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Sammanfattning 

Möjligheterna för en liten stat att vara inflytelserik på den internationella arenan kan tyckas 

vara en svår uppgift. Den största och äldsta institutionen är Förenta Nationerna och 

säkerhetsrådet är den delen av FN med mest makt. De fem permanenta medlemmarna i 

säkerhetsrådet åtnjuter flertalet fördelar jämfört med mindre stater och icke-permanenta 

medlemmar i form av veto-rätten, deras tradition av att ha en plats i rådet och deras 

ekonomiska övertag över mindre stater. Mindre stater måste specialisera sig på ett fåtal 

områden för att bli inflytelserika. Syftet med denna uppsats är att undersöka om Sverige var 

inflytelserikt som ordförande i säkerhetsrådet utifrån teorin om små stater och deras verktyg 

för inflytande. Samt att göra en jämförelse med Australiens ordförandeskap. 

Uppsatsens slutsats blev att Sverige har varit inflytelserikt i FN:s säkerhetsråd som 

ordförande. Dessutom höll Sverige jämna steg med Australien utifrån operationaliseringen av 

teorin. Där variablerna Kunskap och prioritering, Diplomatiska förmågor och 

självbild/uppfattning, Initiativ och ledarskap och Koalitionsbyggande testas på de båda 

staternas ordförandeskap. Sveriges historia och tradition av stöd till FN har varit och är 

fortfarande större än Australiens, vilket gör Sverige mer inflytelserikt utifrån variabeln 

Självbild/uppfattning.  
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1. Inledning 
Förenta Nationerna (FN) är en internationell organisation som grundades 1945. För vissa är 

den en ljusglimt av hopp, för andra en tandlös tiger. Med tanke på att den är en av världens 

äldsta internationella institutioner verkar det som att den måste göra någonting rätt. FN utgörs 

av 193 medlemsstater och arbetet vägleds av syftet och principerna i FN-stadgan1. 

Populariteten för organisationen har haft toppar och dalar genom åren,2 dock har den blivit ett 

globalt forum för dess medlemmar där samarbete, överenskommelser och beslut fattas i frågor 

som är viktiga för hela mänskligheten. Medlemskapet är frivilligt och att ansluta sig till olika 

konventioner. Vilket gör FN till en mellanstatlig organisation, till skillnad från EU som är en 

överstatlig organisation. Vad som inte är frivilligt inom organisationen däremot är beslut 

fattade av FN:s säkerhetsråd, som är bindande för alla FN:s medlemsstater3.      

Ett av FN-stadgans mål är att upprätthålla internationell fred och säkerhet, och det är 

säkerhetsrådets uppgift att hantera de frågorna. När en fråga om brott mot fred når 

säkerhetsrådet är det dess uppgift att försöka lösa problemet på ett fredligt sätt. Ifall det 

misslyckas kan sanktioner tillgripas eller godkänna användandet av våld för att upprätthålla 

eller återställa internationell fred och säkerhet4. Detta blir paradoxalt med tanke på att FN 

rättfärdigar våldsanvändning som försvarsmetod. Säkerhetsrådet utgörs av fem permanenta 

och tio ickepermanenta medlemmar. Eftersom FN:s säkerhetsråd har makten att bestämma när 

det är internationellt legitimt att använda våld och bedöma när en stat utför ett angrepp mot en 

annan gör att ett säte vid bordet är otroligt attraktivt. 

Sverige har fått en plats i säkerhetsrådet fyra gånger, det senaste tillfället var 2017–2018. Har 

Sverige möjlighet att mäta sig med de fem permanenta medlemmarna? Det råder stor skillnad 

i makt och resurser mellan de permanenta medlemmarna och exempelvis Sverige, det kan till 

och med tyckas vara orättvist. Dock eftersom detta är fjärde gången som Sverige har en plats i 

säkerhetsrådet verkar det som att en plats i rådet är av betydelse för en icke-permanent 

medlem. Det mest tydliga och synliga sättet för en icke-permanent medlem att bidra till 

säkerhetsrådets arbete är som ordförande. Ordförandeskapet roterar en gång i månaden i 

engelsk alfabetisk ordning och ger en icke-permanent medlem möjligheten att bland annat 

                                                 
1 United Nations. Overview. 2019. http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html (Hämtad 2019-

02-19). 
2 Gallup. United Nations. 2019. https://news.gallup.com/poll/116347/united-nations.aspx (Hämtad 2019-02-19). 
3 FN-förbundet UNA SWEDEN. FN som organisation. 2019. https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-

info/fn-som-organisation/ (Hämtad 2019-02-19). 
4 United Nations. United Nations Security Council. 2019. https://www.un.org/securitycouncil/ (Hämtad 2019-02-

19). 

http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html
https://news.gallup.com/poll/116347/united-nations.aspx
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/
https://www.un.org/securitycouncil/
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forma säkerhetsrådets schema under den månanden5. Hur såg Sveriges tid ut i säkerhetsrådet 

som ordförande, kunde Sverige agera inflytelserikt under de två tillfällena vi hade 

ordförandeplatsen? Vi började perioden med att vara ordförande i januari månad 2017. 

Därefter blev vi ordförande en andra gång under juli månad 20186.  

1.1 Problemformulering 

Möjligheterna för en liten stat i säkerhetsrådet att utöva någon form av inflytande på de 

permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet kan, som presenterats i inledningen, tyckas vara en 

svår uppgift. Dels med tanke på de permanenta medlemmarnas veto-röst, deras tradition av att 

ha en plats och inte minst deras ekonomiska övertag över mindre stater. Vad kan då en liten 

stat göra i det stora sammanhanget? En liten stat måste se till sina fördelar och utnyttja det den 

kan och utveckla spetskompetens för att bli slagkraftig. Vad som är viktigt att ha i åtanke är 

att en röst inom säkerhetsrådet, bortsett från veto-rätten, väger lika tungt oavsett storleken på 

en medlems befolkning7.  

Sverige har precis avslutat sin fjärde omgång som en icke-permanent medlem i säkerhetsrådet 

och vad vet vi om Sveriges agerande i FN under de åren Sverige var ordförande? Tidigare 

forskning på ämnet undersöker om tiden i säkerhetsrådet för en stat som Sverige uppgår till 

någon form av inflytande över resultatet. Kostnaden för små stater, som till exempel Sverige, 

att vara en del av säkerhetsrådet kan bli stora, främst i ekonomiska medel och som en 

tidskrävande uppgift för utrikesdepartementet. Frågan som ställs är om Sverige har använt och 

använder sitt medlemskap i FN:s säkerhetsråd på ett effektivt sätt. Forskningen på området 

analyserar hur Sverige har agerat som ordförande och tittar på de fem första veckorna av 2017 

under den senaste perioden. Analysen visar att Sverige har gått från att vara en mer passiv 

deltagare till en mer aktiv och proaktiv del av säkerhetsrådet under den tidsbegränsade 

perioden som den undersökningen berörde8.  

Sverige kandiderade om platsen till säkerhetsrådet tillsammans med Italien och 

Nederländerna. Alla tre tillhör samma geografiska valgrupp VAOS-gruppen (västeuropeiska 

och andra stater). Sverige var först med kandidaturanmälan 2005. Sveriges kandidatur till 

                                                 
5 Farrall, Jeremy. Prantl, Jochen. Leveraging diplomatic power and influence on the UN Security Council: the 

case of Australia. Australian Journal of International Affairs. Vol. 70, no. 6, 2016, s. 605. 
6 Regeringskansliet. Sverige ordförande i FN:s säkerhetsråd. 2018. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/sverige-ordforande-i-fns-sakerhetsrad/ (Hämtad 2019-04-01). 
7 Thorhallsson, Baldur. Small States in the UN Security Council: Means of Influence. The Hague Journal of 

Diplomacy. Vol. 7, no. 2. 2012, s. 136 och 139. 
8 Sundman, Willhelm. SWEDEN IN THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL Influence and history in 

high-tabel diplomacy. Uppsala universitet, Department of Government, 2017, s. 2. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/sverige-ordforande-i-fns-sakerhetsrad/
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säkerhetsrådet fokuserade på att få genomslag för bred utrikes- och säkerhetspolitik, där 

klimat, jämställdhet, konfliktförebyggande, respekt för mänskliga rättigheter och 

fattigdomsbekämpning var centrala frågor9. Engagemanget för kandidaturen lyftes fram redan 

i regeringsförklaringen 2014 och Margot Wallström belyste det som första punkt under 

premiärdagen som utrikesminister. Små stater behöver profilera sig inom vissa områden för 

att kunna konkurrera med större stater som klarar av att fokusera på fler frågor och områden, 

samt aktivera hela sin centrala byråkrati för att klara av arbetsbördan som exempelvis ett säte i 

säkerhetsrådet kräver och för att arbeta med deras specifika frågor på ett framgångsrikt sätt.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera Sveriges ordförandeskap i säkerhetsrådet och utifrån 

teorin om små stater och deras verktyg för inflytande undersöka om Sverige var inflytelserikt. 

Större stater kan, som nämnt ovan, tyckas ha mer inflytande på den internationella arenan. 

Därmed kommer det göras en jämförelse med en större stats ordförandeskap, i det här fallet 

Australien, med fokus på Sverige. För att bättre kunna bedöma Sveriges resultat. 

Frågeställningar som ämnas att besvara är:  

• Hur använde Sverige sitt ordförandeskap i förhållande till en annan icke-permanent 

medlem? 

• Kan teorin om små stater och deras verktyg för inflytande förklara Sveriges inflytande 

som ordförande? 

• Uppfyllde Sverige sina förhoppningar som ordförande? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsas till att enbart undersöka respektive lands 

ordförandeskapsmånader. Vilket är två månader för både Sverige och Australien. Därmed 

utelämnas resterande period där båda länderna suttit i säkerhetsrådet som icke-permanent 

medlem utan att vara ordförande. Detta görs med tanke på uppsatsens tidsbegränsning för att 

arbetet inte skall bli allt för omfattande. Perioderna som valts är de senaste tillfällena 

respektive land satt i säkerhetsrådet, för att göra uppsatsen så aktuell som möjligt. 

Säkerhetsrådets arbete är beroende av vad som händer i omvärlden och omvärldshändelser 

som katastrofer eller konflikter kan vara en förklaring till vad som händer i säkerhetsrådet. 

Där rådets respons antingen går fort eller långsamt. Denna uppsatsen undersöker aktiviteten 

                                                 
9 Regeringskansliet. Frågor och svar om Sveriges FN-kandidatur. 2016-02-17. 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sverige-och-fn/fragor-och-svar-om-sveriges-fn-kandidatur/ 

(Hämtad 2019-04-15). 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sverige-och-fn/fragor-och-svar-om-sveriges-fn-kandidatur/
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inom säkerhetsrådet och fokuserar inte på specifika orsaker bakom agerandet till olika 

händelser i exempelvis en konflikt som är på säkerhetsrådets agenda. 

1.4 Disposition 

Härnäst följer kapitel 2, där uppsatsens teoretiska ramverk presenteras. Där det först ges en 

introduktion till den övergripande skolan som teorin tillhör. Sedan fortsätter kapitlet med att 

generellt presentera teorier om små stater för att avslutas med uppsatsens teori om små stater.  

I kapitel 3 diskuteras uppsatsens metod och material. Där uppsatsens val av fall, design, 

material och metod presenteras. I kapitel 4 presenteras den övergripande empirin. Kapitel 5 

knyter samman teori och empiri i en analys. Avslutningsvis i kapitel 6 presenteras uppsatsens 

slutsatser och resultat samt ger förslag till vidare forskning. 

2. Teorianknytning 
Det teoretiska ramverket för studien presenteras i detta avsnitt. Där skolan min teori kommer 

ifrån presenteras först. För att sedan gå över till att ge en allmän introduktion om teorier kring 

små stater, och därefter presenteras uppsatsens valda teori om små stater. Den generella 

teoretiska skolan uppsatsens teori tillhör är ”Neoliberal institutionalism” kopplat till Baldur 

Thorhallssons teori om små stater och deras verktyg för inflytande i artikeln ”Small States in 

the UN Security Council: Means of Influence?”. 

2.1 Institutionalism 

I Osvaldo Sunkels artikel ”Structuralism, Dependency and Institutionalism: an Exploration of 

Common Ground and Disparities”. Förklarar Sunkel att ett institutionalistiskt 

tillvägagångssätt är stats- eller nations centrerad och den nationella ekonomin är föremål för 

undersökning10. I boken ”Theories of Violent Conflict: An Introduction” skriven av Jolle 

Demmers, säger Demmers att källan till våldsamma konflikter är strukturer, inte aktörer11. I 

boken ”Political Analysis A Critical Introduction” skriver författaren Colin Hay att själva 

termen ”institutionalism” innebär en viss grad av strukturalism. För om institutioner är 

strukturer då är institutionalism en form av strukturalism12. Institutionalismens epistemologi 

söker förståelse och tolkning13. Fokus flyttas från aktör till kontext14.   

                                                 
10 Sunkel, Osvaldo. Structuralism, Dependency and Institutionalism: an Exploration of Common Ground and 

Disparities. Journal of Economic Issues. Vol. 23 no. 2, jun. 1989, s. 527.  
11 Demmers, Jolle. Theories of Violent Conflict: An Introduction. New York: Routledge, 2012, s. 74. 
12 Hay, Colin. Political Analysis A Critical Introduction. Basingstoke: Palgrave, 2002, s. 105. 
13 Demmers. Theories of Violent Conflict: An Introduction, s. 75. 
14 Ibid, s. 76 och 77. 
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Neoinstitutionalismen viker av från det ”vanliga” under 1980-talet på två huvudpunkter. För 

det första förkastar den de förenklade antagandena vilket möjliggör rational choice-teorins 

modellering av politiskt beteende. För det andra utmanar den, den antagna regelbundenheten i 

mänskligt beteende vilket behaviorismens beroende vilar på: extrapolering, generalisering och 

induktion. I deras ställe föreslår neoinstitutionalismen mer komplexa och rimliga antaganden 

som är ämnade att fånga och reflektera över komplexiteten och öppenheten i processer av 

social och politisk förändring15.  

Neoliberalismen i sin tur uppstod som ett svar mot realismen och formades i efterhand av dess 

pågående förbindelser med neorealismen. Ursprunget av neoliberalismen vilar på ”utopisk 

idealism”. Neoliberalister är i grunden rationalister med uppfattningen att människan är en 

rationell aktör som väger för- och nackdelar av olika tillvägagångssätt i ett försök att 

maximera en människas personliga verktyg16. Teorin, som presenteras nedan, använder 

neoliberal institutionalism som ramverk för sin studie. Därmed presenterades både 

neoinstitutionalism och neoliberalism för att de båda konstituerar innehållet i neoliberal 

institutionalism.  

2.2 Små stater  

Björn G. Ólafsson skriver i sin bok Small States in the Global System: Analysis and 

illustrations from the case of Iceland att det uttrycktes pessimism mot små staters möjligheter 

att fungera självständigt i världssamhället när antalet små stater började växa under 1960- och 

1970-talet. Vilket var ett resultat av ansökan om självbestämmanderätt till tidigare kolonier av 

FN. Små stater ansågs suboptimala och därmed sårbara mot alla typer av politiskt och 

ekonomiskt tryck som dök upp inom internationella relationer och internationell handel17.  

Problemet har i första hand setts, och ses fortfarande som ett ekonomiskt problem. Frågan om 

de ekonomiska nackdelarna som härrör från litenhet var ett viktigt ämne vid den banbrytande 

Lissabonkonferensen om små stater 1957, vid tiden existerade enbart en handfull stater med 

invånarantal under en miljon. Ekonomisk sårbarhet är en konsekvens av en enformig 

produktion och handel. Små stater erhåller förmånerna från den internationella handeln 

genom att specialisera sig på att producera ett fåtal varor. Vilket å andra sidan gör den sårbar 

för fluktuationer inom exportpriser och beroende av ett fåtal marknader. Den andra aspekten 

av sårbarhet är den politiska. Där frågor om diplomatisk kraft och militärisk styrka är en 

                                                 
15 Hay. Political Analysis A Critical Introduction, s. 10-11. 
16 Ibid, s. 17–18. 
17 Ólafsson, Björn G. Small States in the Global System: Analysis and illustrations from the case of Iceland. 

Aldershot: Ashgate, 1998, s. 1. 
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viktig del av klassiska små stater-studier. Existensen av små stater är beroende av ett 

internationellt system som är baserat på lag och ordning samt internationellt samarbete. 

Deltagande vid internationella institutioner och diplomatisk aktivitet är kostsamt för små 

stater vilket gör att de måste begränsa deras diplomatiska aktivitet till ett fåtal nyckelområden. 

Små stater behöver ett stabilt internationellt system dock har de begränsade möjligheter att 

påverka utveckling inom systemet18.  

Författaren Alan K. Henrikson skriver i sin artikel A coming ‘Magnesian’ age? Small states, 

the global system, and the international community att framgången för små stater idag beror i 

första hand på om det internationella samfundet – det vill säga världssamhället, vilket formellt 

organiseras i FN och även i regionala och funktionella internationella organ – kan och vill 

reglera det globala systemet för att göra arbetet mer processorienterat och mer substantiellt 

rättvist i resultaten som den producerar. Det finns en bias mot ”bigness” i den nuvarande 

strukturen av internationella relationer vilket kan neka små stater frukten av deras arbete 

likväl att fullt åtnjuta nominell jämlikhet, som nationer inom familjen av nationer. Samtidigt 

finns det ett växande erkännande inte bara av de flesta regeringar och internationella 

organisationer utan också inom civilsamhället och även bland ledare i företagssamhället att 

det globala systemet utmanar små stater med särskild kraft, och att deras misslyckande som 

suveräna enheter kan och borde förhindras. Erkännandet är baserat på en ökad förståelse att 

internationell stabilitet precis som ekonomisk tillväxt, social harmoni och moralisk rättvisa är 

beroende av ett globalt inkluderande tillvägagångssätt, där små stater är med i beräkningen. 

Vad detta betyder är att stödja små stater, inte bara direkt och individuellt utan även indirekt 

och kollektivt, bör ses som att främja den globala allmännyttan19.  

Författarna till den rådgivande grupprapporten Commonwealth (1997) A Future for Small 

States påpekar, ”ekonomer har demonstrerat att det för små stater finns en hög korrelation 

mellan befolkning och andra mått för ekonomisk storlek så som total BNP och total landyta, 

vilket bekräftar att det i ekonomisk analys är rimligt att definiera små stater med enbart 

befolkningskriterium”. Dock säger författarna att storleken på ett lands befolkning – i 

huvudsak dess arbetskraft – är den avgörande och den bestämmande faktorn. Före 

Commonwealths rapport 1997 var organisationens övre gräns för en liten stat en miljon eller 

under. Gränsen för en liten stat har med tiden blivit mer rörlig, mycket på grund av den 

                                                 
18 Ólafsson. Small States in the Global System, s. 1 och 2. 
19 Henrikson, Alan K. A coming ‘Magnesian’ age? Small states, the global system, and the international 

community. Geopolitics. Vol. 6, nr. 3, 2001, s. 51. 
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naturliga demografiska ökningen. Populationsbaserade kategoriseringar måste kontinuerligt 

uppdateras. Henrikson menar att det rimligen går att argumentera för att befolkningsgränsen 

för små stater borde vara fem eller sju eller kanske tio eller tjugo miljoner istället för en 

miljon. Definitionen för små stater när det gäller befolkningen har i vissa fall nått upp till 

gränsen tjugo miljoner människor. Enligt Britannica World Data hade 167 av 217 politiska 

enheter i världen år 2007 en befolkning som var mindre än tjugo miljoner, i procent är det 

strax under 77 procent. Den isländske forskaren Ólafsson skriver i sin studie Small States in 

the Global System att många stater idag med en befolkning under tjugo miljoner verkar 

erbjuda deras medborgare mer välfärd och mindre sociala problem än större stater20. 

I artikeln ”Small States in the UN Security Council: Means of Influence?” skriven av 

Thorhallsson. Argumenterar författaren för att det finns två breda kategorier av kvalitativa 

faktorer som bestämmer möjligheten för små stater att influera FN:s säkerhetsråd. Den första 

är små staters inre kompetens inom områden så som kunskap, initiativ, diplomati, koalition 

och ledarskapsförmåga. Den andra är statens egen självbild i det internationella systemet med 

särskild hänsyn till dess uppfattade neutralitet eller rykte som en normentreprenör inom 

specifika politiska områden. Därtill menar Thorhallsson att dessa kvalitativa drag måste 

kombineras med kvantitativa variabler- exempelvis folkmängd, territoriell storlek, BNP och 

militär kapacitet. Detta menar författaren används normalt sett av Internationella Relationer 

(IR) för att förstå små staters möjlighet att bli aktiva deltagare i säkerhetsrådet21.  

Thorhallsson berättar i sin artikel att i litteraturen om små stater har kvalitativa variabler fått 

betydande uppmärksamhet för att förklara staters inflytande. Variablerna inkluderar små stater 

som normentreprenörer, bilden och uppfattningen av inhemska och internationella aktörer, 

målen och prioriteringar av statliga ledare och den administrativa kompetensen associerad 

med små staters centrala byråkrati. Dessa faktorer motsätter sig traditionella IR-teorier, för att 

de har en tendens att reducera förklaringar om makt och handling endast till ekonomiska och 

militära variabler. Det är inte användbart att kategorisera stater på ett generellt sett enligt 

kvantitativa kriterier eller att komma fram till en fastställd kategori av små stater. För att deras 

maktpotential varierar beroende på ämnesområdet. Å andra sidan kan inte litteraturen fly 

                                                 
20 Henrikson. A coming ‘Magnesian’ age? Small states, the global system, and the international community, s. 

58, 61 och 62. 
21 Thorhallsson. Small States in the UN Security Council: Means of Influence? s. 135. 
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undan realiteten att stater inom FN ofta uppfattas från de traditionellt kvantitativa 

kriterierna22.  

Syftet med artikeln är att bedöma vilka faktorer som är bäst lämpade för att förklara en liten 

stats möjlighet att delta och influera säkerhetsrådets beslutsfattandeprocess. Artikeln 

argumenterar för att de traditionella kvantitativa variablerna som vanligtvis används för att 

definiera staters storlek och att förutse staters beteende i det internationella systemet inte helt 

fullt omfattar rollen som små stater kan spela i beslutsfattandeprocessen inom säkerhetsrådet. 

Artikeln föreslår att den administrativa kompetensen av små stater baserat på kvalité inte 

kvantitet, diplomatiska färdigheter, kunskap och initiativ är viktiga faktorer för att förklara 

deras prestationer inom säkerhetsrådet. Därtill är staternas bild och rykte som 

normentreprenörer och deras uppfattade neutralitet viktiga redskap för framgång. Därmed 

behöver små stater demonstrera starkt ledarskap, exceptionella koalitionsbyggande färdigheter 

och möjligheten att prioritera stora arbetsbördor för att bli aktiva och framgångsrika23.   

Uppsatsen kommer fokusera på att studera de kvalitativa variablerna presenterade ovan. De 

kvantitativa variablerna väljs bort i denna uppsats just för att det är ett traditionellt sätt att 

studera små stater. Variablerna behöver undersökas på den insamlade empirin om Sveriges tid 

i säkerhetsrådet för att kunna uppfylla studiens syfte, att studera Sverige ordförandeskap i 

säkerhetsrådet. Teorin kommer testas på empirin och förhoppningen är att i resultatet kunna 

dra slutsatser om vilka variabler som Sverige uppfyllde eller inte uppfyllde under tiden i 

säkerhetsrådet. Teorin kommer användas och testas på empirin för att kunna säga till vilken 

grad den stämde överens med vad Sverige har gjort som ordförande.    

2.3 Operationalisering 

Det som är tänkt att undersökas i denna uppsats är Sveriges inflytande under de två 

månaderna landet var ordförande i säkerhetsrådet. Vad menas då med inflytande, och hur kan 

det mätas? Enligt Thorhallsson teori handlar det om kunskap och prioritering, diplomatiska 

förmågor och självbild/uppfattning, initiativ och ledarskap och koalitionsbyggande. Dessa är 

en del i operationaliseringen av inflytande. Variablernas egenheter och kriterier letas efter i 

det empiriska materialet, för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Teorins 

operationalisering kommer alltså att testas på det empiriska materialet.  

Kunskap och prioritering 

                                                 
22 Thorhallsson. Small States in the UN Security Council: Means of Influence? s. 139-140. 
23 Ibid, s. 140. 
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Små stater, till skillnad från de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, måste förlita sig på 

FN:s sekretariat eller andra rådsmedlemmar för att informera om deras beslutsfattande för att 

de har mindre administrativ kapacitet för att samla in och analysera information. Kunskap 

innebär förberedelser och prioritering vilket är en av de viktigaste och mest krävande 

aspekterna av medlemskapet i säkerhetsrådet. Det är inte nödvändigtvis ekonomisk tillväxt 

eller militär styrka som avgör deltagandet vid säkerhetsrådets möten, utan de mänskliga 

faktorerna bakom kunskap, expertis och diplomatiska förmågor. Att erhålla och bygga den 

nödvändiga kunskapen är därmed viktigt för en liten stat att bli en aktiv och inflytelserik 

deltagare i säkerhetsrådet. För att hantera detta, vad Thorhallsson kallar den strukturella 

nackdelen, och maximera inflytande, måste små stater prioritera, delegera och bestämma vilka 

problem som är hanterbara, och vilka som kan hanteras mer effektivt av andra i 

säkerhetsrådet24. Empirin kommer analyseras för att kunna utröna tillfällen där Sverige har 

prioriterat och delegerat uppgifter för att uppfylla kriteriet kunskap och prioritering.   

Diplomatiska förmågor och självbild/uppfattning  

Diplomatiska förmågor är en avgörande faktor för små staters möjlighet att bli aktiva och 

inflytelserika inom säkerhetsrådet. Ju mer kompetens som en stats diplomatiska stab besitter, 

desto mer inflytelserik blir den. Här tar Thorhallsson upp Norge som exempel. Med deras 

kombination av erfarenhet och förmågor som medlare i Mellanöstern och Sri Lanka har de 

fått mer internationell trovärdighet. Alla de nordiska staterna ses som normentreprenörer inom 

mänskliga rättigheter, utvecklingsbistånd, kvinnors rättigheter, deltagande i fredsverksamhet, 

humanitära frågor och miljöskydd. Denna uppfattning relaterar till de nordiska staternas långa 

historia av militärt, polisiärt och civila stöd till FN:s fredsoperationer. Norge, Sverige, 

Danmark och Finland tillsammans med Österrike, Kanada, Nederländerna och Polen 

etablerade FN:s Standby High Readiness Brigade (SHIRBRIG) i Köpenhamn för att föra FN:s 

verksamhet och beslutsfattande närmare hemma. Detta illustrerar vikten av initiativ för att 

försöka bli viktiga aktörer inom FN-systemet och samtidigt stärka den nordiska positionen 

och bilden. Inflytandet och stödet som de nordiska länderna upplever inom FN är resultatet av 

många års erfarenhet, investeringar i FN:s arbete och inte minst självbildsbyggande. Små 

stater måste maximera deras diplomatiska förmågor och små byråkratier, exemplifierat av 

informellitet, flexibilitet, prioritering och handlingsutrymme25. Eftersom författaren talar om 

att de nordiska staterna ses som normentreprenörer inom vissa områden och har en lång 

                                                 
24 Thorhallsson. Small States in the UN Security Council: Means of Influence? s. 152. 
25 Ibid, s. 154–155. 
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historia av militärt, polisiärt och civilt stöd till FN är detta kriteriet redan till viss del uppfyllt. 

För att kriterierna vidare ska uppfyllas kommer initiativ, informellitet, flexibilitet, prioritering 

och handlingsutrymme undersökas i empirin. Alltså exempelvis tillfällen när Sverige och 

Australien har varit drivande i en fråga, samt fått igenom saker som varit viktiga för dem.  

Initiativ och ledarskap 

De nordiska ländernas höga kvalitet och långa erfarenhet i FN:s arbete är också representerat i 

FN:s ledarskapspositioner. Finlands tidigare president Martti Ahtisaari, antog ledningen i 

försök att bestämma Kosovos framtida status, som FN:s generalsekreterare Kofi Annans 

särskilda sändebud 2005 och arbetade även som medlare i Aceh, Indonesien. Kai Aage Eide, 

en norsk diplomat utsågs till FN:s särskilda representant för Afghanistan och chef för FN:s 

biståndsuppdrag i Afghanistan 2008–2010. Han efterträddes av den svenska diplomaten 

Staffan de Mistura i mars 2010. Hans Blix är en ytterligare välkänd svensk involverad i FN:s 

arbete inom FN:s övervakning och verifiering och inspektionskommission. Dessutom är Jan 

Eliasson viktig att nämna, han var FN:s fjärde vice generalsekreterare under perioden 2012 – 

201626.  Även om dessa exempel inte är direkt kopplade till medlemskapet i säkerhetsrådet, 

betonar de vikten av ledarskap och initiativ till små stater som försöker influera 

säkerhetsrådet. Den bästa möjligheten till inflytande för små stater är att hålla 

ordförandeskapet i säkerhetsrådet. Små stater kan använda ordförandeskapet för att presentera 

teman som inte formellt är på agendan27. Initiativ och ledarskap är de kriterier som på förhand 

redan är mest uppfyllt. Detta eftersom Sverige har haft personer anställda på viktiga 

positioner. Samt att ordförandeskapet i sig är den bästa möjligheten för små stater att vara 

inflytelserika.      

Koalitionsbyggande 

Den sista viktiga faktorn är utvecklingen av allierade eller koalitionsbyggande. Att ha stöd är 

avgörande för små stater för att kunna influera säkerhetsrådet. De nordiska länderna stöder 

alltid varandra genom att välja ett nordiskt land i säkerhetsrådet varannan tvåårsperiod. 

Koalitioner kan göra en stor skillnad för små staters förmåga att bli inflytelserika och eller 

säkerhetsrådsmedlemmar. Det kan dessutom vara en källa för påtryckningar till stater att bli 

medlemmar. Finansiella påtryckningar är också en verklighet, och kampanjprocessen för 

                                                 
26 United Nations Secretary-General. About the Post. https://www.un.org/sg/en/dsg/dsgabout.shtml (Hämtad 

2019-05-09). 
27 Ibid, s. 156. 

https://www.un.org/sg/en/dsg/dsgabout.shtml
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medlemskap i säkerhetsrådet kan vara dyrt. Vidare har koalitioner, samarbeten och nätverk 

med andra viktiga internationella aktörer blivit avgörande faktorer för att avgöra om en liten 

stat kan påverka FN:s säkerhetsråd. Om de lyckas med att föra andra aktörer ombord, har små 

stater bättre chanser att bli framgångsrika i säkerhetsrådet och att främja deras tematiska 

frågor. Dock, för att lyckas måste frågorna vara väl förberedda, icke-kontroversiella och 

mycket relevanta. Det råder ingen tvekan om att nätverkandet och koalitionsbyggandet tar 

mycket tid och kraft, med begränsade resurser, kan små stater behöva välja mellan att 

presentera tematiska frågor inom säkerhetsrådet och att fokusera på ett effektivt deltagande i 

säkerhetsrådet vardagliga arbete28. Detta kriteriet kommer undersökas genom att undersöka 

ifall Sverige har samarbetat med andra internationella aktörer. Eftersom Norden som region 

redan har ett samarbete och stöder varandra är kriteriet delvist uppfyllt på förhand. En 

sammanfattad operationalisering presenteras i tabellen nedan. 

         

Tabell 1. Sammanfattad operationalisering. Thorhallsson. s. 152–158.  

3. Metod och Material 
I detta kapitlet kommer uppsatsens metod och material att presenteras. Kapitlet behandlar 

studiens val av fall, design samt vilket material som kommer att användas och vilken typ av 

metod.  

3.1 Kvalitativ metod 

Benämningen kvalitativa metoder har med tiden vuxit fram som en motsats till kvantitativa 

metoder. Vilket har lett fram till att mycket av diskussionen om kvalitativa metoder har 

skapats som en kritik av och alternativ till kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder kan ses 

som ett övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på så kallad ”mjuk data” 

till exempel intervjuer, observationer eller analys av texter. Till skillnad från kvantitativa 

metoder som bygger på ”hård data” och utformar statistiska metoder och verktyg som 

                                                 
28 Thorhallsson. Small States in the UN Security Council: Means of Influence? s. 157–158. 
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underlag för analys29. Det här kapitlet av uppsatsen kommer att beröra hur en kvalitativ studie 

av Sveriges agerande i säkerhetsrådet under perioden 2017 till 2018 kommer se ut. 

3.2 Val av fall 

Uppsatsen är en fallstudie och ett fall av ordförandeskapet i säkerhetsrådet och mer specifikt 

Sveriges ordförandeskap med Australien som referenspunkt. Ordförandeskapet i 

säkerhetsrådet är ett så kallat ”typiskt fall” för att detta hade kunnat undersökas med valfri 

icke-permanent medlem i säkerhetsrådet som uppfyller kriterier för att vara en liten stat. Det 

behöver inte nödvändigtvis vara Sveriges ordförandeskap som undersöks. Australiens 

ordförandeskap används för att kunna göra en jämförelse med Sverige. Varför valdes Sverige 

som fall? Sverige har utropat sig att ha en feministisk utrikespolitik, även om uppsatsen inte 

ämnar undersöka ifall Sverige har en feministisk utrikespolitik är det intressant att välja 

Sverige som fall utefter det uttalandet, eftersom detta uttalandet var det första av sitt slag. 

Samt att tidigare forskning på ämnet enbart har undersökt den första perioden Sverige hade en 

plats i säkerhetsrådet. Australien har valts för att landet inte uppfyller uppsatsens teori om 

kraven för en liten stat utifrån befolkningsstorlek, Australien överstiger den övre tröskeln på 

20 miljoner invånare för en liten stat för deras befolkningsstorlek är 24, 6 miljoner invånare30. 

Det fanns även artiklar från deras tid som ordförande i säkerhetsrådet efter sökningar i 

bibliotekets databas. Sedermera eftersom Australien inte klassas som en liten stat enligt teorin 

blir det förmodade resultatet i uppsatsen intressant ifall det visar sig att Sverige har varit 

inflytelserikt i samma utsträckning eller mer än en stat som inte är klassad som en liten stat. 

3.3 Forskningsdesign 

Studien kommer att vara kvalitativ och teoridriven. Där teorin: små stater och deras verktyg 

för inflytande (egen översättning) är ämnad att användas för att förklara Sveriges 

ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd.   

För att kunna analysera små stater och deras verktyg för inflytande och applicera det på 

Sverige krävs det att ta hänsyn till teorins olika kvalitativa variabler.  

• Kvalitativa variabler: Förmågor inom- kunskap, initiativ, diplomati, koalition och 

ledarskap. Statens självbild-uppfattad neutralitet och rykte som normentreprenör31. 

                                                 
29 Ahrne, Göran & Svensson, Peter. (red.). Handbok i kvalitativa metoder. Lund: Liber, 2015, s. 9. 
30 The World Bank. Population, total. 2017. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AU 

(Hämtad 2019-05-08). 
31 Thorhallsson. Small States in the UN Security Council: Means of Influence, s. 135. 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AU
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Thorhallsson säger att den administrativa kompetensen hos små stater, baserat på kvalité och 

inte kvantitet, i form av diplomatisk förmåga, kunskap och initiativ, är viktiga faktorer för att 

förklara prestationer inom säkerhetsrådet. Därtill är staternas självbild, deras rykte som 

normentreprenörer samt uppfattad neutralitet viktiga faktorer för att lyckas. Utöver det, för att 

de ska bli aktiva och framgångsrika behöver små stater demonstrera starkt ledarskap, utmärkta 

förmågor inom koalitionsbyggande och duglighet att prioritera tunga arbetsbördor32. 

Därmed kommer studien innehålla en metod som analyserar Sveriges agerande och inflytande 

som ordförande utifrån Thorhallssons variabler, alltså hur väl Sverige lyckades utöva 

inflytande på de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Samt analysera hur väl 

variablerna kan förklara Sveriges inflytande. Därmed kommer insamlandet av empirin att 

fokusera på hur väl Sverige uppfyller Thorhallssons variabler. 

3.4 Material 

På regeringens hemsida finns så kallade veckobrev, vilket är veckovisa uppdateringar under 

hela perioden som Sverige satt i säkerhetsrådet. Vad som är viktigt att tänka på vid 

användandet av detta material är att informationen som ges är färgad, Sverige väljer att 

presentera en viss typ av bild. Vad som talar för användandet av detta material är att det är 

informativt och dessutom lättillgängligt. Från veckobreven kommer det att presenteras vad 

Sverige har fått igenom, och vad Sverige har fått igenom förändras inte även om 

informationen är hämtad från veckobrev. Ibland finns det länkar under vissa stycken i 

veckobreven, främst när det handlar om pressuttalanden, dessa länkar leder vidare till FN:s 

egen hemsida vilket ger en ytterligare källa till vad som presenteras och analyseras. 

Dokument till denna uppsats kommer främst inhämtas från FN och säkerhetsrådet. Vid 

användning av dokument som material är det viktigt att kunna fastställa källans trovärdighet. 

Detta görs genom fyra kriterier från boken Forskningshandboken författad av Martyn 

Denscombe Autenticitet- Är dokumentet äkta och genuint? Är vi säkra på att det inte är en 

förfalskning eller omskrivning?  Representativitet-Har dokumentet redigerats? Är det 

fullständigt? Innebörd- Är innehållet i dokumentet tydligt? Måste dokumentet läsas mellan 

raderna? Innehåller det jargong och svårbegripliga koder? Validitet- Är dokumentets innehåll 

riktigt? Är dokumentet fritt från fel och förutfattade meningar? Vidare lyfter Denscombe för- 

och nackdelar med dokument som underlag för forskning. Fördelarna är bland annat att 

tillträdet till dokument är relativt enkelt och till en låg kostnad, de innehåller vanligtvis en stor 

mängd information, det är kostnadseffektivt särskilt när det handlar om data i stor skala, 

                                                 
32Thorhallsson. Small States in the UN Security Council: Means of Influence, s. 140 och 143. 
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exempelvis data från officiell statistik och slutligen är dokument en allmänt varaktig datakälla 

som kan kontrolleras av andra och är tillgängligt för offentlig granskning. Nackdelar som lyfts 

är dels att dokument kan vara sekundärdata, alltså att de har producerats för andra syften än 

undersökningens ändamål och kan också innehålla sociala konstruktioner vilket betyder att 

dokumentet kan bygga på upphovsmannens tolkningar snarare än på objektivitet33. Några av 

dokumenten som kommer användas till denna uppsats kommer ifrån FN:s säkerhetsråd. Där 

autenticiteten är uppfyllt, de är äkta och genuina och vi får anta att de inte är förfalskade eller 

omskrivna. Representativiteten, alltså ifall dokumenten har redigerats eller är fullständigt har 

inte alltid varit uppfyllt när sökandet efter dokument har gjorts, till exempel ett dokument från 

Utrikesdepartementet som utvärderade Sveriges kampanj inför perioden 2017-1834 där ord, 

meningar och i vissa fall hela stycken var överstrukna. Innebörden i dokumenten som används 

innehåller ingen jargong eller svårbegripliga koder, det är saklig framställning av fakta. Vilket 

ytterligare uppfyller det sista kriteriet validitet, att innehållet är riktigt och fritt från 

förutfattade meningar. I veckobreven tas inte misslyckanden upp och är en svaghet i 

uppsatsens material, veckobreven kan välja att utelämna arbete eller händelser som Sverige 

har varit med om eller gjort som misslyckats för att presentera en så bra bild som möjligt till 

allmänheten. Å andra sidan undersöker uppsatsen vad Sverige faktiskt gjort, det viktiga är inte 

misslyckanden utan vad som har lyckats.     

Materialet kommer med fördel att behandlas med vad Simon Lindgren skriver är Qualitative 

Data Analysis. Tillvägagångssättet hänvisar till hur forskaren i analysprocessen konstant 

jämför mönster som personen hittills har hittat med de nya data som behandlas, tillsammans 

med tidigare forskning på området samt med de teoretiska perspektiven35. Den här 

analysprocessen är indelad i tre led: kodning, tematisering och summering. Kodning handlar 

kortfattat om att göra det insamlade textmaterialet mer hanterbart. Alltså hitta mönster i det 

materialet som har valts och att reducera materialet till betydelsefulla beståndsdelar. Målet är 

att kunna identifiera de allra mest centrala dragen i det material som studeras. Tematisering i 

sin tur handlar om kodernas relationer till varandra. Det handlar om att hitta de mest 

betydelsefulla kopplingarna och mönster i relation till studiens teoretiska ramverk och 

                                                 
33 Denscombe, Martyn. Forskningshandbok- För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

4:2. Uppl. Lund: Studentlitteratur, 2018, s. 328, 338 och 339. 
34 Dokumentet som berör utvärderingen av Sveriges kampanj: 

https://www.regeringen.se/492fdb/contentassets/d1ce9645782e48d2b1932ffc8910de3e/slutsatser-fran-ud-intern-

utvardering-av-sveriges-kandidaturarbete-for-en-plats-i-fns-sakerhetsrad-2017-2018.pdf 
35 Hjerm, Mikael. Lindgren, Simon. Nilsson, Marco. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 2:a uppl. 

Malmö: Gleerups Utbildning, 2014, s.33.  

https://www.regeringen.se/492fdb/contentassets/d1ce9645782e48d2b1932ffc8910de3e/slutsatser-fran-ud-intern-utvardering-av-sveriges-kandidaturarbete-for-en-plats-i-fns-sakerhetsrad-2017-2018.pdf
https://www.regeringen.se/492fdb/contentassets/d1ce9645782e48d2b1932ffc8910de3e/slutsatser-fran-ud-intern-utvardering-av-sveriges-kandidaturarbete-for-en-plats-i-fns-sakerhetsrad-2017-2018.pdf
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frågeställningar. Målet med tematisering är att kunna presentera teman i materialet som kan 

förklara det som studeras. Det sista ledet är summering och handlar om att dra slutsatser när 

processen med kodning och tematisering är klar. Analysprocessen i sig bör inte nödvändigtvis 

ses som en rak process mellan leden utan snarare en spiralprocess. När slutsatser börjar dras 

finns det möjlighet att verifiera dessa genom att gå tillbaka till processen med kodning och 

tematisering. Verifiering av resultatet sker genom att gå igenom leden i processen flera gånger 

och testa slutsatserna36. Kodningen i mitt fall har handlat om att välja ut vilket material 

uppsatsen ska bygga på och i det materialet välja ut information som är relevant till att 

besvara syftet och frågeställningar, vilket blev veckobrev och dokument från FN. Där tar 

tematiseringen vid och bygger på att använda uppsatsens material för att uppfylla 

operationaliseringen och teori för att besvara vad som studeras. Det sista steget i metoden är 

summering och handlar om att dra slutsatser från det insamlade materialet efter att teorin 

testats på materialet.  

Vad Sverige de facto har gjort som ordförande kommer analyseras med variablerna från teorin 

där Australiens resultat vägs in för att ge möjligheten att säga ifall Sverige mer eller mindre 

har varit inflytelserikt. Sverige jämförs med Australien, dock är det större fokus på Sverige. 

Genom den insamlade empirin, som förmodligen främst kommer vara veckobrev, dokument 

och internetkällor, värderas och jämförs resultatet för att sedan presenteras i analysen och 

slutsatser. Valet av internetkällor är för att snabbt och effektivt inhämta material, så som 

veckobrev och dokument från regeringen samt FN:s hemsida, där informationen finns om 

Sveriges arbete som ordförande i FN:s säkerhetsråd. En ytterligare fördel är att materialet är 

textbaserat och alltså inte behöver transkriberas.  

4. Empiri 
Det här kapitlet presenterar uppsatsens empiri. Där det först ges en introduktion till vad 

ordförandeskapet i säkerhetsrådet innebär. Sedan följs det upp med vad både Sverige och 

Australien har gjort under sina perioder som ordförande.  

4.1 Ordförandeskapet 

Det tydligaste sättet en icke-permanent medlem kan bidra till säkerhetsrådets arbete är genom 

att vara ordförande. Som nämnt tidigare skiftar ordförandeskapet månadsvis, vilket ger de 

icke-permanenta medlemmarna åtminstone ett tillfälle att bli ordförande. Visserligen kan 

ordförandeskapet vara krävande på grund av ansvaret det innebär. Vidare innebär posten en 

                                                 
36 Lindgren. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, s. 34–41.  
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möjlighet att forma säkerhetsrådets schema under den specifika månaden. Många icke-

permanenta medlemmar använder den möjligheten för att arrangera en eller flera öppna 

debatter på frågor av väsentlig betydelse37. Frågor som lyfts mer och mer av de icke-

permanenta medlemmarna berör nedrustning, väpnad konflikt och kvinnors rättigheter. Om de 

lyckas få stöd från andra aktörer, har små stater en bättre chans för framgång i 

säkerhetsrådet38.  

Ordföranden har en dubbelbottnad position, den ska dels leda förhandlingarna och samtidigt 

vara sitt lands representant. Denna dubbla identitet gör det viktigt för ordföranden att arbeta 

mot att vara neutral och opartisk. Ordförandeskapet är nödvändigt för att lösa kollektiva 

hinder i multilaterala förhandlingar, associerat till agenda, förhandling och 

representationsmisslyckanden. Ju fler tillfällen som ges till att vara ordförande ökar 

bekantskapen med positionen vilket i sin tur ökar ordförandens informationsresurser. Med det 

sagt kan det räcka med ett tillfälle som ordförande för att det ska bli en språngbräda för att 

driva fram nationella intressen ifall ordföranden har tillräckliga institutionella och 

landsmässiga resurser för att övervinna befintliga hinder. Samt om kontrollmekanismerna är 

begränsade och ineffektiva39. 

4.2 Ordförande januari 2017 

Utöver de fem permanenta medlemmarna (Storbritannien, Kina, Ryssland, USA och 

Frankrike) bestod de icke-permanenta medlemmarna av Bolivia, Egypten, Etiopien, Italien, 

Japan, Kazakstan, Senegal, Sverige, Ukraina och Uruguay. Sverige tog över ordförandeskapet 

från Spanien efter deras avslutande period i december. 

Sveriges ambitioner under den första månaden som ordförande var att kunna bidra med ett 

aktivt samarbete med den nya generalsekreteraren António Guterres och säkerhetsrådet. 

Sverige ville sätta särskilt fokus på säkerhetsrådets arbete med konfliktförebyggande, därför 

arrangerades en öppen debatt på temat den 10 januari på ministernivå. Utrikesminister Margot 

Wallström ledde mötet och syftet var att ge generalsekreteraren och medlemsländerna en 

grund för att kunna stärka FN:s arbete med att förebygga och förhindra återfall i konflikt. Ett 

ytterligare fokusområde var Women, Peace and Security, (kvinnor, fred och säkerhet (WPS)). 

                                                 
37 Farrall & Prantl. Australian Journal of International Affairs. 2016, s. 605. 

 
38 Thorhallsson, Small States in the UN Security Council: Means of Influence, s. 158. 
39 Blavoukos, Spyros och Bourantonis, Dimitris. Pursuing National Interests: The 1992 British Presidency of the 

UN Security Council and the Soviet Permanent Seat. The British Journal of Politics and International Relations. 

Vol. 16, nr. 2, 2014, s. 349 och 350. 
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Det fanns även förhoppningar att som ordförande kunna bidra till resultatorienterade 

arbetsmetoder och en bättre stämning runt bordet40. 

Vecka 1 

Veckan inleddes med att Olof Skoog Sveriges FN-ambassadör bjöd in kollegor till 

arbetsfrukost tisdag den 3:e januari. Säkerhetsrådets arbetsprogram antogs också på tisdagen 

för januari månad. Ett ordförandeuttalande om Demokratiska Republiken Kongo (DRK) antas 

på onsdagen den 4:e januari41. 

Vecka 2 

Margot Wallström var på plats i New York och ledde debatt om konfliktförebyggande för 

rådet på ministernivå under tisdagen den 10:e januari. Ett ordförandeuttalande presenterades 

om DRK angående överenskommelsen om vägen till politiska val. På svenskt initiativ 

briefades säkerhetsrådet av dels FN och av presidenten för det episkopala rådet i DRK på 

onsdagen den 11:e januari. På svenskt initiativ bjöds Sydafrikas tidigare president, Thabo 

Mbeki in för att briefa rådet i egenskap av ordförande för Afrikanska unionens (AU) 

högnivåpanel, som arbetar med medling i Sudan under torsdagen den 12:e januari42. 

Vecka 3 

Sverige var i aktivt samarbete med framförallt Senegal för att utarbeta tydlig respons från 

säkerhetsrådet. Ett enat säkerhetsråd antog resolution 2337 om Gambia på torsdagen den 19:e 

januari. Säkerhetsrådet kunde komma överens över ett antal budskap om Syrien, efter 

diskussioner bakom lyckta dörrar, som presenterades av Olof Skoog för media under fredagen 

den 20:e januari. Sverige föreslog extrainsatt möte angående FN:s insats i Mali (MINUSMA) 

för truppbidragande länder för att diskutera insatsens förmågebrister på onsdagen den 18:e 

januari43. 

 

                                                 
40 Regeringskansliet. Sveriges medlemskap i FN: s säkerhetsråd – vecka 1. 2017. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/sveriges-medlemskap-i-fn-s-sakerhetsrad--vecka-1/ (Hämtad 2019-

04-21). 
41 Ibid. 
42 Regeringskansliet. Sveriges medlemskap i FN: s säkerhetsråd - vecka 2. 2017. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/sveriges-medlemskap-i-fns-sakerhetsrad---vecka-2/ (Hämtad 2019-

04-21). 
43 Regeringskansliet. Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd – vecka 3. 2017. 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sverige-i-fns-sakerhetsrad/sveriges-medlemskap-i-fns-

sakerhetsrad--vecka-3/ (Hämtad 2019-04-21). 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/sveriges-medlemskap-i-fn-s-sakerhetsrad--vecka-1/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/sveriges-medlemskap-i-fns-sakerhetsrad---vecka-2/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sverige-i-fns-sakerhetsrad/sveriges-medlemskap-i-fns-sakerhetsrad--vecka-3/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sverige-i-fns-sakerhetsrad/sveriges-medlemskap-i-fns-sakerhetsrad--vecka-3/
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Vecka 4 

Säkerhetsrådet antog resolution 2339 om Centralafrikanska republiken vilket förlängde och 

uppdaterade den tidigare existerande sanktionsregimen. I samarbete med ett par andra 

medlemmar i säkerhetsrådet lyckades Sverige få gehör för att lägga till sexuellt och 

genderrelaterat våld som ett nytt och separat listningskriterium, vilket skedde på fredagen den 

27:e januari. Det fastslogs att Sverige tillsammans med Egypten och Japan blev så kallad 

”pennhållare” i fråga om säkerhetsrådets hantering av den humanitära dimensionen av 

konflikten i Syrien under torsdagen den 26:e januari – Att vara pennhållare är ett informellt 

uppdrag och innebär ansvar att ta fram utkast på uttalanden och beslut. Det kan också 

innebära ett generellt åtagande att vara mer aktiv i den specifika frågan. Majoriteten av 

”pennhållaruppdrag” förfogas av de permanenta medlemmarna. Vilket gör Sveriges uppdrag 

till en viktig del i att stärka de icke-permanenta medlemmarnas roll i säkerhetsrådet. Under 

samma dag förlängde ett enhälligt säkerhetsråd mandatet för insatsen UNFICYP på Cypern i 

resolution 233844. Sveriges initiativ till extrainsatt möte om MINUSMA genomfördes på 

fredagen den 27:e januari45. 

Sammanfattat i siffror under januari månad höll säkerhetsrådet 17 offentliga möten, 14 

konsultationer och två privata möten. Under de stängda konsultationerna diskuterades 

ytterligare åtta ämnen under rubriken ”Övriga frågor”. Säkerhetsrådet antog tre resolutioner, 

kom överens om två uttalanden av ordföranden (by the President) och utfärdade 12 uttalanden 

till pressen46. Sverige lämnar över ordförandeskapet till Ukraina. 

                                                 
44 United Nations. Security Council. S/2019/129. Letter dated 11 February 2019 from the Permanent 

Representative of Sweden to the United Nations addressed to the President of the Security Council. 2019, s. 20. 
45 Regeringskansliet. Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd – vecka 4. 2017. 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sverige-i-fns-sakerhetsrad/veckobrev-4/ (Hämtad 2019-04-21). 
46 Security Council. S/2019/129, s. 2.  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sverige-i-fns-sakerhetsrad/veckobrev-4/
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Tabell 2. United Nations, Security Council, S/2019/129.   

   

4.3 Ordförande juli 2018 

Under 2018 utgjordes säkerhetsrådet, utöver de permanenta medlemmarna, av Bolivia, 

Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Etiopien, Kazakstan, Kuwait, Nederländerna, Peru, Polen 

och Sverige47. 

Inför andra perioden föranleddes Sveriges ambitioner och motiv för månaden av ett informellt 

arbetsmöte mellan säkerhetsrådet och generalsekreteraren. På Dag Hammarskjölds gård 

Backåkra under en helg i april. Detta var första gången New York inte var samlingsplats för 

det årliga återkommande mötet. Tanken med val av plats var att den natursköna miljön skulle 

bidra och skapa möjligheter att informellt diskutera aktuella utmaningar mot internationell 

fred och säkerhet i Dag Hammarskjöldsanda48. Sveriges fokus och linje för månaden var att 

verka för resultatinriktade, inkluderande och transparenta arbetsmetoder. Sverige kommer att 

ta avstamp i sitt diplomatiska ”DNA”: folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet samt ett 

humanitärt perspektiv. Sverige hade ett antal andra frågor som de ville att säkerhetsrådet 

skulle hantera, exempelvis Jemen och Myanmar, utifrån hur utvecklingen på marken har sett 

ut. Fortsatta prioriteringar med WPS; barn och väpnad konflikt; klimat och säkerhet samt 

konfliktförebyggande med ordförandeskapet som plattform och möten i säkerhetsrådet som 

kommer ledas av statsministern och utrikesministern49.  

                                                 
47 United Nations. Highlights of Security Council Practice 2018. https://unite.un.org/sites/unite.un.org/files/app-

schighlights-2018/index.html (Hämtad 2019-05-10). 
48 Regeringskansliet. Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 16. 2018. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/sverige-i-fns-sakerhetsrad---vecka-16/ (Hämtad 2019-04-03). 
49 Regeringskansliet. Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 26. 2018. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/sverige-i-fns-sakerhetsrad---vecka-26/ (Hämtad 2019-04-03). 

https://unite.un.org/sites/unite.un.org/files/app-schighlights-2018/index.html
https://unite.un.org/sites/unite.un.org/files/app-schighlights-2018/index.html
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/sverige-i-fns-sakerhetsrad---vecka-16/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/sverige-i-fns-sakerhetsrad---vecka-26/
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Vecka 27 

Veckan inleds i sedvanlig ordning med ett formellt antagande av säkerhetsrådets 

månadsprogram för juli under måndagen den 2:e juli. FN-ambassadör Olof Skoog har möten 

med media och företrädare för civilsamhället för att informera om det svenska 

ordförandeskapet under samma dag. Säkerhetsrådet med Olof Skoog i spetsen fördömde 

terroristattacken som ägde rum på söndagen i Jalalabad, Afghanistan. Även detta uttalande 

presenterades på måndagen. Uttalandet hade gjorts oavsett medlemsland som vid tiden hade 

varit ordförande i säkerhetsrådet.  

Slutna konsultationer angående användandet av kemvapen i Syrien hölls under tisdagen den 

3:e juli. Sverige tog ställning i frågan och stöder att Organisation for the Prohibition of 

Chemical Weapons (OPCW) ansvarar för attribution mot kemvapenattacker. För att 

säkerhetsrådet inte har kunnat stå enat i frågan och att ett vakuum i denna fråga ej var 

acceptabelt. Under torsdagen den 5:e juli var det extrainsatt möte som Sverige arrangerade om 

Jemen. På svenskt initiativ kunde ett enhälligt råd komma överens om ett antal presselement. 

Bland annat starkt stöd till FN-sändebudet Martin Griffiths fredsansträngningar och en 

uppmaning till alla parter att engagera sig konstruktivt för en politisk lösning. På begäran av 

pennhållarna Kuwait och Sverige hölls extrainsatta slutna diskussioner om den förvärrade 

situationen i sydvästra Syrien under samma dag på torsdagen. Ett ”Arriamöte” (ett informellt 

möte utanför rådskammaren) genomfördes om förhållandet mellan säkerhetsrådet och den 

internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Det gjordes ett svenskt inlägg där vikten av att 

säkerhetsrådets samarbete med domstolen utgör en given del av rådets agenda lyftes fram. 

Samt domstolens arbete i frågor som rör gender och barn i väpnad konflikt, betonades under 

fredagen den 6:e juli50. 

Vecka 28 

Denna veckan startade med att Sverige ordnade tre signaturevenemang på temat barn och 

väpnad konflikt, WPS och klimatrelaterade säkerhetsrisker mellan 9–11 juli. Första mötet: 

Statsminister Stefan Löfven ledde öppen högnivådebatt kring barn och väpnad konflikt på 

måndagen den 9:e juli. Sverige la fram en resolution på området som antogs av ett enhälligt 

säkerhetsråd och det var resolution 2427. 98 länder valde att bli medförslagsställare 

(medförslagsställare innebär att uttrycka ett tydligt politiskt stöd för texten). Andra mötet: 

                                                 
50 Regeringskansliet. Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 27. 2018. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/sverige-i-fns-sakerhetsrad--vecka-27/ (Hämtad 2019-04-03). 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/sverige-i-fns-sakerhetsrad--vecka-27/
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utrikesminister Margot Wallström ledde en briefing om WPS i Sahel-regionen i Västafrika 

dagen efter. Mötet hölls tillsammans med FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed 

och AU:s särskilda sändebud för WPS Bineta Diop. Övriga rådsmedlemmar uttryckte starkt 

stöd för mötet. Samma dag på svenskt initiativ kunde säkerhetsrådet anta ett pressuttalande 

som välkomnar en överenskommelse mellan Etiopien och Eritrea. Tredje mötet: Margot 

Wallström ledde debatt om klimatrelaterade säkerhetsrisker. Det var tredje gången som 

säkerhetsrådet höll ett möte på temat, senaste tillfället var 2011. Detta mötet hölls på 

onsdagen den 11:e juli.  

Ett pressuttalande antas för situationen på Haiti. Där säkerhetsrådet skriver om den oron som 

finns över den senaste tidens våldsamheter på torsdagen den 12:e juli. Två resolutioner antogs 

under fredagen den 13:e juli. Den första, resolution 2429, förlängde mandatet för FN:s och 

AU:s gemensamma insats UNAMID i Darfur (Sudan). Resolutionen bygger vidare på den 

omstrukturering av insatsen som startade för ett år sedan, med fokus på fredsbyggande och 

minskad militär närvaro. Den andra resolutionen 2428 berör Sydsudans sanktionsregim och 

innehåller ett nytt vapenembargo mot landet och- på svenskt initiativ- ett nytt 

listningskriterium för sexuellt- och genderbaserat våld. Ett ordförandeuttalande antas om 

situationen i Centralafrikanska republiken och FN-insatsen MINUSCA. Där säkerhetsrådet 

uttrycker oro inför den senaste tidens ökade religiösa och etniska spänningar i landet och 

kräver att beväpnade grupper lägger ner sina vapen uttalandet skedde på fredagen den 13:e 

juli51. 

Vecka 29 

Tredje veckan inleddes med briefing och slutna överläggningar om Libyen. Sverige 

förmedlade de viktigaste punkterna till media från rådsdiskussionerna under måndagen den 

16:e juli. Senare under veckan, på torsdagen den 19:e juli, antogs ett pressuttalande om 

Libyens situation. Det innehöll referenser till kvinnors representation och deltagande i de 

politiska processerna på svenskt initiativ. Kabinettssekreterare Annika Söder ledde det årliga 

mötet om samarbetet mellan FN och AU på onsdagen den 18:e juli. Säkerhetsrådets tolfte 

konsultativa möte mellan säkerhetsrådet och AU:s freds- och säkerhetsråd hölls på torsdagen 

den 19:e juli. Olof Skoog ledde mötet för säkerhetsrådets del i egenskap av att Sverige var 

ordförande. På mötet diskuterades samarbetet mellan de båda råden, och hur det kan stärkas. 

                                                 
51 Regeringskansliet. Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 28. 2018. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/sverige-i-fns-sakerhetsrad--vecka-27/sverige-i-fns-sakerhetsrad---

vecka-28/ (Hämtad 2019-04-03). 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/sverige-i-fns-sakerhetsrad--vecka-27/sverige-i-fns-sakerhetsrad---vecka-28/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/sverige-i-fns-sakerhetsrad--vecka-27/sverige-i-fns-sakerhetsrad---vecka-28/
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Det antogs en gemensam kommuniké där de båda råden uttryckte starkt stöd för samarbetet, 

betonade vikten av att hålla val i DRK samt framhöll att en politisk lösning på konflikten i 

Sydsudan var nödvändig. Tidigare år har kommunikéns utfärdande dröjt månader efter 

konsultationernas genomförande, vid detta tillfälle antogs kommunikén redan i samband med 

mötet. Vilket var viktigt för att det stärker kommunikéns relevans samt samarbetsformatet 

mellan råden52. 

Vecka 30 

Sista veckan som ordförande under perioden 2017–2018 inleds med ett 

ordförandeskapsuttalande som antogs angående valförberedelserna i Afghanistan under 

måndagen den 23:e juli. Första mötet för veckan handlade om Libanon och genomförandet av 

resolution 1701 på samma dag. Rådsmedlemmarna gav stöd för FN-insatsen UNIFIL och 

uppmanad Libanon att snabbt bilda en nationell samlingsregering. Etiopien gav en 

uppdatering om överenskommelsen mellan Etiopien och Eritrea som slöts 9:e juli och som på 

svenskt initiativ följdes upp med uttalande från säkerhetsrådet. Olof Skoog berättade för 

media, säkerhetsrådets stöd för parternas åtaganden och den gemensamma deklarationen, 

uttalandet skedde också på måndagen. Slutna konsultationer hölls om Myanmar på svenskt 

initiativ. Återigen lyfte Sverige möjligheten att härleda situationen till ICC. Olof Skoog 

framförde rådets budskap till media efter mötet. Där stöd till sändebudet framhölls samt 

vikten av ansvarsutkrävande, tillträde för FN och säkert, värdigt och frivilligt återvändande 

till Rakhine. Även dessa konsultationer ägde rum under måndagen.  

På tisdagen den 24:e juli hölls en kvartalsvis öppen debatt om fredsprocessen i Mellanöstern 

(MEPP). Sverige betonade inte enbart den svåra situationen i Gaza, utan också 1) kvinnors 

och ungas deltagande i fredsprocessen 2) att skydda barn, bland annat genom finansiering av 

FN-organet UNRWA samt 3) att värna en sammanhållen palestinsk stat. Sverige arrangerade 

en fortsatt diskussion om Gaza dagen därpå under onsdagen på den svenska FN-

representationen, vilket var ett informellt möte om den humanitära situationen i Gaza. På 

onsdagen genomfördes även det månatliga mötet om Syrien. Olof Skoog uttalade sig om 

Syrienmötet till media i egenskap av ordförande. Resolution 2430 antogs under torsdagen den 

26:e juli vilket förlänger mandatet för FN-insatsen UNFICYP på Cypern med ett halvår. 

Genom initiativ från Sverige har fokus för fredsprocessen och UNFICYP:s mandat breddats 

                                                 
52 Regeringskansliet. Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 29. 2018. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/sverige-i-fns-sakerhetsrad---vecka-29/ (Hämtad 2019-04-03). 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/sverige-i-fns-sakerhetsrad---vecka-29/
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till att inkludera förtroendeskapande åtgärder, samt ett svenskt initiativ för religiös dialog som 

stöds av Sveriges ambassad i Nicosia. Samma dag följde ett möte om DRK och FN-insatsen 

MONUSCO. På svenskt initiativ deltog en civilsamhällesbriefer från DRK (Justine Masika 

Bihanga från Synergy of Women for Victims of Sexual Violence). Fredagen fortsatte med 

möte om Syrien i det humanitära spåret. På svenskt initiativ deltog Virginia Gamba, FN:s 

särskilda sändebud för barn i väpnad konflikt. Syftet var att visa barns utsatthet i krigets 

Syrien och därmed följa upp implementeringen av den nyligen antaga resolution 2427 om 

barn och väpnad konflikt. Mötet ägde rum på fredagen den 27:e juli53.    

Liknande sammanfattning av Sveriges ordförandeskap för juli månad 2018 saknas på FN:s 

hemsida. Enligt regeringens skrivelse 2018/19:104 antogs fem resolutioner samt två 

ordförandeuttalanden54. Sammanfattningen som ges nedan är en sammanställning av vad som 

presenterats i regeringens skrivelse samt de fyra olika veckobreven under juli månad från 

regeringen.  

                                                                     

Tabell 3. Skrivelse 2018/19:104. Regeringen, veckobrev, 2018.   

4.4 Australien som referenspunkt 

Australien har valts att undersökas för att de inte uppfyller vad Thorhallsson benämner som 

liten stat. Därmed blir resultatet intressant om Sverige i egenskap av liten stat lyckas vara lika 

eller mer inflytelserik än en större stat, alltså Australien. Samt att det finns liknande material 

som användes till Sverige.  

                                                 
53 Regeringskansliet. Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 30. 2018. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/sverige-i-fns-sakerhetsrad---vecka-30/ (Hämtad 2019-04-03). 
54 Skrivelse 2018/19:104. Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018. 

https://www.regeringen.se/49707f/contentassets/528b85f72c304c55889889e9e36d4024/regeringens-skrivelse-

om-sveriges-medlemskap-i-fns-sakerhetsrad-20172018.pdf (Hämtad 2019-04-26) s. 151 och 154. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/07/sverige-i-fns-sakerhetsrad---vecka-30/
https://www.regeringen.se/49707f/contentassets/528b85f72c304c55889889e9e36d4024/regeringens-skrivelse-om-sveriges-medlemskap-i-fns-sakerhetsrad-20172018.pdf
https://www.regeringen.se/49707f/contentassets/528b85f72c304c55889889e9e36d4024/regeringens-skrivelse-om-sveriges-medlemskap-i-fns-sakerhetsrad-20172018.pdf
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Perioden 2013–2014 är den femte gången Australien har varit en icke-permanent medlem i 

säkerhetsrådet. Australiens tid i säkerhetsrådet präglades av en försämrad global 

säkerhetsmiljö, de stod inför flera stora säkerhets- och humanitära katastrofer55. Däribland 

nedskjutningen av det malaysiska flyget MH17 över Ukraina den 17 juli 2014. Samt arbete 

med fokus på att motverka terrorism och våldsam extremism, främst från Al-Qaida, Daesh 

(ISIL) och Al- Nusrah Front. Syrien var i ett låst läge hos säkerhetsrådet när Australien tog en 

plats i rådet i januari 2013, främst på grund av användandet av veto för att hindra 

resolutioner56. 

Australien författade och ledde förhandlingar om FN:s säkerhetsrådsresolution 2166 efter 

nedskjutningen av MH17. Den antogs enhälligt 21 juli 2014 och på australiensiskt initiativ, 

vädjade resolutionen till att separatister vid kraschplatsen skulle säkerställa att offrens kroppar 

behandlades med värdighet och respekt. Resolutionen underströk även behovet av en 

fullständig, grundlig och oberoende undersökning av kraschen och krävde att alla militära 

aktiviteter i området upphörde för att möjliggöra tillgång till platsen. Australien ledde 

säkerhetsrådets Al-Qaida sanktionskommitté. Vilket användes som ett viktigt 

terrorismbekämpningsverktyg. Under ordförandeskapet 2014 ledde de förhandlingar för att 

etablera en handlingsplan för att påskynda implementeringen av skyldigheter i FN:s 

säkerhetsrådsresolutioner 2170 och 2178 om att motverka terrorism och störa finansiering till 

Daesh och Al-Nusrah Front. Australien arbetade med likasinnade medlemmar för att 

arrangera så att säkerhetsrådet kunde briefas regelbundet på den humanitära- och mänskliga 

rättigheter dimensionen av konflikten i Syrien57. Bland annat av Under-Secretary-General for 

Humanitarian Affairs58. Vilket ledde till en rad avtal om behovet för förbättrad humanitär 

tillgång och bättre skydd för civila bland annat resolutionerna 2139, 2165 och 2191 som 

antogs 2014. Resolutionen 2165 gjorde det möjligt för FN-organ att leverera humanitärt 

bistånd över landsgränser utan medtycke från syriska myndigheter, den första resolutionen i 

sitt slag. Australien författade och säkrade enhällig överenskommelse till resolution 2185-en 

                                                 
55 Australien Government- Department of Foreign Affairs and Trade. Australia on the United Nations Security 

Council 2013–2014. https://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/un/unsc-2013-

2014/pages/australia-on-the-united-nations-security-council-2013-2014.aspx (Hämtad 2019-05-02). 
56 Australien Government- Department of Foreign Affairs and Trade. International Relations. Australia’s term on 

the United Nations Security Council 2013-14: Achievements. 2015. https://dfat.gov.au/about-

us/publications/international-relations/Pages/australias-term-on-the-united-nations-security-council-2013-14-

achievements.aspx (Hämtad 2019-05-02). 
57 Australien Government. Australia’s term on the United Nations Security Council 2013-14: Achievements. 

(Hämtad 2019-05-02). 
58 United Nations. Security Council. S/2013/701. Letter dated 26 November 2013 from the Permanent 

Representative of Australia to the United Nations addressed to the President of the Security Council. 2013, s. 17. 

https://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/un/unsc-2013-2014/pages/australia-on-the-united-nations-security-council-2013-2014.aspx
https://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/un/unsc-2013-2014/pages/australia-on-the-united-nations-security-council-2013-2014.aspx
https://dfat.gov.au/about-us/publications/international-relations/Pages/australias-term-on-the-united-nations-security-council-2013-14-achievements.aspx
https://dfat.gov.au/about-us/publications/international-relations/Pages/australias-term-on-the-united-nations-security-council-2013-14-achievements.aspx
https://dfat.gov.au/about-us/publications/international-relations/Pages/australias-term-on-the-united-nations-security-council-2013-14-achievements.aspx
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till första av sitt slag- vilket kommer att säkerställa ett bestående fokus på det viktiga bidrag 

som effektivt polisarbete kan göra för fredsbevarande och fredsbyggande. De styrde även 

förhandlingar som ledde fram till resolution 2117 som begränsar illegala flöden av 

handeldvapen, vilket också var den första av sitt slag för säkerhetsrådet59.  

Australien axlade en ledarskapsroll när de placerade situationen i Demokratiska 

Folkrepubliken Korea (Nordkorea) på säkerhetsrådets agenda för första gången. Vilket har 

gjort det möjligt för rådet att överväga FN:s undersökningsrapport om brott mot de mänskliga 

rättigheterna i Nordkorea. Detta satte ytterligare press på Nordkoreas regim och gav rådet en 

bra utgångspunkt för framtida handlingar. Genom att konsekvent främja och föra idéer till 

bordet på tematiska prioriteringar så som skydd av civila, terrorismbekämpning, mänskliga 

rättigheter och ansvarsutkrävande, vilket inkluderar behovet av en mer produktiv relation 

mellan säkerhetsrådet och ICC, kunde Australien utöva inflytande och stärka relationer med 

nyckelpartners inom FN60. 

Enligt Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) är Sverige den högsta 

donatorn till organisationen med 31,9 miljoner dollar, Australien hamnar på en åttondeplats 

med 7,2 miljoner dollar61. Detta är siffror som representerar 2019 fram tills nu, detta kan 

komma att ändras. Precis som Sverige fick även Australien vara pennhållare, de tog över 

rollen som pennhållare över Afghanistan efter att Tyskland lämnade sin tid i säkerhetsrådet62. 

Författarna Farrall och Prantl menar att diplomater till de fem permanenta medlemmarna har 

beskrivit Australien som den mest effektiva icke-permanenta medlemmen under sin period. 

På grund av deras diplomatiska kapacitet kombinerat med beredskap för att kunna ta initiativ 

snarare än att låta bli. En av diplomaterna observerade att många av de icke-permanenta 

medlemmarna misslyckades med att få ut det mesta av deras möjligheter i säkerhetsrådet. 

Vilket kan ha berott på en misstro till deras möjligheter att vara proaktiva, medan Australien 

anammade en ”just do it”- strategi och därmed tillät dem att bli ett starkt tillskott63. 

Australien arbetade vid flertalet tillfällen med AU, bland annat i DRK, Somalia, Sudan och 

Sydsudan, Burkina Faso och Kenya. Där AU bland annat agerat som särskilt sändebud 

(Special Envoy) och uppdaterat rådet, briefer till rådet och kommit med förslag om datum för 

                                                 
59 Australien Government. Australia’s term on the United Nations Security Council 2013-14: Achievements. 

(Hämtad 2019-05-02). 
60 Australien Government. Australia’s term on the United Nations Security Council 2013-14: Achievements. 

(Hämtad 2019-05-15). 
61 OCHA. Funding. https://www.unocha.org/about-us/funding (Hämtad 2019-05-14). 
62 Farrall & Prantl. Australian Journal of International Affairs. 2016, s. 604 och 605. 
63 Ibid, s. 608. 

https://www.unocha.org/about-us/funding
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folkomröstning i området Abyei mellan Sudan och Sydsudan64. Den 11 november 2014 

briefades säkerhetsrådet av ICC:s åklagare Fatou Bensouda. Åklagaren uttryckte ånger över 

den försämrade säkerhetssituationen i Libyen. Bensouda menade att bristen på resurser hade 

haft negativ inverkan på ICC:s utredningar i Libyen. Säkerhetsrådets medlemmar svarade 

med att uttrycka stark oro för de brått som begås i Libyen65.   

Under Australiens ordförandeskap i september 2013, höll säkerhetsrådet totalt 22 möten, 

varav 11 privata och 11 offentliga. Säkerhetsrådet antog även tre resolutioner och utfärdade 

sex uttalanden till pressen66. I november 2014 var Australien återigen ordförande för 

säkerhetsrådet. Då hölls totalt 31 möten, där 30 av dem var offentliga och ett var privat. Det 

var även 12 samrådssamtal (sessions of consultations). Ytterligare antog säkerhetsrådet fem 

resolutioner, tre uttalanden i egenskap av ordförande och 15 pressmeddelanden67. Nedan 

följer två tabeller som sammanfattar Australiens två ordförandeskap.  

                                                                      

Tabell 4. United Nations, Security Council, S/2013/701. 

                                                 
64 United Nations. Security Council. S/2013/701. Letter dated 26 November 2013 from the Permanent 

Representative of Australia to the United Nations addressed to the President of the Security Council. 2013, s. 2, 

6, 8. 
65 United Nations. Security Council. S/2014/929. Letter dated 19 December 2014 from the Permanent 

Representative of Australia to the United Nations addressed to the President of the Security Council. 2014, s. 7-

8. 
66 Security Council. S/2013/701. s. 2. 
67 Security Council. S/2014/929. s. 2. 
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Tabell 5. United Nations, Security Council, S/2014/929. 

5. Analys 
Här nedan presenteras resultatet av det empiriska materialet och kopplas samman med teorins 

operationalisering. Kapitlet undersöker och testar om det teoretiska resonemanget stämmer 

överens med Sveriges och Australiens inflytande. Här testas teorin mot empirin, alltså vad 

Sverige och Australien uppfyller under sina månader som ordförande utifrån 

operationaliseringens variabler och kriterierna inom dem.    

Sverige håller jämna steg med Australien, som tabell 6 visar, vad gäller antal möten, 

uttalanden och resolutioner. Australien hade totalt sett fler möten än Sverige, dock skiljer det 

sig inte extremt mycket utan det handlar om åtta fler möten för Australien. Vad gäller 

uttalanden är det å andra sidan Sverige som har totalt sett fler än Australien, återigen är 

skillnaden inte så stor enbart tre fler till Sverige, och antalet resolutioner är desamma för de 

båda länderna.  

                                                       

Tabell 6. 
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Vad gäller inflytandet har Sverige varit inflytelserikt. Enligt teorin och operationaliseringen är 

några av kraven dels att faktiskt vara ordförande och att ha personer på stora poster inom 

organisationen till exempel Jan Eliasson som var vice generalsekreterare, alltså är variabeln 

Initiativ och ledarskap uppfyllt för Sverige. Australien har varit ordförande mer än en gång, 

vilket som nämnt tidigare, i sig ger inflytande. På ledarskapsfronten och specifikt 

toppositioner inom FN har sökandet inte gett något för Australien. Där verkar det snarare som 

att Sverige har utmärkt sig mer än Australien. 

Lika så Nordens långa historia av stöd till FN är ett kriterium för Diplomatiska förmågor och 

självbild/uppfattning som på förhand redan är delvis uppfyllt för Sverige. Samt att Norden 

som region stödjer varandra uppfyller variabeln Koalitionsbyggande till viss del. 

Kunskap och prioritering 

Vad har gjorts för att uppfylla variabeln Kunskap och prioritering? 

Thorhallsson säger att små stater, till skillnad från de permanenta medlemmarna i 

säkerhetsrådet, måste förlita sig på FN:s sekretariat eller andra rådsmedlemmar för att 

informera om deras beslutsfattande för att de har mindre administrativ kapacitet för att samla 

in och analysera information. Vilket gör beslutet om att Sverige tillsammans med Egypten 

och Japan blev så kallad ”pennhållare” i fråga om säkerhetsrådets hantering av den 

humanitära dimensionen av konflikten i Syrien mer åtråvärt och ett tecken på att Sveriges 

administrativa kapacitet klarar av uppgiften. Som nämnt ovan förfogas majoriteten av 

”pennhållaruppdrag” av de permanenta medlemmarna. Vilket gör Sveriges uppdrag till en 

viktig del i att stärka de icke-permanenta medlemmarnas roll i säkerhetsrådet.  

I samarbete med ett par andra medlemmar i säkerhetsrådet lyckades Sverige få gehör för att 

lägga till sexuellt och genderrelaterat våld som ett nytt och separat listningskriterium. Vilket 

ses som en prioritering från Sveriges sida. Under slutna konsultationer angående användandet 

av kemvapen i Syrien tog Sverige ställning i frågan och stöder att Organisation for the 

Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) ansvarar för attribution mot kemvapenattacker. 

För att säkerhetsrådet inte har kunnat stå enat i frågan och att ett vakuum i denna fråga ej var 

acceptabelt ses detta som en ytterligare prioritering från Sverige.  

Sverige har även visat att de kunde delegera uppgifter. Det handlar främst om att bjuda in 

relevanta personer för att briefa rådet, som har spetskompetens inom området som behandlats.  
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På svenskt initiativ briefades säkerhetsrådet av dels FN och av presidenten för det episkopala 

rådet i DRK. På svenskt initiativ bjöds Sydafrikas tidigare president, Thabo Mbeki in för att 

briefa rådet i egenskap av ordförande för AU:s högnivåpanel, som arbetar med medling i 

Sudan. Den 26:e juli hölls möte om DRK och FN-insatsen MONUSCO. På svenskt initiativ 

deltog en civilsamhällesbriefer från DRK (Justine Masika Bihanga från Synergy of Women 

for Victims of Sexual Violence). Fredagen den 27:e fortsattes med möte om Syrien i det 

humanitära spåret. På svenskt initiativ deltog Virginia Gamba, FN:s särskilda sändebud för 

barn i väpnad konflikt. 

Australien uppfyller också denna variabel, genom att bli tilldelad pennhållare över 

Afghanistan. Samt bjuda in olika briefers till säkerhetsrådet, särskilt när det handlade om 

Syrienkonflikten, där Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs stod för briefingen. 

De var även duktiga på att prioritera arbetet efter nedskjutningen av MH17 vilket snabbt ledde 

fram till resolution 2166, trots att detta inte var under någon av Australiens månader som 

ordförande.  

Diplomatiska förmågor och självbild/uppfattning  

Hur väl uppfylldes Diplomatiska förmågor och självbild/uppfattning? Teorin menar på att de 

nordiska staterna ses som normentreprenörer inom mänskliga rättigheter, utvecklingsbistånd, 

kvinnors rättigheter, deltagande i fredsverksamhet, humanitära frågor och miljöskydd. Och 

uppfattning relaterar till de nordiska staternas långa historia av militärt, polisiärt och civila 

stöd till FN:s fredsoperationer. 

Tack vare det långa stödet som Norden har erbjudit FN är denna variabeln delvis uppfylld och 

det är delen som berör självbild och uppfattning. De nordiska staterna ses redan som 

normentreprenörer på flertalet områden vilket är ett resultat av det långtgående stödet. 

Därmed undersöks initiativ, informellitet, flexibilitet, prioritering och handlingsutrymme för 

att se hur den resterande delen av variabeln uppfylls. Teorin värnar om initiativ och säger att 

det är en fundamental del för att bli en viktig aktör inom FN-systemet. Eftersom prioritering 

även ingick i variabeln kunskap och prioritering är det samma information som ingår i 

resultatet här.  

Nedan följer exempel där Sverige varit initiativtagande. Sverige föreslog extrainsatt möte 

angående FN:s insats i Mali (MINUSMA) för truppbidragande länder för att diskutera 

insatsens förmågebrister. Sveriges initiativ till extrainsatt möte om MINUSMA genomfördes 

den 27:e januari. Extrainsatt möte som Sverige arrangerade om Jemen och på svenskt initiativ 
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kunde ett enhälligt råd komma överens om ett antal presselement. Bland annat starkt stöd till 

FN-sändebudet Martin Griffiths fredsansträngningar och en uppmaning till alla parter att 

engagera sig konstruktivt för en politisk lösning. På begäran av pennhållarna Kuwait och 

Sverige hölls extrainsatta slutna diskussioner om den förvärrade situationen i sydvästra 

Syrien. På svenskt initiativ kunde säkerhetsrådet anta ett pressuttalande som välkomnar en 

överenskommelse mellan Etiopien och Eritrea. Ett pressuttalande som antogs om Libyens 

situation innehöll referenser till kvinnors representation och deltagande i de politiska 

processerna på svenskt initiativ. Etiopien gav en uppdatering om överenskommelsen mellan 

Etiopien och Eritrea som slöts 9:e juli och som på svenskt initiativ följdes upp med uttalande 

från säkerhetsrådet. Slutna konsultationer om Myanmar på svenskt initiativ. Resolution 2430 

antogs vilket förlänger mandatet för FN-insatsen UNFICYP på Cypern med ett halvår. Genom 

initiativ från Sverige har fokus för fredsprocessen och UNFICYP:s mandat breddats till att 

inkludera förtroendeskapande åtgärder, samt ett svenskt initiativ för religiös dialog som stöds 

av Sveriges ambassad i Nicosia.  

Under de två månaderna som ordförande höll Sverige två informella möten. Det första var ett 

”Arriamöte” (ett informellt möte utanför rådskammaren) som genomfördes om förhållandet 

mellan säkerhetsrådet och den internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Det andra var ett 

informellt möte om den humanitära situationen i Gaza. 

Thorhallsson förklarar inte vad flexibilitet och handlingsutrymme innebär, vilket gör det svårt 

att undersöka ifall Sverige uppfyller dem eller inte. Därmed lämnas de två kriterierna 

obesvarade. 

Australien når inte upp till samma nivå som Sverige när det kommer till historia av stöd till 

FN som organisation. I skrivande stund är det Sverige som är toppdonator till OCHA. Å andra 

sidan fick Australien igenom en rad viktiga resolutioner och beslut som dessutom var först av 

sitt slag och räknas till initiativ. Bland annat resolutionen 2165 som gjorde det möjligt för FN-

organ att leverera humanitärt bistånd över landsgränser utan medtycke från syriska 

myndigheter, de författade ett tillägg till resolution 2185 vilket säkerställer polisarbetets 

viktiga bidrag till fredsbevarande och fredsbyggande samt styrde förhandlingarna till 

resolution 2117 som begränsar illegala flöden av handeldvapen. Ytterligare initiativ var bland 

annat att Australien lyckades för första gången placera situationen i Nordkorea på 

säkerhetsrådets agenda. Australien ledde även förhandlingar för att påskynda 

implementeringen av resolutionerna 2170 och 2178 som motverkar terrorism och 

finansieringen till Daesh och Al-Nusrah Front.  
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Koalitionsbyggande 

Vilka andra internationella aktörer samarbetade Sverige och Australien med? Här 

argumenterar teorin för att stöd är avgörande för små stater för att kunna influera 

säkerhetsrådet. 

Ett ”Arriamöte” (ett informellt möte utanför rådskammaren) genomfördes om förhållandet 

mellan säkerhetsrådet och den internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Det gjordes ett 

svenskt inlägg, där vikten av att säkerhetsrådets samarbete med domstolen utgör en given del 

av rådets agenda, lyftes fram. Samt domstolens arbete i frågor som rör gender och barn i 

väpnad konflikt betonades. Detta exemplet är inte direkt kopplat till Sverige och en annan 

aktör, utan Sverige försöker skapa ett bättre och närmare samarbete mellan säkerhetsrådet och 

ICC.  

På samma sätt var Sveriges relation till AU, det är inte ett direkt samarbete mellan enbart 

Sverige och AU, utan Sverige försöker förbättra samarbetet mellan säkerhetsrådet och AU. 

Utrikesminister Margot Wallström ledde en briefing om WPS i Sahel-regionen i Västafrika. 

Mötet hölls tillsammans med FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed och AU:s 

särskilda sändebud för WPS Bineta Diop. Övriga rådsmedlemmar uttryckte starkt stöd för 

mötet. Säkerhetsrådets tolfte konsultativa möte mellan säkerhetsrådet och AU:s freds- och 

säkerhetsråd leddes av Olof Skoog för säkerhetsrådets del i egenskap av att Sverige var 

ordförande. De båda rådens samarbete diskuterades. Det antogs även en gemensam 

kommuniké i samband med mötet. Vilket i vanliga fall brukar dröja månader efter själva 

mötet. Kan Sverige ha varit den avgörande faktorn till att kommunikén utfärdades i samband 

med mötet, det är svårt att svara på, dock har Sverige varit engagerade i att förbättra 

samarbetet mellan råden. 

Australien har också arbetat med ICC och AU. Dock har det inte arrangerats något specifikt 

möte mellan säkerhetsrådet och ICC eller AU där rådens samarbete skulle ha diskuterats. Det 

enda tillfället säkerhetsrådet och Australien arbetade med ICC var när rådet blev briefat av 

åklagaren Fatou Bensouda, angående ICC:s situation i Libyen. Därmed vill jag påstå att 

Sverige uppfyller variabeln koalitionsbyggande mer än Australien. 
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6. Avslutning 
Detta kapitlet presenterar uppsatsens slutsatser, resultat samt ger förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Uppsatsen undersökte ifall en liten stat kunde vara inflytelserik i säkerhetsrådet som 

ordförande. Uppsatsens syfte var att studera Sveriges ordförandeskap i säkerhetsrådet och 

utifrån teorier om små stater undersöka om Sverige var inflytelserikt samt att jämföra 

resultatet jämsides en annan icke-permanent medlems ordförandeskap, i det här fallet 

Australien för att få en stat som inte klassas som en liten stat.  

För att komma fram till resultatet testades teorin små stater och deras verktyg för inflytande 

på Sveriges och Australiens ordförandeskapsmånader. För att besvara syftet formulerades tre 

frågeställningar. Där de två första löd; Hur använde Sverige sitt ordförandeskap i förhållande 

till en annan icke-permanent medlem? Och Kan teorin om små stater och deras verktyg för 

inflytande förklara Sveriges inflytande som ordförande? Sverige kunde utöva inflytande 

under sina två månader som ordförande i FN:s säkerhetsråd under perioden 2017–2018. Som 

analysen ovan visar uppfyller Sverige någonting under vardera variabel från teorin. Sverige 

har varit duktig på att prioritera och delegera uppgifter. Har en stark och ansedd 

självbild/uppfattning och en kunnig diplomatisk stab som bland annat har haft toppositioner 

inom organisationen. Samt bjudit in ICC och AU för att diskutera samarbetet mellan 

organisationerna och säkerhetsrådet.   

Arbetssättet som ordförande oavsett stat, i det här fallet Sverige och Australien, har varit 

liknande och som tabell 6 ovan visar har Sverige hållit jämna steg med Australien vad gäller 

antalet antagna resolutioner, hamnat något bakom Australien när det kommer till antalet 

möten och har gett fler uttalanden än Australien. Den stora skillnaden i resultatet är att 

Sverige har haft större och längre tradition av stöd till FN än Australien. Samt har haft fler 

från den diplomatiska staben på toppositioner i FN än vad Australien har haft. Vilket gör 

Sverige mer inflytelserik inom självbild/uppfattning och ledarskap. Med det sagt har 

Australien lyckats med bedriften av att presentera och få igenom arbetsuppgifter och 

resolutioner som har varit de första av sitt slag till säkerhetsrådet, vilket gör att initiativ som är 

en del av diplomatiska förmågor är till Australiens fördel. Vad som däremot är gemensamt för 

dem båda är till exempel att båda blivit tilldelad pennhållare för ett land och bjudit in olika 

briefers till säkerhetsrådet vilket uppfyller kunskap och prioritering.  
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Teorin förväntar sig att små stater ska kunna demonstrera starkt ledarskap, exceptionella 

koalitionsbyggande färdigheter och möjligheten att prioritera stora arbetsbördor för att bli 

aktiva och framgångsrika. Sverige har lyckats visa upp starkt ledarskap i form av att få 

igenom resolutioner och att ha personer på ansedda positioner inom organisationen. 

Koalitionsbyggandet har inte varit exceptionellt, dock har det arrangerats möten med både 

ICC och AU. Prioriteringen av arbetsbördor visade Sverige att de kunde genom att bjuda in 

relevanta briefers till rådet med spetskompetens inom olika områden.   

Den tredje frågeställningen var; Uppfyllde Sverige sina förhoppningar som ordförande? 

Sveriges kandidatur till säkerhetsrådet fokuserade på att få genomslag för bred utrikes- och 

säkerhetspolitik, där klimat, jämställdhet, konfliktförebyggande, respekt för mänskliga 

rättigheter och fattigdomsbekämpning var centrala frågor. Inför de båda månaderna som 

ordförande fokuserade Sverige på att samarbeta med den nya generalsekreteraren António 

Guterres, arbeta med konfliktförebyggande, WPS och resultatinriktade, inkluderande och 

transparenta arbetsmetoder. Till stor del kunde Sverige arbeta med dessa frågor på ett 

framgångsrikt sätt. Klimatet och dess relaterade säkerhetsrisker togs bland annat upp i ett 

möte och var första gången sedan 2011 de frågorna diskuterades i säkerhetsrådet. Sedermera 

arbetade Sverige även med WPS-frågor där Sverige fick igenom att resolution 2339 om 

Centralafrikanska republiken skulle innehålla ett nytt listningskriterium för sexuellt och 

genderrelaterat våld. Sveriges arbetsmetoder uppfylldes under ordförandeskapsmånaderna, 

många av de resolutioner som antogs gjordes av ett enhälligt råd vilket ökar acceptansen hos 

rådsmedlemmarna till innehållet i resolutionerna.    

Ett exakt resultat är svårt att få fram dels för att materialet till Sverige och Australien är 

skrivna på olika sätt, dock i och med vad som har presenterats har Sverige kunnat hålla jämna 

steg med Australien och på ett framgångsrikt sätt utövat inflytande. Samt att inflytande i sig är 

svårt att mäta och hur denna uppsatsen mäter inflytande är inte förbestämt, utan definierat från 

en teori. Andra uppsatser och forskare kan välja att definiera inflytande på andra sätt. Inför 

skrivandet av uppsatsen tänkte jag mig att det var lätt att säga att medlemmar i rådet inte gör 

någonting eftersom det fortfarande är kriser, katastrofer och konflikter i världen. Dock genom 

användandet av teorin har uppsatsen kommit fram till att vara en del av säkerhetsrådet kräver 

och innebär mycket arbete av dess medlemmar, oavsett permanent eller icke-permanent.      

Vidare forskning kan studera hela perioden Sverige var en del av säkerhetsrådet, eller rent av 

välja bort de två ordförandeskapsmånaderna. Eftersom ordförandeskapet i sig ger inflytande, 

hade det varit intressant ifall vidare forskning studerar inflytandet hos Sverige i säkerhetsrådet 
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som icke-permanent medlem utan att räkna in ordföranderollen, för att se hur inflytelserikt 

Sverige kan vara på egen hand. För då är det inte självklart att det på förhand kommer att 

finnas en viss grad av inflytande, som det gjorde i denna uppsatsen.    
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