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Namn: Sveriges ambassad i Kuala Lumpur  

Praktikperiodens längd: (Heltid) 2/8-2010 – 27/12-2010, 20 veckor 

Handledare: Jenny Wigh  

Adress: 8th floor, Plaza OSK, Mail Box No. A5, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur  

Tel. Nr. +60 3 2052 2550 

Mejladress till handledare: jenny.wigh@foreign.ministry.se  

  

2) En allmän presentation av arbetsplatsen och hur dess verksamhet är organiserad 

 

Den Svenska ambassaden i Kuala Lumpur består av tre utsända svenskar. Ambassadören, 

ambassadrådet och tredje ambassad sekreteraren samt en försvarsattaché baserad i Sverige. 

Den lokalanställda personalen består av en handläggare av Sverigefrämjandefrågor, en 

chefssekreterare, en administrativ assistens/kassör, en migrationsassistent, en receptionist, 

samt två chaufförer.  

 

Ambassadören bevakar och främjar svenska intressen samt företräder Sverige i Malaysia. 

Ambassadören leder och fördelar arbetet inom ambassaden samt ansvarar för att 

verksamheten utövas i enlighet med förordningar, föreskrifter och instruktioner. Vidare har 

ambassadören övergripande ansvar för rapportering, är ansvarig för beredskapsplanering och 

extern kommunikation.  

 

Ambassadrådet svarar för handelspolitisk och ekonomisk bevakning, analys och rapportering. 

Han har ansvar för politisk rapportering, bland annat MR-frågor och press och 

informationsverksamhet. Han ansvarar för den Sverigefrämjandeverksamheten och 

ambassadens verksamhetsplan, samt ambassadens kulturverksamhet.  

 

Tredje Ambassadsekreteraren ansvarar för ambassadens administration och 

redovisningsverksamhet, samt arkivering, posthantering och innehar personalansvar för den 

lokalanställda personalen. Tredje ambassadsekreteraren är praktikantens handledare. Vidare 

ansvarar har hon för den konsulära verksamheten inklusive ekonomiskt bistånd till svenska 

medborgare och även migrationsverksamheten. Vidare ansvar är medföljarfrågor och 

ambassadens bibliotek och materialförråd.  
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Försvarsattachén ansvarar för frågor rörande det militära området. Han besöker Malaysia ca: 

4-5 gånger per år.  

 

3) En presentation av din position inom organisationen samt en beskrivning av dina 

arbetsuppgifter 

 

Mina arbetsuppgifter låg inom ambassadens samtliga verksamhetsområden. Jag fick stort 

utrymme att själv i samarbete med handledare och ambassadrådet styra mitt arbete.  

 

Främjandeverksamhet 

 

Ambassaden genomförde under min praktikperiod en rad olika events, min roll i dessa var 

varierande med omfattande. Jag ansvarade för att ambassadens hemsida uppdaterades samt 

presskontakter i samband med events. Skriva press releaser, följa upp och förbereda underlag 

för press konferenser. Jag fick arrangera enskilda aktiviteter i samband med eventen samt 

fungera som assistent åt ambassadrådet och handläggaren för Sverigefrämjandet. Det kunde 

innebära att representera ambassaden tillsammans med ambassadrådet på olika möten. Men 

också att vara på plats under eventen som ambassadens representant som alltifrån prisutdelare 

till kontaktperson för de olika inblandade parterna (företag, andra arrangörer).   

 

Politiskekonomisk rapportering / Övrig rapportering 

 

Jag skrev en rad olika rapporter till UD, samt förberedde underlag för ambassadrådets 

rapportering. Det handlade främst om politisk och MR-rapportering då ämnet matchades mot 

min primära kompetens. Jag blev coachad av ambassadrådet i skrivandeprocessen. Bland 

annat skrev jag tillsammans med praktikanten för Sveriges ambassad i Singapore en 

gemensam rapport om relationerna mellan Singapore och Malaysia. Jag skrev även utkast till 

ambassadrådet på en rapport om en strid ström av ’högnivå’ besök till Malaysia. Jag skrev 

vidare en rapport om yttrandefrihet i Malaysia. Tillsammans med ambassadrådet skrev jag 

också en årlig rapport om läget för de mänskliga rättigheterna i Malaysia.  
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Konsulärt 

 

Den konsulära verksamheten bestod för min framförallt i att assistera receptionisten vid besök 

av svenska medborgare som inte kunde tala engelska. Då mottog jag meddelanden och 

rapporterade till tredje ambassadsekreteraren. Jag ansvarade även för att svara på mejlfrågor 

från allmänheten. Jag fick även följa med till sjukhus för att säkerställa att svenska 

medborgare fick god vård och assistera vid hjälp till nödställd medborgare.  

 

Migration  

 

Vid ansökningar om uppehållstillstånd/visum görs intervjuer. Vid dessa intervjuer assisterade 

jag migrationsassistenten och rapporterade vidare till tredje ambassadsekreteraren. Jag fick 

även sitta med på migrationsassisten och tredje ambassadsekreterarens möten där ansökningar 

behandlades. Jag assisterade även migrationsassistenten med översättningar av beslut. Jag var 

också delaktig i viss kommunikation med UNHCR.   

 

Administration  

 

Jag fick insyn i utrikesförvaltningens arkiv. Jag arkiverande en rad olika typer av material 

vilket gav en tydlig och bra inblick i utrikesförvaltningens verksamhet.  

 

4) En sammanfattning av dina erfarenheter av praktikperioden 

 

Mina erfarenheter av praktikplatsen har varit – i stort goda. Jag upplever att jag har fått stort 

utrymme för att driva egna projekt samt vara en konstruktiv del i en större organisation.  

 

Kontakt med näringsliv  

 

Det täta samarbetet med företag i främjandeverksamheten har givit stor erfarenhet i hur det 

går att arbeta med varumärken och förvalta relationer. Det har bidragit till en större förståelse 

av ekonomiska frågor och varit personligt utvecklande då jag har lärt mig mycket hur arbete 

mellan stat och näringsliv kan ta sig uttryck.  
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Möte med svenska medborgare  

 

I mötet med svenska medborgare känner jag att jag har utvecklat förmågan att vara flexibel 

och möta frågor och problem individuellt. Det har varit otroligt spännande att vara en del av 

ambassadens verksamhet och fått svara på diverse frågor från medborgare. Jag har i hög grad 

fått en inblick i hur viktigt det är att en ambassad finns på plats när människor behöver hjälp 

och service av staten. Samt att ambassaden som myndighet åtnjuter ett stort förtroende hos 

svenska folket – vilket är viktigt att förvalta.   

 

Arbetsplatsen  

 

Den största erfarenheten är kanske trots allt det dagliga arbetet – rutinerna och möjligheten att 

få vara en del av en arbetsplats. Det jag framförallt tar med mig är den unika möjligheten att 

möta en annan kultur och möta olika seder och traditioner i arbetet. Samt att jag har fått tagit 

en stor del eget ansvar, vilket varit viktigt att förvalta i förtroendet till andra på arbetsplatsen.  

 

5) Reflektioner kring praktiken och/eller praktikplatsen ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv 

 

Nationalstaten  

 

Centralt i arbetet ur ett statsvetenskapligt perspektiv är förvaltandet och marknadsförandet av 

Sverige. Det är viktigt – och intressant hur Sverige marknadsför värderingar som kan 

förknippas till Sverige. Exempelvis genom informationsmaterial om Sverige men också vilka 

frågor man väljer att driva i exempelvis främjandeprojekt. I ett av ambassadens projekt som 

handlade om klimatförändringarna marknadsfördes Sverige som ett land som är miljövänligt, 

säkert, innovativt, modernt och säkert. Det talas även om det svenska rättvisan och 

jämställdheten. Konstruktionen av nationen Sverige pågår alltså kontinuerligt i ambassadens 

arbete och jag anser att det är av vikt att förhålla sig till det inom ett statsvetenskapligt 

perspektiv.   
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Normativitet  

 

Det är vidare centralt att analysera framförallt ambassadörens funktion i arbetet. Jag tolkar 

ambassadörens funktion som att han skall förkroppsliga en hel nation (Sverige) och skall tala i 

nationens (Sveriges) intresse. Det är därigenom också viktigt hur ambassadörens sammanhang 

ser ut. Det normativa handlar framförallt om gränsen mellan offentligt liv och privatliv, en 

gräns vilken jag upplevt sällan är tydlig. Särskilt relevant är det att förhålla sig till hans familj, 

och vilken funktion den fyller för hans legitimitet. Ambassadörens fru och barn förväntas 

deltaga på olika mottagningar, evenemang; och därför är familjens existens central. Jag menar 

att det skulle bli problematiskt om en ambassadör inte har en familj vid sin sida. En 

heterosexuell relation är i princip ett måste, och barn är önskvärt. Jag tolkar det som svårt om 

dessa skulle frångå den gängse normen av svenskhet, alltså om de skulle vara invandrare eller 

av annan etnicitet än svensk. Detta begränsar sålunda urvalet av ambassadörer och 

representanter för landet. Men då det finns en hel kultur av ’medföljare’ (diplomaternas 

partners) är det till hög grad institutionaliserat med en normativ tvåsamhet.   

 

Förvaltning  

 

Ambassadens verksamhet skall utföras i enlighet med förordningar och lagar. Det är 

statsvetenskapligt intressant att studera de olika institutionerna som tar beslut, och i vilken 

mån ambassaden som enhet kan verka självstädigt i den lokala kontexten. Jag menar att det 

ambassadens verksamhetsområden och friheter är oerhört begränsade då direktiv och beslut 

till utomordentligt stor del kommer från utrikesdepartementet i Stockholm. Möjligheten för 

ambassaden som myndighet att agera kan därför bli försvårade och styrningen värd att 

studera.  kan förvaltningen sägas vara kulturellt känslig när ramarna för verksamheten 

utarbetas centralt. Det är också relevant att förhålla sig till med tanke på inriktningen inom 

verksamheten. Då menar jag framförallt vilket fokus och vilka resurser som tilldelas 

ambassaden, exempelvis om staten väljer att skjuta till resurser för ett mer omfattande 

främjandearbete eller resurser för mer omfattande politisk rapportering.   
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