐04‐29). 
3 March, James G. och Johan P. Olsen (1984), s. 735‐737 samt Peters, B. Guy (2005), s. 50‐51. 
4 North, D.C (1990) s. 4‐5, 27. Se också Peters, B. Guy (2005), s. 49‐51. 
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medlemsstat kommer att välja att agera som del i en union, snarare än som nation, enbart om 

statens  förutbestämda  intressen därmed gynnas – och dessa  intressen kommer till stor del att 

utformas exogent till hur medlemsstaten förhåller sig till resten av EU. Om denna tolkning bäst 

stämmer överens med den  framtida utvecklingen, och det  framtida  syftet är enighet, kan det 

vara ett bromsande  faktum att enhällighet  kvarstår  som beslutsprocess  vid  fördjupade GUSP‐ 

och GSFP‐samarbeten.  

 

En viktig lärdom från seminarieserien om Lissabonfördraget har varit att lägga rimlig vikt vid de 

artiklar  som  i  och  med  fördraget  skrivits  under  av  medlemsstaterna.  Vad  gäller 

solidaritetsklausulen,  till exempel, vilar dess  faktiska konsekvenser och  reella  innebörd  till stor 

del på tillämpningsbeslut och definitioner av exempelvis ”hot” och ”medel”. Dessa processer och 

definitioner  är  ännu  inte  bestämda,  vilket  gör  det  svårare  att  idag  uttolka medlemländernas 

intressen och inställning, och därmed även Lissabonfördragets framtida konsekvenser.  

 

Seminarium om kön och säkerhet 

På internationella kvinnodagen arrangerade jag, genom Folk och Försvar, ett seminarium om kön 

och säkerhet tillsammans med Institutet för Framtidsstudier.  

 

I mötet mellan politiker, myndigheter och forskare faller diskussionen om kön och säkerhet inte 

sällan  in  på  statistik  och  faktiskt  könsrepresentation,  ett  faktum  som mötte  skarp  kritik  från 

flertalet  medverkande  vid  seminariet  den  8  mars.  Att  göra  försvars‐  och  säkerhetspolitiken 

genusmedveten är  inte en fråga om att enbart tillföra kvinnor till de sfärer och positioner som 

idag  domineras  av män. Diskussioner  kring  FN‐resolutioner  som  1325  och  1820  förs  i  regel  i 

anknytning  till  sektorer  och  områden  som  definieras  som  försvars‐  och  säkerhetspolitiskt 

centrala, vilket enligt vissa medverkande skapar en problematik om vi antar att dessa sektorers 

centrala  position  till  dels  kan  förklaras  just  med  att  de  domineras  av  män  och  en  viss 

maskulinitetsnorm. En ökad genusmedvetenhet förutsätter också att kvinnors olika verkligheter 

synliggörs och tillåts ändra bilden av vad ”säkerhet” är, hur den uppnås och av vilka den uppnås. 

Analys av kvinnors faktiska säkerhet och agerande i olika länder kan motivera ett omprövande av 

vad  vi  idag  definierar  som  ”säkerhet”,  ”säkerhetspolitik”,  ”konflikt”  och  så  vidare.  I  och med 

ifrågasättandet av det ramverk som omger offentlig försvars‐ och säkerhetspolitik idag, kommer 

också behovet  av  att prata om maskulinitet,  framhöll  flera  av de medverkande.   Återigen  får 
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analys  och  reform  inte  stanna  upp  vid  faktisk  representation,  utan  också  studera  och  kanske 

omforma exempelvis organisationsformer och språk. 5 

 

Feminister och genusvetare  som verkar  inom den offentliga  sfären  får ofta utstå ganska hård 

kritik  från  akademin,  och  mötet  med  människor  som  arbetar  som  politiker  eller  inom 

statsförvaltningen har gett mig en mer nyanserad bild än  tidigare. Det har  i högsta grad varit 

nyttigt  att  under  praktiken  få  diskutera  könsperspektiv  på  säkerhet  med  personer  utanför 

utbildningen.  Därigenom  har  jag  fått  anta  utgångspunkter  som  i  jämförelse med  akademisk‐

feministiska  normer  inte  nödvändigtvis  är mindre  feministiska, men  ibland mer  pragmatiska. 

Dessa möten har också gett mig ökad kunskap om hur olika jämställdhetssatsningar legitimeras, 

vilken  typ  av  feminism  som  vinner  mark  respektive  studsar  tillbaka  i  mötet  med  politiker, 

diplomater,  myndigheter  och  organisationer,  samt  varför  så  sker.  Samtidigt  har  jag  också 

diskuterat  med  människor  som  inte  alls  tycker  att  det  finns  könsrelaterade  problem  inom 

försvars‐  och  säkerhetspolitiken,  och  ifrågasätter  antaganden  och  normer  som  i 

universitetsvardagen  tas  för självklara.  Jag  tror att sådana möten har utvecklat min personliga 

feministiska ståndpunkt.  

 

Kommunikation 

Praktiken  har  också  utmanat min  förmåga  att  formulera mig  och  kommunicera  koncist  och 

tydligt.  Jag har  fått vägledning när det gäller att anpassa  skrivsätt och  ton vid kommunikation 

med  olika människor  på  olika  positioner.  Arbetet  med  att  formulera  problem/program  och 

kontakta  talare har gett mig kunskap om  säkerhetspolitiska positioner,  funktioner och normer 

vilka är  svåra att utläsa  i kurslitteratur. Det har också gett mig en ökad  respekt  för värdet av 

offentlig  information och diskussion,  samt en viss  insikt  i vilka  frågor  som bör  lyftas vid vilken 

tidpunkt, och vem som bör och kan – ämnesmässigt och formellt ‐ uttala sig om vad.  

 

För  dig  som  är  intresserad  av  försvars‐  och  säkerhetspolitik  och  vill  arbeta  med  debatt, 

information, kommunikation samt organisatoriska uppgifter, rekommenderar jag att söka praktik 

på Folk och Försvar. 

 

 

                                            
5 Jmfr exempelvis Steans, Jill (2007) s. 32‐37, Hutchings, Kimberly (2008) s. 24‐25, 29‐30 och Dunn, Kevin (2008) 
s. 56. 
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