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Praktikrapport för höstteminen 2009 på Arena Idé 

 
 
Jag har under perioden 17/8 2009 – 15/1 2010 praktiserat på Arena Idé som är tankesmedjan 
inom Arenagruppen. Praktiken har varit på heltid och min handledare var Madeleine Banks 
som ansvarar för Arena Program. Madeleine Banks kan nås på telefonnummer 0708633607 
och via mailadressen madeleine.banks@arenagruppen.se. 
 
Inom Areanagruppen ingår förutom Arena Idé även sajten Dagens Arena, kulturtidskriften 
Arena, bokförlaget Atlas, bokförlaget Premiss och Arenauniversitetet. Jag har främst jobbat 
med olika projekt på Arena Idé och seminarieverksamheten på Arena Program men även 
närvarat vid manusmöten på Premiss och deltagit i Arenagruppens gemensamma 
verksamheter.    
 
Under min praktik har jag anordnat två seminarier som har varit på mitt initiativ. Det första 
seminariet anordnades i samband med EU:s antitrafficking dag den 19:e oktober och 
behandlade ämnet trafficking i Sverige. Så här presenterades seminariet: 
 
”Trafficking är mer än sexhandel, det är nutidens slaveri som inkluderar alla former av 
människohandel. Offren för trafficking hamnar förutom sexindustrin även inom 
jordbrukssektorn, restaurangbranschen, på fiskebåtar, på gator som organiserade tiggare 
och inom många andra verksamheter. Den gemensamma nämnaren för dessa arbeten är 
långa slitsamma arbetspass utan ersättning. 
 
Slavmarknaden är ett växande internationellt problem med enorma vinster och få risker för 
de ansvariga. Sverige står inte på något sätt utanför och anses vara ett av mottagarländerna. 
 
Hur prioriteras bekämpningen av människohandel inom svensk politik? 
Vad använder man sig av för metoder och vad finns det för preventiva förslag? 
Hur ser samarbetet mellan EU och Sverige ut i frågan? Och vad är det som gör det så svårt 
att bekämpa trafficking? 
 
Välkommen till ett seminarium om en av vår tids viktigaste frågor. ” 
 
 
Deltagare på seminariet var Anita Gradin, fd EU-kommissionär och politiskt aktiv mot 
trafficking, Shahram Khosravi, Docent på Stockholms Universitet ( som fick ersätta Anna-
Lena Lodenius som fick förhinder), Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot trafficking för 
Länsstyrelsen. Moderator för seminariet var Sofia Karlsson som är fd talesperson för FI.  
 
Det var ett lyckat seminarium med cirka 60 deltagare och det blev en bra diskussion mellan 
Shahram och Patrik om hur man definierar trafficking, Shahram hade den akademiska 
definitionen och Patrik, som även har jobbat inom polisen, kom med den definition som man 
använder sig av som fältarbetare. Det lyftes även fram intressanta vinklingar som om man 
alltid bör se de som råkar ut för trafficking som offer och om det finns några klara mallar för 
vilka är vinna och vilka är förlorare inom den globala människohandeln.  
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Det andra seminariet kommer skulle ha hållits i januari 2010 och skulle ha handlat om etik 
inom vården genom en diskussion om vilka värderingar som styr den svenska sjukvården. 
Såhär ser underlaget för seminariet ut : 
 
”Vem bestämmer över ditt liv och hälsa? - ett samtal om hur besluten inom vården fattas 
 
Det finns politiska frågor som på ett eller annat sätt påverkar oss alla men som inte är helt 
enkla att besvara. När är det till exempel rätt med tvångsvård? Har ett foster rättigheter? Ska 
vi införa dödshjälp i Sverige? Vad ska styra prioriteringarna inom vården? 
 
Vi kommer att i ett samtal med Tor-Björn Tännsjö från Stockholms Universitet, Anders Printz 
från Socialstyrelsen och Sonja Wallbom, förbundsordförande för RFHL, att diskutera etiken 
inom den svenska sjukvården. 
 
Välkommen till ett seminarium om hur besluten inom vården fattas idag och hur dessa beslut 
legitimeras. En diskussion om ideologi och forskning och om det går att fatta kollektiva beslut 
överhuvudtaget eller om man bör beakta varje situation för sig.” 
 
Seminariet blev inställt på grund av att jag valde att avbryta min praktik men jag nämner det 
på grund av att jag jobbade och läste in mig inför seminariet innan jag hoppade av praktiken. 
Jag kommer att försöka genomföra seminariet i samarbete med Stockholms Universitets 
Studentkår senare i vår.  
 
Förutom dessa har jag även hjälpt till och deltagit i andra seminarier anordnat av Arena 
Program. Jag har hjälpt till med presentation, förberedelser och dokumentation av 
seminarierna samtidigt som jag har jobbat med att sprida seminarierna genom att lägga upp de 
på hemsidan och sprida de på sociala forum på internet.  
 
Jag har även varit engagerad i ett kommande projekt om ensamstående föräldrar och barn i 
fattigdom där det är meningen att Arena ska samarbeta med organisationen Makalösa 
Föräldrar. Makalösa Föräldrar kom ut med flera utredningsrapporter som framlade de 
ekonomiska och sociala omständigheterna för ensamhushåll med barn samtidigt som 2010 är 
det europeiska året på tema fattigdom och socialt utanförskap och därför fanns det en idé på 
Arena om att anordna en seminarieserie om barn i fattigdom. Jag tog fram ett underlag för hur 
man skulle kunna lägga upp en sådan seminarieserie. 
 
På Arena Idé har jag bland jobbat med ett beställningsjobb av Villaägarna, som ville genom 
att samarbete med Arenagruppen ta bort sin högerstämpel. De hade en undersökning som 
visade på att andelen av de som ville bo i hus var ungefär lika stor hos alla väljare från olika 
riksdagspartier och ville knyta an den undersökningen till den socialdemokratiska egna hem 
rörelsen. Syftet med kampanjen var troligen att få fler medlemmar genom att locka till sig 
medlemmar från socialdemokraterna och vänstern.  
 
På Premiss Förlag, som ligger under Arena Idé, och ger ut samhällsböcker som beställs av 
andra organisationer, främst fackföreningar men även högskolor och universitet, har jag suttit 
med på manusmöten. Det var främst tre böcker som de jobbade med i höst som jag tyckte var 
spännande och läste manus. Den första boken var en genuskritisk bok om välfärden, hur den 
hade formats efter männens villkor och hade kärnfamiljen som grund. Den andra boken var 
om vräkningar i Stockholm och hur fenomenet vräkning har utvecklats historiskt sett de 
senaste 150 åren. Den sista boken, som var den enda boken av de böcker jag var involverad i 
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som hann ges ut under min praktik, var Daniel Linds avhandling om hur möjligheterna att 
göra en klassresa ökar i välfärdssamhällen som Sverige jämfört med USA, som brukar 
tidigare ansågs vara möjligheternas land. Alla dessa tre böcker var i grunden 
doktorsavhandlingar och därför var det även intressant att läsa de som akademiska 
undersökningar.  
 
 
Erfarenheter från praktiken 
Praktiken på Arena gav mig erfarenheter på flera olika plan. Seminarieverksamheten har jag 
hållit på med tidigare och var inte det jag främst hade tänkt mig med praktiken även om det 
var roligt. Det praktiska kring seminarierna fick mig att inse hur relationen mellan ABF-huset, 
Arenagruppen och Socialdemokraterna fungerar vilket i sig är intressant. Jag fick även ut 
mycket av att läsa in mig på ämnen inför seminarierna och se på vilka premisser som 
föreläsare, moderatorer och organisationer ställer upp. Jag fick ingen budget att anordna några 
seminarier så det var mycket jobba med att ringa runt och få folk att ställa upp för sakens 
skull.  
 
Förutom att läsa manus och läsa in mig på kampanjer så jobbade jag främst administrativt. Jag 
lade in mycket information på deras interna databas, uppdaterade hemsidan, ringde runt för att 
göra olika former av beställningar och gick olika former av ärenden. Naturligtvis lärde jag 
mig en hel del även i det administrativa arbetet men det var inte arbetsuppgifter som jag 
tycker förknippas med min utbildning i statsvetenskap men som jag kanske kommer att ha 
nytta av i alla fall. 
 
Jag läste väldigt mycket manus, utredningar och undersökningar under praktiken. Det var det 
som gav mig mest och som jag tycker är mest relevant för studierna men det jag tänkte på var 
om jag inte hade kunnat läsa dessa texter och utredningar även utanför praktiken. Det kan å 
andra sidan vara så att jag aldrig hade fått veta om dessa undersökningar och kampanjer om 
jag inte hade varit på Arena Idé.   
 
 
Reflektioner kring praktiken 
Det fanns många fördelar med min praktik. Det var stundvis en stimulerande miljö och de 
hade cirka en gång i veckan interna seminarier med intressanta gäster, som redaktör för en 
amerikansk tankesmedja och kända politiska skribenter, som föreläste. Det fanns även 
möjlighet till flexibla arbetstider och stämningen var för det mesta väldigt god.  
 
Praktiken på Arena Idé blev ändå inte som jag hade tänkt mig. Det kan ligga något positivt i 
att det sällan blir som man har tänkt sig men i det här fallet så borde jag nog ha stått på mig 
mer och krävt att få veta vilka arbetsuppgifter jag skulle få jobba med innan praktiken och 
berättat mer om mina förväntningar kring det jag hoppades att få arbeta med. Det är dock 
svårt att vara för krävande i en situation där det inte finns några självklara förbindelser och 
man ska vara tacksam för att ha fått en praktikplats. 
 
Jag sökte mig till Arena Idé men fick jobba med program och kursverksamheten som förvisso 
ligger under Arena Idé men vars verksamhet inte är lika relevant för en politisk teoretisk 
utbildning. Det fanns förväntningar på att jag främst skulle jobba med det administrativa, 
ringa runt för att sälja deras kurser då de för tillfället har dåligt ekonomi och agera 
frukostvärdinna vid de kurser som gavs på Arenas lokaler. Mina förväntningar var mer att 
sitta med på möten där de diskuterade fram opinionsbildande kampanjer och få vara med i 
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processen av utformningen av nya kampanjer, analysera de undersökningar som de får ta del 
av och skriva politiska texter. Jag hade full förståelse för att jag skulle få hjälpa till med det 
administrativa men inte att det skulle bli min huvuduppgift. I efterhand så kan jag se att det 
helt enkelt var olika former av förväntningar som krockade och att vi verkligen borde ha gjort 
en plan för praktiken innan jag började. 
 
Ett annat problem som uppstod under praktiken var deras starka anknytning till 
Socialdemokraterna. Arenagruppen påstår sig att inte vara anknuten till något politiskt parti 
men det går inte att undgå den socialdemokratiska hegemonin på arbetsplatsen till den grad att 
irritation uppstår om man kritiserar partiet och det leder till att det blir väldigt lågt i taket när 
man ska diskutera politik.  
 
Statsvetenskaplig perspektiv på Arenagruppen 
Arenagruppen, med tidskriften Arena i spetsen, ses nog som ett av de större 
vänsterorienterade kulturmedierna i Sverige. De vill ses ett opinionsbildande medium men har 
troligen halkat efter då de på många sätt har förlorat sitt skapande förmåga. I en undersökning 
som de själva hade beställt visade sig att över 90 procent av dem som kände till tidningen 
Arena inte trodde att de skulle få läsa något nytänkande i tidningen. 
 
Arenagruppen själva försöker vara nytänkande genom att kritisera vänstern och vända på 
klassiska vänstervärderingar. Det som de ser som nytänkande är egentligen inget nytt utan 
mera den modifierade socialdemokratiska ideologin som har varit aktuell sen Göran Persson 
blev ordförande för partiet i mitten av 1990-talet, om inte längre. Det är denna linje som 
Arena har blivit kritiserad för i flera sammanhang, bland annat av Kajsa Ekis Ekman i Dagens 
Nyheter1i somras som skrev att Arena gärna börjar sina artiklar med att ” konstatera att det 
som nu kommer att sägas är provocerande eller tystat” och genom dessa argument 
marginaliserar Arenas medarbetare sina tankar och åsikter istället för att argumentera för dem 
och lyfta fram nya perspektiv. Även Dan Josefsson och Daniel Suhonen i konstaterade i 
Aftonbladet2 i januari att ”Arena är den plats där socialdemokratins intellektuella utvecklar sin 
verklighetsbild och sina politiska prioriteringar” och inte en intellektuell rörelse som pekar ut 
möjliga vägar framåt.  
 
Tidningar som Arena och uttalanden från Arenagruppen har betydelse för opinionen genom 
att många läser tidningen, går på deras seminarier och deltar i diskussioner på deras nätforum 
Dagens Arena. Tankarna som produceras inom Arenagruppen är dock starkt förknippad med 
det Socialdemokratiska partiet. Den Socialdemokratiska eliten, partimedlemmar och tunga 
namn som Anita Gradin, Ingvar Karlsson, Jan O Karlsson, är ofta i lokalerna på olika möten 
och är självklara gäster vid alla de flesta evenemang. Dessa personer ser man upp till och låter 
sig påverkas av vilket utmynnar i idéer som inte för med sig så mycket nytt på grund att det är 
människor, som sedan länge har en maktposition, vars idéer värderas högt. Bristen på rotering 
av makt i gruppen leder till en viss stagnation som börjar märkas utåt och påverkar deras 
upplaga negativt. Låg upplaga leder till att de får en mindre röst i samhällsdebatten och 
därmed har de kanske spelat ut sin roll. 
 

                                                 
1 Artikel publicerad i DN 2009-07-13. Kan hittas på webben: http://www.dn.se/kultur-
noje/debatt-essa/kajsa-ekis-ekman-vansterns-arena-gar-at-hoger-1.910543 
2 Artikel publicerad i Aftonbladet 2010-01-12. Kan hittas på webben: 
http://www.aftonbladet.se/kultur/huvudartikel/article6413622.ab 
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Det är svårt att tänka sig att Arena skulle frigöra sig från sin socialdemokratiska tradition men 
däremot skulle de förmodligen vinna på att klargöra sitt nära samarbete med 
socialdemokraterna. Det skulle inte förvåna någon och de skulle troligen inte förlora några 
läsare på det men de skulle säkert få fler trogna socialdemokrater som läsare och 
prenumeranter. De borde även ge mera plats till Eu-kritiska och unga socialdemokrater då det 
finns även de som försöker föra fram nytänkande inom socialdemokratin. Daniel Suhonen, en 
av författarna till artikeln i Aftonbladet, är själv en av dessa kritiska unga socialdemokrater.    
 
Tankesmedjors och politiska kulturtidskrifters främsta kraft i samhället är när de genom att 
bryta mot strömmen lyckas väcka nya tankar som upprör, fascinerar och leder till nya idéer 
och texter. Det är en kraft som håller på att gå förlorad hos Arenagruppen.  
 
 


