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1. Svenska FN-representationen, New York 
 

Sveriges ständiga representation vid FN i New York är en del av den svenska 

utrikesförvaltningen, med statsråden Carl Bildt, Gunilla Carlsson och Ewa Björling som ytterst 

politiskt ansvariga. Ambassadörerna Anders Lidén och Per Örnéus verkar som ordinarie 

respektive biträdande myndighetschefer i NY.  På representationen arbetar ett 50-tal anställda, 

inkluderat cirka 15 ambassadråd och ambassadsekreterare, ett antal förstärkare från UD i 

Stockholm, flera lokalt administrativt anställda samt en ständigt återkommande ”stab” av 

praktikanter från diverse svenska (och ett danskt) lärosäten.  

 

Under den femtonveckorsperiod som sträckte sig från den 8:e september till den 19:e december 

hösten 2008 var jag en av sex heltidsarbetande praktikanter vid representationen. Jag och en 

medpraktikant placerades i utvecklingsgruppen som, förutom oss två, bestod av fem kollegor med 

ansvar för utvecklingsrelaterade sociala och ekonomiska frågor i Generalförsamlingens andra 

(och till viss del tredje) utskott. Harald Fries, samordnaren för utvecklingsgruppens arbete, 

fungerade även som min handledare under hösten (se kontaktuppgifter i slutet av rapporten).  

 

Representationens huvudsakliga uppgift är att representera och bevaka svenska intressen i FN 

samt att förhandla för Sveriges räkning under EU-samråd tillika i FN:s generalförsamling, dess 

sex olika utskott samt de diverse program, fonder och styrelser som Sverige är medlem i. 

Representationen har organiserat sin verksamhet utifrån arbetet som sker inom FN, med en 

ansvarsgrupp per utskott, förutom det första och fjärde utskottet som tillsammans med 

säkerhetsrådet bevakas av representationens säkerhetspolitiska grupp.  

 

Höstterminens arbete präglas främst av förhandlingarna i utskotten och i generalförsamlingen, 

vilka pågår i intervaller från mitten av oktober till slutet av december. Inom de olika utskotten 

förhandlas ett stort antal resolutioner som ska antas inom en viss tidsram. För Sverige, liksom för 

de andra EU-länderna, är processen tudelad. Det gäller både att kommunicera med UD i 

Stockholm för att få instruktioner om Sveriges prioriteringar och readlines samt att samordna 

svenska intressen med övriga EU-länders för att EU ska kunna tala med en enad röst i 

förhandlingarna.  

 

Arbetet under hösten har för övrigt varit något intensivare än tidigare år på grund av 

förberedelserna inför Sveriges övertagande av ordförandeskapet i EU den 1 juli 2009.  
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2. Rollen som praktikant 
 

Mina förberedelser inför praktiken inleddes under senvåren/försommaren 2008. Efter det 

glädjande beskedet att jag tillsammans med mina fem kollegor hade accepterats som praktikant 

under hösten skulle flertalet praktiska ting ordnas. Representationen i NY var tydlig med att den 

inte kunde bistå med hjälp i fråga om resa och bostad. Lyckosamt nog uppfyllde praktiken kraven 

för Sidas resestipendium för praktik vid internationella organisationer, vilket gav mig möjlighet att 

klara den ekonomiska situationen.  

 

Efter en veckas smått hysterisk bostadsjakt i betongdjungeln, inleddes praktiken med en 

introduktionsvecka på representationen. Under ett par intensiva dagar fick vi bekanta oss med 

verksamheten och arbetet ur flera olika perspektiv varvat med praktiska genomgångar och bland 

annat underskrift av tystnadspliktsavtal.  

 

Som tidigare nämnts placerades jag, tillsammans med min praktikantkollega, i utvecklingsgruppen 

med Harald Fries som handledare. Det var den enda gruppen med två praktikanter. Min kollega 

arbetade med humanitära frågor och jag placerades efterhand inom klustret för hållbar utveckling 

tillsammans med ambassadrådet Jakob Ström, som kom att fungera som en extra handledare 

eftersom vi arbetade väldigt nära varandra under den mest intensiva perioden.  

 

Den första tiden på praktiken präglades till stor del av allmän förvirring rörande vilken roll jag 

skulle spela som praktikant. Trots försök från handledarna att förklara arten av det arbete som 

väntade oss under det kommande intensiva förhandlingsarbetet, fortsatte denna förvirring under 

ett par veckor. Handläggarna på NY-representationen arbetar under stor press och utifrån ett 

väldigt späckat schema inkluderat långa dagar och många sena kvällar. Det fanns således inte 

alltför mycket tid för dem att ”lära upp” oss och att i detalj handleda oss i arbetet. 

 

Den inledande praktiktiden bestod därför av att lära känna systemet, genom att följa med 

handläggarna samt att på egen hand täcka diverse möten, sammanträden och evenemang som de 

inte hade möjlighet att bevista. Därefter följde en muntlig eller skriftlig avrapportering som, då 

handläggarna ansåg det vara av intresse för Stockholm att ta del av, skickades hem via mail, fax 

eller telemeddelande.  
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I början av oktober fick min kollega Jakob Ström förfrågan om att som facilitator leda 

förhandlingsarbetet med klimatresolutionen, som är en de största och mest komplicerade 

resolutionerna. Då detta skulle ta mycket tid i anspråk, bestämdes det att jag skulle assistera 

honom samt på egen hand ansvara för bevakningen av ett antal resolutioner inom klustret för 

hållbar utveckling. 

 

Mina främsta uppgifter under förhandlingsperioden blev således att följa EU-samråden, som 

hölls varje morgon vid 8-tiden, och bevista förhandlingarna i andra utskottet, vilka pågick från 10 

till 18 varje dag. Oftast hölls dock inte tidsramarna, så att förhandlingarna försenades eller 

bordlades. Vidare blev det även mer regel än undantag att förhandlingarna pågick under sena 

kvällar och tidvis även in på småtimmarna. Efter varje EU-samråd och förhandlingstillfälle var 

sedan min uppgift att rapportera hem till UD och Miljödepartementet, samt i vissa fall även 

Näringsdepartementet, om vad som diskuterats och framkommit under dagen, samt att be om 

och sätta deadlines för instruktioner för det svenska agerandet under kommande samråd och 

förhandlingar.  

 

Det var från början tydligt uttalat att vi som praktikanter vid representationen inte skulle riskera 

att hamna i situationer där vi skulle kunna tas för ”legitima” representanter för svenska staten och 

således hamna i eventuellt olustiga situationer. Därför var regeln att praktikanter fick sitta bakom 

Sveriges skylt under EU-samråd och i generalförsamlingen om ordinarie handläggare saknades, 

men ingen praktikant fick uttala sig eller framföra svenska ståndpunkter i ovan nämnda 

sammanhang. Från min synpunkt är detta en mycket bra regel. FN-systemet och det svenska 

arbetet i NY är intensivt och komplicerat och det tog relativt lång tid innan jag ens delvis förstod 

vad man egentligen sysslade med.  

 

Då förhandlingsarbetet efter mycket hårt arbete från alla inblandade parter hade avslutats (i tid 

för ovanlighetens skull) blev det åter en period av att täcka diverse evenemang. Vidare skedde ett 

visst sammanfattande arbete för att summera hösten och förbereda inför nästa års verksamhet.  

 

3. Lärdomar, erfarenheter och den statsvetenskapliga relevansen 
Praktiken i NY har på alla sätt varit en fantastiskt spännande och lärorik tid för mig som 

statsvetare. Jag har inte bara fått en intim insyn i den svenska utrikesförvaltningens arbete, utan 

även en inblick i det som sker i maktens korridorer på den internationella arenan.  
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För en något naiv idealist med till viss del rosaskimrande idéer om vad FN som världens enda 

egentliga internationella demokratiska organisation kan och bör åstadkomma, präglades det första 

riktiga mötet med det internationella samfundet till stor del av frustration och cynism. Det var 

svårt att förstå vikten av de långa och ineffektiva diskussionerna staterna emellan, där det enda 

som för ett otränat öra egentligen pågick, var tidsödande och irrelevanta förhandlingar om 

petitesser som huruvida en resolution bör välkomna eller erkänna ett dokument, ett möte eller ett 

initiativ. Människor runt vår glob svälter ihjäl, dör till följd av konflikter, krig och naturkatastrofer 

och där sitter världens ledare och förhandlar i timmar - om ord.  

 

Jag upplevde det som att de senfärdiga och alltför små framstegen, både inom EU-kretsen och i 

den internationella dialogen i FN, var ett resultat av idén om att ständigt basera nuvarande och 

nya förhandlingar och interaktioner på ”redan överenskommet språk”. Jag frågade mig ofta hur 

framsteg någonsin skulle kunna ske om världens stater om och om igen ska komma överens om 

saker de redan kommit överens om.  

 

Lärdomen efter dessa fyra månader är dock att FN är vitalt som en plattform för den 

internationella dialogen världens stater emellan. Det är trots allt fantastiskt att medlemsstaterna, 

trots diversifierade idéer om grundläggande värderingar, människosyner, religioner och kulturer, 

statsskick etc. överhuvudtaget har skapat ett forum med någon slags fundamental vision att 

samtal är möjligt, att dialog är att uppmuntra och att ordets makt, inte vapnets, är det mäktigaste.  

 

För en statsvetare med inriktning politik och kön, där studierna vid Stockholms Universitet till 

stor del har genomsyrats just av postmodernistiskt tänkande och där betoning lagts på idéer om 

betydelsen av diskurser, språk och ord, fick förhandlingarna trots allt en spännande prägel och jag 

fann stor stimulans i att följa dem på detaljnivå.  

 

Efter att ha erhållit mer kunskap och större förståelse för hur förhandlingsarbetet fungerar, fick 

jag även en bättre insyn i det realpolitiska maktspel som det hela egentligen handlar om. Jag 

önskade stundtals att jag hade följt min fars spår och blivit en inbiten schackspelare, för att på ett 

mer effektivt sätt ha kunnat absorbera det taktiska strategispelets regler. Att höra resonemanget, 

särskilt inom EU, kring vilka prioriteringar man ämnade göra och vilka kort som kunde spelas ut 

mot andra, var oerhört spännande och innebar en fantastisk inblick i spelets innersta kärna.  
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På liknande sätt var rollen som mer eller mindre formell representant för Sverige i internationella 

fora en intressant och spännande erfarenhet. Sverige är, trots sin ringa storlek, en stormakt 

gällande internationellt utvecklingssamarbete och biståndspolitik samt en av de största givarna i 

flera av FN:s fonder och program, vilket gör att Sverige har en viktig röst i internationell 

biståndspolitik. Vidare fick jag intrycket att Sverige spelar en betydande roll i dessa frågor inom 

både FN- och EU-kretsen, särskilt vad gäller frågor om miljö, MR och jämställdhet. Det var en 

glädjande upplevelse som gjorde att jag med stolthet kunde presentera mig som praktikant vid 

Svenska FN-representationen. 

 

Avslutningsvis har praktiken även gett mig en försmak av vad det administrativa arbetet som 

handläggare vid en svensk myndighet i realiteten kan innebära. Om inte annat, så har onekligen 

min förmåga att uttrycka mig i skrift utvecklats under de gångna fyra månaderna. Byråkratins 

språkregler är tydliga och påtagliga inom utrikesförvaltningen och det har varit nyttigt att lära sig 

implementera dessa, främst genom det ständiga rapportskrivandet.  

 

Sammanfattningsvis skulle praktiken vid Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna 

i New York kunna jämföras vid en grundkurs i statsvetenskap, med tema demokrati, förvaltning 

och internationella relationer. Genom att spendera fyra månader på denna arbetsplats har jag fått 

ta del av en diskurs om vad internationell demokrati egentligen innebär, samt fått erfara den 

praktiska tillämpningen av detta. På samma sätt har jag fått inblick i diplomatins värld och hur 

interaktionen mellan stater i maktens korridorer egentligen fungerar. Slutligen har jag fått uppleva 

det vardagliga arbetet på en svensk förvaltningsmyndighet och fått en försmak av byråkratins för- 

och nackdelar. Det har varit en ovärderlig och fantastisk erfarenhet.  

 
 
 
 
 
Handledarens kontaktuppgifter:  
 
Namn: Harald Fries 
Adress: Permanent Mission of Sweden to the UN 
One Dag Hammarskjöld Plaza 
885 Second Avenue, 46th Floor 
New York, N.Y, 10017-2201 
USA 
Mail: harald.fries@foreign.ministry.se 
Telefon: +1 212 583 2509 
 
 


