ATT PRAKTISERA PÅ SOFF –
VAD GÖR MAN?
Är du intresserad av en praktikplats på SOFF?
Känner du att du vill ha lite bättre koll på vad
SOFF egentligen gör innan du ansöker?
Nedan följer tre artiklar med våra senaste
praktikanter på SOFF!

Therése – en berättelse
Mitt namn är Therése Palmqvist och jag
praktiserade på SOFF januari 2016 ‐ maj 2016.
Just då studerade jag Statsvetenskap med
inriktning Säkerhetspolitik och Krishantering
på Försvarshögskolan i Stockholm. Jag har
tidigare studerat 60hp Tourism Management
på Södertörns Högskola, Arbetat 2 år på
Sjöfartsverket, Studerat ett år på
Militärhögskolan Karlberg och jag har
genomfört tre utlandstjänstgöringar (Afrika
samt Balkan). Detta är en ganska tung militär
grund men det är ingenting man behöver för
att praktisera här, jag lovar!
Sedan första dagen så har alla varit hur
trevliga som helst. Kansliet är relativt litet men
familjärt med en professionell touch! Alla har
alltid hjälpt till om jag har haft frågor och de
har behandlat mig på samma sätt som
Generalsekreteraren eller Marknadsansvarige
blir bemött. Jag hade sökt tre praktikplatser
innan och hade de tre intervjuerna bokade.
Min kompis övertalade mig att söka fler
platser så att jag skulle vara garanterad en
plats. Detta innebar att jag då såg SOFF:s
annons som låg uppe på Försvarshögskolans
intranät och ansökte.
Efter någon dag ringde Robert och jag fick
komma på intervju. Jag hade aldrig hört talas
om SOFF eller branschorganisationer tidigare.
Jag hade nog inga direkta förväntningar. Jag
trodde att det skulle vara mer styrt och mer
”myndighetsaktigt” att praktisera på SOFF. Jag
läste på mycket om organisationen innan men
förstod inte alls hur mycket seminarium,
arbetsgrupper och frågor som SOFF hanterar
dagligen. Under intervjun så pratade Robert
mycket om Krigsmaterielexportkommittén och
demokratikriteriet som var högaktuellt då.

Detta gav mig idén till vad som då blev min c‐
uppsats. Jag tyckte att det lät så fruktansvärt
intressant så jag kände att det inte fanns
några andra alternativ på praktikplatser vilket
innebar att jag ringde de andra platserna
någon dag senare och tackade nej.
Jag hade inte förväntat mig ett eget kontor
och en sådan seriös roll som jag fick. På SOFF
så har friheten varit stor. Detta har inneburit
att du som praktikant får hjälpa till med det
som du känner att du vill göra. Jag har hjälpt
till med nästan allting som genomförs på
kansliet. Jag har varit med Marknadsansvarig
och rest i Sverige och hjälpt till vid mässor och
utställningar, jag har gått på mycket
seminarium och skrivit referat. Jag har
representerat SOFF vid en del evenemang och
jag har även varit ansvarig och involverad i
arbetsgruppsmöten. Jag har gått på möten
och genomfört medlemsföretagsbesök med
Kommunikationsdirektören och jag har hjälpt
till med att skriva ansökan till EDA (European
Defence Agency).
Första dagen på SOFF var egentligen en
informell dag. Jag skulle börja på måndagen
men under torsdagen och fredagen veckan
innan hade SOFF sin halvårskonferens som
Robert tyckte att det var bra att jag gick på. Så
min första dag satt jag på ett möte, försökte
komma ihåg deras namn och samtidigt lära
mig så mycket som möjligt när de diskuterade
halvårsplanen framåt. Samma dag bestämdes
det att jag skulle resa med Marknadsansvarige
till Boden två veckor senare för att hjälpa till
med Markstridsdagarna 2016. Veckan efter så
fick jag min dator, telefon och gå alla de
interna utbildningarna som är bra att ha gjort
på varje företag.
Mitt första tips till dig som är osäker är att
söka! En annons ger dig inte ens 10% av

helhetsbilden. Jag förstod inte alls vad detta
var och jag var så nära att missa att söka
platsen. Om det visar sig att du inte är
intresserad efter intervjun så har du alltid lärt
dig något nytt eller haft ett trevligt samtal! Du
måste också tro på dig själv! Du kanske inte
har spenderat fem år utomlands eller har en
dubbelkandidat i bakfickan men det gör
ingenting. På bra praktikplatser så letar de
efter rätt person! Inte efter den mest kunniga
eller välutbildade. Är du driven och
intresserad så kan du gå hur långt som helst!
Jag har fått så otroligt många kontakter
eftersom SOFF är en branschorganisation med
över 70 medlemsföretag! Nästan dagligen har
jag träffat nya människor från olika företag
och bytt visitkort. Genom mycket samtal så
har jag lärt mig otroligt mycket om hur allting
hänger ihop i industrin. Jag har också tvingats
ta för mig mer och kunnat utveckla min
kreativa sida och genomföra projekt från start
till mål. Det som är bra är att oavsett om du
älskar att grotta ner dig i rapporter och
studera statistik eller gillar att representera
och arbeta med event så passar du perfekt
här. Eftersom SOFF är så pass litet så kan du
hjälpa till med det som du tycker är mest
utvecklande för dig. På SOFF så handlar det
om dig och dina behov och hur du vill
utvecklas på det professionella planet. Det
handlar inte främst om vad SOFF behöver.
Ännu en sak som är bra är att kansliet är vana
med praktikanter vilket gör att de avsätter tid
på veckobasis för avstämning och de försöker
ge dig så stimulerande och kvalificerande
uppgifter som möjligt.
Om jag ska hitta något negativt att säga om
SOFF? Jag skulle inte säga att något är särskilt
dåligt med denna praktikplats. Men det skulle
kunna vara en dålig praktikplats för någon

som är emot Försvarsmakten och
Försvarsindustrin. Fast på samma gång skulle
den personen bli lika välkomnad in på kansliet
eftersom de olika perspektiven och tankarna
också behövs! Är man som person extremt
blyg så kan det vara en dålig praktikplats. Här
träffar man så otroligt mycket folk och pratar
med hur många som helst vilket innebär att en
viss social kompetens kan vara bra att ha.
När jag ska tänka på ett särskilt minne eller en
händelse som jag fått varit med om under min
tid här så tänker jag på personerna som
arbetar på SOFF och kopplar ihop dem med
olika händelser snarare än bara händelserna i
sig. När jag tänker på marknadsansvarige så
tänker jag på resorna som vi har gjort i Sverige
och på den heldagen som vi satt i Krigsarkivet
och läste papper från 1986 som förberedelse
inför SOFF:s 30‐årsjubileum.
Kommunikationsdirektören är en av de mest
intelligenta människor jag mött och som ofta
lagom till att möten börjat gått förbi och
attack‐bjudit in mig vilket innebär att jag ofta
fått en tvåminutersgenomgång om vad, varför
och vem i trapphuset på väg ner. Jag tänker på
projektassistenten som kan allt om allt i huset
och som oavsett vad, alltid släppt allting och
hjälpt till om det är något som man inte har
kunnat eller förstått. Jag tänker på
strategichefen som har varit den mest
arbetande pappalediga jag mött och som har
smygmailat uppmuntrande hejjarop och
konstruktiv feedback när jag skrivit ett referat
eller rapport om något. Jag tänker också på
Generalsekreteraren som varje vecka haft
avstämningar med mig trots att tid alltid är en
bristvara på kontoret och även tvingat mig att
utvecklas och ta för mig mer.
Detta är SOFF för mig, vad kommer det vara
för dig?

Intervjuer med Erik och Ted
Namn

Erik Balod (praktik VT
2015)

Vad läste du för
program när du
praktiserade på
SOFF?

Jag läste en praktikkurs på
distans från Örebros
universitet då praktik inte
ingick i min kandidat.

Vad hade du för
tidigare
erfarenhet?
(utbildning och
arbete)

Jag hade sedan tidigare en
kandidatexamen inom
statsvetenskap med
inriktning på
säkerhetspolitik från
Försvarshögskolan (FHS) i
Stockholm, något jag hade
nytta av vid min praktik på
SOFF.

Hur blev du
bemött av alla
som arbetar på
SOFF?

Då kansliet på SOFF sedan
tidigare har vana av att
handskas med
praktikanter blev jag direkt
bemött med
professionalism och
vänlighet, som praktikant
på SOFF är man en i
”gänget” – Något som
visar på detta är att man
får stort eget ansvar, de
vill ha dina åsikter och
dina idéer/infall värderas
högt något som jag
personligen uppskattade.

Hur sökte du
praktiken på SOFF
och vad visste du
om SOFF innan?

Jag skickade en
spontanansökan till
Generalsekreteraren där
jag i första hand var ute
efter ett jobb, men Robert
Limmergård erbjöd mig
istället möjligheten att
göra praktik, något som
jag idag är väldigt tacksam
för. Att göra praktik har
varit det bästa beslut jag
tagit relaterat till studier
och arbetslivserfarenhet.
Mina kunskaper om SOFF
var inte speciellt stora, jag
hade sedan min tid på FHS

hört talas om ”Säkerhets‐
och försvarsföretagen”, så
mina kunskaper sträckte
sig till att det var en
branschförening, mer
visste jag inte…
Vilka
förväntningar
hade du innan du
påbörjade
praktiken?

Jag hade inga direkta
förväntningar på min
praktik, den inställningen
jag gick in med var att lära
mig, få möjligheterna att
applicera de kunskaper jag
tillskansat mig från mina
studier och bidra till
SOFF:s verksamhet.

Varför valde du
just att praktisera
på SOFF?

Om man ska tangera tre
skäl till varför jag valde att
praktisera på just SOFF, så
är det första till del av att
jag har ett stort intresse i
säkerhets‐ och
försvarspolitik, de är
områden där svensk
försvarsindustri har en
stor påverkan och
inverkan. Det andra skälet
är att jag skrev min B‐
uppsats om export av
svenskt försvarsmateriel
något som gjort att jag
hade en insikt en del av
SOFF:s verksamhet. Och
det tredje skälet var att jag
såg det som en bra
grogrund att finna och
skapa kontakter, då mitt
mål med praktiken var att
finna ett jobb,
företrädesvis på SOFF eller
bland någon av
föreningens medlemmar.

Vad fick du göra
som praktikant på
SOFF?

Som praktikant fick jag
vara med i alla delar av
föreningens
verksamhetsområden, jag
fick vara med på alla
möten, företagsbesök och
aktiviteter, något som
varit väldigt lärorikt och
roligt. Jag blev under

praktiken involverad i
SOFF:s projekt Strategisk
Dialog – som syftar till att
skapa en fördjupad dialog
mellan SOFF:s medlemmar
och de statliga aktörerna
på ett antal identifierade
områden.
Kan du beskriva
första dagen
respektive sista
dagen på SOFF?

Min första dag på SOFF var
att delta på
kansliinternatet –
planeringskonferensen för
året. En perfekt start i min
mening, jag fick direkt en
insikt i alla delar av SOFF:s
verksamhet, vilka alla är,
företagen och vad som
skulle komma ske under
den period jag gjorde min
praktik. Det var mycket
information att ta in,
många begrepp, första vad
alla de 75
medlemsföretagen gjorde
var nog det allra svåraste.
Så frågan är hur var min
sista dag som praktikant
på SOFF? Den var rolig,
under de 6 månader hade
jag lärt mig massvis, jag
hade fått genomföra egna
seminarier, vara delaktig i
nästan alla av föreningens
arbetsgrupper, jag hade
fått komma med idéer
som faktiskt drevs igenom.
Sen för min del var nog
det allra bästa att jag
visste att jag skulle komma
tillbaka på SOFF och driva
projektet Strategisk
Dialog.

Vilka tips och råd
kan du ge osäkra
sökanden?

Om du är osäker eller har
några funderingar på om
SOFF:s verksamhet eller
hur praktiken kan se ut,
RING till Robert
Limmergård så kommer
han kunna svara på alla
dina frågor och
funderingar! Och mitt tips

är att om du får
möjligheten att göra din
praktik på Säkerhets‐ och
försvarsföretagen, gör det!
Hur har praktiken
på SOFF hjälpt dig
med ditt arbetsliv?

Att genomföra praktik är
en fantastisk erfarenhet
som uppskattas på
arbetsmarknaden, för mig
var praktiken en direkt väg
in på arbetsmarknaden i
och med att jag blev
anställd på SOFF. Idag
arbetar jag som konsult
med bland annat uppdrag
för just SOFF.

Vad var bra
respektive dåligt
med praktik på
SOFF?

För min del var praktiken
på SOFF egentligen bara
positiv, jag lärde mig
massa, skapade nya
vänner och utökade mitt
kontaktnät drastiskt. Det
som kan vara svårt till en
början är att få en
förståelse av hela
branschen, SOFF:s alla
företag och hur strukturen
med alla myndigheter
fungerar, så det är mycket
man får läsa på.
Sen är det så att under
praktiken kommer det
vara vissa perioder då man
har mindre att göra, och
ja, det kan vara tråkigt.
Men det är just de
tillfällena man kan ta och
läsa en bom om
försvarslogistik och förstå
den komplexa struktur
som ligger bakom med
upphandlingar genom ex
vis LUFS.
Under de sista veckorna av
min praktik planerade
SOFF tillsammans med sin
amerikanska motsvarighet
NDIA en stor
industrikonferens i
Stockholm. Jag hade fått
vara med och hjälpa
SOFF:s Marknadschef med

Kan du berätta om
ett projekt, en
händelse eller ett
minne som du
fortfarande
kommer ihåg och
som du tänker på
när du tänker på
SOFF?

lite saker något som var
oerhört kul, tanken var
från början att jag inte
skulle vara med och
genomföra själva
konferensen. Trots detta
fick jag till slut vara med,
så antingen behövde de
min hjälp eller så hade jag
frågat tillräckligt många
gånger om att få vara
med, (förhoppningsvis lite
av båda) – utfallet blev jag
fick vara med på alla
föreläsningar och
dragningar där ex vis
Försvarsministern, chefen
över ledningsstaben
talade.
Övrigt tillägg som
du vill få med?

Ta chansen och gör
praktik!

Ted – en intervju
Namn

Ted Löndahl

Vad läste du för
program när du
praktiserade på
SOFF?
Vad hade du för
tidigare
erfarenhet?
(utbildning och
arbete)
Hur blev du
bemött av alla
som arbetar på
SOFF?

Mastersprogrammet i
företagande och ledning vid
Uppsala Universitet.

Hur sökte du
praktiken på
SOFF och vad
visste du om
SOFF innan?

Hade militär kunskap från
värnplikten.

Vad fick du göra
som praktikant
på SOFF?

Mycket kommunikativa
arbeten. Samla och
sammanställa material,
korrekturläsa underlag samt
vara delaktig i diverse olika
projekt.

Kan du beskriva
första dagen
respektive sista
dagen på SOFF?

Första dagen var nervöst
och väldigt mycket nytt.
Fick ett bra mottagande och
det var relativt bra
förberett med
introduktionskurser och
information från diverse
personer på SOFF och
Teknikföretagen.

Jag blev väldigt bra bemött.
Alla på kontoret var väldigt
trevliga och man kändes
snabbt som en del av
gänget. Det fanns och så en
bra och väldigt hjälpsam
attityd vilket gjorde att man
alltid kände sig välkommen
att fråga en kollega om man
behövde hjälp.
Jag såg en något vag annons
på Uppsala Universitets
karriärsida om praktik på en
branschorganisation. Jag
hade aldrig hört talas om
SOFF innan och visste i
ärlighetens namn inte vad
en bransch organisation
gjorde. Så jag tog kontakt
med Robert och han
förklarade vad SOFF var och
vad praktiken innebar och
det lät väldigt lockande. Så
jag sökte.

Vilka
förväntningar
hade du innan du
påbörjade
praktiken?

Jag hade väl inga direkta
förväntningar. Det var min
första relevanta erfarenhet
i arbetslivet i förhållande till
det jag studerade. Så jag
visste inte riktigt vad man
skulle vänta sig.

Varför valde du
just att
praktisera på
SOFF?

Jag har dels ett intresse för
försvars och
säkerhetsfrågor och jag
tyckte att det lät spännande
och lite ovanligt att vara på
en branschorganisation.

Sista dagen var fylld av
vemod. Vad tråkigt att
lämna gänget. Det kändes
som att man hade blivit en
del av dem och att man
började bli varm i kläderna
och ville ta nästa steg och
fortsätta utvecklas.
Vilka tips och råd
kan du ge osäkra
sökanden?

Sök! Jag hade en jättebra
och utvecklande tid på SOFF
och jag tror att det är svårt
att sätta sig in i vad det
innebär utan att testa på
det.

Hur har praktiken
på SOFF hjälpt
dig med ditt
arbetsliv?

Jag har utvecklat min
kommunikativa förmåga
väldigt mycket. Jag har
knutit kontakter som både
hjälpt mig under min
masteruppsats och ut i
arbetslivet. Utan praktiken
på SOFF så hade jag nog
aldrig sökt mig till FMV där
jag jobbar nu.

Vad var bra
respektive dåligt
med praktik på
SOFF?

Det bästa med praktiken
var hjälpsamheten hos
kollegorna. Man fick hjälp
om man behövde det och
de hjälpte en i ens
utveckling. Jag tycker också
att man fick ett rätt stort

ansvar med tanke på den
lilla erfarenhet man hade
tidigare.
Det enda negativa med
praktiken var att jag kom in
under en väldigt hektisk
period för mina kollegor. De
hade väldigt mycket att
göra och tänkta på. Vilket
gjorde att jag ibland inte
fick så mycket uppgifter,
vilket jag självkritiskt också
kan säga delvis var mitt
eget fel.
Kan du berätta
om ett projekt,
en händelse eller
ett minne som du
fortfarande
kommer ihåg och
som du tänker på
när du tänker på
SOFF?

Försvarsföretagsdagarna,
ett tvådagars arrangemang
som SOFF var med och
samarrangerade. Gästerna
var topparna från både
industrin och FM/FMV. Jag
hade ansvar för Twitter och
att uppdatera bloggen. Det
var två hektiska, men
väldigt roliga dagar.

