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 1. Allmänna data om praktikperioden 
 

Arbetsgivaren: Sveriges ständiga representation vid FN, New York, USA 

Handledare: Tomas Wiklund, tomas.wiklund@foreign.ministry.se 

Omfång, Arbetstid: >40 timmar/vecka, 16 veckor (8 september – 22 december 2010) 

 

 2. Organisationen: 
Sveriges ständiga representation vid FN har cirka 30 anställda bestående av utsända diplomater och 

av lokalanställda. Representationen har fler anställda under hösten än under våren till följd av en 

högre arbetsbelastning i och med att generalförsamlingen och FN:s olika utskott sammanträder då. 

Representationen är en av Sveriges utlandsmyndigheter under Utrikesdepartementet. Det dagliga 

arbetet leds av Sveriges FN-ambassadör. Till sin hjälp har denne en vice-ambassadör och två 

gruppledare, en från utvecklingsgruppen och en från den säkerhetspolitiska gruppen. På ett mer 

övergripande plan leds arbetet, som för övriga utlandsmyndigheter, av regeringen. 

Arbetsplatsen är uppdelad i två huvudgrupper, en inriktad mot utvecklingspolitik och en inriktad 

mot säkerhetspolitik. Utöver dessa finns det utsända som arbetar med bland annat fredsbyggande, 

mänskliga rättigheter och juridiska frågor. 

Representationens främsta uppgift är att företräda Sverige inom FN i New York och att där 

genomdriva de beslut regeringen har fattat och som har utarbetats inom UD. En annan stor 

arbetsuppgift är att bevaka olika möten och beslut inom FN-systemet från New York. I detta ingår 

även att bevaka de organ där Sverige inte alltid är representerat, såsom säkerhetsrådet. Den 

information som insamlats skickas sedan hem till en eller flera enheter och handläggare inom 

Regeringskansliet, inte sällan med begäran om instruktion, till exempel inför en omröstning, och till 

andra utlandsmyndigheter. Efter att generalkonsultatet i New York lades ner har FN-

representationen tillsammans med det nya honorärkonsultatet ett delat ansvar för 

beredskapsplanering. Ytterligare en uppgift är att upprätta och bibehålla kontakter med 

tankesmedjor och andra icke-statliga aktörer. 

 

 3. Min placering och arbetsuppgifter 
Under perioden var jag placerad vid den säkerhetspolitiska gruppen, där min handledare ansvarade 



för bevakningen av Afrika varför jag till stor del fokuserade på FN-systemets engagemang på 

kontinenten. Eftersom man som praktikant inte får föra Sveriges talan i olika sammanhang föll det 

sig naturligt att fokusera på bevakning av möten och rapporter. Detta innebar framförallt att jag 

bevakade säkerhetsrådets aktiviteter. Säkerhetsrådet kallas inte sällan för FN:s kabinett. Eftersom 

det är det enda organet som kan fatta beslut, resolutioner, som alla medlemsstater måste följa, är 

dess agerande av stor vikt. Säkerhetsrådet är även ett av de få organ där ingen samordning, 

exempelvis inom EU, sker, istället sitter länder där på bilateral basis. Eftersom Sverige inte hade 

någon plats i rådet under perioden kom mitt arbete att bestå av att närvara vid de öppna möten som 

hölls och att där ta noggranna anteckningar. Rådets möten var vanligtvis i form av debatter samt 

antaganden av resolutioner. Därutöver bevakade jag rådets slutna överläggningar. Jag fick då, 

tillsammans med kollegor från andra länder, sitta och vänta utanför säkerhetsrådet tills de hade 

slutfört sina diskussioner. Då framträder så ett undantag av regeln och betydelsen av Sveriges 

medlemskap i EU träder fram. De tre EU-länder som under perioden satt i rådet (Österrike, samt de 

ständiga medlemmarna Storbritannien och Frankrike) turades nämligen om att ge en informell 

briefing till de från andra EU-länder som fanns på plats efter överläggningarna. I slutet av varje 

vecka gavs även en briefing vid EU:s representation till FN. 

Den information jag samlat in hade jag sedan i uppgift att skriftligt sammanställa enligt en speciell 

mall, för att sedan överlämna texten till min handledare för granskning. Rapporterna  skickades 

sedan till bland annat UD i Stockholm. 

Utöver detta hade jag i uppgift att sammanfatta rapporter om FN:s insatser och kontor i olika delar 

av världen, främst i Afrika eftersom en överväldigande majoritet av insatserna återfinns där, som 

generalsekreteraren (i praktiken dock skrivna av FN-sekretariatet) regelbundet  överlämnar till 

säkerhetsrådet som beslutsunderlag. Sammanfattningen och rapporten skickades sedan till UD:s 

säkerhetspolitiska enhet (UD-SP) och till berörda ambassader och handläggare. 

Vidare hjälpte jag under perioden till att bevaka sammanträden i det första utskottet, som har hand 

om nedrustnings- och avväpningsfrågor, och det fjärde utskottet, som har hand om 

avkolonialiseringsfrågor och särskilda politiska frågor. Ett exempel var resolutionen om Västsahara 

och dess status, som behandlades i det fjärde utskottet. Dessa inhopp gav mig möjlighet att bevittna 

och dra erfarenhet från förhandlingsarbetet som är en mycket central del av arbetet inom FN-

systemet. 

Dessutom hjälpte jag min handledare med bevakningen av ett antal av generalförsamlingens 

resolutioner, främst sådana rörande Afrika. Här kan exempelvis nämnas resolutionen om FN:s 

samarbete med Afrikanska Unionen, en av resolutionerna om FN:s samarbete med regionala 

organisationer, och resolutionen om diamanters roll i konflikter. 

I september, när generalförsamlingens allmänna debatt hålls, turades jag och de andra 



praktikanterna om att sitta vid Sveriges bänk och ta anteckningar från ländernas tal. Eftersom 

toppmötet för uppföljningen av milleniemålen ägde rum i anknytning till generalförsamlingens 

öppnande var detta en intensiv tid och ett fantastiskt startskott för resten av perioden. 

Slutligen hade jag tillfälle att bevaka arbetet inom den relativt nya Fredsbyggandekommissionen. 

Detta var speciellt intressant dels eftersom det gav mig en delvis annorlunda bild av olika 

situationer än den jag fick genom säkerhetsrådet, dels eftersom kommissionen har varit väldigt 

kontroversiell. 

 4. Erfarenheter 
Praktikperioden vid FN-representationen har gett mig ett närmast oändligt antal nya lärdomar och 

erfarenheter, liksom flera särskilt minnesvärda stunder. Bland de lärdomar och erfarenheter som i 

efterhand förefaller speciellt framträdande kan nämnas språket inom UD samt diplomatin som 

arbetsmetod. 

 

Den språkdräkt som används inom Utrikesdepartementet i stort är överlag mycket mer komplicerad 

och formell än vad man som student normalt är van vid. En nämnvärda erfarenhet i sammanhanget 

är att det är viktigt att tänka på hur man formulerar sig skriftligt även i till synes mer informella 

sammanhang, kanske främst via e-post, eftersom man aldrig vet vem informationen kan komma att 

vidarebefordras till. 

 

En utmaning låg i att de möten jag bevakade och rapporterade från hölls på engelska, eller på något 

av FN:s andra officiella språk med tolkning, emedan texten jag skulle skriva var på svenska. 

Eftersom det engelska språket har ett mycket större ordförråd än det svenska och eftersom det var 

viktigt att ge en korrekt bild av vad som verkligen sades så kunde översättningsmomentet vara en 

utmaning. Över tid utvecklade jag dock en slags egen ordlista då flera uttryck regelbundet återkom. 

Det är således som praktikant viktigt att ha en utmärkt nivå på sin engelska och att snabbt kunna 

tillgodogöra sig stora mängder information. Inom det språkliga temat kan även nämnas att man 

inom FN, och i diplomatiska sammanhang i stort, alltid torde ha fördel av att ha språkkunskaper 

utöver engelska och svenska. Ett exempel på detta är att bland annat Frankrike kunde prata franska 

vid EU-samråden och eftersom det där inte finns någon tolkning hade jag användning av mina 

universitetsstudier i franska. Att ha fått stor praktisk erfarenhet av att skriva kort och koncist och att 

kunna sammanfatta stora mängder material tror jag kommer att vara av stor nytta både under 

återstoden av universitetsstudierna och under det kommande arbetslivet.  

 

Diplomati var av naturliga skäl en mycket central arbetsmetod vid FN-representationen och jag 



hade dagligen möjlighet att bevittna hur diplomati kunde utövas. Diplomatin har många gånger 

kritiserats för att vara onödigt hemlig och sekretessbelagd, men i min erfarenhet är detta allt som 

oftast av nödvändighet. Den allra största mängd information som passerar från exempelvis FN-

representationen är öppen och (relativt) fri, men när den är hemlighetsklassad så är den så av goda 

anledningar. Information från känsliga källor behöver i min uppfattning kunna hållas under 

sekretess, dels för att skydda uppgiftslämnarna och uppmuntra dessa att fortsatt bidra med 

information, dels för att informationen är av sådant slag att dess spridning skulle kunna orsaka 

skada. De snart sagt dagliga mötena i FN:s olika organ, fonder och program är även de en form av 

diplomatiskt arbete. FN som organisation beskylls inte sällan av kommentatorer och media för att 

vara ineffektivt och till och med för att ha spelat ut sin roll. Vid flera tillfällen hade jag dock 

chansen att se en alltför ofta översedd sida av FN-systemet, nämligen att det fungerar som ett forum 

för diskussioner och möten som annars skulle vara svåra att åstadkomma. Det är i min mening 

ovärderligt att länder kan diskutera svåra frågor i ett så pass öppet format. Flera gånger framstod det 

som om diplomatin, även om även den är politisk, är ett sätt att undvika att politik tar steget till 

krig. Istället för att se diplomatin som odemokratisk kan man således se den som ett sätt att i 

nationers namn undvika krig. 

 5. Tillämpning av ett statsvetenskapligt perspektiv 
 

Eftersom jag tillbringade mycket tid i säkerhetsrådet föll det sig naturligt att jag utvecklade både en 

större förståelse och ett större intresse för organet. Under perioden hölls även en debatt i 

generalförsamlingen om säkerhetsrådet och dess sammansättning. Vidare närvarade jag vid valet till 

säkerhetsrådets tillfälliga medlemmar och rapporterade hem om resultatet av omröstningen. Med 

bakgrund i dessa erfarenheter tänkte jag här kortfattat behandla dels säkerhetsrådets arbetssätt, dels 

dess ökade samarbete med Afrikanska Unionen, en annan internationell organisation som ofta var 

företrätt i säkerhetsrådet. 

 

Säkerhetsrådets uppgifter, såsom de formulerats i FN-stadgan, har förblivit oförändrade. Organets 

huvudsyfte är således fortsatt att övervaka internationell fred och säkerhet och att arbeta för att 

undanröja hot mot denna. Säkerhetsrådets arbete har dock genomgått förändringar, som ofta 

kommer i skymundan. Det skulle kunna argumenteras för att en del av de mindre procedurella 

förändringar som kontinuerligt sker under de olika ländernas ordförandeskap i rådet (där vissa är 

mer konventionella än andra) kan komma att påverka rådets arbete och insatser. Under 

praktikperioden hade jag möjlighet att observera flera av de förändringar som säkerhetsrådet har 

genomfört för att underlätta arbetet och för att, enligt somliga, moderniseras. Bland de procedurella 



kan nämnas en ökad användning av videokonferenser med deltagare som befinner sig i fältet, fler 

informella briefingar med sekretariatet och informella överläggningar med representanter för 

framförallt Afrikanska Unionen (till följd av Afrikas framträdande plats på säkerhetsrådets agenda). 

Speciellt spännande tyckte jag att det möte USA, som decembermånads ordförande, sammankallade 

till med ungdomar från hela världen, för att ge dessa en möjlighet att tala inför säkerhetsrådet om 

det ungdomsgenerationen upplever vara de största hoten mot internationell fred och säkerhet. Dessa 

förändringar kan sammantaget tas för att vara små tecken på en önskad vilja att öppna upp 

säkerhetsrådets arbete för nya och vidare kretsar. Det ökade engagemanget med andra aktörer, 

såsom AU, leder mig över till den andra delen av denna kortfattade analys. 

 

Säkerhetsrådet har i allt högre utsträckning kommit att samarbeta med regionala organisationer och 

även att delegera utförandet av olika fredsbevarande insatser till dylika. Det mest framstående 

exemplet är Afrikanska Unionen (AU). Under hösten fortgick två olika insatser under FN mandat 

med truppbidragare från AU, nämligen AMISOM i Somalia, och UNAMID i Darfur, Sudan. Den 

sistnämnda insatsen är speciellt intressant då den är en så kallad hybridinsats, en kombination av en 

FN- och AU-insats. Att ge mandat till regionala organisationer för att utföra insatser beslutade av 

säkerhetsrådet kan ses ur flera perspektiv och kan med fördel kombineras med den överstående 

beskrivna avvägningen mellan legitimitet i beslutsfattandeprocedurer och i utfall. 

Ett argument för delegering skulle kunna vara att det ökar legitimiteten hos en insats. En dylik 

argumentation torde lyda att legitimiteten skulle öka dels genom att inflytandet ökar från den 

berörda regionen, dels genom att insatsen skulle hålla en högre trovärdighet och legitimitet hos 

regeringen och folket i det aktuella landet. Det sistnämnda skulle kunna vara kopplat till dels en 

uppfattad effektivitetsvinst, exempelvis till följd av en större förståelse för den lokala kontexten, 

dels från att regeringar kan identifiera sig mer med AU än med FN och således betrakta den förra 

som mer legitim än den senare. 

Den ökade betydelsen av AU har dock emottagits med viss skepsis, även av vissa 

säkerhetsrådsmedlemmar. Det främsta argumentet bland skeptiker till den ökade rollen för regionala 

organisationer är att säkerhetsrådets roll som aktören med det primära ansvaret för internationell 

fred och säkerhet kan komma att undergrävas. Bakom detta argument kan tänkas ligga å ena sidan 

en vilja att behålla säkerhetsrådets fokus på traditionella uppgifter, å andra sidan en oro för att andra 

aktörer än de 15 rådsmedlemmarna kan komma att få inflytande över rådets beslut. Ett andra 

argument som har hörts är att AU kan vara föremål för krav (ofta uppfattade som oönskade) från 

regeringar i länder som är föremål för fredsbevarande insatser. Empiriskt finner detta argument visst 

stöd i Darfur, där regeringen i Khartoum har utfärdat riktlinjer och krav på insatsen i regionen. 

Dock försvagas argumentet av att det var i Tchad som en regering kraftigast ställde krav på insatsen,  



MINURCAT, som emellertid var en FN-ledd fredsbevarande insats utan direkt engagemang från 

AU. Säkerhetsrådet tvingades till slut avsluta insatsen i förtid efter att det visat sig omöjligt att 

upprätthålla en insats som motarbetas av en regering. Således finns visst stöd för att anse att idén 

bakom fredsbevarande insatser har kommit att urvattnas, efter begreppets utvidgning på 1990-talet. 


