
Praktikrapport  
 
1) Allmänna data om praktiken: namn på arbetsgivaren, praktikperiodens längd och omfång 
(heltid eller deltid), namn på handledare, adress, tel.nr. och mejladress till handledaren 
 
Namn på arbetsgivaren: Sveriges ambassad Abuja 
Praktikperiodens längd: september 2010 – december 2010 
Omfång: Heltid med övertidsarbete vissa kväller och helger.  
 
Handledare: 
Ambassadör Per Lindgärde 
Per.lindgarde@foreign.ministry.se 
 
Adress:  
41, T. Y. Danjuma Street (Plot 1520) 
Asokoro District 
Abuja, Nigeria 
 
Postadress: 
Embassy of Sweden 
P.M.B. 569 
Garki, Abuja FCT, Nigeria 
 
Tel:  
+234 (0) 987 469 13  
+234 (0) 987 469 15  
+234 (0) 987 469 16  
+234 (0) 987 257 14  
Fax: +870 782248789 
 
Satellittelefon: +870 772248430 (kontorstid) 
Jourmobil: +234 (0)802 426 28 93  
E-post: ambassaden.abuja@foreign.ministry.se 
 
2) En allmän presentation av arbetsplatsen och hur dess verksamhet är organiserad 
 
Ambassaden i Abuja består av både lokalanställda och utsänd personal från UD. När jag 
började min praktik befann det sig 4 utsända och 9 lokalanställda på ambassaden, och utöver 
det vakt- och städpersonal. Efter cirka 1,5 månad fylldes en vakant post temporärt av en ny 
utsänd person från UD, vilket innebar att det då fanns 5 utsända plus jag själv på ambassaden.  
  
Ambassadens främsta uppgift är företräda och bistå Sverige och dess olika samhällssektorer i 
främjandet av svenska intressen i verksamhetsländerna Nigeria, Ghana, Benin och Togo, samt 
gentemot den regionala samarbetsorganisationen ECOWAS. Ambassaden verkar för stärkta 
relationer mellan Sveriges och dessa länders regeringar, samt mellan invånare, organisationer 
och företag.  
    
Ambassaden följer också verksamhetsländernas politiska och ekonomiska utveckling och 
redovisar och analyserar denna i rapporter till UD eller andra huvudmän, såsom 
Migrationsverket, Exportrådet och Sida. Jag skrev fem olika landrapporter och fem olika 



reserådsrapportet för de länder ambassaden ansvarar för. Jag var också med och skrev 
rapporter för hur man kan starta företag i Nigeria och en djupgående, självständig rapport 
rörande könsrelaterat våld. Jag skrev också rapporter om Ghanas ekonomiska utveckling samt 
oljeindustri inför handelsminister Ewa Björlings besök i regionen.     
 
Ambassadens konsulära avdelning hanterar pass-, viserings- och tillståndsärenden samt 
medborgarskapsfrågor. I förekommande fall ges också konsulär service åt svenskar i landet. 
Här fick jag bistå med enklare pass-, viserings- och tillståndsärenden. Jag svarade mestadels 
på olika frågor över mail, men också över telefon och direkt till person. När en bomb 
exploderade inför firandet av landets 50-åriga självständighetsdag fick jag rapportera om 
incidenten på hemsidan. Ett 50-tal personer blev skadade och 11 avled. Sedan inkom det en 
del bombhot varpå jag en gång följde med en kollega till ambassaden mitt i natten för att få 
tag till alla nummer vi hade till svenskar befinnande i landet. Då varnade vi dem genom mass-
sms att inte infinna sig på offentliga platser och nära moskén i Abuja, som ofta utsattes för 
bombhot. Det smällde inte av någon mer bomb förens på nyårsafton, då på ett populärt 
matställe främst för lokalbefolkningen. Ett 10-tal personer avled men ingen svensk har avlidit 
eller skadats vid något av bombtillfällena.   
 
3) En presentation av din position inom organisationen samt en beskrivning av dina 
arbetsuppgifter 
 
Min position inom organisationen var en mycket flexibel praktikant. Som jag har beskrivit 
ovan fick jag prova på en rad olika arbetsuppgifter, allt ifrån administrativt arbete till 
främjande arbete. Jag fick ta relativt stort eget ansvar vilket passade mig perfekt och jag 
uppmuntrades också till att ta egna initiativ. Jag fick genom mitt personliga intresse för frågor 
rörande mänskliga rättigheter utvecklas i den rollen på ambassaden. Jag skrev än längre 
rapport om könsrelaterat våld i Nigeria och eftersom Sverige blev vald som EU:s 
kontaktpunkt för frågor rörande mänskliga rättigheter fick jag boka möten och träffa massor 
av människorättsorganisationer samt representanter för dessa frågor från EU-delegationen. 
Jag bistod också med att skriva andra rapporter och nyhetsbrevet. Jag svarade på frågor på 
mailen, var med och planerade och framförde en konferens. Hade eget ansvar för Seven, en 
berättarteater om mänskliga rättigheter.  
 
Som jag nämnde kort ovan var jag när jag gjorde min praktik med på, för ambassadens vägnar 
med en annan kollega, att anordna en konferens i Abuja rörande människohandel tillsammans 
med Svenska Institutet och NAPTIP (ett nigerianskt regeringsorgan som arbetar med frågor 
rörande människohandel). Jag var kontaktperson för SI och NAPTIP för ambassaden och det 
var oerhört mycket planering och arbete för att få alla trådar att gå ihop. Att anordna en 
konferens på den här skalan i Nigeria kräver sin kvinna, men resultatet blev oerhört lyckat. 
Över 200 nyckelpersoner från Sverige och Västafrika, så som myndighetsrepresentanter, 
polis, åklagare, professorer och andra aktiva i kampen mot människohandel, närvarade och 
utbytte erfarenheter och strategier. Konferensen öppnades av presidentfrun, Patience 
Goodluck Jonathan, som underströk att människohandel är ett stort problem i Nigeria men 
också i högsta grad ett globalt problem som vi behöver konfrontera på en internationell nivå.  
 
Under konferensen låg det betoning på det svenska policyexemplet i hur vi jobbar med att 
förebygga människohandel och prostitution för sexuella ändamål. Detta var mycket intressant 
då jag läst en kurs under det internationella master programmet om ”gender equality policy” 
där ett delmoment i kursen var att jämföra länders olika policys rörande prostitution, var det 
oerhört lärorikt att se det svenska policyexemplet ihop med de västafrikanska. Det var också 



intressant att se hur människohandel och prostitution diskuterades i det transnationella 
nätverket bestående av västafrikanska och svenska aktörer. Problematiken rörande 
människohandel i Nigeria presenterades mer specifikt av NAPTIP, ECOWAS, FN, polis och 
intresseorganisationer verkande inom regionen, och fattigdom och efterfrågan framhölls då 
vara de största bidragande faktorerna till förekomsten av människohandel. NAPTIP 
underströk vikten av ett närmare samarbete mellan olika aktörer på nationell nivå men också 
ett större samarbete mellan länder, inte minst inom ramen för migration.  
 
I och med konferensen ansvarade jag också för uppsättningen av Seven på ambassadens 
vägnar, en dokumentärteater som visades två gånger i Abuja som ett komplement till 
konferensen. Seven bygger på sju olika intervjuer med kvinnorättskämpar och föreställningen 
söker att uppmuntra till ett engagemang för mänskliga rättigheter och uppmana till dialog för 
de ”tysta” berättelser, bland annat rörande människohandel, som behövs uppmärksammas i 
offentligheten. Över 300 personer kom för att se den öppna premiären av Seven i Abuja och 
Hafsat Abiola, som är en av dem som gett sin röst till Seven, närvarade personligen. Jag fick 
tid och möjlighet att träffa Hafsat Abiola på tu man hand för att prata om mänskliga 
rättigheter och kvinnors situation i Nigeria utifrån hennes perspektiv och erfarenheter. 
Regissören, Hedda Krausz Sjögren, hade satt samman en ensemble i Abuja bestående delvis 
av ambassadör Maj-Inger Klingvall från UDs Afrikaenhet i rollen som Inez McCormack och 
Nollywoodskådespelaren Carol King i rollen som Hafsat Abiola.  
 
Dr. Alban och Charly Boy hade också en konsert i samband med konferensen som jag fick 
vara med och assistera inför. Dr. Alban och Charly Boy visade sig ha ett brinnande intresse 
för problematiken kring människohandel. Konserten lockade en publik på över 700 personer 
och de insamlade pengarna från konserten gick till NAPTIP’s fond för att stödja offer för 
människohandel.  
 
Utöver ovanstående intervjuade jag en rad människorättsorganisationer för att bistå i att lägga 
upp en handlingsplan för hur Sverige och EU bäst kan stödja människorättsaktivister i 
Nigeria. Jag var också med på ett antal andra möten rörande frågor till EU-delegationen så 
som mänskliga rättigheter, det uppkommande valet, handel och så vidare. Samt en del andra 
möten t.ex. rörande en nordisk energidelegation. Medan jag var på ambassaden besökte Ewa 
Björling Ghana med en handelsdelegation och hon besökte också Nigeria. Jag hjälpte till att 
sammanställa material som låg som underlag för hennes besök. Handelsfrågor är en viktig del 
av ambassadens arbete.  
 
4) En sammanfattning av dina erfarenheter av praktikperioden 
 
Jag har fått så oerhört många erfarenheter från praktikperioden. Främst har jag växt i min 
yrkesroll. Det var ett privilegium att vara praktikant på ambassaden för det öppnade så många 
dörrar. T.ex. när jag vi arrangerade konferensen representerade jag ambassaden på möten med 
NAPTIP, eller inför hotel managern på Sheraton där konferensen senare hölls, och jag togs på 
allvar, mina åsikter räknades. Jag fick vara med och forma konferensen. Jag har fördjupat 
mina kunskaper ytterligare i att skriva rapporter och det var intressant att utveckla mina 
politiska kunskaper inom regionen. Jag lärde mig oerhört mycket om hur den nigerianska 
politiska situationen utvecklades på mycket nära håll, och jag är spänd och nyfiken inför det 
uppkommande valet. Jag lärde mig också om de generella politiska tendenserna i den 
västafrikanska regionen. Det var också en otrolig känsla att till exempel då jag ombads skriva 
en rapport om ECOWAS, och jag satt och läste i böcker och letade information på Internet, så 
tänkte jag men jag åker dit och frågar dem det jag söker svar på rakt ut som komplement till 



det jag skrivit. Tänka sig, ECOWAS huvudkontor låg bara 10 minuter från ambassaden. Så 
jag tog en taxi dit och gick rakt in och blev mottagen av en rad olika människor som jag 
hittade där som arbetade inom olika positioner i organisationen och frågade dem frågor om 
ECOWAS. Något som fungerade i Nigeria, att man kunde gå rakt in sådär, från min 
erfarenhet är det beteendet inte lika uppskattat i Sverige. Men det var positivt och lärorikt för 
mig att besöka ECOWAS och personer där på det sättet. På liknande sätt besökte jag Human 
Rights Commission.  
 
5) Reflektioner kring praktiken och/eller praktikplatsen ur ett statsvetenskapligt perspektiv 
 
Genom ett statsvetenskapligt perspektiv så fick jag i praktiken möta flera individer och 
komma i kontakt med flera organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Jag såg hur 
en rörelse uppstått som arbetar med dessa frågor, vad för problem de stöter på i det 
nigerianska samhället och var det har för strategier och mål för att motverka övergrepp på de 
mänskliga rättigheterna. Helt enkelt den nigerianska diskursen rörande mänskliga rättigheter. 
Jag såg också tydliga maktrelationer i samhället genom att sätta på mina ”genus-glasögon”. 
Politikerna som bestod av ca 95 % var män och oerhört högavlönade. Det var såklart väldigt 
korrumperat i Nigeria och många hade fått sina poster på det sättet. En sak som läckte ut i 
media när jag var där att de nigerianska lagstiftarna tjänade mer än USA:s president Obama1. 
Det var något oerhört. Jag tror de tjänande några 100 000 SEK per dag. Sedan, deras fruar 
som inte en tjänade en krona men fick pengar genom sina män. Rent generellt var Nigeria ett 
väldigt ojämnställt mansdominerat samhälle. Jag trodde att vi kanske skulle se en revolution 
eller något slags uppror i likhet med det vi just sett i Tunisien och Egypten, på grund av dessa 
hutlösa löner och kvinnoförtryck. Speciellt med tanke på att ca 90 % av befolkningen lever 
för under 3 USD per dag och 70 % av befolkningen lever för under 1.25 USD per dag, men 
inget av detta. Istället hade den gemene man en tendens att prata väldigt öppet om politik och 
hur rikt land Nigeria var på fyllt med olja och möjligheter, ändå såg upp till dessa 
korrumperade män på något sätt. Lite kusligt. De tycktes inte se de strukturella förtryck de var 
utsatta för. 
  
När jag var på EU mötena och representerade Sverige fick jag lära mig att man sade en sak på 
mötena och en annan sak efter. Jag lärde mig att man inte tycker till om något personligt utan 
man framförde endast sin nationella regering politiska ståndpunkter. Det är min politiska 
analys att det t.ex. på grund av att Sverige internationellt är ganska känt för att ligga i 
framkant med frågor rörande jämlikhet och mänskliga rättigheter som de blev EU-
delegationens naturliga kandidat för att figurera som kontaktperson för EU-delegationen 
rörande mänskliga rättigheter i Nigeria. Efter EU-mötena hände det också att personer delgav 
sina intryck av mötet till mig. Då fick jag t.ex. höra ”åå jag är så himla trött på Spaniens 
hållning i fråga x, de sitter bara och förhalar och försvårar allt med flit genom att referat till 
Lissabonfördraget. Det är bara för att deras regering skickat ut de signalerna. Det måste 
verkligen sitta någon EU-freak i deras regering som lusläser varje fördrag efter förra valet”. 
Genom t.ex. sådana diskussioner lärde jag mig att länders politiska ståndpunkter från t.ex. 
långt långt borta i Spanien kan ha stor inverkan på vad vi kan komma fram till på ett litet EU-
möte i Abuja. Tendenser till supranationella organ genomsyrade våra möten. Jag förstod 
statsvetenskapligt att de som kom från ambassader och var närvarande på mötet var budbärare 
för deras regeringar, det var också vid flera tillfällen som de sa de högt, ”det här är min 
regeringsståndpunkt och kanske inte min personligen, men det spelar ingen roll för vi måste 
hålla oss inom regeringens utrikespolitiska ramar”. Det hände också att en del länder just hade 

                                                 
1 http://pmnewsnigeria.com/2010/07/28/nigeria%E2%80%99s-federal-legislator-earns-more-than-obama/  



haft ett nationellt val och då var de utsända från ambassaderna var tvungna att vänta och se 
om det kom en nyvald vad de skulle ha för utrikespolitiska åsikter i vissa frågor för att sedan 
kunna gå vidare i dessa frågor. Från toppen och neråt togs de politiska besluten. Sedan också 
om det jag har läst innan om hur politiska beslut fattas i ”korridorerna” och inte på mötena där 
protokoll förs var väldigt tydligt.   
 
 
 
 


