
Mexikos ambassad 
 

Praktikrapport 

 

1) Allmänna data om praktiken 

Namn: Mexikos Ambassad 

Praktikperiodens längd/omfattning: Heltid, 8 månader (april till januari) 

Handledare: Jorge Salcido Zugasti, Politisk och Ekonomisk Attaché  

Email: jsalcido.embamex@telia.com 

Tel: 08- 663 51 70 

 

 

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

Jag har genomfört min praktikperiod på Mexikos Ambassad i Stockholm. Ambassaden, med 

representation till Lettland och Litauen, har som huvuduppgift att främja Mexikos intressen i 

Sverige, Lettland och Litauen, att främja relationerna och samarbetet mellan Mexiko och de 

tre länderna, ge hjälpa och skydd till de mexikanska medborgare som bor i Sverige, Lettland 

och Litauen samt sprida information om mexikansk kultur och traditioner. Dessa 

övergripande mål genomförs främst inom ramen för fyra områden, politik, ekonomi, kultur 

och turism. Utöver dessa områden, som faller under ambassadens ansvarsområde, finns det i 

samma lokaler också ett konsulat som ofta representerar ”ansiktet utåt”, dvs. ordnar med 

visum för turister, hjälper till med eventuella problem för mexikanska medborgare som 

befinner sig i Sverige, svarar på frågor som inkommer till ambassaden via mail och så vidare.  

Organisatoriskt är praktikplatsen, liksom alla ambassader, hierarkiskt strukturerad där varje 

diplomat har ansvar för ett område enligt följande: 

 

Diplomater: 

 

- Ambassadör Norma Pensado Moreno  

- Minister Tirzo Beltrán Torres, Kanslichef 

- Förste sekreterare María del Pilar Escobar Bautista  

Ansvarig för konsulära frågor samt Multilaterala ärenden 



- Andra sekreterare Maria Teresa Ceron  

Ansvarig för representation mot Lettland och Litauen samt Kultur 

- Andra sekreterare Jorge E. Salcido Zugasti  

Ansvarig för den Politiska och Ekonomiska avdelningen 

 

Utöver dessa diplomater fanns också två stycken personer som är utsända från Mexiko men 

som saknar diplomat status, Jose Luis Hernandez Administrativ samordning och Marco 

Gomez Tadeo på Konsulära avdelningen samt ett antal lokalanställda. Helhetsansvarig för 

Ambassadens olika verksamheter är ambassadören Norma Pensado som är den som ytterst 

representerar den Mexikanska staten i Sverige. 

 

 

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

arbetsuppgifter 

Under min tid på ambassaden arbetade jag som politisk och ekonomisk assistent till ansvariga 

attachén, Jorge Salcido, som även var min handledare. Jag har där fått väsentlig kunskap om 

vad det innebär att jobba på en ambassad. Mitt arbete bestod bland annat av att skriva dagliga 

rapporter om svensk och europeisk politik, att följa med nyhetsrapporteringen och hålla alla 

diplomater underrättade om relevanta händelser. Utöver detta fick jag under min praktik även 

översätta artiklar, diplomatiska brev och andra dokument från och till svenska, engelska och 

spanska. Mer specifikt betydde detta att gå igenom det dagliga nyhetsflödet (läsa DN, SvD, 

DI, Carl Bildts blogg, Regeringen och UD:s hemsidor, nyhetsutskick mm.) och skriva en 

rapport varje morgon till alla diplomater på ambassaden. Jag gjorde även ett liknande utskick 

varje vecka med rapportering av EU händelser (vilka råd sammanträdde och vilka ämnen togs 

upp) med fokus på Sveriges ståndpunkter. När det var ämnen som ansågs särskilt viktiga (ofta 

skedde det genom att jag kom med förslag till min handledare som sedan antingen höll med 

eller gav mig andra prioriteringar) och som behövdes rapporteras till Mexikanska UD så fick 

jag ofta skriva en lite längre rapport (ca en halv till en A4) där det viktiga inte bara var att 

beskriva vem som sa vad utan även analysera orsakerna till att vissa beslut tas eller att samt 

vilka konsekvenser dessa kan tänkas få. Dessa rapporter skickades sen till min handledare 

som gjorde nödvändiga ändringar i språk och stil och som sedan rapporterades via 

ambassadören till Mexiko. Vad gäller översättandet av artiklar och dokument så kunde detta 

innebära allt från artiklar om Mexiko i svensk media (det har ju som bekant varit en hel del 



om kriget mot narkotikan och knarkkartellerna de senaste månaderna) till officiella dokument 

och s.k. verbal notes.  

 

 

4) En sammanfattning av dina erfarenheter av praktikperioden 

Som erfarenhet av hur politik på hög nivå bedrivs i praktiken var min tid på ambassaden 

ovärderlig. Att som svensk och statsvetare få chansen att analysera svensk och europeisk 

politik och att delta i rapporteringen till ett främmande lands utrikesdepartement ger 

naturligtvis en god inblick i hur ambassader generellt jobbar med insamlande av information 

och lägesrapporter som sedan skickas för analysering av respektive lands utrikesdepartement, 

här alltså Mexikos. Men det har också gett en förståelse för hur politiskt arbete kan bedrivas i 

praktiken utanför kontexten av universitet och akademiska teorier. Extra spännande var det 

när man fick ta del av det diplomatiska nätverkandet t.ex. genom att ta kontakter med svenska 

UD för att se hur långt man från Sveriges sida kommit i arbetet med vissa bilaterala avtal och 

samarbeten. På en ambassad, eller åtminstone på denna ambassad, var det ofta ett högt 

arbetstempo med ”snabba puckar” där det viktigaste var att hålla sig uppdaterad för att alltid 

kunna rapportera den senaste utvecklingen till Mexiko. Denna bit upplevde jag som både rolig 

och begränsande, å ena sidan var det roligt att ständigt vara ”med”, vara närvarande i politiken 

då man ständigt följde utvecklingen och man fick anledning att sätta svensk politik i relation 

till internationell politik, både inom EU men även utanför. Dock fanns det på grund av det 

höga tempot sällan tid att göra särskilt djuplodande analyser utan det fick hållas till kortare 

och ytligare rapporter vilket kunde kännas tråkigt ibland då man visste att det fanns mer att 

säga om ett ämne men ingen tid att skriva det.  

 

 

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

perspektiv 

Applicerat på statsvetenskap blir i mitt tycke teorier om institutioner och governance de mest 

användbara, då de kan säga något både om hur praktikplatsen är strukturerad och utfallet av 

denna struktur samt om mellanstatliga relationer och diplomati generellt. Den kanske mest 

kända definitionen av vad en institution är gavs av North och lyder: ”Institutions are the rules 

of the game in a society or, more formally are the humanly devised constraints that shapes 



human interaction”.1 Jag ser ambassadjobb som institutionaliserat då det både underlättar 

skapandet, upprätthållandet och fördjupandet av länders relationer med varandra då den 

skapar ramverk, ett forum med klara regelverk där kontakter främjas men där man även 

bevakar respektive lands politiska trender. Ett vanligt argument är att den globaliserade 

världen gör att länder idag är närmare och mer beroende av varandra än tidigare och att staters 

policys därmed i ökad utsträckning påverkas av händelser utanför dess gränser och i det 

sammanhanget är det naturligtvis intressant att titta på ambassader som aktörer och hur 

institutionella normer och regler styr dessa aktörers beteenden. Man skulle i så fall även 

kunna se till hur designen på en institution som en ambassad påverkar utfallet i policy 

processer och göra jämförelser hur ambassader i olika länder påverkar politik och policy samt 

interaktionen mellan två stater. Hur skapar och förändrar dessa institutioner relationer och hur 

påverkas dessa i sin tur av de relativa maktförhållanden som existerar mellan staten som 

ambassades representerar och värdnationen? Detta argument skulle man även kunna koppla 

till North som menar att även om det är viktigt att skilja mellan institutioner och 

organisationer och policys så influerar institutioner de två senare då de definierar de 

underliggande reglerna för spelet och på så sätt påverkar både vilka slags organisationer som 

skapas och hur de utvecklas. 

 

En annan möjlig koppling är till governance teorier och att anknyta till effektivitet och 

legitimitet och se till exempel till DiMaggio & Powells teorier om isomorfism. Man skulle i 

så fall kunna ifrågasätta huruvida ambassader är hierarkiskt strukturerade på grund av att det 

är effektivast eller för att samordning, samarbete och kontakt mellan grupper, organisationer 

och institutioner genererar ökad harmonisering och likriktning (isomorfism) och att strukturen 

på ambassader därför är resultatet av denna likriktande process snarare än för att hierarki 

skulle vara effektivare än en mer plan struktur. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 North, “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”, 1990:3 


