Om UD:s diplomatprogram
”Det som krävs är att vara en god representant för Sverige,
flexibel, ha relevanta sakkunskaper, vara duktig på språk samt
ha viss interkulturell förståelse. Det är viktigt att beakta mångfald,
som bland annat handlar om stad, land, olika socioekonomiska
förutsättningar och erfarenheter. Du bör även vara prestigelös
och kunna ställa upp på vitt skilda arbetsuppgifter.”
GUFRAN AL-NADAF, rektor Diplomatprogrammet

”Jag tror att man ska vara en nyfiken person som gillar att
analysera och förstå sammanhang och kunna placera Sveriges
roll i det sammanhanget. Du bör också vara en eftertänksam
och prestigelös lagspelare, alla bidrar i stort och smått.”
NICKI KHORRAM MANESH

”Anledningen till att jag haft siktet inställt på UD var att jag
tänkte jag skulle förändra världen, eller göra den lite bättre.
Den förhoppningen har jag fortfarande kvar, även om jag nu
har ett mer realistiskt förhållningsätt till vad vi kan åstadkomma.”
LINN HÄRFAST

”Min erfarenhet är att det är viktigt att vara nyfiken, flexibel
och öppen för förändring. Eftersom diplomatrollen innefattar
många olika arbetsuppgifter, är det bra att vara orädd och
prestigelös. Arbetet kan vara intensivt, man bör vara beredd
på att kavla upp skjortärmarna.”
AMANDA SPORRE

DIPLOMATPROGRAMMET

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.

DIPLOMATPROGRAMMET är ett traineeprogram som förbereder

ANSÖKNINGSKR AV

blivande svenska diplomater för ett arbete i utrikesförvaltningen,
som omfattar Utrikesdepartementet i Stockholm och Sveriges
cirka 100 utlandsmyndigheter. Utrikesförvaltningen är en del
av Regeringskansliet.
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I arbetet som diplomat ingår att bistå svenska medborgare utomlands, att främja
svenska intressen utomlands och att analysera utvecklingen i länder och regioner.
I uppdraget ingår tjänstgöring i såväl Stockholm som olika delar av världen där Sverige
är representerat, inklusive länder med relativt krävande levnadsförhållanden.
Vi vänder oss till akademiker med goda språkkunskaper, ett levande intresse för
svensk inrikes- och utrikespolitik och internationell erfarenhet i form av exempelvis
studier, praktik eller arbete. När man antas till diplomatprogrammet deltar man i
utbildningsdelen under något av de tre första åren vid departementet. Under det år
man deltar i diplomatprogrammet varvas tjänstgöring på en enhet med utbildningspass om totalt cirka 12 veckor.
ARBE TSUPPGIF TERNA INBEGRIPER AT T
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bistå svenska medborgare utomlands,
främja Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska intressen,
analysera globala skeenden och utvecklingen i olika länder och regioner,
bidra till styrningen av det svenska multilaterala och bilaterala biståndet,
stödja svenska myndigheter och intressenter i utlandet,
främja såväl Sveriges handel och näringsliv internationellt som utländska
investeringar i Sverige,
främja kunskap om Sverige och verka för en positiv och heltäckande Sverigebild.

Avslutad akademisk examen motsvarande minst en fil. kand.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska och goda kunskaper i minst ytterligare ett språk, företrädesvis arabiska, franska, mandarin, ryska, spanska eller tyska.
Mycket goda allmänna kunskaper om det svenska samhället samt ett levande
intresse för svensk inrikes- och utrikespolitik.
Erfarenhet av att ha bott, studerat, praktiserat eller arbetat utomlands och ett 		
stort intresse för omvärlden och olika kulturer.
B-körkort.

Därutöver förutsätts du vara ansvarstagande, ha hög integritet och gott omdöme.
Du stimuleras av att verka i många olika roller och trivs med snabba förändringar.
Du har god analytisk förmåga och kan formulera dig väl i tal och skrift, på svenska och
engelska. Du har lätt för att skapa kontakter och samarbeta med andra. Du måste vara
svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
REKRY TERINGSPROCESSEN
Rekrytering till diplomatprogrammet annonseras på sidan Lediga jobb på
www.regeringen.se och i externa medier under hösten, vanligtvis i oktober månad.
Efter ett första urval utifrån ansökningshandlingarna kallas ett antal sökande till
ett skriftligt prov som äger rum i Stockholm. Vid det skriftliga provet testas dina
kunskaper om det svenska samhället, om internationella frågor och i språk samt
din analytiska förmåga. Det skriftliga provet är anonymt.
Nästa steg i urvalsprocessen är intervjuer, tester och övningar på ett utvärderingscentrum. Omkring 15–20 personer antas årligen till diplomatprogrammet. Lönesättningen
utgår från en grundnivå som gäller samtliga antagna och därutöver från relevant
arbetslivserfarenhet (max fem år).
Samtliga antagna har skyldighet att tjänstgöra inom utrikesrepresentationen. Normalt
sker den första utlandsposteringen något av de första tre åren vid departementet,
företrädesvis i länder med relativt krävande levnadsförhållanden.
MER INFO: Kontakta Katarina Byrenius Roslund, Anna Mark-Jungkvist eller
Torbjörn Wisth på Personalenheten, Utrikesdepartementet, 08-405 10 00.

