
Skriftligt prov den 12 januari 2022 inför antagningen till 
                              UD:s Diplomatprogram 
  
Läs igenom denna instruktion noga innan du tar itu med uppgifterna i provet! 
  
  
                                                 ****************** 
  
Provet består av tre delar: 
  
Del 1. En uppsats på svenska (valbart ämne) 
  
Del 2. En uppsats på engelska (obligatoriskt ämne) 
   
Del 3. Ett språkprov i arabiska, franska, mandarin, ryska, spanska eller tyska. Du 
skall endast skriva på det tredje språk du anmält på förhand.  
  
   
                                                 ****************** 
  
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. 
  
Väskor, mobiltelefoner, surfplattor och dator (andra än den som används) skall inte 
finnas inom räckhåll. 
  

                                      Tiden för provet är tre timmar 
        tänk på att disponera tiden på ett effektivt sätt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL 1. UPPSATS PÅ SVENSKA (100 p) 

Välj ett av uppsatsämnena A, B, C, D eller E. Riktlinjen är ca 400-600 ord. Uppsatsen 
bedöms utifrån kunskap, analys, språkbehandling och struktur.  

 
A. Sveriges förmåga att hantera allvarliga civila kriser. 

 
Coronakommissionens delbetänkande i oktober 2021 innehåller kritik mot ledning 
och samordning av myndigheternas agerande, särskilt vid inledningen av 
pandemin.  Enligt kommissionen berodde den bristande samordningen bland annat 
på att ansvaret för smittskydd är fördelat på många händer i ett decentraliserat och 
fragmenterat system, även i kristid. Liknande kritik framfördes av den kommission 
som utredde hanteringen av tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004. Tsunami-
kommissionen påpekade särskilt att ledningsförhållandena mellan de olika 
departementen var oklara, vilket ledde till förseningar i räddningsarbetet. Den 
svenska förvaltningsmodellen bygger på att ingen myndighet, inte heller regeringen, 
får bestämma hur en annan myndighet skall agera gentemot en enskild, mot en 
kommun, eller vid tillämpning av lag. 
Analysera de svårigheter utredningarna påtalat, och diskutera alternativa strategier 
för att stärka Sveriges krishanteringsförmåga.  
 
 

B. Utvecklingssamarbete och handelsfrämjande  

Såväl Sveriges utvecklingssamarbete som handelsfrämjande omfattas av 
prioriteringarna för hållbar utveckling (Agenda 2030): utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt säkerställa 
ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Analysera och diskutera 
möjligheter och utmaningar för stärkt samverkan mellan dessa två politikområden 
som kan bidra till hållbar utveckling.  
 
 

C. USA och Kina 

Den strategiska konkurrensen om makt och inflytande mellan Kina och USA ökar, 
inte minst i den asiatiska Stillahavsregionen. Analysera och diskutera de geopolitiska 
konsekvenserna av denna ökande konkurrens. Referera till utvecklingen inom 
säkerhetspolitik, ekonomi och handel samt den teknologiska utvecklingen.   
 
 

D. Militära interventioner i instabila länder  

Den västliga militära interventionen i Afghanistan, som pågick i tjugo år, avslutades 
sensommaren 2021. Dess ursprungliga syfte var att bekämpa terrorism, men 
målsättningen vidgades efter hand till att stödja institutionsuppbyggnad, mänskliga 
rättigheter och demokratisering. Den militära närvaron kompletterades med 
omfattande biståndsprogram, och Afghanistan var under en följd av år Sveriges 
största mottagare av bilateralt bistånd. Vilka lärdomar kan dras av västvärldens, och 
Sveriges, militära och utvecklingspolitiska engagemang i Afghanistan? Du kan i din 



analys också dra paralleller till civila och/eller militära insatser i andra konflikt- eller 
postkonfliktländer. 
 
 

E. EU:s strategiska oberoende 

Sedan 2013 har begreppet “strategiskt oberoende” förekommit i många officiella EU-
dokument. Slutsatserna från europeiska rådets möte i oktober 2020 innehåller 
exempelvis följande uttalande: “Att uppnå strategiskt oberoende och samtidigt 
bevara en öppen ekonomi är ett centralt mål för unionen.” Analysera detta begrepp 
och hur det kommer att påverka unionen och dess medlemsstater inom såväl 
säkerhets- och försvarspolitik som handels- och näringspolitik.  
 
 
 

DEL 2. UPPSATS PÅ ENGELSKA  (100 poäng) 

Uppsatsämnet på engelska är obligatoriskt. Riktlinjen är 400-600 ord. Uppsatsen bedöms utifrån 
kunskap, analys, språkbehandling och struktur. 
 

The Feminist Foreign Policy  

As the first country in the world, the Swedish government launched its Feminist 
Foreign Policy (FFP) in 2014. Since then several other countries have followed 
Sweden’s lead. Analyze and discuss the impact of the Feminist Foreign Policy on the 
global arena as well as current challenges to the implementation of the FFP. Use 
concrete examples. 


