
Praktikrapport 

1. Allmän information 
Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien 

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, 
SAARC 

Postadress: Utrikesdepartementet, UD-ASO, 103 39 Stockholm 

Praktikperiod: 3 augusti 2009 – 30 december 2009, heltid 

Handledare: Wilhelm von Warnstedt 08- 405 31 39 

wilhelm.von-warnstedt@foreign.ministry.se 

 

2. Verksamhetsberättelse 
Utrikesdepartementet ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder. UD arbetar 

för att uppnå regeringens övergripande målsättning i utrikespolitiska frågor och är inom 

Regeringskansliet samordnande instans av den svenska utrikespolitiken. UD:s 

ansvarsområden är: utrikes- och säkerhetspolitik, bistånd och utveckling, handel och 

främjande, konsulära frågor, folkrätt och mänskliga rättigheter, arbetet i EU, och 

samarbetet med länder, regioner och organisationer. Sveriges medlemskap i EU är av 

grundläggande betydelse vår utrikespolitik. Detta blev extra tydligt under min 

praktikperiod. Jag hade förmånen att göra praktiktjänstgöring under Sveriges 

ordförandeskap i EU hösten 2009.  

 

3. Arbetsuppgifter och min plats inom UD 

UD är indelat i geografiska och funktionella enheter. Jag tillhörde enheten för Asien- och 

Oceanien (ASO) som ansvarar för Sveriges relationer med länderna i Asien och Oceanien. 

Enhetens arbetsområde sträcker sig geografiskt från Afghanistan i väster till Samoa i Stilla 

havet i öster. Arbetet omfattar utrikes-, handels- och biståndspolitik, såväl bilateralt som 

genom EU och FN. En stor del av arbetet ägnas åt näringslivsfrämjande. 



Enheten samordnar även Sveriges deltagande i samarbetet mellan Asien och Europa inom 

ASEM (Asia-Europe Meeting) och följer utvecklingen i regionala organisationer som 

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), ARF (ASEAN Regional Forum) och 

ADB (Asiatiska utvecklingsbanken). Enheten har 23 medarbetare och består av fyra 

grupper: Sydasien-, Afghanistan-, Sydöstasien/Oceanien- och Östasiengruppen. Klas 

Molin är f.n. enhetschef. 

Jag tillhörde Sydgruppen och fokuserade främst på Indien. Nedan redovisas ett urval av 

aktiviteter som jag har varit involverad i under hösten: 

 
• Skriva bakgrundsunderlag, tal och instruktioner 
 
Ministrar och statsekreterare efterfrågar i regel bakgrundsunderlag/instruktioner inför 

muntliga föredragningar i samband med ministerbesök, trojka-möten eller möten i 

EU:s rådsarbetsgrupper som exempelvis COASI och 133-kommittén. Vid 

inkommande och utgående ministerbesök är det vanligt att tjänstemän på berört 

departement ansvarar för att skriva utkast till välkomsttal/tacktal.  

 
• Svara på beställningar från den politiska ledningen  
 
Det åligger enheten att inhämta information och utforma relevanta underlag som svar 

på beställningar från den politiska ledningen.  

  
• Uppdatera hemsidan, www.ud.se  
 
På ud.se publiceras aktuell information om länder/regioner, dess inrikespolitiska 

situation samt Sveriges relationer med respektive land. Det är viktigt att 

informationen är aktuell, saklig och korrekt. 

 
• Svara på riksdagsfrågor 
 
Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till 

ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt. På grund av ministrarnas höga 

arbetsbelastning ansvarar berört departement för att inkomma med utkast till svar. 



Asienenheten hanterar riksdagsfrågor som rör länder i Asien (oavsett sakfråga). 

Noggrann avstämning sker dock med övriga enheter/departement. 

 
• Förbereda Sveriges deltagande i internationella konferenser  
 
Ett exempel på ovan är European Development Days (EDD), ett årligt event som 

arrangeras av Europeiska kommissionen tillsammans med det land som innehar EU:s 

ordförandeskap. Sverige stod värd för årets EDD som ägde rum 22-24 oktober. Syftet 

med EDD är att skapa dialog om utveckling och bistånd och ta upp såväl brännande 

frågor som mer långsiktiga utmaningar. Själva mötet är ett öppet forum som samlar 

alla nivåer och grupper av utvecklingsaktörer, liksom den breda allmänheten. 

Bangladeshs premiärminister Sheikh Hasina meddelade i början av oktober att hon 

avsåg besöka konferensen. UD och Asienenheten samordnade förberedelserna inför 

Hasinas besök.  

 
• Förbereda inkommande och utgående ministerbesök och andra möten 
 
I september besökte Indiens industri- och handelsminister Anand Sharma Sverige 

tillsammans med en näringslivsdelegation. Under sitt besök i Stockholm träffade 

Sharma Sveriges handelsminister Ewa Björling och ett antal svenska företag. 

Förberedelserna koordinerades av UD och Asienenheten, i samarbete med 

Exportrådet, Invest in Sweden Agency och Svenskt Näringsliv samt ett antal svenska 

företag. 

 

Statsminister Fredrik Reinfeldt ledde toppmötet mellan EU och Indien den 6 

november i New Delhi. I egenskap av EU-ordförande träffade Fredrik Reinfeldt bland 

andra Indiens premiärminister Manmohan Singh. Ett antal bilaterala möten ägde rum 

dagen före toppmötet. Förberedelserna inför toppmötet präglade hela höstens arbete 

på Asienenheten, som tillsammans med Sveriges ambassad i New Delhi och 

Europeiska kommissionen arrangerade mötet i samarbete med den indiska sidan.   

4. Mina erfarenheter av praktiken 
Praktiken har gett mig god insikt i och kunskap om svensk utrikespolitik, Sveriges 

samarbete med länder i Asien (särskilt Indien), EU:s institutioner och arbetsmetoder. 



Arbetet på UD är spännande och utmanande. Det som tilltalar mig mest är känslan av att 

vara nära händelsernas centrum, att vara mitt i världspolitiken och samtidigt inneha rollen 

som betraktare och analytiker. Asien är ständigt aktuellt och regionens ekonomiska och 

politiska inflytande i världen ökar. Asiens befolkning ökar och regionens andel av 

världsekonomin likaså, enligt FN:s bedömningar. Samtidigt präglas regionen på flera håll 

av fortsatta konflikter och djup fattigdom. Risken för mellan- och inomstatliga konflikter 

har tidvis varit hög. Relationen mellan Nord- och Sydkorea och Indien och Pakistan är 

några exempel. Samtidigt går utvecklingen på många håll i Asien snabbt. Kina och Indien 

har etablerat sig som viktiga globala aktörer och ekonomiska stormakter. Därför är det 

viktigt att Sverige verkar för att utveckla de ekonomiska och politiska förbindelserna med 

regionen. Det har varit mycket intressant att få arbeta med en region som har så många 

möjligheter – men också så många utmaningar.  

 

Tempot på UD är högt, likaså kravet på att kunna fatta snabba beslut som samtidigt måste 

vara väl övervägda. Det har varit ett privilegium att få jobba tillsammans med så många 

duktiga kollegor och ingå i ett team. Variationen i arbetet är mycket utvecklande. De 

mest intensiva veckorna under min praktikperiod var tiden innan EU-toppmötet med 

Indien den 6 november. Vår grupp hade fortlöpande kontakt med stadsrådsberedningen 

inför detta möte. Gruppen ansvarade för att samla in talepunkter och bakgrundsunderlag 

från berörda departement i frågor som rörde allt från klimat till mänskliga rättigheter, 

samt att skriva utkast till tal och anföranden. 

 

Sättet att skriva inom utrikesförvaltningen är en värdefull erfarenhet för mig. Att skriva 

kortfattat men ändå innehållsrikt är något jag kommer få stor användning av i mitt 

fortsatta universitets- och yrkesliv. UD-tjänstemän hanterar ett mycket stort 

informationsflöde. Att kunna peka ut och fokusera på det viktigaste är därför en viktig 

egenskap. Vidare krävs – för att kunna göra ett effektivt arbete – kunskap om och 

förståelse för att man inom UD och EU ofta använder sig av akronymer och 

förkortningar. Detta kan i början vara förvirrande men med tiden blir dessa ett värdefullt 

verktyg. 



5. Reflektioner kring praktiken ur ett statsvetenskapligt perspektiv 
Jag har identifierat ett par aspekter av arbetet på UD som jag nedan belyser ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv: 

 
• UD:s beslutsmetoder: På UD och Regeringskansliet fattas beslut kollektivt. De 

flesta besluten måste förankras i flera led (grupper, enheter och departement). 

Många regeringskanslibeslut föregås av muntliga föredragningar för enhets- 

och/eller departementsledning. Att ärenden gemensambereds innebär att beslutet 

förankras på bred front (t.ex. mellan flera olika departement) vilket ökar 

legitimiteten. De flesta statsvetare känner till diskussionen ”effektivitet vs. 

legitimitet” vilket UD:s arbetsmetoder i många fall aktualiserar. Beslutsprocessen 

kan ofta verka omständlig och tidskrävande. Olika erfarenheter har emellertid fått 

mig att inse vikten av att ett beslut är väl förankrat, vilket ibland kan ta tid, och 

måste få ta tid. 

• Den europeiska- och internationella dimensionen: Sveriges och EU:s deltagande i 

FN, ASEM, SAARC, FODP, Världsbanken, IMF etc. - en utrikesförvaltning i 

förändring: Jag hade förmånen att göra praktik under det svenska 

ordförandeskapet i EU under hösten 2009. Detta gav mig god insikt i hur 

beroende Sverige är av att få stöd från andra EU-länder i utrikespolitiska frågor. 

Samtidigt finns goda möjligheter för det land som innehar ordförandeskapet att 

påverka andra länder i en viss riktning. Allt fler beslut måste förankras bland alla 

27 medlemsländer. Från och med 1 december svarar emellertid Cathrene Ashton, 

EU:s Höge representant för utrikesfrågor, för samordningen av alla delar av EU:s 

utrikespolitik, EU:s relationer med andra länder samt EU:s uppfattning och 

deltagande i internationella organisationer och vid internationella konferenser. 

Det roterande ordförandeskapet får alltså inte samma roll som det haft hittills. 

Under det svenska ordförandeskapet leds det EU-gemensamma arbetet i varje 

land av den svenska ambassaden, om det finns en sådan. Med fördraget i kraft blir 

det i stället EU-delegationen på plats som leder EU-arbetet. Detta innebär förstås 

en större kontinuitet. Samtidigt finns risk för att det enskilda landets möjlighet att 

göra sin röst hörd minskar. Hur implementeringen av Lissabonfördraget kommer 



att påverka UD och Regeringskansliet återstår att se. Helt klart är att Sveriges 

utrikesförvaltning står inför många förändringar – både möjligheter och 

utmaningar. 


