
 

 

 

Skriftligt prov den 19 januari 2021 inför antagningen till 

UD:s Diplomatprogram 
 

Läs igenom denna instruktion noga innan du tar itu med uppgifterna i provet! 
 

 

****************** 
  

Provet består av två delar: 

  

Del 1. En uppsats på svenska (valbart ämne) 

  

Del 2. En uppsats på engelska (obligatoriskt ämne) 

  

                                                 ****************** 

  

Provet rättas anonymt varför namn eller annat kännetecken som kan avslöja 

skribentens identitet inte får skrivas på något ställe i dokumentet. OBS! Om man skriver 

sitt namn eller annat kännetecken kommer provet inte att rättas, och man kan därmed 

inte komma vidare i urvalsprocessen. 

  

Man kan avbryta provet när som helst, dock tidigast en halvtimme efter provets början. 

  

 

                                      Tiden för provet är tre timmar 

        tänk på att disponera tiden på ett effektivt sätt 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

DEL 1. UPPSATS PÅ SVENSKA (100 poäng) 

Välj ett av uppsatsämnena A, B, C, D eller E. Riktlinjen är ca 400–600 ord. Uppsatsen bedöms 

utifrån ordförråd, kunskap, analys och struktur.  

 

 A.  Slutet på “Pax Americana”?”  

 

     Efter Sovjetunionens fall i början på 1990-talet kom USA att betraktas som den 

     ledande supermakten. Kinas snabba utveckling ekonomiskt, teknologiskt och 

     militärt de senaste decennierna, har i kombination med ökande isolationistiska 

     tendenser under Trumpadministrationen, bidragit till att utmana den 

     amerikanska dominansen. Diskutera Bidenadministrationens möjligheter 

     och vilja att vända eller hejda en fortsatt utveckling i denna riktning?  

 

B.  Den senaste tidens geopolitiska förändringar i Mellanöstern: 

     drivkrafter och betydelse på sikt?  

           

Mellanöstern är en region som sedan länge är drabbad av konflikter såväl inom som 

mellan nationsgränser. Flera arabiska stater har under hösten 2020 undertecknat 

fredsavtal med Israel. Andra har sedan tidigare etablerat öppna eller diskreta 

förbindelser. Diskutera bakgrunden till pågående utveckling och gör en bedömning av 

möjliga geopolitiska konsekvenser för regionen. 

 

C.  Den ökande organiserade gängkriminaliteten i Sverige  

 

      Organiserad brottslighet i form av gängkriminalitet har stått i fokus för debatten 

      under senare tid. Skjutningar, bombattentat och bilbränder, ofta med koppling 

      till utsatta områden, har skakat om och upprört den allmänna opinionen. 

      Diskutera tänkbara orsaker till denna utveckling och ange möjliga åtgärder för att  

      motverka den.  

       

D.  Prioriteringar i utvecklingssamarbetet  

 

I 2016 års policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet är partner-ländernas 

egna visioner och prioriteringar en utgångspunkt. Samarbetet ska bidra till att stärka de 

berörda ländernas nationella ansvar och ägarskap bl.a. genom att långsiktigt stärka 

deras egna institutioner, stödja utvecklingen av demokratiska processer, finansiell 

styrning och åtgärder mot korruption. Samtidigt ställer Sverige politiska krav om bl.a. 

jämställdhet, mänskliga rättigheter och klimathänsyn vilka inte alltid prioriteras högst av 

partnerländerna själva. Diskutera varför Sverige driver dessa krav, och på vilket sätt de 

främjar utveckling? 



 

 

E.  Pandemins inverkan på svensk ekonomi  

 

      Covid 19-pandemin har inneburit både en utbuds- och efterfrågechock på  

      svensk ekonomi och BNP sjönk under 2020. För att dämpa negativa 

      konsekvenser av chocker på svensk ekonomi, kan finanspolitiska och  

      penningpolitiska åtgärder vidtas. Även i en krissituation, som pandemin,  

      kan nya möjligheter skapas för export och investeringar. Försök att ge en samlad 

      bild av pandemins konsekvenser för svensk ekonomi. Diskutera exempelvis hur 

      utbud och efterfrågan i svensk ekonomi har påverkats av Covid 19-pandemin, 

      samt vilka branscher som har drabbats, respektive klarat sig bättre. Uppge  

      exempel på åtgärder som regeringen har vidtagit under 2020 och hur  

      Riksbanken har agerat. Ge även exempel på vilka styrkeområden Sverige 

      har som kan bidra till den ekonomiska återhämtningen och ekonomisk tillväxt 

      på lång sikt.            

 

 

DEL 2. UPPSATS PÅ ENGELSKA (100 poäng) 

Uppsatsämnet på engelska är obligatoriskt. Riktlinjen är 400–600 ord. Uppsatsen 

bedöms utifrån ordförråd, kunskap, analys och struktur. 

 

Geopolitical implications of a more sustainable global energy future  

Oil fuelled the 20th century - its cars, its wars, its economy and its geopolitics. Now the 

world is in the midst of an energy revolution that is speeding up the shift to a new order. 

Today fossil fuels are the ultimate source of 85% of energy. But this energy accounts for 

two thirds of greenhouse-gas emissions. Oil has also created political instability, as well 

as economic volatility. A new energy system is emerging. Renewable electricity such as 

solar and wind power could rise from 5% of supply today to nearly 50% by 2050. Oil and 

coal use will drop, although cleaner natural gas will remain central. This change will 

ultimately bring huge benefits. Most important, decarbonising energy will avoid the 

chaos of unchecked climate change, including devastating droughts, famine, floods and 

mass dislocation. Once mature, it should be more politically stable too, because supply 

will be diversified, geographically and technologically. Discuss obstacles and 

possibilities with this transition, and some of its possible geopolitical consequences. 

 

 


