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Abstract 
  

The aim of this thesis was to study Sweden’s relations with the Democratic People’s 

Republic of Korea (DPRK) from the Korean War to this day. To do so, the focus was put on 

Sweden’s different motives during that time resulting in the identification of two phases. The 

first, characterized by an economical interest and the second, by a diplomatic and 

humanitarian one. Moreover, a non-governmental perspective was presented with the 

Swedish NGO Institute for Security & Development Policy (ISDP) in focus. This perspective 

showed the importance of non-governmental actors’ engagement with the DPRK. Finally, the 

international relations’ theory of neoliberalism was used as a theoretical framework for the 

thesis. The conclusion is that neoliberalism is correct at explaining the engagement of 

Sweden towards the DPRK. As one of the western countries with the best relations with the 

DPRK, we conclude that Sweden has an important role to play in facilitating the dialogue 

between the international community and the DPRK. 

  

Nyckelord: Sverige, Nordkorea, diplomati, internationella relationer, neoliberalism. 

Antal ord: 11 379 
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Förkortningslista 
  

CIA - Central Intelligence Agency 

DPRK - Democratic People’s Republic of Korea 
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FN - Förenta nationerna 

ISDP - Institute for Security and Development Policy 

NGO - Non-Governmental Organisation 

NNSC - Neutral Nations Supervisory Commission 

SIDA - Swedish International Development Cooperation Agency 

SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute 

UD - Utrikesdepartementet 

USA - United States of America 
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1.  Inledning 

  

65 år efter det blodiga Koreakriget avstannade i en vapenvila fylls löpsedlar världen runt 

fortfarande av hot och utspel från Nordkorea, ett land fött ur kalla kriget och uppdelningen 

mellan det nu försvunna kommunistblocket och väst. Landet som är litet och underutvecklat 

hamnar ofta i verbala konflikter med framförallt USA. Bakom dessa utspel döljer sig dock ett 

ständigt närvarande hot från Nordkoreas kärnvapenprogram. Världen tycks hålla andan i 

väntan på en fredlig lösning. 

  

Mitt i detta spända läge står neutrala Sverige med en unik ställning i landet som 

biståndsgivare och diplomatisk kraft. Sverige var det första västerländska landet som införde 

en ambassad i Nordkorea 1973 och genom sitt åtagande som skyddsmakt skyddar de USA:s 

intressen. Sverige är idag en viktig aktör i Nordkorea och nämns flitigt i media när möjliga 

möten och lösningar på konflikten kommer på tal. 

  

Hur kommer det sig att ett litet land i Skandinavien fått en central roll i ett av världens mest 

säkerhetspolitiskt känsliga områden? Målet med uppsatsen är att svara på detta. Vi studerar 

hur Sverige fått sin ställning i Nordkorea och vilka möjliga motiv som döljer sig bakom 

Sveriges agerande. Utöver den svenska staten studerar vi även icke-statliga aktörer och vilken 

roll de spelar i Sveriges relation med Nordkorea. 

  

För att översiktligt förstå Sveriges agerande i Nordkorea tillämpar vi en av de mest ansedda 

teorierna inom internationella relationer, neoliberalismen. En teori vi anser kan förklara 

Sveriges agerande gentemot Nordkorea. 
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1.1 Problemformulering 

Trots Sveriges unika ställning i Nordkorea har lite forskning gjorts kring hur relationerna 

formats och varför Sverige håller fast vid sin relation med Nordkorea, ett land som tidvis gör 

aggressiva utspel mot omvärlden. Sveriges engagemang i Nordkorea har efter Koreakriget 

varit ovanligt stort och Sverige har fått en unik ställning i landet genom att den svenska staten 

har agerat som diplomatisk uppdragstagare åt ett antal länder, bl.a. USA. Idag är Sverige en 

av de större biståndsgivarna till Nordkorea och ses som en seriös partner att förhandla med.  

  

Det genomgående målet i uppsatsen ska vara fokuserat på Sveriges relation med Nordkorea 

under diverse tidpunkter fram tills idag. Sedan eskaleringen av krisen på Koreahalvön under 

2017 väntar världen på en diplomatisk lösning. Som det västerländska landet med bäst 

relation med Nordkorea har Sverige en speciell ställning i konflikten. Därför finner vi det 

högst relevant att presentera en genomgång av det svenska agerandet gentemot Nordkorea 

fram tills idag. 

  

1.2 Syfte och frågeställning 

 Syftet med uppsatsen är för det första att studera varför Sverige etablerade relationer med. 

Nordkorea och för det andra studera hur dessa relationer har utvecklats fram tills idag.  

Den svenska relationen med Nordkorea utmärks inte bara av Sveriges officiella politik  

gentemot landet utan även av icke-statliga organisationers agerande gentemot Nordkorea.  

 

Vi ser det som viktigt att ge svar på hur dessa icke-statliga aktörer kan påverka Sveriges 

relation med Nordkorea. Vidare avser vi ta reda på hur Sveriges diplomatiska agerande mot 

Nordkorea stämmer överens med den neoliberala teorins antaganden om hur stater förhåller 

sig och agerar gentemot varandra.  

  

Vi formulerar således följande frågeställningar för att kunna nå vårt syfte: 

● Hur ser Sveriges relation med Nordkorea ut och hur har den uppkommit?  

6 



 

● Hur ser Sveriges motiv gentemot Nordkorea ut idag och hur har de utvecklats genom 

tiden?  

● Hur kan icke-statliga aktörer, med koppling till Sverige, påverka Sveriges relation 

med Nordkorea?  

● Hur kan det svenska diplomatiska agerandet tolkas som neoliberalt? 

  

1.3 Disposition 

 Uppsatsen är disponerad på följande sätt: kapitel ett presenterar ämnet, dess syfte och 

frågeställningar, avgränsning samt ett antal begrepp vi finner av vikt för den översiktliga 

förståelsen av uppsatsen. I andra kapitlet kommer en bakgrundsbeskrivning där Sveriges 

första inblandning i Nordkorea presenteras. Tredje kapitlet redogör för vår metod fallstudie, 

våra intervjuer och de olika typer av material som vi använder samt den källkritik vi 

tillämpar. 

  

I fjärde kapitlet presenteras den teori vi tillämpar i vårt arbete, neoliberalismen. Här bör det 

uppmärksammas för läsaren att tillämpningen av teorin kommer in i ett senare skede av 

uppsatsen med anledning till att teoritillämpning endast använts för att svara på en 

frågeställning i syftet. Efter det presenteras uppsatsens resultat i kapitel fem. Med anknytning 

till våra frågeställningar analyseras resultatet i kapitel sex. Slutligen presenterar vi våra 

slutsatser i kapitel sju och avslutar uppsatsen med egna reflektioner i en slutdiskussion. 

  

1.4 Avgränsning 

Sveriges första engagemang i Nordkorea kan spåras tillbaka till Koreakriget men de 

diplomatiska utbytena tillkom först 1973 (Utrikesdepartementet n. d.). Den empirin som 

kommer att presenteras och analyseras i uppsatsen kommer således att fokusera främst på 

början av 70-talet fram tills idag. Även om perioden kan upplevas som lång kommer vi att 

fokusera på de viktigare moment som bäst illustrerar Sveriges relation med Nordkorea. Under 

de senaste årtiondena har mycket hänt i regionen som förändrat Sveriges ställning i 

Nordkorea. Därför vill vi betona denna period mer specifikt i uppsatsen. 

7 



 

 

Det finns ett antal andra neutrala länder som har agerat i Nordkorea, till exempel genom den 

neutrala övervakningskommissionen. Dock kan Sveriges position ses som unik delvis på 

grund av att landet som enda västerländska land länge var representerat i Nordkorea genom 

sin ambassad (Utrikesdepartementet 1999). Det är av den anledningen som vi väljer att 

studera just Sveriges relation med Nordkorea. 

  

Perspektivet på icke-statliga aktörer fokuserar främst på Stockholmsbaserade institutet för 

säkerhet och utveckling, ISDP. Avsikten bakom det valet är att erbjuda en inblick på 

icke-statliga aktörers arbete utan att detta tar en central plats i uppsatsen. 

 

 1.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om ämnet Sveriges relation med Nordkorea är begränsad då få studier har 

gjorts om ämnet. Ett undantag är artikeln Sweden’s Engagement with the Democratic 

People’s Republic of Korea skriven av Magnus Andersson och Jinsun Bae (2015) vilket har 

en central plats i denna uppsats. Indirekt men relevant tidigare forskning handlar om 

Nordkoreas relation med andra länder. I artikeln DPRK Diplomatic Relations kartlägger 

författarna Daniel Wertz, JJ Oh, och Kim Insung (2016) Nordkoreas diplomatiska 

förbindelser med omvärlden. Artikeln redogör kronologiskt för hur Nordkoreas relationer 

med omvärlden har utvecklats från landets uppkomst tills idag. Vidare kan det vara relevant 

att betrakta Nordkoreas relation med Kina vilket är Nordkoreas viktigaste samarbetspartner. 

Artikeln China-North Korea Relations in the Post-Cold War Era and News Changes in 2009 

av Jong-Seok Lee (2014) ger en inblick i just denna relation.  

 

Likheter kan återfinnas i Irans relationer med omvärlden då landet på samma sätt som 

Nordkorea, länge varit slutet från omvärlden. Forskningen om Iran är bred men här 

presenteras några utdrag. I artikeln  Iran-Western Europe Relations on the Mend redogör 

Adam Tarock (1999) om Irans relationer med Västeuropa från den komplicerade tiden som 

följdes efter revolutionen tills slutet av 1990-talet. Artikeln har områden energi och ekonomi 

som huvudperspektiv med länderna Frankrike, Tyskland, och Storbritannien i fokus. En 
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oväntad relation, som skulle kunna jämföras med Sveriges relation till Nordkorea, är 

Brasiliens relation med Iran. En inblick i relationen ges av Brasiliens före detta utrikes- och 

försvarsminister Celso Amorim. I artikeln Brazil and the Middle East (2011) redogör han för 

Brasiliens inblandning i Iran och reflekterar kring ekonomiskt samarbete och Irans 

kärnkraftsprogram.  

 

1.6 Begrepp 

I följande delkapitel presenteras olika begrepp som återkommer i uppsatsen och som vi anser 

behöver förklaras utförligare. 

1.6.1 Neutralitet 

Neutralitet beskrivs ofta som opartiskhet i krig eller andra konflikter. En stat kan genom att 

proklamera att de är neutrala i konflikter i många fall hålla sig utanför krig. En viktig del i 

neutralitet är respekten för andra länders neutralitetsrätt om ett krigsutbrott skulle ske. 

Sveriges neutralitet kan beskrivas som temporär eftersom den inte är bunden till några 

internationella konventioner och kan avskaffas genom nationella beslut 

(Nationalencyklopedin). 

  

Begreppet neutralitetspolitik har använts frekvent av Sverige mellan 1950-talet och 

1990-talet. Begreppet härrör från Sveriges strävan att hålla sig utanför en möjlig konflikt 

mellan NATO och Sovjetunionen och därmed bibehålla landets existens i ett hypotetiskt 

världskrig (Nationalencyklopedin). Sveriges neutralitet kan alltså beskrivas mer som ett antal 

taktiska beslut för att säkra landets existens framför en övertygelse att neutralitet faktiskt 

skapar stabilitet.  

1.6.2 Skyddsmakt 

Om en stat saknar diplomatiska förbindelser i ett land kan staten använda sig av en tredje part 

som tillvaratar landets intressen. Skyddsmakten finns i allmänhet representerad i landet via 

konsulat eller ambassad och har uppdrag åt landet som saknar detta. Regler om hur en 

skyddsmakt ska agera finns skrivet i Wienkonventionen som skrevs 1961 
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(Nationalencyklopedin). I Nordkorea är Sverige skyddsmakt för de övriga nordiska länderna, 

Australien, Kanada, och USA. 

1.6.3 Juche-ideologin 

 Ett begrepp som inte framkommer direkt i uppsatsen är Juche ideologin, det är dock 

väsentligt att ha en grundförståelse för ideologin då den är central i Nordkoreas politik och 

därmed viktig för att förstå Nordkoreanskt agerande både inrikes- och utrikespolitiskt. 

Juche-ideologin är den officiella statliga ideologin i Nordkorea sedan 1972 och upprättades 

av landets grundare Kim Il Sung. Juche bygger på självtillit och är ett centralt inslag i 

regimens agerande. Landet ska vara självständigt politiskt, ekonomiskt och ska med ett starkt 

försvar upprätthålla denna självständighet (Lee 2003:105). 

 

Etableringen av ideologin hade som syfte att ta avstånd från Sovjet och Kinas egna 

kommunistiska ideologier så att Nordkorea kunde bli självständig i sitt besluttagande både in- 

och utrikes (Lee 2003:112). Utöver det sågs Juche som ett sätt för Ledaren att öka sitt grepp 

över samhället samt att konfrontera de svåra problemen som fanns i landet (Lee 2003:105). 

Juche är ett viktigt inslag för att förstå svårigheten för Sverige och andra länder att etablera 

och upprätthålla diplomatiska förbindelser med Nordkorea. 
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2.  Bakgrund 

Följande kapitel är avsett att ge en kort bakgrundsbeskrivning över Koreakrigets olika faser, 

samt Sveriges agerande och ställningstagande under kriget.  

2.1 Koreakriget 

Efter andra världskrigets slut påbörjades en ny epok som präglades av ett antal konflikter 

mellan framförallt Sovjetunionen och USA. En av de mest blodiga konflikterna var 

Koreakriget. Bakgrunden till konflikten bestod till stor del av att Koreahalvön ockuperades 

av Japan under andra världskriget. När de allierade hade drivit ut japanerna ur den koreanska 

halvön delades området in i två ockupationszoner där sovjetiska trupper ockuperade den 

norra delen och USA den södra delen. Tanken var att Korea åter skulle bli en stat, men de två 

områdena utvecklades åt helt olika håll och USA och Sovjetunionen hade svårt att enas om 

hur det nya Korea skulle styras. (Stridsman 2008:2) 

  

I praktiken blev de två staterna till slut oberoende och självständiga, och spänningar ökade 

mellan dem efter att ockupationsmakterna drog sig undan från halvön. Den 25:e juni 1950 

påbörjade Nordkorea en massiv invasion av Sydkorea (Ibid). Två dagar senare möttes FN:s 

säkerhetsråd för att överlägga om åtgärder för att försvara Sydkorea var aktuella. USA 

framförde en resolution där de menade att Sydkorea skulle få stöd för att slå tillbaka den 

nordkoreanska attacken. Resolutionen röstades igenom med minimalt stöd i säkerhetsrådet 

(Sjöberg 2007:38–40). 

  

Den största delen av de militära resurser som sattes in i konflikten kom från USA. 

50 % av marktrupperna, 85 % av sjöstridskrafterna och hela 95 % av luftstridskrafterna var 

amerikanska. Konflikten var alltså i grunden en amerikansk sådan i syfte att skydda en 

allierad stat. Men landet hade gått igenom FN för att få mandat för att agera militärt i 

regionen (Ibid 2007:39). 
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Resolutionen som framförts av USA i säkerhetsrådet var ganska tydlig med att USA 

tillsammans med sydkoreanska trupper endast avsåg att återställa situationen till status quo, 

alltså att skydda Sydkorea från invasion. Resolutionens syfte var inte att krossa den 

nordkoreanska militärmakten. Inte långt senare framgick det dock att USA hade som avsikt 

att låta FN-trupperna gå vidare över Nordkoreas gräns, i syfte att driva igenom ett 

regimskifte. Ett nytt FN-beslut framfört av USA togs den 7:e oktober 1950 som syftade till att 

upprätta en enhetlig demokratisk regering på hela Koreahalvön genom att gå in i Nordkorea 

och avsätta deras regim (Stridsman 2008:117). Att avsätta den Nordkoreanska regimen skulle 

enligt CIA-analyser vara ett hårt slag för Sovjetunionen och öka USA:s inflytande över 

Östasien. USA hade alltså ett underliggande intresse av att genomföra ett regimskifte i 

Nordkorea (Sjöberg 2007:61). 

  

Men den amerikanskt ledda FN-aggressionen mot Nordkorea fick Kina att reagera på ett sätt 

som USA troligen inte hade förväntat sig (Ibid:93). Den relativt nyetablerade regimen i Kina 

såg sig hotat av aggressionen och den 28:e november 1950 trängde 200 000 kinesiska 

soldater in i Nordkorea med syfte att driva ut de FN-ledda styrkorna från Nordkorea. Detta 

förändrade situationen på Koreahalvön avsevärt (Ibid: 80). Den militära situationen såg nu ut 

som den gjort innan kriget, med kommunistiska styrkor norr om den nordkoreanska gränsen 

och FN-trupper i Sydkorea (Ibid:112–114). Även om det fanns krafter inom USA:s militär 

som såg en konflikt med Kina som nödvändig, vände sig stora delar av USA:s allierade och 

många medlemmar i FN:s generalförsamling mot att konflikten skulle eskaleras. Rädslan för 

ett nytt storkrig var påtaglig (Ibid:107). 

  

Kina uteslöt inte att gå över gränsen in i Sydkorea men de kinesiska militära ledarna valde att 

avvakta situationen så att trupperna skulle få chans att återhämta sig. Efter hand verkade dock 

de kinesiska och nordkoreanska trupperna att acceptera den stilleståndslinje som indirekt 

hade skapats (Ibid:198–199). Det fullständiga kriget på koreahalvön tycktes nu ha ebbat ut 

och under de nästkommande åren behandlades svåra frågor såsom hantering av krigsfångar 

och anklagelser om bakteriell krigföring mot USA. Markstrider var efter år 1951 ovanliga. 

Målet låg nu för den USA ledda FN-koalitionen att genom flygunderstöd hindra kinesiska 

och nordkoreanska soldater att kraftsamla sig och avancera söderut (Ibid:241). Långa och 

svåra förhandlingar om krigsfångar är en avgörande anledning till varför kriget varade flera år 
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efter en stilleståndslinje hade existerat. Den 27:e juli 1953 undertecknades en vapenvila 

mellan de två staterna, en vapenvila som existerar än idag (Ibid:291). 

 

2.2 Sveriges roll under Koreakriget 

Sveriges neutralitetspolitik var väl etablerad redan under andra världskriget. 

Utgångspunkterna för ett antal regeringar i Sverige låg på en förhållandevis stark militär för 

att upprätthålla landets oberoende och en önskan om att hjälpa till i dialoger mellan 

stormakter. När Kalla kriget eskalerade behöll Sverige förbindelser med Östblocket men 

pressen från USA att vara med i ett ekonomiskt sanktioneringskrig ökade också. Sverige hade 

som målsättning att kulturellt och ekonomiskt vara en del av väst. Men rent diplomatiskt stå 

utanför uppdelningen mellan öst och väst (Jonter 2011:35). 

  

Precis vid Koreakrigets utbrott fördömde den svenska statsministern Tage Erlander och 

utrikesministern Östen Undén den nordkoreanska attacken. Borgerliga partier i Sverige ville 

vidta hårdare åtgärder, men de socialdemokratiska statsråden nöjde sig med FN:s sanktioner. 

Den svenska regeringen var dock positiv till USA:s aktiva roll i FN:s aktion mot Nordkorea 

(Stridsman 2008:50). 

  

Eftersom den allmänna uppfattningen var att Nordkoreas attack mot Sydkorea var en 

aggression och därmed ett brott mot freden enligt FN:s stadgar, blev det enkelt även för det 

neutrala Sverige att fördöma attacken. USA:s agerande i landet välkomnades i början 

eftersom deras uppgift var att begränsa en aggressiv makt från att ta över en stat. 

Erfarenheterna från eftergiftspolitiken mot Tyskland under andra världskriget låg kvar i de 

flesta politiska beslutsfattares minnen. Man ville inte att samma misstag skulle begås på 

Koreahalvön som i Europa innan andra världskrigets utbrott (Ibid). 

  

Nordkorea var i stort sett ett okänt land för både väljare och politiker i början av kriget. 

Givetvis följde tjänstemän på UD situationen på Koreahalvön men konflikten stod “långt 

borta” från svenskt utrikespolitiskt intresse vid denna tid (Ibid:64). Under kriget valde 

Sverige att inte sända några trupper till Sydkoreas hjälp men landet upprättade ett fältlasarett i 
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Pusan i södra Sydkorea. Ett flertal länder erkände Sydkorea under kriget, Sverige var inte ett 

utav dessa länder. Sverige erkände Sydkorea först 1957, fyra år efter att kriget i praktiken var 

avslutat (Ibid:89). 

  

När Kina kom in i kriget genom sitt intåg i Nordkorea slog utrikesministern Östen Undén fast 

att FN borde föra en försiktig politik mot Kina och till varje pris undvika ett storkrig mellan 

väst och Kina (Ibid:159). Det fanns en farhåga från Storbritannien att ett begränsat krig i 

Korea mot Kina skulle eskalera i ett storkrig mot både Kina och Sovjetunionen. Denna 

farhåga delade Östen Undén och Sverige (Ibid: 161). Det var troligtvis därför som Sverige 

under det kinesiska intåget i Nordkorea valde att inte stämpla Kina som en angripare 

(Ibid:161). 

  

Sverige valde att lägga ner sin röst i FN:s generalförsamling när den röstade om det så 

kallade Sexmaktsförslaget. Förslaget hade lagts fram av USA, Kuba, Ecuador, Frankrike, 

Norge och Storbritannien. Förslaget innehöll två huvudsakliga punkter: dels att världens 

stater skulle avstå från att understödja de nordkoreanska och kinesiska soldaterna och dels att 

den kinesiska regeringen skulle dra tillbaka sina soldater från Korea (Ibid:174). Förslaget 

antogs inte då Sovjet lade fram sitt veto i Säkerhetsrådet den 30:e november 1951 (Ibid:151). 

Sverige höll alltså här en mycket försiktig hållning, även om landets ministrar huvudsakligt 

höll med om förslaget. Det fanns en uppfattning om att förslaget skulle kunna försvåra 

förhandlingar och således en fredlig lösning på konflikten (Ibid:175). 

  

1951, när kriget tonats ner till ett dödläge och en skiljelinje infann sig mellan Nordkorea och 

Sydkorea, ombads Sverige att ingå i en neutral övervakningskommission (NNSC). 

Kommissionen skulle kunna genomföra inspektioner på båda sidor gränsen (Försvarsmakten, 

n.d.). När kriget var slut ingick Sverige i denna kommission och har fortfarande uppdrag 

inom NNSC (Stridsman 2008:212–213). 

  

Trots den något bättre situationen återstod det problematiska dilemmat med att få tillbaka en 

mängd krigsfångar från Nordkorea. Även här nämns Sverige som en nyckelspelare i att medla 

fram överenskommelser för att försöka få tillbaka krigsfångar till västmakterna. Sveriges 

utrikesminister ansåg dock att det inte var aktuellt för Sverige att ingå i denna 
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specialkommission med hänsyn till landets engagemang i den neutrala 

övervakningskommissionen (Ibid:259). 

  

Sverige var delvis aktivt i krigets slutskede. Exempelvis fick en svensk bakteriolog granska 

påstådda biologiska vapen och dess möjliga användning av USA åt UD. Rapporten var 

framtagen av ”Internationella vetenskapliga kommissionen för undersökning av fakta rörande 

bakteriekrig i Korea och Kina”. Bakteriologen kritiserade delar av rapporten och Sveriges 

ställningstagande var att det inte fanns några kraftiga belägg för att bakteriell krigföring 

använts av USA mot nordkoreanska och kinesiska trupper (Ibid:287–288). Beslutet att låta en 

expert granska denna rapport, som av vissa bedömare sågs som partisk å Nordkoreas och 

Kinas vägnar, kan tyda på att Sveriges utrikesminister Östen Undén inte helt avfärdade 

rapporten utan tog en anklagelse mot USA på allvar (Ibid:299). 

  

Sverige var som tidigare nämnt aktuell som medlem i repatrieringskommissionen, som skulle 

försöka lösa den svårknäckta frågan om fångutväxling. USA hade Schweiz som förstaval och 

Sverige som andraval. Sverige gav sig något motvilligt till slut in i kommissionen 

tillsammans med Polen, Tjeckoslovakien, Schweiz, och Indien. En anledning till landets 

motvillighet var att det sågs som dyrt samt att medlemskap i kommissionen sågs som politiskt 

känsligt. Detta underlättades dock med att Indien stod för samtliga väpnade styrkor. 

Kommissionen var också oberoende och behövde således inte ta några större kontroversiella 

beslut. Dessa detaljer fick Sverige att till slut godta erbjudandet och ingå i 

repatrieringskommissionen (Ibid:304). 
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3. Metod och material 

  

Följande kapitel avser att visa uppsatsens tillvägagångssätt och det material som har använts. 

Vi redogör här för fallstudie som metod och diskuterar kring de intervjuer som har utförts. Vi 

nämner de olika typer av material som har använts samt reflekterar kring dessa. Slutligen 

argumenterar vi för vår val av teori och reflekterar kring dess begränsningar.  

3.1 Fallstudie som metod 

Uppsatsen är baserad på en enkel fallstudiedesign. För att studera Sveriges relation till 

Nordkorea behöver vi blicka tillbaka till hur denna relation har uppkommit och hur den ser ut 

idag. En sådan analys som sträcker sig över tiden lämpar sig vanligtvis bäst som en fallstudie 

(Yin 2018:10). Den ledande boken i det fältet är Case Study Research: Design and Methods 

skriven av den amerikanske forskaren i samhällsvetenskap Robert Yin (2018), känd för sitt 

utvecklande av fallstudien som metod. 

 

I boken presenterar han tre kärnkriterier för tillämpning av fallstudien över ett ämne: målet 

för studien ska vara att reda ut “hur” eller “varför” en händelse sker, händelsen ska vara 

förankrad i nutid samt att forskaren saknar påverkan över händelsen (Yin 2018:13). Vi kan 

konstatera, enligt vårt syfte, att vi vill ta reda på ”hur” Sveriges relation med Nordkorea ser ut 

och hur den har blivit sådan. Vi vill även ta reda på “varför” landet agerar som det gör genom 

att identifiera möjliga motiv bakom Sveriges agerande under den avsedda tidsperioden. 

Avslutningsvis är Sveriges relation med Nordkorea något pågående och som studenter har vi 

ingen kontroll över det som fortgår. Av dessa kriterier drar vi slutsatsen att metoden fallstudie 

kan användas till vårt ämne. Utöver kriterierna är fallstudiens essens att belysa 

beslutsfattning, som i vårt fall är den svenska statens. Därmed undersöks varför dessa beslut 

är tagna, hur dessa implementeras och vad de resulterar i (Yin 2018:14). 

  

Vi kommer att applicera en ansedd teori inom internationella relationer för att besvara en av 

våra frågeställningar, neoliberalismen. Teorin kommer ha en vägledande roll i studien för att 
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hjälpa oss besvara vår frågeställning om hur Sveriges diplomatiska engagemang gentemot 

Nordkorea kan tolkas som neoliberalt (Yin 2018:35). Ju mer detaljerad och anpassad för 

teoriprövning en teori är i en fallstudie desto bättre. Även om vår teori inte är av en sådan 

natur kommer den att hjälpa oss att rikta fokus på rätt område.  Ytterligare något som 

kännetecknar en fallstudie är användningen av olika typer av material, detta för att säkerställa 

övergripande god kvalité i arbetet. De olika typer av källor som rekommenderas är 

dokumentation, arkivmaterial, intervjuer, och observationer (Yin 2018:114). Det sistnämnda 

utesluter vi från vårt arbete och lägger istället fokus på skriftligt material samt intervjuer med 

relevanta aktörer. 

3.1.1 Definition och icke-generaliserbarhet 

Vid utförandet av en fallstudie är det viktigt att precisera vad fallet som studeras är ett fall av 

(Yin 2018:30). Vi anser att det finns olika definitioner på vad vår studie kan vara men vi 

väljer att hålla oss till att vårt fall är ett fall av diplomatiska förbindelser med slutna länder. 

Fallet Nordkorea kan anses vara extremt pga. regimens natur. Av detta skäl blir inte avsikten 

med denna studie att generalisera något resultat. 

 

3.2 Material 

Som nämnt tidigare understryks vikten av att använda sig av ett diversifierat material i en 

fallstudie. Vårt material kommer bestå av primära och sekundära källor. De primära källorna 

kommer bestå av rapporter och underlag från inblandade svenska myndigheter som 

Utrikesdepartementet och Försvarsmakten. De sekundära källorna utgörs av diverse 

akademiska studier om ämnet samt rapporteringar i form av litteratur. Rapporterna från 

utrikesdepartementet handlar till största del om situationen generellt i Nordkorea. Vi kommer 

att använda oss av material som behandlar Sveriges agerande under Koreakriget för 

bakgrunden och material som täcker Sveriges relationer med Nordkorea från 70-talet fram 

tills idag för uppsatsens empiri. 

  

En återkommande källa i vår uppsats är boken Ambassaden i paradiset av Lovisa Lamm 

skriven 2012. Boken går på ett engagerat sätt igenom Nordkoreas och Sveriges unika 
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förhållande genom att skifta mellan text skriven under författarens egen resa till Nordkorea 

och en genomgång av primära källor i form av intervjuer med diplomater samt andra 

relevanta personer och Utrikesdepartementets arkiv.  

  

Ett centralt verk i vår empiri har varit artikeln Sweden’s Engagement with the Democratic 

People’s Republic of Korea skriven i North Korean Review av Jinsun Bae och Magnus 

Andersson 2015. Artikeln är en av de få som riktar sig precist på ämnet Sveriges relation med 

Nordkorea. Artikeln undersöker Sveriges engagemang i Nordkorea och försöker förklara och 

presentera vilka motiv Sverige har gentemot den svenska diplomatin med Nordkorea. 

Artikeln går bland annat genom Sveriges viktiga roll som facilitator mellan övriga länder och 

Nordkorea samt Sveriges skyddsmaktsuppdrag åt bland annat USA. 

  

Väsentlig till vår bakgrund är doktorsavhandlingen Sverige och Koreakriget- en studie av 

Sveriges hållning till Koreakonflikten 1947–1953 skriven av Jakob Stridsman 2008. Texten 

går igenom Koreakrigets förlopp samt Sveriges agerande i kriget och de nationella debatterna 

som avgjorde landets inblandning i regionen. Avhandlingen målar upp en bild av Sverige 

som ett neutralt land, som just genom sin neutralitet blir en eftertraktad aktör i Koreakriget. 

Avhandlingen ger också en god bild av hur Sveriges engagemang i Nordkorea har utvecklats. 

  

Då vetenskapliga artiklar om den senaste händelseutvecklingen mellan Sverige och 

Nordkorea är väldigt få, har vi framförallt använt oss av nyhetsrapporteringar för att täcka de 

senaste årens händelser. Vi har försökt variera källorna på dessa nyheter för att inte återspegla 

en alltför tendentiös bild. 

3.2.1 Intervjuer 

Som tidigare nämnt utgör intervjuer en viktig del av vårt arbete. En intervju besvarades 

skriftligt via mail. Denna var med Martina Åberg Somogyi, andre ambassadsekreterare på 

svenska ambassaden i Pyongyang. 

  

Utöver det har vi genomfört en mer djupgående semistrukturerad intervju med Niklas 

Swanström, chef för Stockholmsbaserade Institutet för säkerhet och utvecklingspolitik, ISDP. 

Han har lång erfarenhet med att arbeta med Nordkorea och har varit i landet ett 30-tal gånger. 
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ISDP är en oberoende icke-vinstdrivande tankesmedja och fokuserar på konflikter, säkerhet 

och utveckling i framförallt Östasien, Centralasien och Östeuropa. ISDP:s två olika 

geografiska fokus delas in i två program: “The Asia Program” och “The Silk Road Program”. 

Målet för det asiatiska programmet är att fungera som en brännpunkt mellan olika 

diskussioner i både akademin, forskningsvärlden och de offentliga debatterna. Detta genom 

publikationer, tillämpande forskning och samarbete mellan andra tankesmedjor. I det 

asiatiska programmet ingår också utbyte varje år mellan gästforskare från Kina, Nordkorea, 

Myanmar, Sydkorea, Pakistan och USA (ISDP n. d.). 

  

Materialet från Martina Åberg Somogyi har använts som kompletterande empiri i uppsatsen. 

I båda intervjuerna har vi försökt att skilja mellan empiri och det som kan räknas som åsikter. 

I analysdelen har vi valt att reflektera kring Niklas Swanströms egna analyser och åsikter som 

framkom under intervjun då vi anser dessa vara värdefulla. Vi har även skapat ett eget 

underkapitel om icke-statliga organisationer baserat på vår semistrukturerade intervju med 

Niklas Swanström. 

3.2.2 Källkritik 

Vi har i arbetets gång betraktat fyra kriterier som ska vara uppfyllda för att materialet vi 

använder oss av ska kunna betraktas som relevant. De kriterier vi valt presenteras av 

Esaiasson m.fl. i Metodpraktikan (2017). De fyra kriterierna som läggs fram är äkthet, 

oberoende, samtidighet, och tendens (2017:291-297). Samtidighetskriteriet har tagits i 

beaktning när vi hanterat våra källor genom att vi försökt hålla oss till material skrivet nära de 

händelser de återger. För att oberoendekriteriet ska uppfyllas har vi kontrollerat att materialet 

vi fått fram har varit fritt från yttre påverkan eller en yttre omständighet. För att inte använda 

oss av ett väldigt begränsat material, har vi undersökt att det som berättas kan bekräftas och 

även återges i andra källor. Samtidighetskriteriet har tagits i beaktning när vi hanterat våra 

källor genom att vi försökt hålla oss till material skrivet tidsmässigt nära de händelser de 

återger.  

  

Skiljelinjen mellan det som kan ses som oberoende och det som kan betraktas som 

tendensiöst är något svårdefinierad. Skillnaden kan förenklat beskrivas som att något är 

tendentiöst om det finns medvetna strategier för att vinkla informationen som återges, medan 
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en beroende berättelse kan vara omedvetet (2017:293). Under genomgången av uppsatsens 

material har vi varit noggranna med att kontrollera hur materialet har tillkommit. Detta med 

avsikt att undvika tendentiösa källor. Framförallt har vi tagit detta i åtanke när vi använt oss 

av nyhetsartiklar som i vissa fall kan vara vinklade. För att undvika detta valde vi att inte ta 

nyhetsartiklar från en ensam tidning, utan använda oss av flera. Detta för att helhetsbilden ska 

kunna bli mer trovärdig.  

  

Vi var även noggranna med att inte måla upp en alltför subjektiv bild av icke-statliga 

organisationers arbete trots att den huvudsakliga informationen inhämtades genom vår 

intervju med ISDP:s chef. I det officiella materialet från myndigheter vi tagit del av, anser vi 

att risken för uppkomsten av tendentiösa inslag är liten. Genom att ha tagit dessa kriterier i 

åtanke när vi behandlat våra källor, är det relativt enkelt för oss att anse att vårt material 

uppnår äkthetskriteriet. En samlad värdering av de olika kriterierna får oss att dra slutsatsen 

att vårt material uppfyller kraven för att kunna betraktas som relevant.  

3.3 Val av teori 

Eftersom vi inte avser att använda neoliberalismen för att förklara hela Sveriges åtagande i 

Nordkorea kommer vi inte att kunna ge djupgående förklaringar till hur stater agerar mot 

varandra generellt utifrån neoliberalismen i vår analys. Teorin kan inte med säkerhet förklara 

exakt varför Sverige har fått den ställning de idag har i Nordkorea. Istället fokuserar vi på om 

Sveriges åtagande i Nordkorea kan klassificeras som neoliberalt genom att koppla samman 

huvudsakliga teman inom denna teori med de åtagande Sverige genomfört, och genomför i 

Nordkorea för att kunna komma fram till om Sveriges agerande kan klassificeras som 

neoliberalt. Denna avgränsning gör vi för att kunna knyta teorin närmare verkligheten och 

visa på att neoliberalismen som teori kan stämma överens med hur vissa stater agerar mot 

varandra. Om detta stämmer anser vi att neoliberalismen får tyngd inom internationella 

relationer eftersom den då lyckas förklara en verklighet som sträcker sig utanför det 

teoretiska. Vi kommer dock att tillämpa vissa grundläggande analyser på Sveriges agerande 

utifrån ett neoliberalt perspektiv för att förklara varför landet agerar som det gör. Även om 

teorin har sina begränsningar har vi ändå valt att använda neoliberalismen då vi ansåg att 

teorin var den mest lämpliga bland övriga IR teorier för att förklara detta fall.  
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4. Teori 

Efter en genomgång av diverse teorier inom internationella relationer kan vi konstatera att 

Sveriges agerande mot Nordkorea tycks passa bäst in i den neoliberala teorin. Vår tes i 

uppsatsen är alltså att Sveriges agerande gentemot Nordkorea kan anses som neoliberalt. För 

att knyta an till vår frågeställning vill vi visa på just hur det svenska agerande mot Nordkorea 

kan beskrivas som sådant.  

4.1 Neoliberalism 

I en tid av globalisering, där fler aktörer än bara stater har fått ett stort inflytande över 

internationella relationer och där ekonomiska samarbeten ses som viktigare än någonsin, har 

neoliberalismen fått ett kraftigt uppsving. Neoliberalismen kan som teori mångsidigt 

användas för att förklara varför och hur stater agerar mot varandra (Lamy 2011:119). 

  

Neoliberalismen är en relativt ny teori inom internationella relationer som bitvis har sitt 

ursprung i den klassiska liberala teorin inom internationella relationer. Den har också delvis 

sitt ursprung i en akademisk debatt där den rivaliserande teorin neorealism kritiseras. Att 

länder agerar så olika på den internationella arenan förklaras av neorealismen med att 

länderna själva har olika kapacitet att driva igenom sina intressen. Exempelvis är små länder 

benägna att ingå allianser med andra länder, medan större länder agerar mer självständigt och 

med hot om militära interventioner. Neorealismen menar att stater och andra aktörer befinner 

sig i en anarkistisk miljö. Det finns ingen central auktoritet som upprätthåller normer eller 

regler. Stater ser varandra i grunden som konkurrenter och det huvudsakliga intresset för 

dessa stater är överlevnad. Neorealisterna betonar i regel nyttomaximering framför allt (Ibid). 

  

Men finns det anledningar till att stater agerar mot varandra som sträcker sig över deras egen 

nyttomaximering? Neoliberalismen påstår detta, eller i alla fall att stater kan samarbeta med 

varandra fredligt, även om andra stater vinner mer på det än just den egna (Ibid:116). 

Neoliberalismen fokuserar generellt på samarbete, internationell ekonomisk politik och miljö. 

Precis som neorealismen anser neoliberalismen att världen befinner sig i en anarki. Men 
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dessa två teorier skiljer sig åt i deras förhållande till denna anarki. Medan neorealismen mest 

fokuserar på hur stater ska kunna överleva i denna anarki fokuserar neoliberalismen på hur 

stater ska kunna samarbeta i den. Synen på omgivningen skiljer sig alltså inte nämnvärt, men 

synen på hur stater kan och bör agera skiljer sig märkbart mellan dessa teorier (Ibid). 

  

En viktig del inom neoliberalismen är optimismen inför ekonomiska samarbeten och 

frihandel. Eftersom stater tjänar ekonomiskt på handel, anser neoliberalismen att handel 

mellan stater kan skapa fred genom att stater får vinst tack vare ekonomisk tillväxt av denna 

handel. Neoliberalismen betonar att stater inte bara ser makt ur ett militärt synsätt utan också 

ur ett ekonomiskt sådant. En ekonomisk tillväxt kan tillfredsställa ett land på samma sätt som 

exempelvis lyckade militära kampanjer, om inte mer. Neoliberalismen är optimistisk inför 

ekonomisk integration. Genom att stater ger upp vissa suveräna rättigheter för exempelvis 

fördjupat ekonomiskt samarbete eller för gemensamma politiska projekt kan en stabilitet 

infinna sig internationellt. Att bryta upp dessa samarbeten kan vara förödande för staterna och 

därför värnar många stater i allmänhet goda relationer med varandra (Ibid:121).  

  

Neoliberalismen anser att institutioner kan spela en stor roll på den internationella arenan, 

institutioner kan precis som stater skapa och forma utrikespolitiska agendor och erbjuda 

expertkunskaper liksom fungera som en facilitator som förenar olika länder mot 

gemensamma mål (Ibid:124). Stater är inte heller ensamma i sitt agerande på den 

internationella arenan. Här finns ett flertal institutioner som kan få fram sina viljor på andra 

stater genom expertkunskaper, påtryckningar eller skapa samarbeten där institutionen knyter 

samman stater med varandra. Globaliseringen har skapat ett antal nya aktörer som har en 

stark roll i internationell politik. Transnationella rörelser har kunnat utsätta länder för stark 

påtryckning på ett sällan tidigare skådat sätt (Ibid:125). Neoliberalismen anser att dessa 

icke-statliga aktörer kommer öka allt mer och spela en större roll än någonsin tidigare 

(Ibid:124).  

 

Neoliberalismen menar sammanfattningsvis att stater ser ekonomiska vinster som viktiga. 

Samarbete mellan länder skapar ofta positiva förutsättningar för ett flertal länder. 

Neoliberalismen ser den absoluta nyttan som viktig, i regel ses det därmed inte som negativt 
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om andra stater får det bättre ställt ekonomiskt såvida det egna landet också gynnas. Det råder 

inte en konkret tävling för att vara starkast, eller rikast (Ibid:123). 
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5. Resultat  

I följande kapitel redovisas uppsatsens resultat. Från de ekonomiska insatserna från Sveriges 

sida till en mer diplomatisk roll som Sverige erhåller än idag. De allra senaste händelserna i 

ämnet läggs även fram. Senare presenteras Sveriges hållning i Nordkorea vid millennieskiftet 

och framåt ur ett strategiskt perspektiv. Slutligen inkluderas även ett icke-statligt perspektiv 

på ämnet.  

5.1 Från exportpolitik till humanitär biståndspolitik 

Som nämnts i bakgrunden sträcker sig Sveriges engagemang i Koreahalvön tillbaka till 

50-talet då Sverige bidragit till ett fältsjukhus i Pusan i sydöstra Sydkorea. När kriget lider 

mot sitt slut fick Sverige förfrågan att ingå i en neutral övervakningskommission, något 

Sverige tackade ja till (se 2.2). NNSC har än idag en viktig roll i regionen då 

övervakningskommissionens huvudsakliga syfte är att kontrollera att vapenstilleståndet 

upprätthålls. Kommissionen inspekterar bland annat militära förband och för utredningar om 

eventuella provokationer och tvister. Kommissionen genomför också utbildning för 

sydkoreansk militär. Några kontakter med den nordkoreanska sidan finns dock inte för NNSC 

i nuläget (Försvarsmakten n. d.). 

  

Sverige ökade successivt sitt engagemang i regionen och på 70-talet började landet exportera 

industriprodukter och bilar till Nordkorea. Optimismen för att säkra goda avtal som gynnade 

båda ländernas ekonomi var hög (Lamm 2012:47). Efter Koreakriget hade dessutom 

Nordkorea en högre ekonomisk tillväxt än Sydkorea (Swanström, 2018). Nordkorea har 

liknande naturtillgångar som Sverige vilket stärkte Sveriges tilltro att med sina kunskaper om 

hur man utvinner dessa tillgångar kunna sälja utrustning som används inom svensk industri. 

Totalt gjordes beställningar på 700 miljoner kronor av Nordkorea (Lamm 2012:40). 

  

Landets engagemang i regionen leder också till att Sverige blir den första västerländska stat 

som erkänner Nordkorea som stat den 6:e april 1973 (Ibid:43). Förhoppningarna att Sverige 
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skulle kunna fungera som en slags brobyggare i konflikten genom sitt diplomatiska och 

ekonomiska engagemang delades av många inom utrikesdepartementet (Ibid:44). 

  

1975 etablerade också Sverige, som den enda västerländska staten, en ambassad i Pyongyang. 

Påtryckningar från det svenska näringslivet som var starkt engagerade i regionen kan ha varit 

en avgörande faktor för upprättande av ambassaden (Ibid:46). Nordkorea hade även en 

delegation i Sverige och 1988 upprättades Nordkoreas ambassad i Stockholm. En ambassad i 

landet kunde också hjälpa till att övervaka relationerna med Kina och Sovjetunionen samt 

övervaka den övriga östasiatiska regionen (Ibid:169). 

  

Det ekonomiska samarbetet mellan länderna började dock att ebba ut redan på 70-talet. 

Exportkreditnämnden varnade 1974 för att Nordkorea inte kommer att kunna betala för den 

utrustning de importerat. Utöver det verkar Sveriges tålmodiga agerande gentemot Nordkorea 

ha haft en negativ påverkan på regimens betalningsvilja och den sista utbetalningen från 

Nordkorea kom 1988 (Ibid:160). Enligt Martina Åberg Somogyi, andre ambassadsekreterare 

på svenska ambassaden i Pyongyang, förnekar inte Nordkorea skulden och motsätter sig inte 

de ränteuppräkningar som sker varje år från exportkreditnämnden. 

  

En annan problematisk händelse för det ekonomiska samarbetet mellan länderna var när 

Nordkoreas ambassad i Sverige blev påkomna med att sälja sprit och smuggelcigaretter år 

1976 (Anderson, Bae 2015:47). Vid skandalens avslöjande agerade dock inte Sverige 

drastiskt. På grund av de skulder Nordkorea var skyldiga Sverige, samt faktumet att Sverige 

hade ett femtiotal svenskar i en gruvanläggning i Nordkorea, var drastiska åtgärder som att 

kalla hem ambassadörer för riskabelt både diplomatiskt och ekonomiskt. Dessutom skulle 

Sverige då förlora den unika kontakten med Nordkorea som tagit lång tid att bygga upp. 

(Lamm 2012:105). 

  

Den svenska chargé d'affaires  huvudsakliga arbete i Nordkorea var att påminna landet om 1

den svenska skulden och diverse möjligheter till återbetalning. Under detta arbete utforskades 

Nordkoreas ekonomi grundligare och man kom snabbt fram till att landet i princip var 

1  En chargé d’affaires är den diplomatiska tjänsteman som agerar som chef i ambassadörens frånvaro 
(Nationalencyklopedin). 
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bankrutt. (Ibid:108). Utrikesdepartement började dock inse att Sveriges ställning i Nordkorea 

omfattade mer än ett ekonomiskt samarbete. 1984 är Sveriges ambassadör Lars Bergquist på 

besök i Pyongyang och enligt hans UD-rapport anser landets dåvarande ledare Kim Il Sung 

att Sverige var hans favoritland. Ledaren lovordade inte bara Sveriges avancerade teknologi 

som Nordkorea fick ta del av, utan också landets oberoende ställning i utrikespolitiken. 

Nordkorea ville utveckla relationerna med de övriga nordiska länderna, men enligt Kim Il 

Sung prioriterades Sverige (Ibid:145). 

  

Sveriges engagemang i Nordkorea ebbade ut en aning under 80-talet (Ibid:158). Den 

ekonomiska politiken gentemot landet hade stött på så mycket problem att UD i slutet av 

80-talet började förbereda på att eventuellt lägga ner ambassaden i Pyongyang. Det fanns 

dock starka argument för att behålla ambassaden. Bland annat ansågs det vara riskabelt att 

lägga ner den då Sverige skulle få det svårare att kräva tillbaka Nordkoreas skuld till landet. 

Sverige hade vid denna tidpunkt haft en ambassad i Nordkorea i 13 år. Detta hade gett 

Sverige en djup kännedom om landet och hur man hanterar nordkoreanska kontakter som få 

västerländska länder kunde mäta sig med. Genom att lägga ner ambassaden skulle Sverige 

förlora denna ställning och Nordkorea skulle bli ett ännu mer isolerat land. Med detta i åtanke 

följde argumentet om att Sverige, tack vare sin unika ställning kunde spela en allt större roll i 

en potentiell återförening av Korea (Ibid:172). 

  

1988 lyckades UD få Nordkorea att betala av 2.7 miljoner amerikanska dollar på skulden 

vilket motiverade beslutet att ambassaden skulle förbli öppen. Detta blir de sista pengarna 

som Sverige får tillbaka av Nordkoreas skuld (Ibid). 90-talet präglades i Sverige av en 

ekonomisk saneringspolitik ledd av dåvarande finansminister Göran Persson. Nordkorea hade 

under denna tid sett sin ekonomi falla sönder efter Sovjetunionens fall och landet led av en 

stor svältkatastrof. Nordkoreas roll som en möjlig exportpartner för Sverige var nu utan 

tvekan lagd åt sidan (Anderson, Bae 2015:48). Under samma period förbättrades relationerna 

mellan Nordkorea och USA som saknade ambassad i landet vilket försvårade landets förmåga 

att agera gentemot Nordkorea (Ibid:48). 

  

1994 kom beskedet att ambassaden i Nordkorea skulle stängas. Hoppet om att skulden till 

Sverige skulle betalas tillbaka var minimal och ambassaden ansågs kosta mer än vad man 
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som land fick tillbaka. Men endast ett år senare kom beskedet att ambassaden skulle öppna på 

nytt. Den amerikanska regeringen såg ett ökande behov av att ha förbindelser med Nordkorea 

och bad Sverige att agera skyddsmakt åt USA mot en viss ekonomisk ersättning (Lamm 

2012:179). Under 2000-talet försämrades USA:s och Sydkoreas relationer med Nordkorea. 

Båda länderna förlorade i början av 2000-talet väsentliga kanaler för att direkt kommunicera 

med Nordkorea. Sveriges position i regionen blev således viktigare för övriga länder när de 

förlorade dessa kanaler (Anderson, Bae 2015:51). 

  

Skyddsmaktsuppdraget innebär att Sveriges ambassad får hantera visum och ansökningar åt 

de länder Sverige är skyddsmakt för. Andel resurser den svenska ambassaden lägger på 

skyddsmaktsuppdraget beror enligt Martina Åberg Somogyi på antalet utländska medborgare 

som sitter fängslade i Nordkorea. Arbetet utgår då på att söka konsulärt tillträde för att träffa 

fångarna och i möjligast mån underlätta deras vardag. Arbetet som inte berör 

skyddsmaktsuppdraget består huvudsakligt i bevakning av det politiska och ekonomiska läget 

i syfte att bistå Sveriges politiska ledning med bedömningar. Ambassaden följer även upp det 

bistånd som genom SIDA kanaliseras till ett antal internationella humanitära organisationer. 

Givetvis bistår ambassaden med konsulära tjänster och eventuell stöd till svenska medborgare 

i Nordkorea (Sveriges Ambassad i Pyongyang, 2018).  

  

Sveriges ställning som skyddsmakt åt USA kom att uppmärksammas ordentligt när två 

amerikanska journalister fängslades för “fientliga handlingar’’ i Nordkorea. Under denna tid 

hade Sverige som enda land konsulär tillgång till journalisterna. Svenska diplomater har till 

följd av landets roll som skyddsmakt och tradition av diverse program riktat mot Nordkorea, 

blivit väl ansedda och efterfrågade av andra länder (Anderson, Bae 2015:52). 

 

2001 tar Sverige, med statsminister Göran Persson i spetsen, över rollen som ordförandeland 

för EU. Under denna tid besöker statsminister Persson Pyongyang. Göran Persson är den 

förste västerländske ledaren som sätter sina fötter i den nordkoreanska huvudstaden (Lamm 

2012:186). EU har under denna tid tagit ett beslut att upprätta förbindelser med Nordkorea, 

en delegation upprättades med detta syfte. De diskussioner som togs upp med nordkoreanska 

representanter handlade till stor del om landets ekonomiska situation, mänskliga rättigheter 

och Nordkoreas ambition att framställa massförstörelsevapen (Ibid:186). Den bräckliga 
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situationen på Koreahalvön ändrades dock inte nämnvärt efter EU-besöket men Sveriges 

politik gentemot landet förändrades avsevärt. Istället för en chargé d’affaires tillsatte Sverige 

en ambassadör i Nordkorea år 2002. Det bör tilläggas att EU-besöket troligen hade en 

påverkan på andra länder från Västeuropa, bl.a. från Storbritannien och Tyskland, då dessa 

öppnade ambassader strax efter besöket (Ibid:187). 

  

Under 90-talet fram till 2000-talet omformaterades stora delar av Sveriges politik gentemot 

Nordkorea, den gamla exportfokuserade politiken var nu helt utbytt till en politik med fokus 

på bistånd och diplomati. Sverige var det land som efter Göran Perssons besök till Pyongyang 

gav mest humanitärt bistånd till Nordkorea. En händelse som visar på Sveriges unika roll i 

regionen var när Nordkorea allt mer aggressivt försökte slutföra sitt kärnvapenprogram. 

Många länder reagerade skarpt och sänkte bistånd till landet, men biståndet från Sverige låg 

stabilt kvar (Andersson, Bae 2015:48–49). 

  

Utöver rent bistånd till Nordkorea i form av matprogram och hjälp med att bygga ut landets 

sjukvårdssystem erbjöd Sverige hjälp till Nordkorea att strukturera om ekonomin till en mer 

marknadsliberal sådan. Även dessa program accelererades efter att statsminister Göran 

Persson besökte Pyongyang tillsammans med övriga EU-Trojkan, som består av EU:s 

utrikesministrar. Det är tydligt att Sverige hade skiftat fokus från en ekonomisk politik 

gentemot Nordkorea till en mer humanitär biståndspolitik (Ibid). 

  

Några av de mest väsentliga program som Sverige ansvarat för var bland annat ett antal 

workshops arrangerat av Europeiska Institutet för Japanska Studier där ekonomiska modeller 

och teorier lärts ut mellan 2002–2009. Sveriges biståndsmyndighet SIDA har anordnat 

seminarium för nordkoreanska representanter där man anordnat besök på organisationer och 

myndigheter (Ibid:49). SIDA har även erbjudit nordkoreanska representanter utbildning och 

träning i förvaltning. Även den Stockholmsbaserade tankesmedjan Institute for Security and 

Development Policy (ISDP), har tagit emot nordkoreanska forskare där krisberedskap och 

säkerhet har behandlats under akademiska utbyten (Ibid:50–51). Viktigt att notera är att en 

stor del av dessa utbyten inte har med Sveriges officiella utrikespolitik att göra, exempelvis är 

ISDP helt självständigt och tar inte emot några former av direktiv från UD trots deras 

finansiering (Swanström 2018). 
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5.2 Sveriges relation med Nordkorea idag 

Ett flertal möten som anordnas mellan USA och Nordkorea anordnas av privata 

organisationer med koppling till Sverige. Exempelvis har forskningsinstitutet SIPRI anordnat 

ett möte mellan Nordkorea och USA där ett antal representanter från båda länderna hade 

öppna samtal med varandra. Några förhandlingar var det inte tal om utan mer informella 

överläggningar som förmedlas vidare till de respektive länders regimer. Enligt Sveriges 

ambassadör i Nordkorea är Sveriges långvariga diplomatiska kontakter med Nordkorea en av 

anledningarna till att Nordkorea och olika parter känner sig bekväma med att träffas i Sverige 

(Dagens Nyheter, 2016).  

 

Sveriges engagemang i Nordkorea har hamnat  i fokus under den senaste tiden då relationerna 

mellan USA och Nordkorea gått från dåliga till något varmare. Nordkoreas utrikesminister Ri 

Yong-ho besökte den 15 mars 2018 Sverige och hade samtal med utrikesminister Margot 

Wallström. Frågor som säkerhetsläget på Koreahalvön togs upp samt samtal om hur Sverige 

med hjälp av diplomati, kan hjälpa till att stabilisera relationerna mellan Nordkorea och 

omvärlden. Dessutom togs amerikanska fångars villkor och möjligheten till frigivning upp på 

mötet. Då det spekulerades om var mötet mellan USA:s president Donald Trump och 

Nordkoreas ledare Kim Jong Un skulle äga rum har Sverige nämnts som en möjlig värd 

tillsammans med bland annat Schweiz och den demilitariserade zonen mellan Nord- och 

Sydkorea (Aftonbladet, 2018). 

  

När amerikanska medborgare som suttit fängslade i Nordkorea släpptes fria stod det klart att 

Sverige haft en viktig roll i deras frisläppande. Framförallt var mötet mellan Sveriges och 

Nordkoreas utrikesministrar av högt värde för frisläppandet av fångarna. Utrikesministern 

Margot Wallström uttalade att frisläppandet av de amerikanska fångarna var ett viktigt steg 

för framtida förhandlingar (Aftonbladet, 2018). 

  

Det finns även tecken på att Nordkoreas slutenhet för omvärlden kan hålla på att ändras då 

Kim Jong Un annonserade under våren 2018 att landet skulle fokusera på att utveckla sin 

ekonomi (Sveriges ambassad i Pyongyang, 2018). Förutom att Nordkorea oftare visar ett 
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intresse för kontakt med Sverige genom positiva utlåtande för handel, har Nordkorea tillåtit 

forskare och företag från framförallt Sverige och Finland att hjälpa till inom forskning och 

ekonomisk planering (Aftonbladet, 2018). Det är tydligt att Sverige har en särställning i 

Nordkorea, bland annat visar både tjänstemän från Kina och USA uppskattning till Sveriges 

närvaro och den svenska ambassadens arbete i Nordkorea (Swanström, 2018). 

 

5.3 Svensk strategi och ställning i Nordkorea vid millennieskiftet och 

framåt 

 Sveriges relationer med Nordkorea vilar inte på enhetliga planer eller policydokument. 

Istället finns ett antal dokument som kan beskriva hur Sverige bör agera i Nordkorea och 

närliggande länder. Bland annat En svensk asienstrategi inför 2000-talet från 1999 

(Regeringskansliet 1999). Sverige har som litet land inte tillräckligt direkt inflytande för att 

kräva att länder förändrar sina strategier mot Nordkorea, eller sätta press på Nordkorea. 

Istället fungerar landet som en facilitator som knyter ihop övriga stater med Nordkorea 

(Anderson, Bae 2015:54).  

  

Även om Sverige saknar konkreta styrdokument för utrikespolitiken i Östasien kan man se 

dokumentet En svensk asienstrategi inför 2000-talet från 1999 som ett delvis vägledande 

dokument som både visar hur Sverige agerar utrikespolitiskt i regionen och hur den dåtida 

regeringen ansåg att Sverige bör agera i framtiden. I dokumentet framgår det att Sverige 

ämnar att bygga ömsesidiga relationer med östasiatiska länder och att målet generellt ska 

ligga på frågor såsom att utveckla diplomatiska förbindelser, bistå med humanitär hjälp och 

utveckla handeln med regionen (Regeringskansliet 1999:8). 

  

Trots Sveriges till synes neutrala hållning i omvärlden är landet inte fullständigt neutralt då 

Sverige är medlem i EU. Efter Nordkoreas kärnvapentester blev svenska aktörer i Nordkorea 

tillsagda att hålla en låg profil. Detta så att EU:s avståndstagande och ogillande skulle 

upplevas som enhetligt (Anderson, Bae 2015:55). Landets agerande i Nordkorea är alltså 

begränsad på grund av Sveriges samarbeten med andra stater och landets medlemskap i EU. 

Men Sveriges engagemang i landet ses ändå som stabilt. Detta är något som bekräftas av 
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Martina Åberg Somogyi som menar att Nordkorea ser Sverige som en seriös och långsiktig 

partner. Detta tack vare den långa svenska närvaron på den koreanska halvön (Sveriges 

Ambassad i Pyongyang, 2018). 

  

Endast en bred politisk opposition inifrån landet skulle på allvar kunna förändra Sveriges 

vilja att genom förbindelser med Nordkorea verka för ett mer stabilt läge på Koreahalvön 

(Anderson, Bae 2015:55). Relationerna med Nordkorea har kunnat fördjupas genom att 

individer har haft specifika uppdrag där man under en lång tid kunnat lära sig att förstå och 

samtala med varandra. En delförklaring till att detta är möjligt handlar om att Sveriges 

relation till Nordkorea inte varit något omdebatterat ämne i svensk politik. Detta har skapat 

viss stabilitet fritt från politiska utspel och därmed ett stabilt agerande av Sverige gentemot 

Nordkorea (Ibid:56). 

  

Att många andra länder inte lyckats få en sådan unik roll i Nordkorea kan förklaras genom att 

ett flertal länder har mer klara strategier för utrikespolitik, därmed kan de inte förhålla sig 

dynamiskt till föränderliga situationer i Nordkorea samt att deras engagemang i andra stater 

ständigt utsätts för inrikespolitisk påverkan genom debatter om dessa strategier. Att Sverige 

dessutom har varit geografiskt långt ifrån Nordkorea och inte direkt varit hotat av landet kan 

ytterligare bidra till Sveriges förhållandevis välutvecklade relationer med landet (Ibid). 

Sverige är som tidigare nämnts dock starkt påverkat av hur övriga länder och allianser agerar 

gentemot Nordkorea. Landets samarbete kan ses som bräckligt om relationerna skulle 

försämras med exempelvis EU, eftersom landet då skulle behöva visa en enad front 

tillsammans med de övriga medlemsstaterna (Ibid:53). 

  

En intressant detalj i Sveriges relationer med Nordkorea är viljan att hålla goda bilaterala 

samtal och ett högt engagemang genom humanitärt bistånd samtidigt som landet tillsammans 

med andra länder kritiserar Nordkoreas brist på mänskliga rättigheter. Sverige har lyckats att 

balansera sin kritik angående mänskliga rättigheter mot Nordkorea genom att påtala att landet 

inte är ute efter ett regimskifte (Ibid). Nordkorea brukar i allmänhet tillbakavisa kritik som 

handlar om mänskliga rättigheter, landet har inställningen att denna kritik egentligen handlar 

om de ”imperialistiska” ländernas försök att få makt över dem. Trots detta har Sverige 

erbjudit nordkoreaner kunskap om mänskliga rättigheter, detta är dock inte ett pågående 
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projekt. Sveriges särställning till Nordkorea ger ändå landet flera möjligheter att under 

dialoger ta upp ämnet om mänskliga rättigheter (Anderson, Bae 2015:53) och detta lyckades 

bl.a. statsministern Göran Persson göra under EU-besöket i Pyongyang 2001 (Ordförande 

Persson).  

  

Under stora diplomatiska händelser skulle Sverige troligtvis få en viktig roll, men landet 

kommer dela denna med ett antal andra aktörer som ökat sitt inflytande i regionen. Sverige är 

fortfarande skyddsmakt åt bland annat USA och kommer troligtvis spela en stor roll om 

ytterligare dialoger mellan Nordkorea och väst ökar (Andersson, Bae 2015:57).  

 

5.4 Ett icke-statligt perspektiv: Intervju med Niklas Swanström från 

ISDP 

I en intervju med ISDP:s chef Niklas Swanström har vi fått en inblick i en icke-statlig aktörs 

arbete i Nordkorea. Utrikesdepartementet står bakom 25 % av ISDP:s finansiering men 

organisationen är helt självständig i sitt arbete. Med fokus på problematiska regimer började 

ISDP arbeta med Nordkorea år 2004. De första utbyten gjordes genom att bjuda in 

gästforskare från Nordkorea för att titta på hur fredsprocesser kunde byggas upp. 

Organisationens huvudsakliga mål i Koreakonflikten är att hitta motparter i form av 

tankesmedjor för att samtala och framställa idéer med. Ett exempel på det är en gemensam 

skriven publikation med forskare från Nord- och Sydkorea som gavs ut i april 2018 (ISDP 

2018). Det bör dock noteras att Nordkorea är ett extremt fall och att tankesmedjorna därifrån 

utgör en del av regimen. 

  

Att bygga upp en långsiktig relation är ett till mål för ISDP. Den långvariga relationen med 

Nordkorea har skapat ett förtroende hos nordkoreanska motparter och har underlättat en mer 

öppen dialog genom åren. Den långvariga relationen har även gett en inblick för 

nordkoreanerna om hur en svensk tankesmedja arbetar. Exempelvis att tankesmedjan är 

självständig och att individer inom tankesmedjan kan tycka olika.    
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Under de senaste tio åren har Niklas Swanström och ISDP rest till Nordkorea två till tre 

gånger per år. Vid varje resa utför ISDP intervjuer, diskuterar och försöker ordna seminarium 

med deras nordkoreanska nätverk i avsikt att få fram information och tankar. Men varje resa 

behöver nödvändigtvis inte ha ett specifikt syfte utan målet är att följa den långsiktiga 

utvecklingen även när den ibland inte är markant. 

  

Som icke-statlig aktör har ISDP en roll som skiljer sig betydligt från den svenska staten och 

UD. Tack vare att organisationen inte är kopplad till någon statlig aktör menar Niklas 

Swanström att ISDP kan agera mer fritt och föra en mer öppen dialog med de nordkoreanska 

tankesmedjorna. Fördelen med att ISDP kan generera mer samtal och idéer kommer på 

bekostnad av att organisationen inte har de politiska musklerna som en statlig aktör har. 

Därmed kan de ses som mindre intressanta än en stat med tanke på att de inte kan tala för en 

sådan. Dock är det viktigt enligt Niklas Swanström att ISDP håller en tydlig separation 

gentemot statliga aktörer. Att inte ta del av UD:s strategi och information är väsentlig för att 

befinna sig på samma utgångsläge som sin motpart. Därmed kan nordkoreanerna ibland 

diskutera Sveriges ställning i vissa frågor som t.ex. mänskliga rättigheter med ISDP. Här kan 

även ISDP, såsom den svenska staten, kritisera Nordkorea samtidigt som de för en dialog. 
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6. Analys 

Uppsatsens analysdel knyter an till våra frågeställningar. Vi inleder med en övergripande 

analys om Sveriges ställning och motiv i Nordkorea. Därefter analyserar vi det icke-statliga 

perspektivet som tidigare presenterats baserat på intervjun med Niklas Swanström. Slutligen 

undersöker vi hur det svenska agerandet gentemot Nordkorea kan tolkas som neoliberalt.  

6.1 Analys av Sveriges relation och motiv med Nordkorea  

I Sveriges relation med Nordkorea har vi identifierat två huvudsakliga faser där Sveriges 

engagemang med Nordkorea skiljer sig åt. Landets motiv har under dessa två faser markant 

förändrats.  

 

Vi ser Sveriges engagemang under Koreakriget som något passivt vilket delvis kan förklaras 

av landets neutralitetspolitik. Sverige ingick exempelvis i en repatrieringskommission som 

åtog sig uppgiften att få hem krigsfångar från kriget men var i början motvillig till detta. Just 

på grund av Sveriges neutrala ställning valdes landet att ingå i neutrala staternas 

övervakningskommission (NNSC). Vi ser det som att Sveriges försiktiga hållning i konflikten 

och faktumet att landet ingick i dessa två kommissioner är ett resultat av Sveriges neutralitet. 

Landet hade redan under denna tid skaffat sig en viss särställning i regionen. 

  

Vi urskiljer att den första fasen tillkom när Sveriges relationer med Nordkorea som stat 

utvecklades kraftigt i och med landets ökande export till Nordkorea under 70-talet. Det fanns 

då en stor optimism till Nordkoreas ekonomi i och med att Nordkorea under denna tid hade 

en högre ekonomisk tillväxt än Sydkorea. Påtryckningar från näringslivet låg till grund för 

ambassadens upprättande och därmed etablerades de första diplomatiska förbindelserna. 

Sveriges motiv var under denna tid klart ekonomiska. Nordkorea sågs som en ny möjlig 

marknad. Optimismen för den nordkoreanska marknaden dog ganska snart ut delvis på grund 

av att landet inte betalade tillbaka sina skulder, samt att landets ekonomi inte utvecklades 

under en lång tid. 
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Under 80-talet minskade det ekonomiska engagemanget från Sverige. Trots det stod det klart 

att Nordkorea värderade sina relationer med Sverige högt under denna tid. Sverige började 

ifrågasätta sitt engagemang i landet under slutet av 80-talet på grund av bland annat 

svårigheter med att få tillbaka sina skulder. Detta anser vi är början av en period där Sverige 

började sakna motiv till sitt engagemang i Nordkorea och därmed slutet på den första fasen. 

  

Under 90-talet befann sig Nordkorea i en ekonomisk kris med en svältkatastrof som följd. 

Några möjligheter till att återuppliva ekonomiska förbindelser med landet kan under denna 

tid ses som obefintliga. Även Sverige befann sig i en lågkonjunktur och nedskärningar 

drabbade Utrikesdepartementet med övervägandet att stänga ambassaden som följd. 

Engagemanget i Nordkorea hade vid denna tidpunkt nått en lägsta nivå och Sverige befann 

sig i Nordkorea utan egentliga motiv. 

  

Men det började nu stå klart att Sverige fått en unik ställning i Nordkorea som inget annat 

land kunde mäta sig med. Detta bekräftades av att USA gav Sverige ett skyddsmaktsuppdrag 

och Sverige började få ett nytt motiv i Nordkorea genom sin ställning som skyddsmakt. Även 

Sveriges diplomatiska närvaro, kompetens och erfarenhet samt deras kontaktnätverk i 

Nordkorea började efterfrågas av andra länder. 

  

Vi anser att Sverige under denna tid går in i fas två som utmärker sig av biståndspolitik och 

en alltmer viktig diplomatisk roll. Efter 2000-talet ökar bistånden till Nordkorea avsevärt. 

Även utbyte med svenska myndigheter och icke-statliga aktörer accelererades. Icke-statliga 

aktörer har spelat en allt mer avgörande roll genom att knyta samman övriga länder med 

Nordkorea och genom att hålla diverse utbyten med nordkoreanska forskare och ämbetsmän. 

  

Den svenska regeringens skrivelse Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 

2000-talet ger belägg för att Sverige har förändrat sin syn på utrikespolitiken i Östasien. 

Dokumentet lägger stor vikt på att upprätthålla goda förbindelser med andra länder och att 

arbeta för fred och nedrustning. Detta är ett tydligt tecken på att diplomatiska och humanitära 

åtaganden värdesätts högt av Sverige. 
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Läget på Koreahalvön försämrades bland annat av Nordkoreas kärnvapenprogram. Att ha 

relationer med Nordkorea blev ännu mer politiskt känsligt. Detta ledde till att ett flertal länder 

skar ner på biståndet till Nordkorea. Sverige var här ett undantag, då biståndet förblev 

oförändrat. Trots svårigheter har det inte förekommit en seriös politisk debatt i Sverige om att 

avbryta eller tona ner landets relationer med Nordkorea. Denna utrikespolitiska stabilitet har 

gjort det enklare för Sverige att odla långsiktiga relationer med Nordkorea. Tack vare detta 

har Sverige haft möjlighet att bibehålla sin dialog med Nordkorea samtidigt som landet ställer 

sig kritiskt mot bristen på mänskliga rättigheter, något få andra länder har förmågan att göra.  

 

6.2 Analys av icke-statliga aktörers roll i Nordkorea 

Under arbetets gång har vi insett att Sveriges engagemang gentemot Nordkorea idag utgörs 

av mer än enbart den svenska staten. I vår uppsats har vi belyst olika icke-statliga aktörers 

arbete i Nordkorea, med fokus på ISDP. Vi kan därmed urskilja ett par väsentliga skillnader 

mellan statliga- och icke-statliga aktörer. 

  

NGO:s står i regel fria från politisk inblandning och har ett större utrymme att själva styra 

sina dialoger med sina motparter. Dessa aktörer behöver i regel inte ha några specifika syften, 

ofta upprätthåller de dialoger och genomför diverse utbyten med sina motparter fritt från 

statlig inblandning. Niklas Swanström säger att det tidigare funnits ett antal NGO:s som 

avbrutit sitt samarbete med Nordkorea, då det sågs som politiskt känsligt att agera där under 

vissa tidpunkter. Att den svenska staten blir kvar även under kriser visar på att landet har en 

mer stabil relation med Nordkorea än vad vissa NGO:s i regel lyckas ha. Eftersom fler 

beslutsfattare är inblandade i Sveriges utrikespolitik än styrelser i olika NGO:s, är det lättare 

för de sistnämnda att dra sig ur samarbeten när det blir politiskt känsligt. 

  

I Nordkoreas fall är de svenska NGO:s motparter något annorlunda då nordkoreanska 

tankesmedjor i princip utgör en del av staten. Eftersom tankesmedjorna står så nära regimen 

blir ISDP:s och andra NGO:s arbete gentemot dessa väldigt annorlunda jämfört med arbetet 

gentemot andra länders tankesmedjor. I detta fall anser vi att NGO:s i Nordkorea därför har 

en speciell roll att spela eftersom deras samtal kan ha en signifikant påverkan på regimen. 

36 



 

  

Ett land såsom Nordkorea ser ofta skeptiskt på andra staters motiv. NGO:s kan här 

understryka att de inte går sina regeringars ärenden och genom detta skapa nya kanaler där 

dialog förs mellan Nordkorea och övriga aktörer. Icke statliga-aktörer har en viktig roll att 

spela speciellt inom de områden där en stat inte kan nå. Därför anser vi att NGO:s är ett bra 

komplement för Sveriges utrikespolitiska arbete i Nordkorea. 

  

Då NGO:s ofta har samtal och möten med nordkoreanska representanter, utsätts Nordkorea 

på så sätt för andra länder och olika kulturella perspektiv. Detta kan göra det enklare för 

Nordkorea att förhandla med övriga länder och nå överenskommelser genom att de lär sig 

samarbeta och förstå andra länders perspektiv. Även de samtal som eventuellt inte leder 

någonvart kan vara viktiga i det långa loppet då de ger erfarenhet, utbyte och skapar 

förtroende. Dessutom anser vi att NGO:s kan fungera som en tredje part för Nordkorea att 

vända sig till utöver statliga aktörer vid behov. 

 

6.3 Analys av Sveriges agerande ur ett neoliberalt perspektiv  

När vi tillämpar vår teori på vårt resultat kan vi identifiera flera områden där Sveriges 

agerande i Nordkorea överensstämmer med neoliberala värden. Vi urskiljer även likheter med 

vår analys om två faser (se 6.1). Den ekonomiska delen av teorin överensstämmer mest med 

den första fasen och det internationella samarbetet mest med den andra fasen. Därmed ser vi 

att båda faser har en plats i den neoliberala teorin. 

 

Sveriges ekonomiska optimism gentemot Nordkorea är ett typexempel på den neoliberala 

synen på ekonomi. Att Sverige hade en förhoppning att bli en slags brobyggare i konflikten i 

början av 70-talet bekräftar den neoliberala synen att ekonomiskt samarbete knyter länder 

närmare varandra. Sverige fokuserade inte på nyttomaximering vilket bekräftas av att landet 

hade en närvaro i Nordkorea trots att det ekonomiska utbytet hade avstannat. Att inte 

fokusera på nyttomaximering, utan ändå se det som positivt att bibehålla relationer med ett 

annat land är en del av neoliberalismens syn på internationella relationer. Förhoppningen 
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tycks vara att Sverige genom ekonomisk hjälp ska vara delaktig i att knyta Nordkorea 

närmare omvärlden istället för att isolera landet.  

  

Inom neoliberalism är internationella samarbeten centralt. Skyddsmaktsrollen som Sverige 

tog på sig samt olika toppmöten mellan Nordkorea och Sverige är tydliga exempel på att 

Sverige värdesätter internationella dialoger och samarbeten högt. Även dokumentet Framtid 

med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet återspeglar centrala delar (se 6.1) inom 

neoliberalismen såsom målet med att bibehålla goda relationer med andra länder och viljan 

att bistå med humanitär hjälp. Att internationella samarbeten utgör en sådan central plats i 

teorin kan delvis förklara varför Sverige behöll sin relation med Nordkorea trots kriserna 

såsom spritsmuggelskandalen och utvecklandet av kärnvapenprogrammet.  

  

Neoliberalismen betonar att institutioner utgör en viktig del av det internationella samarbetet 

mellan stater. Sverige har varit direkt involverad i att upprätthålla dessa i Nordkorea med 

bl.a. övervakningskommissionen NNSC. Neoliberalismen menar att institutioner kommer 

spela en alltmer väsentlig roll inom internationella relationer. Bland dessa institutioner finns 

icke-statliga aktörer. Tack vare inblicken vi har fått i ISDP:s arbete kan vi konstatera att 

NGO:s har potential att spela avgörande roller genom att bibehålla dialoger med Nordkorea. 

Genom sin finansiering av ISDP visar det svenska utrikesdepartementet sin uppskattning för 

det arbetet som görs bland annat i Nordkorea. Den viktiga roll som NGO:s har i 

internationella relationer framhävs av neoliberalismen och Sverige tycks dela denna 

uppfattning.  

 

Hur kan neoliberalismen förklara Sveriges ställning och det svenska diplomatiska arbetet i 

Nordkorea idag? Som nämnts ovan har det ekonomiska utbytet mellan Sverige och 

Nordkorea helt avstannat. Därmed utesluts det ekonomiska samarbetet i neoliberalismen som 

förklarande faktor. Det kan dock finnas en baktanke till att Sverige arbetar fortfarande aktivt 

för en förbättring av relationer med Nordkorea och omvärlden. Det huvudsakliga temat inom 

neoliberalismen är att ekonomiska samarbeten och frihandel i världen är en drivkraft för fred. 

Krig anses därför vara den mest oönskade situationen då hela världsekonomin kan komma att 

påverkas och en möjlig konflikt i Nordkorea kan komma att eskalera. Detta kan förklara 

Sveriges agerande i Nordkorea de senaste åren och insatserna för att förbättra relationerna 
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mellan Nordkorea och USA samt för Margot Wallström att välkomna sin nordkoreanske 

motpart i Sverige.  

 

Att knyta Nordkorea närmare den internationella ekonomin kan enligt neoliberalismen bidra 

till stabilitet eftersom det kan vara negativt för stater att lämna dessa samarbeten. Om ett land 

har ekonomiskt utbyte med andra länder kan de förlora ekonomiskt på att äventyra 

relationerna med dessa länder. På så sätt skapas det incitament för att upprätthålla stabilitet 

med sin omgivning. Även om Sveriges ekonomiska utbyte med Nordkorea har avstannat 

existerar det fortfarande en vilja från aktörer baserade i Sverige att lära ut exempelvis 

ekonomiska teorier till Nordkorea och på så sätt underlätta ekonomisk integration med 

omvärlden. Denna optimism för ekonomisk integrering är central i neoliberalismen och 

Sveriges åtagande kan här förklaras genom en vilja att med hjälp av ekonomi knyta landet 

närmare omvärlden och därmed öka chanserna för långvarig stabilitet och fred på 

Koreahalvön.  

 

Vi kan med ovanstående analys av neoliberalism och Sveriges agerande i Nordkorea 

konstatera att landet faller väl in i ramen för vad vi anser vara ett neoliberalt agerande. Det är 

viktigt att notera att Sveriges agerande inte är förutbestämt neoliberalt. Neoliberalismen är en 

teori som förklarar staters beteende, och i just Sveriges fall med Nordkorea tycks teorins 

antaganden vara korrekt. 
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7. Slutsats 

  

Efter vår studie om Sveriges relation med Nordkorea har vi kommit fram till följande 

slutsatser. 

  

För det första har vi kommit fram till att Sveriges unika roll i Nordkorea är ett resultat av 

landets långvariga engagemang i regionen. Därmed har Sveriges ställning varit stabil i 

Nordkorea trots de känsliga politiska situationerna som uppstått, exempelvis på grund av 

regimens kärnvapentester. Förutom den svenska statens inblandning genom diplomati och 

humanitärt bistånd, har vi kommit fram till att NGO:s spelar en viktig roll genom att 

upprätthålla kanaler med Nordkorea. Den unika rollen NGO:s innehar är ett resultat av att de 

är självständiga från statlig och politisk inblandning. 

  

För det andra anser vi att Sveriges relation med Nordkorea trots att den varit stabil inte varit 

något enhetligt åtagande från svensk sida. Sveriges motiv har ändrats från ett ekonomiskt 

fokus till ett fokus på diplomati och humanitära åtagande. I efterhand kan vi se att det 

ekonomiska målet utgjorde en liten del av den långvariga relationen medan det diplomatiska 

åtagandet har haft en större betydelse. 

  

Vi anser även att dessa två olika motiv utgör två faser där Sverige varit aktivt i Nordkorea. 

Sveriges långvariga engagemang i regionen är alltså inte ett resultat av en enhetlig strategi, 

utan en produkt och anpassning till ett flertal olika händelser. Relationen har dock under en 

lång tid setts som viktig, mest på grund av att Sverige fått en unik roll genom landets 

långvariga närvaro i Nordkorea. Den stabiliteten Sverige har lyckats uppnå i sina 

diplomatiska förbindelser med Nordkorea har enligt oss varit avgörande i att Sverige idag ses 

som en viktig aktör i regionen. 

  

Slutligen har vi, utifrån ett teoretiskt perspektiv, visat att det finns belägg för att tolka 

Sveriges agerande i Nordkorea som neoliberalt. Vi anser att Sveriges agerande kan ses som 

ett typexempel på neoliberalt agerande inom internationella relationer. Ur ett neoliberalt 
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perspektiv står Sveriges agerande i stark kontrast till det slutna Nordkorea, ett neoliberalt 

agerande kan alltså skapa relationer med länder som själva inte beter sig neoliberalt. 

 

7.1 Slutdiskussion 

När vi tittar på Sveriges ställning i Nordkorea idag är det uppenbart att Sveriges relation med 

Nordkorea har förvaltats bra eftersom Sverige sedan en lång tid varit efterfrågat som 

facilitator. Detta har haft som resultat att Sveriges arbete som en självständig aktör, 

uppskattats av både USA och Kina. Att två världsmakter erkänner detta visar på att Sveriges 

och utrikesdepartementets arbete genom åren varit betydelsefullt. Det är inte svårt att bli en 

aning imponerad av hur nyanserat Sverige och UD har hanterat sina relationer med kanske 

världens mest kontroversiella diktatur, och faktiskt fått en roll som kan förbättra 

möjligheterna för fred på Koreahalvön. 

  

I arbetets gång har vi fått intrycket att icke-statliga aktörer spelar en väsentlig roll i att 

upprätthålla dialoger med Nordkorea. Även om vi inte fokuserade på just NGO:s såg vi det 

som viktigt att ha med ett icke-statligt perspektiv i uppsatsen. Vidare vill vi understryka att 

huvuddelen av vår analys om NGO:s baseras på en genomgång av Institutet för säkerhets och 

utvecklingspolitik:s arbete med Nordkorea. En bredare studie där man djupdyker i fler 

NGO:s än bara ett fåtal hade gett en mer generell bild på icke-statliga aktörers roll i 

internationella relationer. Det är vår uppfattning att vidare forskning eller studier som 

fokuserar på just NGO:s unika möjligheter att upprätthålla och skapa dialoger,inte bara med 

Nordkorea utan med andra slutna stater hade varit av högt värde inom ämnet internationella 

relationer. 

  

För att återkoppla till metoden fallstudie hoppas vi att vi har bidragit till kunskapen om 

diplomatiska förbindelser med slutna länder. Vi har genom arbetets gång fått uppfattningen 

att ett land med stabila diplomatiska förbindelser med ett annat slutet land kan nå en position 

att påverka. Även om Sveriges roll inte bör överdrivas har landets roll delvis stärkts på grund 

av att Sverige inte dragit sig ur Nordkorea när de exempelvis allt mer aggressivt har försökt 

slutföra sitt kärnvapenprogram. Frågan som då uppstår är om kraftiga avståndstagande, eller 
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rena sanktioner egentligen är ett effektivt verktyg för att tvinga vissa stater till 

förhandlingsbordet. Detta har vi givetvis inte svar på, men att Sveriges tålmodiga agerande i 

Nordkorea har gett vissa resultat kan inte bortses. I en tid som präglas av ett flertal globala 

konflikter kan vidare forskning om hur man använder stater som facilitator, eller medlare 

med andra slutna länder, vara av högt värde. 
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