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Förslag till FN-reformer för förstärkta resultat 

– initiativ i New York för att leverera på fältet 
  
 
1. Varje skattekrona kan ge mer fattigdomsbekämpning 

Varje år bidrar svenska skattebetalare med drygt åtta miljarder kronor till 
FN:s institutioner och verksamheter1. Det gör Sverige till organisationens 
sjunde största bidragsgivare och en finansiell maktfaktor i FN-organens 
styrelser och fondernas kommittéer. 
 
Detta PM är en del i att följa upp de riksdagsbeslut som ligger till grund för 
svenska statens anslag till FN. Utgångspunkten är den kärleksfulle kritikerns; 
varje skattekrona till FN kan användas för mer fredsfrämjande insatser och till 
mer fattigdomsbekämpning. Och det är nödvändigt med reformer i New 
York för att FN ska leverera mer på fältet. 
 
Detta PM bygger på en serie samtal och möten med företrädesvis FN-
anställda, journalister och företrädare för NGO:s och tankesmedjor2. 
Promemorian presenterar en serie med förslag som syftar till ökad kvalitet, 
kostnadseffektivitet och bättre resultat i FN:s arbete. Förslagen kan prövas i 
generalsekreterarens sekretariat och inom ramen för styrelser och kommittéer 
där Sverige utövar inflytande. Det är förstås också viktigt att samtal startas och 
drivs med förnyas energi i EU-kretsen för ökade möjligheterna vinna stöd 
och inflytande i FN-organen. 
 
2. Kvalitetsagenda är mer än en besparingsagenda 

Sverige ska spela en viktig roll som finansiär, kvalitetssäkrare och stå för 
värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstat. I vår egenskap 
av stor finansiär måste vi medverka till att nyckelord som kvalitet, resultat 
och effekt är en del av samtalet i New York om möjliga FN-reformer.  
 
Vi har att bidra med en agenda som är mer kvalificerad och mer trovärdig än 
bara en kontrollagenda eller en besparingsagenda. Vi ska starta samtal som 
ställer krav på resultat, och trovärdigt ger FN förutsättningarna att nå målen. 
Kvalitetsagendan kan med fördel kopplas till initiativen som syftar till ”UN 
delivering as one”. 
 

                                            
1 Secrettary-General´s note 22/10 2012. Åren 2009-2011 bidrog Sverige totalt med 3,5 

miljarder US-dollar. 
2 Merparten av samtalen fördes i samband med besöket av riksdagens FN-delegation 7-16 

november 2012. Uppföljande samtal fördes under enskild studieresa 2-5 april 2013.  
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3. Fem förslag för ökad effektivitet och kvalitet i FN:s verksamhet 

 

3.1 Mer strategisk finansiering av FN:s verksamhet. Hur vi väljer att 
finansiera FN-systemet spelar stor roll för dess effektivitet och möjligheter att 
nå resultat. Det har varit politiskt attraktivt att med öronmärkta bidrag ”hissa 
flagg” i utvecklingsländer. Den trenden i FN:s finansiering fragmentiserar 
organisationens arbete. När merparten av bidragen är öronmärkta försvåras 
en strategisk styrning av organisation. Det är istället viktigt att Sverige 
använder sitt inflytande för att ge både flexibilitet och förutsägbarhet som 
grund för en strategisk styrning som skapa förutsättningar för FN att leva upp 
till höga krav. Det är nödvändigt att driva samtal om givarländernas 
finansieringsbeteende.  
 
3.2 Utvecklat och skärpt resultatramverket. Resultatramverken i de 
olika delarna av FN-systemet måste bli mer målstyrda och tydligare kopplade 
till indikatorer som mäter måluppföljning. Tydligare målsättningar 
tillsammans med ökad öppenhet om resultaten är en nyckel till ökad kvalitet 
och effektivitet inom FN:s verksamhet. Resultatredovisningar måste präglas 
av högre grad av transparens där samtliga internrevisionsrapporter i FN-
systemet offentliggörs för att möjliggöra en bättre återrapportering till 
givarna. Resultatredovisningen är då ett stöd som underlättar för att varje 
begäran om mer medel ska följas av en uppmaning att se över kostnader och 
ompröva befintliga mandat och verksamhet knutna till mandatet. 
 

3.3 Skärp krav på kvalitet och hållbarhet i FN:s upphandling. Varje 
år upphandlar FN varor och tjänster för 18 miljarder US-dollar. Vi som gillar 
FN och finansierar en väsentlig del av verksamheten måste också ställa krav 
på att FN:s upphandlingar ska vara verksamt för en hållbar utveckling och 
kvalitet i verksamheten. FN:s upphandling bör tydligare styras av faktorer 
som hållbarhet och kvalitet.3 
 
3.4 Höj pensionsåldern för FN-diplomater. FN:s pensionsålder är för 
flertalet anställda 62 år, vilket i en internationell jämförelse är lågt. Det är 
rimligt att pensionsålder i FN höjs i takt med att pensionsålder i andra länders 
offentliga förvaltningar nu stiger och i ett första steg till 65 år för samtliga 
FN-anställda. Till denna justering hör också att löner och villkor bör ses över 
mot bakgrund av motsvarande revisioner i andra länder, inte minst USA. När 
löner och villkor ses över bör det också formuleras krav på ökad rotation 
bland FN:s tjänstemän genom att en så kallad förflyttningsplikt prövas i delar 
av verksamheterna, i syfte att åstadkomma ökad mobilitet, kvalitet och 
effektivitet i organisationen. 
 

3.5 Skärpta regler för air-travel (FN-anställdas flygresor). FN-
organens kontor i New York och Genève för med sig årliga kostnader på 
över 700 miljoner dollar. Omkring 75 procent av de kostnaderna härrör sig 
till flygresor i business class. Detta, efter finans och statsskuldskriser, riskerar 
inte bara kostnadseffektiviteten utan också legitimiteten för FN. Skärpta krav 

                                            
3 Det finns potential öka svenska företag andel av FN:s totala upphandling. Idag utgör 

Sveriges andel endast 0,13 procent vilket motsvarar 18 miljoner dollar per år.  
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på när resor i business class är tillåtna – till exempel genom att öka kraven på 
antalet flygtimmar och tjänstemannivå när business class-biljetter är tillåtna - 
skapar inte bara förutsättningar inte för ökade satsningar på kvalitet i 
verksamheten utan är också nödvändiga för FN:s legitimitet och förmåga visa 
ledarskap. FN:s utgifter ska placeras där det ska vara – satsningar på 
fredsfrämjande och fattigdomsbekämpning – och mindre på omfattande 
kostnader för dyra flygresor.  
 
4. Reformstrategin – hur åstadkoms FN-reformer? 

 
Det är besvärligt med förändringar av multilaterala organisationer och det är 
väsentligt lättare att formulera vad och vilka reformer som bör uppnås snarare 
än hur reformer kan åstadkommas. Reformstrategin bör bygga på ödmjukhet 
och förankring inför utmaningar i och samtidigt viss optimism kring de nya 
möjligheterna som tiden medger. Reformarbetet kan med fördel knytas till 
utvecklingsarbetet som pågår under devisen ”UN delivering as one” där just 
ökade möjligheter till tydlighet och samordning av arbete och resurser står i 
fokus. Arbetet med att utveckla mer enhetliga administrativa system före 
löneutbetalning, resebokningar, med mera4 skapar möjligheter till ökad effekt 
och kvalitet. Och i takt med att Bric-länderna blir allt större bidragsgivare till 
FN ökar också intresset hos fler länder av ökad kvalitet och stärkt resultat i 
FN:s verksamhet.  
 
Det tas också steg i rätt riktning, den tendensen bör förstärkas med mer 
förslag på bordet och med detta ökade möjligheterna till reformer som 
åstadkommer bättre effekt av FN-arbetet. I detta finns stora möjligheter till 
att åstadkomma mer av FN:s utvecklingsarbete, mer av fredsfrämjande 
insatser och mer av fattigdomsbekämpning.  
 
 
 
Henrik von Sydow 
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4 Det så kallade Umoja-projeketet. 


