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Förord
År 2018 markerade 70-årsjubileet för FN:s fredsinsatser. FBA har prioriterat stöd
till dessa insatser under året, som ett handfast komplement till Sveriges arbete i
FN:s säkerhetsråd. Generalsekreterarens initiativ Action for Peacekeeping (A4P)
syftar till att återknyta medlemsländernas engagemang för fredsinsatser. Vi bidrog
till initiativet när FBA i samarbete med Försvarsmakten stod värd för Challenges
årsforum i Stockholm. Årsforumet var välbesökt, konstruktivt och uppskattat.
Stödet till FN kanaliseras också genom vårt engagemang i strategin för hållbar
fred som bland annat omfattar bidrag till FN:s arbete med ledarskap, dialog och
medling, avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter samt kvinnor, fred och säkerhet respektive unga, fred och säkerhet. Med det
arbete som bedrevs under 2018 har vi lagt en fin grund för genomförandet av den
femåriga strategin.
I likhet med FN är EU:s krishanteringsinsatser inne i en formativ fas. Vi stödjer
EU:s insatser med både personalbidrag och utbildningar. 2018 gjordes på uppdrag
av regeringen en särskild satsning på att tillsammans med andra myndigheter som
sänder ut personal utveckla ett koncept för så kallade specialiserade team. Dessa
är tänkta att ge EU:s insatser ökad flexibilitet och snabbhet. Vi har vidare formerat
oss internt för att kunna ge ytterligare stöd i policyrelaterade processer, samt inlett
ett samarbete med aktörer i Tyskland, Storbritannien och Finland för att systematisera erfarenheter från sekunderad personal till nytta för såväl policyutveckling
som operativt arbete.
Under 2018 fick myndigheten nya geografiska strategiuppdrag för Afghanistan,
Myanmar, Palestina och Somalia. Därmed är vår strategiportfölj av konflikt- och
postkonfliktländer nästan komplett. Vid sidan av de konkreta resultat som uppnås
i varje enskilt land i takt med att våra insatser skalas upp är ett annat övergripande
resultat att Sverige genom bland annat FBA:s försorg håller på att få en närmast
unik kompetens inom området fred, säkerhet och utveckling. Regeringen har nu
ett kraftfullt verktyg för internationellt fredsarbete, och FBA kan tillsammans med
övriga svenska aktörer göra stor nytta och samtidigt bidra till att sätta Sverige på
kartan.
Geografiska strategiuppdrag utgör en allt större del av vår samlade verksamhet och
ekonomi. De accentuerar på så sätt den förändring som FBA har genomgått över
tid. Idag är nationellt och globalt, bilateralt och multilateralt arbete lika naturliga
delar av myndighetens verksamhet. Internt innebär vår verksamhetsmässiga
tillväxt att stödverksamhet och administration också fortsatt behöver utvecklas.
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Viktigt utvecklingsarbete har genomförts 2018 för att matcha den tillväxt som har
skett. Vi har bland annat infört och vidareutvecklat systemstöd, beslutat om en ny
befattningsstruktur samt avslutat en förtätning och modernisering av våra lokaler
i Stockholm.
UNTSO, den första av FN:s fredsinsatser, kom till på initiativ av Folke Bernadotte,
FN:s förste medlare. 2018 var det 70 år sedan han mördades på uppdrag i konflikten
mellan Israel och dess arabiska grannländer. FBA högtidlighöll 70-årsminnet av
Folke Bernadotte med arrangemang i såväl Israel och Palestina som i Stockholm.
Fredsarkivet, som samlar dokument om svenskt deltagande i internationella
fredsinsatser, har med anledning av minnesåret skapat en digital utställning som
fördjupar bilden av Bernadottes gärningar.
Sammantaget har 2018 varit ett bra år och jag ser med tillförsikt fram emot 2019!

Sven-Eric Söder, generaldirektör

Sven-Eric Söder inviger Challenges Annual Forum 2018. Foto: Jens Reiterer
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Inledning
Om årsredovisningen
I årsredovisningen redogör FBA för den verksamhet som myndigheten har bedrivit
under 2018 och de resultat som uppnåtts. FBA ska enligt myndighetens instruktion
stödja internationell fredsfrämjande verksamhet. Verksamheten ska bidra till att
uppfylla regeringens övergripande mål för det internationella utvecklingssamarbetet, som en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling, samt
bidra till internationell fred och säkerhet. Parallellt med myndighetens generella
uppdrag har FBA under 2018 också arbetat med ett antal specifika regleringsbrevsuppdrag. De resultat av arbetet som kan skönjas för flertalet av dessa uppdrag
redovisas integrerat i denna årsredovisning.
I det inledande kapitlet beskrivs regeringens styrning och inriktning samt hur den
har omsatts i FBA:s styrmodell. Detta följs av ett resonemang om myndighetens
arbete med att bedöma och redovisa resultat respektive kostnader, samt den
sammantagna ekonomiska omsättningen för 2018. Därefter följer dispositionen
myndighetens verksamhetsindelning. Respektive verksamhetsområde samt
myndighetens lednings- och verksamhetsstöd redovisas i varsitt kapitel. I varje
kapitel görs en hänvisning till verksamhetsområdets mål, en övergripande bedömning av de resultat som nåtts under året och en kort redovisning av områdets
verksamhetsutveckling. För de verksamhetsområden där resultat går att redovisa
i kvantitativa termer kompletteras dessa övergripande resonemang också med
volymtabeller. Kostnadsredovisningen omfattar samtliga prestationer inom verksamhetsområdet. I varje kapitel ges också exempel på genomförd verksamhet, med
fokus på prestationer som gett resultat under året och som sammantaget kan ge
en balanserad bild av myndighetens framgångar och utmaningar. I det avslutande
kapitlet återfinns den finansiella redovisningen.

Personalförsörjning till
internationella
insatser
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Regeringens styrning och inriktning
I likhet med andra myndigheter styrs FBA genom instruktion och regleringsbrev.
FBA har också över tid kommit att få uppdrag i alltfler tematiska och geografiska
utvecklingsstrategier. Dessa utgör regeringens instrument för att förverkliga den
inriktning som läggs fast i det så kallade policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Regeringen har gett FBA i uppdrag att bidra
till de tematiska strategierna för hållbar fred, internationell civil krishantering
samt arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer.
Därtill har myndigheten fått ett flertal uppdrag genom regeringens geografiska
strategier för utvecklingssamarbete för att bedriva verksamhet i olika konflikt- och
postkonfliktländer.
De tematiska och geografiska utvecklingsstrategierna omfattar numera en
substantiell del av myndighetens verksamhet. FBA måste därför i ökad utsträckning förhålla sig till den mångfald av mål och resultat som dessa strategier
sammantaget lägger fast. Målen ligger ofta på en övergripande nivå och kan till
exempel handla om stärkt kapacitet hos kvinnor, män och institutioner att främja
säkerhet och mänskliga rättigheter, eller stärkt respekt för rättsstatens principer
i ett land. FBA har valt att integrera målens andemening i de styrvärden som
myndighetens egen styrmodell byggs upp kring. FBA redovisar sedan resultatet
av den strategistyrda verksamheten tillsammans med övrig verksamhet i denna
årsredovisning, men också i de särskilda rapporter som myndigheten är ålagd
att redovisa varje år för respektive strategi. I rapporterna redovisas hur FBA har
bidragit till de specifika mål som anges i den aktuella strategin.
Den tematiska strategin för hållbar fred är särskilt brett formulerad då målen i
princip spänner över myndighetens samlade instruktionsstyrda uppdrag. FBA
har under året genomfört konkret verksamhet, och även lämnat en rapport som
tydliggör hur myndigheten avser ta sig an strategin över tid. I likhet med övriga
strategier redovisas resultatet av genomförd verksamhet integrerat med övrig
verksamhet i denna årsredovisning.
FBA:s arbete med jämställdhet respektive kvinnor, fred och säkerhet svarar mot
regleringsbrevsuppdragen om jämställdhetsintegrering (det så kallade JiM-uppdraget) och genomförandet av den nationella handlingsplanen för genomförande
av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. FBA
har fortsatt en hög ambition med detta arbete, såväl med att jämställdhetsintegrera verksamheten, med särskilt fokus under 2018 på myndighetens utbildningsoch övningsutbud, som att på olika sätt bidra till att stärka kvinnor i arbetet med
fred och säkerhet. Satsningen på stödet till FN:s seniora ledarskapsprogram för
kvinnor är ett exempel på det senare. Även resultaten av dessa uppdrag redovisas
löpande i årsredovisningen, samt i den särskilda rapporteringen för den nationella
handlingsplanen för 2018.
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FBA:s arbete med jämställdhet respektive kvinnor, fred och säkerhet har bidragit
till mål 5 Jämställdhet i Agenda 2030. All den verksamhet som FBA bedriver utgör
också ett bidrag till mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen. Att Sverige har
en dedikerad myndighet för fred, säkerhet och utveckling är enligt FBA:s bedömning ett mycket starkt bidrag till det aktuella målet.

FBA:s styrmodell
FBA:s styrmodell består av mål och prioriteringar med olika tidsperspektiv och
fokus. Myndighetens tre långsiktiga mål fokuserar på effekterna av FBA:s verksamhet och sammanfattar myndighetens bidrag till fred, säkerhet och utveckling
på lång sikt. De har i första hand en motiverande och samlande funktion och utgör
en brygga till den breda och mångfacetterade uppsättning mål som regeringen har
angett att FBA ska bidra till.
UPPDRAG
LÅNGSIKTIGA MÅL
VERKSAMHETSOMRÅDESMÅL
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TVÅÅRSMÅL OCH PRIORITERINGAR
AKTIVITETER
Som ett komplement till de långsiktiga målen fastställde FBA under 2017 mål för
myndighetens fem verksamhetsområden samt lednings- och verksamhetsstöd.
Dessa mål tar sikte på en fyra- till femårsperiod framåt i tiden, och fokuserar
på den prestationsnära effekt som följer av de prestationer som myndigheten
levererar inom respektive verksamhetsområde. Exempel på prestationer kan vara
utbildningar inom olika tematiska områden och sekunderingar till olika samarbetsaktörer. Verksamhetsområdesmålen har i sin tur brutits ner i tvåårsmål som styr
vad myndigheten behöver förbättra, stärka eller utveckla under de närmaste två
åren för att FBA ska röra sig mot verksamhetsområdesmålen och öka den prestationsnära effekten.
Tvåårsmålen fokuserar främst på hur myndighetens utbildningar, sekunderingar
med mera bör förbättras och utvecklas för att uppnå högre effekt inom respektive
verksamhetsområde. Dessa mål kompletteras därför av prioriteringar rörande
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länder, samarbetsaktörer och teman som tydliggör vad FBA ska fokusera på. Även
tvåårsmål och prioriteringar har en naturlig koppling till regeringens styrning
eftersom FBA utgår från innehållet, och andemeningen, i regeringens mål när
tvåårsmål och prioriteringar formuleras. Myndighetens tvåårsmål och prioriteringar har sammantaget utgjort inriktningen för planering, genomförande och
uppföljning av verksamhet på FBA under 2018.

Redovisning och bedömning av resultat
FBA:s resultatredovisning fokuserar på myndighetens prestationer och prestationsnära effekter, där verksamhetsområdesmålen är en naturlig utgångspunkt. Redan i
föregående årsredovisning hade myndighetens verksamhetsområdesmål bäring på
resultatbedömningen, men de har fått fullt genomslag först under 2018. Därför är
det dessa mål som har varit utgångspunkten för ledningsgruppens diskussion om
myndighetens samlade resultat, vilken ligger till grund för myndighetens övergripande resultatbedömningar i respektive kapitel. FBA har inte fastställt formella
indikatorer för respektive mål, men har identifierat faktorer som är relevanta
att beakta vid en samlad resultatbedömning. Det handlar både om kvantitativa
förhållanden och kvalitativa iakttagelser, som ibland bekräftas genom enkätsvar
från olika målgrupper. Centralt är också uppföljningen av FBA:s tvåårsmål som
uttrycker den utveckling eller förändring som myndigheten vill se för att maximera
verksamhetsområdets prestationsnära effekt.
Myndighetens arbete med att strukturerat och systematiskt dokumentera och följa
upp lärdomar från olika delar av verksamheten och skapa möjligheter till reflektion
fortsätter. FBA strävar efter att vara en kunskapsbaserad organisation, där vetenskap och beprövad erfarenhet integreras i planering, genomförande och uppföljning
av verksamhet, och där lärdomar från de egna medarbetarna tas tillvara. Under
2018 har en satsning på intern forskningsintegrering intensifierats. Myndigheten
har också fortsatt att genom interna uppföljningar och externa utvärderingar
bedöma måluppfyllnad, och få underlag för att kunna ompröva befintlig verksamhet. Dessa underlag har också legat till grund för myndighetens övergripande
resultatbedömning.
När så är relevant och möjligt redovisar FBA individbaserad statistik uppdelat på
kön. Detta gäller i första hand volymredovisningar av myndighetens personalbidrag till internationella insatser respektive deltagare i olika utbildningar. I några
fall saknas jämförelsesiffror från tidigare år.

Redovisning av kostnader
Kostnaderna per prestation inom respektive verksamhetsområde redovisas
heltäckande. Faktiska gemensamma kostnader (inte schablonbaserade) fördelas
per prestation baserat på antalet årsarbetskrafter inom respektive prestation, där
också myndighetens utsända ingår. För de senare beräknas dock fördelningen med
en lägre faktor. Fördelningen tar därmed hänsyn till att prestationerna belastar
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myndighetens lednings- och verksamhetsstöd i olika omfattning. Samma typ
av redovisning av kostnader per prestation har gjorts de två senaste åren, vilket
innebär att det nu går att jämföra kostnader över tid på prestationsnivå.
Prestationerna redovisas uppdelade i förvaltningskostnader och verksamhetskostnader. Förvaltningskostnader omfattar bland annat kostnader för FBA:s
egen personal samt gemensamma kostnader för myndighetens ledning, lokaler,
kontorsutrustning, anläggningstillgångar samt lednings- och verksamhetsstöd.
Verksamhetskostnader omfattar direkta kostnader för den verksamhet som
myndigheten bedriver. Det kan exempelvis handla om löner och omkostnader för
utsänd personal till internationella insatser, ekonomiska bidrag som myndigheten
delar ut till civilsamhället samt andra kostnader, som till exempel kostnader för
externa resurspersoner och resekostnader, som uppstår i direkt anslutning till
genomförandet av verksamhet.
Under året uppdaterade FBA sina riktlinjer för nyttjandet av myndighetens anslag.
Riktlinjerna tydliggör bland annat hur olika anslag belastas med förvaltningsrespektive verksamhetskostnader, och hur FBA tillämpar OECD DAC:s kriterier för
vad som är att betrakta som bistånd. Efter att FBA tilldelats uppdrag inom ramen
för strategin för hållbar fred och fått ett utökat ramanslag för förvaltning inför
2018, påbörjade FBA en översyn av vilka verksamhetskostnader som skulle kunna
belasta lämpliga sakanslag istället för ramanslaget för förvaltning. Denna översyn
ledde till att ramanslaget för förvaltning gradvis renodlades till att numera främst
omfatta förvaltningskostnader. Förvaltningskostnader belastar vissa sakanslag när
regeringen ger myndigheten denna möjlighet. Detta gäller till exempel handläggningen av bidrag till civilsamhället och kostnader som kan relateras till det direkta
genomförandet av FBA:s uppdrag inom ramen för Sveriges bilaterala och regionala
utvecklingsstrategier.

Sammantagen ekonomisk omsättning
Diagrammet nedan visar de totala kostnaderna och transfereringarna för myndighetens fem verksamhetsområden under 2018. Verksamhetsområdet personalförsörjning till internationella insatser är fortsatt störst, följt av verksamhetsområdet
bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet som har vuxit och gått om
övriga verksamhetsområden. Merparten av FBA:s transfereringar ingår i verksamhetsområdet stöd till civilsamhället där bidragsmedel delas ut till civilsamhällesorganisationer. En mindre andel transfereringar utgörs av forskningsbidrag i
verksamhetsområdet forskning, policy- och metodutveckling.
Av diagrammet framgår också kostnadernas utveckling över tid, vilket tydliggör
den långsiktiga tillväxttrend som FBA har haft de senaste åren. Myndighetens
omsättning har från 2016 till 2018 ökat med 36 procent. Tillväxten beror framför
allt, men inte uteslutande, på de geografiska strategiuppdragen med tillhörande
finansiering inom ramen för verksamhetsområdet bilateralt utvecklingssamarbete
inom fred och säkerhet. Detta verksamhetsområde har ökat från att omfatta sju
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procent av myndighetens totala omsättning 2016, till att omfatta ungefär 20
procent av myndighetens totala omsättning 2018.
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Diagram 1 redovisar fördelningen per verksamhetsområde av FBA:s totala omsättning över tid. Av 2018 års
omsättning på 340 046 tkr uppgår transfereringar till 22 518 tkr.

Den kraftiga tillväxt som har skett inom verksamhetsområdet bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet har enligt FBA:s bedömning påverkat
myndigheten i grunden. Till skillnad från övriga verksamhetsområden arbetar
FBA i detta område sammanhållet med all relevant expertis i en specifik geografisk
kontext. Den verksamhet som genomförs i det bilaterala utvecklingssamarbetet
liknar samtidigt den som bedrivs i övriga områden eftersom myndigheten även
inom dessa genomför utbildningar, rådgivningsinsatser och sekunderingar. Nuvarande verksamhetsindelning är således inte helt ändamålsenlig och bör på sikt
ses över. Det strategistyrda utvecklingssamarbete som genomförs i det aktuella
verksamhetsområdet ställer också krav på ett mer långsiktigt, resultatbaserat
arbetssätt än vad FBA har haft tidigare. Vidare påverkas FBA:s kunskapsområden
av strategiernas tematiska inriktning och mål. Vissa, som till exempel observation,
konfliktförebyggande och konfliktlösning respektive kvinnor, fred och säkerhet,
har ökat mer i volym än andra. Därutöver ställer strategiuppdragen delvis nya och
mer omfattande krav på myndighetens lednings- och verksamhetsstöd som måste
utveckla nya lösningar på särskilda administrativa behov som uppstår i konfliktoch postkonfliktländer.
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FBA sänder ut civil personal till flera internationella insatser,
bland annat OSSE SMM i Ukraina. OSSE/Evgeniy Maloletka

Personal
försörjning till
internationella
insatser
Övergripande resultat och verksamhetsutveckling
FBA ska i enlighet med myndighetens instruktion rekrytera, förbereda, sända ut
och stödja civil personal till internationella fredsinsatser. Uppdraget förtydligas
i regeringens resultatstrategi för internationell civil krishantering och i ett
regleringsbrev för internationell civil krishantering som vänder sig till samtliga
utsändande myndigheter. Genom regeringens strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och
rättsstatens principer får FBA även i uppdrag att rekrytera svenska medborgare
till internationella valobservationsinsatser. Inom verksamhetsområdet sekunderar
FBA kvinnor och män som civila experter till freds- och krishanteringsinsatser och
valobservationsinsatser under ledning av till exempel EU och Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.
FBA:s mål med verksamhetsområdet är förbättrad mål- och mandatuppfyllelse i
internationella freds- och valobservationsinsatser. För att få genomslag strävar
FBA efter att sekundera kvinnor och män med rätt kompetens inom myndighetens
kunskapsområden. Dessa kvinnor och män ska vara väl förberedda och placerade
på positioner med hög relevans. Under 2018 har FBA siktat på att uppnå tvåårsmål
som går ut på att öka antalet observatörer som är tillgängliga för valobservationsinsatser; att attrahera fler kandidater med relevanta och efterfrågade profiler för
nominering till fredsinsatser; samt att öka antalet sekunderingar på positioner av
relevans för fredsinsatsers jämställdhetsarbete.
Givet utveckling och resultat under året gör FBA den övergripande bedömningen
att myndigheten sekunderar kvinnor och män med rätt kompetens inom
myndighetens kunskapsområden. Dessa kvinnor och män är väl förberedda, och
30 procent av dem är placerade på strategiska tjänster i fredsinsatser, inklusive
chefstjänster.

FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN | ÅRSREDOVISNING 2018

13

FBA har bättre förutsättningar att bidra till internationella freds- och valobservationsinsatsers mål- och mandatuppfyllnad om de kvinnor och män som myndigheten
sekunderar är placerade på positioner med hög relevans. Ett mått på hur FBA sekunderar
till sådana positioner i freds- och krishanteringsinsatser är det antal årsarbetskrafter
som myndigheten definierar som strategiska, inklusive tjänster på ledningsnivå. Under
2018 uppgick dessa till drygt 21 årsarbetskrafter, varav tio kvinnor och elva män. Siffran
kan jämföras med 24 årsarbetskrafter året innan och 25 under 2016. I en kartläggning
genomförd under 2018 konstaterar FBA att dessa positioner, med särskilt inflytande över
insatserna, också är relevanta för insatsernas jämställdhetsarbete, vilket myndigheten
har satsat särskilt på att bidra till under 2018.
Under året som gått har FBA också arbetat aktivt med att öka antalet sökanden till
uppdrag som långtidsobservatör, LTO, i valobservationsinsatser eftersom dessa generellt
sett har större ansvar och insyn. FBA har bland annat tydliggjort urvalskriterierna
för uppdragen, strategiskt prioriterat nyrekryterade till insatser genom OSSE:s kontor
för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, främjat deltagande
i LTO-utbildning och erbjudit kompletterande säkerhetsutbildning. Satsningen, som
fortsätter 2019, har resulterat i nya sökande till LTO-tjänsterna.
FBA utgår från att förutsättningarna för att bidra till freds- och valobservationsinsatsers mål- och mandatuppfyllnad också ökar om de kvinnor och män som FBA
sekunderar har rätt kompetens och är väl förberedda för sina uppdrag. Till freds- och
krishanteringsinsatser sekunderar FBA kvinnor och män utan att de ingår i en specifik
resursbas. En viktig del av myndighetens arbete går därför ut på att nå relevanta nätverk
där rätt kompetens finns. Under 2018 har FBA satsat på att etablera nya kontakter med
till exempel alumninätverk, fackliga intresseorganisationer, föreningar och branschnätverk som militärtolkarna och lottakåren.
Insatsförberedande utbildningar bedöms vidare göra de kvinnor och män som
sekunderas till freds- och valobservationsinsatser bättre rustade för att kunna bidra till
insatsernas mål- och mandatuppfyllnad. Alla som sekunderas av FBA ska genomgå en
insatsförberedande utbildning som är skräddarsydd för den specifika insats som den
sekunderade ska arbeta i. Efter de insatsförberedande utbildningar som FBA genomförde
2018 instämde 76 procent av de svarande deltagarna med svarsalternativ fyra eller fem
på en femgradig skala i påståendet att de efter utbildningen i hög eller mycket hög grad
kände sig bättre rustade för kommande uppdrag. 13 procent valde svarsalternativ tre,
medan tio procent i liten utsträckning kände sig bättre rustade.
FBA har också fortsatt att erbjuda landspecifik, insatsförberedande utbildning för alla
valobservatörer som ska åka på uppdrag, liksom grundutbildning i valobservation
för nya valobservatörer som sekunderas av myndigheten. Sammanlagt har 118 nya
valobservatörer, 75 kvinnor och 43 män, genomgått grundutbildning och därmed
tagits upp i valresursbasen. Av dessa har totalt 60 personer, eller drygt 50 procent av de
nyrekryterade, genomfört sitt första uppdrag, varav 15 personer har deltagit i fler än ett
uppdrag. Därmed bedömer FBA att myndigheten har kommit långt när det gäller att öka
antalet observatörer som är tillgängliga för valobservationsinsatser. Den nyrekrytering
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och utbildning av valobservatörer som har genomförts sedan 2017 har ökat FBA:s
och Sveriges möjligheter att på ett effektivt sätt bemanna valobservationsinsatser.
Säkerhetsutbildningar är en speciell form av förberedande utbildning som FBA
prioriterar. Under 2018 sekunderade FBA valobservatörer till insatser i både medeloch högriskmiljöer. Som ett komplement till de säkerhetsgenomgångar som erbjuds
av insatsledningen i varje insats, har FBA:s valobservatörer under året erbjudits
möjlighet att delta i två olika säkerhetskurser: Hostile Environment Awareness
Training, HEAT, respektive Medium to Low Risk Security Awareness Training,
MTLR. Kurserna ger deltagarna verktyg för att kunna identifiera, undvika och
hantera olika risker och hot som kan förekomma. Nytt för 2018 var en skräddarsydd
MTLR-kurs, med ett koncept delvis anpassat till situationer som kan uppkomma i
samband med uppdraget som valobservatör. Genom att de sekunderade valobservatörernas säkerhetsmedvetande och beredskap för incidenter höjs, bidrar de enligt
FBA:s bedömning i förlängningen till att insatserna blir mer effektiva.

Antal sekunderade till internationella insatser
Tabellerna nedan visar antalet antagna och antalet årsarbetskrafter i samtliga
freds- och valobservationsinsatser som FBA har sekunderat personal till under året.
Det finns också statistik som visar vilka organisationer FBA sekunderar personal
till, och i vissa fall könsuppdelad statistik.
Tidigare år har myndigheten också redovisat antalet nominerade kvinnor och män,
sammantaget och uppdelat per organisation. FBA har dock konstaterat att detta
har gett en relativt begränsad bild av myndighetens prestation i sammanhanget.
Antalet nomineringar beror företrädelsevis mer på den mottagande organisationens
arbetssätt än FBA:s förmåga att nominera kandidater. I statistiken för 2018 har
myndigheten därför valt att inte ta med statistik om nomineringar. När det gäller
freds- och krishanteringsinsatser redovisas istället antalet rekryteringsprojekt
sammantaget och per prestation, vilket myndigheten bedömer har en tydligare
koppling till redovisningen av antalet antagna kvinnor och män. Det ger också en
bättre bild av hur personalintensiv rekryteringen till olika organisationer är. Ett
rekryteringsprojekt innefattar de arbetsmoment som syftar till att bemanna en
efterfrågad arbetsbeskrivning till mottagande organisation i enlighet med myndighetens uppdrag. Det kan i sig omfatta rekrytering av flera tjänster samtidigt, liksom
hanteringen av flera nominerade till samma tjänst.
Den första tabellen nedan visar antalet rekryteringsprojekt, antagna personer
samt årsarbetskrafter till freds- och krishanteringsinsatser. Tabellen visar att
årsarbetskrafterna är stabila jämfört med föregående år, medan antalet antagna har
ökat kraftigt. Detta beror i första hand på att FBA under hösten fick flera kandidater
antagna till OSSE:s särskilda observatörsinsats i Ukraina, SMM. Det påverkar
antagningsstatistiken men inte i lika stor utsträckning årsarbetskraftsstatistiken
eftersom anställningsperioder och nya lönekostnader inte föll ut förrän sent på året.
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Sekunderingar till freds- och
krishanteringsinsatser
Antal rekryteringsprojekt

Antal antagna

Antal årsarbetskrafter

2018

2017

2016

50

35

31

(27 kvinnor, 23 män)

(23 kvinnor, 12 män)

(16 kvinnor, 15 män)

70

70

74

(36 kvinnor, 34 män)

(37 kvinnor, 33 män)

(37 kvinnor, 37 män)

109

Tabell 1 redovisar antal rekryteringsprojekt, antagna personer respektive årsarbetskrafter till freds- och krishanteringsinsatser.

Tabellen nedan visar antalet antagna personer respektive antal årsarbetskrafter till
valobservationsinsatser. Dessutom framgår antalet långtidsobservatörer av tabellen,
vilket det inte gjort tidigare år. Under 2018 har Sverige genom FBA sekunderat
valobservatörer till insatser i El Salvador, Sierra Leone, Azerbajdzjan, Mali, Libanon,
Pakistan, Bosnien och Hercegovina, Madagaskar, Paraguay, Tunisien, Ryssland,
Georgien, Montenegro, Turkiet, Zimbabwe, Armenien och Makedonien.
Siffrorna visar att antalet antagna valobservatörer har fortsatt att öka, och att
andelen kvinnor är något högre i jämförelse med 2017. Även antalet årsarbetskrafter
ökar. Däremot har antalet antagna långtidsobservatörer minskat något. Myndighetens satsning på att öka antalet sökande till uppdrag som långtidsobservatörer har
under året resulterat i att totalt sex valobservatörer, varav fem kvinnor, genomfört
sitt första LTO-uppdrag någonsin. Två av de sex var nyrekryterade valobservatörer.
På sikt kan detta eventuellt bidra till att FBA får fler långtidsobservatörer antagna.
Särskilt värt att notera är att antalet kvinnor som sekunderats till LTO-uppdrag har
ökat. Under 2017 utgjorde kvinnor 13 procent av de sekunderade långtidsobservatörerna, medan de 2018 utgjorde 46 procent.

Sekunderingar till valobservationsinsatser
Antal antagna

….varav långtidsobservatörer

Antal årsarbetskrafter

2018

2017

2016

149

139

114

(69 kvinnor, 80 män)

(61 kvinnor, 78 män)

(49 kvinnor, 65 män)

19

24

31

(11 kvinnor, 13 män)

(4 kvinnor, 27 män)

8,5

5

5,5

(4 kvinnor, 4,5 män)

(1,5 kvinnor, 3,5 män)

(2 kvinnor, 3,5 män)

Tabell 2 redovisar antalet antagna och årsarbetskrafter till valobservationsinsatser. Antalet årsarbetskrafter är för lågt
för att det ska vara meningsfullt att redovisa uppdelat per organisation i tabellerna nedan.
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Tabellen nedan visar FBA:s personalbidrag till freds- och valobservationsinsatser
räknat i årsarbetskrafter per kunskapsområde. Bedömningen av årsarbetskrafter
per kunskapsområde tar sin utgångspunkt i arbetsbeskrivningen för varje enskild
tjänst och inte inom vilket område insatsen i sin helhet verkar. Förändringar i
antal årsarbetskrafter mellan åren beror ofta på en rad faktorer som FBA inte
kan påverka, exempelvis enskilda individers kontraktstider och det årliga utfallet
av detta. Fördelningen över olika kunskapsområden ser ändå i stort sett ut som
tidigare, med en ökning inom rättstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och
stöd till val som huvudsakligen motsvaras av ökningen av årsarbetskrafter för
valobservatörer.
Kunskapsområde

Antal årsarbetskrafter
2018

Antal årsarbetskrafter
2017

Antal årsarbetskrafter
2016

4

3

5

25

29

29

25

2

1

5

3

10

13

Multifunktionell ledning och
samverkan

(4 kvinnor, 0 män)

Ledarskap och politisk rådgivning

23
(8 kvinnor, 15 män)

Observation, konfliktförebyggande
och konfliktlösning

27
(12 kvinnor, 15 män)

Avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter

3
(2 kvinnor, 1 män)

Kvinnor, fred och säkerhet

6
(6 kvinnor, 0 män)

Rättsstatsuppbyggnad, mänskliga
rättigheter och stöd till val

14,5
(8 kvinnor, 6,5 män)

Säkerhetssektorreform

0

0

2

Säkerhet i fält

0

0

2

Övriga sekunderingar

1

1

3

(1 kvinnor, 0 män)

Tabell 3 redovisar antalet årsarbetskrafter i genomsnitt för tjänster inom myndighetens kunskapsområden.
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Kostnadsredovisning
Kostnaderna och intäkterna för verksamhetsområdet personalförsörjning till
internationella insatser framgår av tabell 4. Tabellen visar att kostnaderna har ökat
i jämförelse med tidigare år. Antalet årsarbetskrafter till valobservationsinsatser
har ökat, vilket är en delförklaring. Samtidigt vidmakthålls antalet årsarbetskrafter till freds- och krishanteringsinsatser. De som ställs till FN:s förfogande har dock blivit dyrare, vilket är en annan delförklaring. Av tabellen framgår
också att anslagsintäkterna har ökat i förhållande till övriga intäkter, vilket främst
beror på en medveten förändring från uppdragsgivarens sida där andelen bidragsfinansierade sekunderingar omvandlas till anslagsfinansierade.
Kostnader och intäkter

2018
(tkr)

2017
(tkr)

2016
(tkr)

Intäkter av anslag (tkr)

130 185

111 928

106 533

6 100

8 040

14 170

136 286

119 968

120 703

Övrigt (tkr)

Kostnader totalt (tkr)

Tabell 4 redovisar FBA:s kostnader och intäkter för verksamhetsområdet personalförsörjning till internationella insatser.

Tabell 5 visar kostnaderna för 2018 uppdelat på samtliga prestationer. Kostnaderna
för personalbidrag till EU är fortsatt störst och har även ökat över tid, liksom
antalet årsarbetskrafter till EU. En större procentuell kostnadsökning över tid kan
också noteras för personalbidrag till FN, delvis som en konsekvens av ett utökat
overheaduttag från FN:s sida. FBA:s partnerorganisationer inom FN debiterar
numera en ny overheadkostnad om åtta procent för sekunderingar inom FN:s
globala utvecklingsprogram, UNDP, och 14 procent för sekunderingar i fältinsatser. Även kostnaderna för verksamhetsutveckling och kunskapsuppbyggnad har
ökat under 2018, efter att FBA har satsat mer på att utveckla rutiner, metoder med
mera för att höja kvalitén på och effektivisera myndighetens arbete.
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Typ av kostnad och prestation

2018 (tkr)

2017 (tkr)

2016 (tkr)

Förvaltningskostnader

7 922

7 682

6 774

Verksamhetskostnader

47 558

44 729

40 556

Personalbidrag till EU, pers.förs.

55 480

52 411

47 330

Förvaltningskostnader

3 875

2 955

2 435

Verksamhetskostnader

24 339

16 922

11 910

Personalbidrag till FN, pers.förs.

28 214

19 877

14 345

Förvaltningskostnader

3 432

3 305

3 648

Verksamhetskostnader

16 212

17 172

24 876

Personalbidrag till OSSE, pers.förs.

19 644

20 477

28 524

Förvaltningskostnader

1 721

1 961

1 742

Verksamhetskostnader

18 461

17 089

21 100

Personalbidrag till övriga, pers.förs.

20 182

19 050

22 842

Förvaltningskostnader

11 138

7 380

6 677

Verksamhetskostnader

1 628

772

985

12 766

8 152

7 663

Verksamhetsutveckling och
kunskapsuppbyggnad pers.förs.

Tabell 5 redovisar FBA:s kostnader för prestationer inom verksamhetsområdet personalförsörjning till internationella
insatser.
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Efter denna redovisning av de sammanlagda prestationerna inom verksamhetsområdet följer nu exempel på verksamhet och resultat inom prestationerna för EU,
OSSE och FN.

Personalbidrag till EU
Sekunderingar till EU:s krishanteringsinsatser inom ramen för den gemensamma
säkerhets- och försvarspolitiken utgör volymmässigt drygt hälften av myndighetens sammantagna personalbidrag i årsarbetskrafter räknat. Sett till antalet rekryteringsprojekt utgör de en än större andel. Detta beror dels på att myndigheten är
mycket aktiv i rekryteringsprocesser inom EU, dels på en hög andel nomineringar
eftersom det finns en osäkerhet om processerna leder till att kandidaterna antas,
då befattningarna är utsatta för stor konkurrens. Av tabell 6 framgår att personalbidraget till EU ökade med ungefär två årsarbetskrafter under 2018, en kvinna
och en man. I flera av insatserna har Sverige god tilldelning av tjänster, varför
möjligheten till ytterligare tilldelning får anses små.
När det gäller specifika insatser kan FBA konstatera att de i Västafrika är svåra
att rekrytera till, både på grund av insatsernas krav på mycket goda kunskaper i
franska och på grund av att antalet sökande generellt sett är lågt. FBA har arbetat
aktivt för att bibehålla ett starkt bidrag till EUMM Georgien och EUCAP Somalia.
Myndigheten har också under året arbetat för att säkerställa ett personalbidrag till
EUPOL COPPS i Palestina, vilket fallit väl ut. FBA har även ökat personalbidraget
till den relativt nya insatsen EUAM i Irak, och under hösten 2018 gett ytterligare
stöd genom en så kallad Visiting Expert till samma insats inom området jämställdhetsintegrering.
Under 2018 har FBA vidare, i samverkan med övriga utsändande myndigheter,
arbetat med att utveckla konceptet specialiserade team i enlighet med ett uppdrag
i regleringsbrevet för internationell civil krishantering. Specialiserade team är
tänkta att under en tidsbegränsad period förstärka en krishanteringsinsats i
en etableringsfas eller under pågående mandatperiod med specifikt efterfrågad
kompetens. Teamen ska ses som ett komplement till befintliga bemanningsstrukturer och vara ett redskap för att addera flexibilitet och ökad förmåga att svara
mot uppkomna behov. Under året har EU:s civila krishantering genomgått en
policymässig utveckling, bland annat i och med antagandet av den så kallade civila
pakten och de politiska åtaganden som görs där. De specialiserade teamen är en del
i denna satsning.
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Sekunderingar till EU:s freds- och
krishanteringsinsatser

2018

2017

2016

14

16

38

36

37

(20 kvinnor, 18 män)

(19 kvinnor, 17 män)

Antal rekryteringsprojekt

69

Antal antagna

18
(13 kvinnor, 5 män)

Antal årsarbetskrafter

Tabell 6 redovisar antal rekryteringsprojekt, antagna personer respektive årsarbetskrafter till EU:s freds- och krishanteringsinsatser.

Tabell 7 visar 2018 års sekunderingar till EU:s valobservationsinsatser. Antalet
personalbidrag till EU:s valobservationsinsatser är lägre än till OSSE, då antalet
tjänster för respektive medlemsland är begränsat. Mot bakgrund av detta var det
särskilt glädjande att ett par av de nyrekryterade svenska valobservatörerna fick
uppdrag för EU under året. Statistiken visar också att kvinnor dominerade bland
de antagna observatörerna under året, vilket bekräftar en trend sedan 2016, när
FBA tog över valobservationsuppdraget från Sida. Av de antagna observatörerna
tjänstgjorde tolv stycken, sju kvinnor och fem män, som långtidsobservatörer.

Sekunderingar till EU:s
valobservationsinsatser

2018

Antal antagna

2017

2016

31

34

20

(19 kvinnor, 12 män)

(16 kvinnor, 18 män)

(7 kvinnor, 13 män)

Tabell 7 redovisar antal antagna till EU:s valobservationsinsatser.
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Personalbidrag till OSSE
Personalbidraget till OSSE:s fredsinsatser domineras volymmässigt av observatörsinsatsen i Ukraina, SMM. Liksom föregående år hade FBA under året stora
utmaningar med att bemanna insatsen på grund av svårigheter för insatsen
att behandla ansökningar och absorbera ett stort antal nyrekryteringar. FBA
nominerade, trots detta, ett stort antal kandidater till observatörs-, chefs- och
rådgivande roller under året. Under hösten gav arbetet utdelning, och vid årets
slut hade myndigheten 15 observatörer, en analytiker och en gruppchef på plats i
Ukraina. Detta återspeglas i tabellen nedan i form av en kraftig ökning av antalet
antagna kandidater. Då dessa inte genererar en helårskostnad första året är antalet
årsarbetskrafter lägre än tidigare år.

Sekunderingar till OSSE:s fredsinsatser

2018

2017

2016

2

2

8

12

17

(2 kvinnor, 6 män)

(3 kvinnor, 9 män)

Antal rekryteringsprojekt

21

Antal antagna

17
(7 kvinnor, 10 män)

Antal årsarbetskrafter

Tabell 8 redovisar antal rekryteringsprojekt, antagna personer respektive årsarbetskrafter till OSSE:s fredsinsatser.

OSSE genomför kontinuerligt ett stort antal valobservationsinsatser och tabellen
nedan visar att antalet valobservatörer till OSSE har ökat stadigt sedan 2016. De
antagna observatörerna är fortsatt övervägande män. Av de antagna observatörerna tjänstgjorde tolv stycken, fyra kvinnor och åtta män, som långtidsobservatörer.
Sekunderingar till OSSE:s
valobservationsinsatser
Antal antagna

2018

2017

2016

118

101

94

(49 kvinnor, 69 män)

(44 kvinnor, 57 män)

(42 kvinnor, 52 män)

Tabell 9 redovisar antal antagna till OSSE:s valobservationsinsatser.
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Personalbidrag till FN
Myndigheten kan konstatera att den ökade satsningen på sekunderingar till
FN under 2017 och inledningsvis under 2018 har fallit väl ut. Av tabellen nedan
framgår att årsarbetskrafterna under året ökade och att det i huvudsak var kvinnor
som antogs till FN. FBA hade vid årets slut tolv sekunderingar till FN:s fältinsatser,
tre tjänster vid högkvarter och ett antal pågående rekryteringar. Sekunderingar till
FN är dock både arbets- och tidskrävande. Det räcker sällan med sex månader från
det att tjänsten initieras till att personal placeras ut, ofta pågår processen längre.
Förutsättningarna för sekunderingar till FN förändrades delvis under senare
halvan av 2018 då frågan om ökade overheadkostnader aktualiserades. Förutom att
kostnaderna för personalbidrag till FN ökade blev en konsekvens av de nya förutsättningarna att vissa rekryteringsprocesser under året bromsades. FBA kommer i
dialog med UD att fortsätta utreda frågan om de nya förutsättningarna i syfte att
hitta en lämplig lösning som balanserar behov, kostnader och praktisk tillämpning.
Sekunderingar till FN

2018

2017

2016

14

11

6

(10 kvinnor, 4 män)

(8 kvinnor, 3 män)

Antal rekryteringsprojekt

5

Antal antagna

4
(3 kvinnor, 1 man)

Antal årsarbetskrafter

Tabell 10 redovisar antal rekryteringsprojekt, antagna personer och årsarbetskrafter till FN:s fredsinsatser.
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Rule of Law workshop i Kiev. FBA/Fallckolm Cuenca

Utbildning,
samträning och
övning
Övergripande resultat och verksamhetsutveckling
FBA ska i enlighet med myndighetens instruktion bedriva utbildning, samträning
och övning för att förbereda svensk och utländsk personal för deltagande i
internationella fredsinsatser samt annat arbete inom internationell fredsfrämjande
verksamhet. Inom verksamhetsområdet genomför FBA framför allt olika typer av
utbildningar, men också multifunktionell övningsverksamhet.
FBA:s mål med verksamhetsområdet är stärkt kapacitet hos individer och
organisationer att bedriva och utveckla fredsfrämjande verksamhet. För att få
genomslag strävar FBA efter att erbjuda målgruppsanpassade och jämställdhetsintegrerade utbildningar och övningar. Dessa ska utgå från aktuell forskning
och annan kunskap, myndighetens pedagogiska profil och koncept för bärkraftig
kunskapsuppbyggnad. Under 2018 har FBA siktat på att nå tvåårsmål som går ut
på att öka jämställdhetsintegreringen i myndighetens samlade utbildnings- och
övningsutbud; samt att utveckla en effektiv intern utbildningsadministration som
stödjer myndighetens samtliga utbildningar.
Givet utveckling och resultat under året gör FBA den övergripande bedömningen
att myndighetens utbildningar har utvecklats vad gäller jämställdhetsintegrering
och anpassning till myndighetens pedagogiska profil. Utbildningarna är målgruppsanpassade; majoriteten är riktade utbildningar.
Förutsättningarna att stärka individers och organisationers kapacitet bedöms
öka om de utbildningar som genomförs är målgruppsanpassade. En stor andel av
de utbildningar som FBA genomför är så kallade riktade utbildningar som ges till
en specifik organisation eller insats, vilket enligt FBA:s bedömning underlättar
målgruppsanpassningen av utbildningen. Detsamma gäller de många insats- och
fältförberedande utbildningar som FBA håller för enskilda experter som sekunderas till freds- och valobservationsinsatser.
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Som stöd i arbetet för att öka jämställdhetsintegreringen i myndighetens samlade
utbud av utbildningar och övningar har en intern checklista tagits fram. Den
används som ett referensdokument och som inspiration vid utformning av
utbildningar och material. Dessutom är den ett stöd vid både urval av deltagare och
kontakt med externa resurspersoner. Användningen har bland annat lett till att
övningsexempel och presentationer har utvecklats och skrivits om för att integrera
ett genusperspektiv och att utvärderingsmallar har kompletterats. Detta tyder på
att checklistan i sig är värdefull. Den skulle dock kunna användas än mer, för att
bidra till att målet om ökad jämställdhetsintegrering i myndighetens utbildningsoch övningsutbud ska nås fullt ut.
Utifrån den samlade bild som enkätsvar efter genomförda utbildningar ger, gör
FBA bedömningen att kursdeltagare generellt sett får kunskap och känner sig
bättre förberedda för den miljö eller det arbete de har framför sig efter genomförd
utbildning. Det är svårare att fastställa om FBA:s utbildningar leder till mer
bärkraftig kunskapsuppbyggnad över tid, och om de också leder till stärkt organisatorisk kapacitet. En grund för att uppnå detta har dock lagts under året genom
myndighetens satsning på att utforma längre utbildningsprogram. Myndighetens
pedagogiska profil är i sig också ett viktigt verktyg för att stärka hållbarheten i
kunskapsöverföringen. FBA bedömer att pedagogiken har fått brett genomslag och
att den tillämpas alltmer systematiskt i utbildningarna.
Vidare har FBA under året gjort en översyn av myndighetens administration och
stödverksamhet med hjälp av en extern konsult. Slutsatserna visar att myndigheten inte nått tillräckligt långt i arbetet med att utveckla ett effektivt internt
utbildningsstöd för myndighetens samtliga utbildningar. Behovet av administrativt
stöd vid de utbildningar som genomförs på annan ort än Sandö där myndighetens
utbildningsanläggning finns är större än vad den dedikerade och Sandöbaserade
stödfunktion som finns idag har kunnat ge. Användningen av det systemstöd som
finns för att underlätta och effektivisera administrationen av utbildningar bör
också utvecklas, liksom myndighetens kravställning gentemot reseleverantörer.
Genom utbildningsinsatser har FBA under året mött återredovisningskravet i
myndighetens regleringsbrev om riktade insatser i länderna inom det Östliga
partnerskapet. FBA har tillsammans med EU:s rådgivande insats EUAM Ukraina,
fortsatt att utbilda fokalpunkterna för genusfrågor vid inrikesministeriet i Ukraina
i metoder för jämställdhetsintegrering. Samma målgrupp fick under året också en
introduktionsutbildning i säkerhetssektorreform, tillsammans med myndighetsrepresentanter från bland annat ukrainsk polis, tull och räddningstjänst.

26

FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN | ÅRSREDOVISNING 2018

Antal utbildningar och övningar
Tabellen nedan visar att det totala antalet utbildningar och antal deltagare har ökat
under året, trots att interna kurser, till skillnad från tidigare år, inte finns med i
sammanräkningen för 2018. En avgörande orsak till ökningen är att strategin för
hållbar fred i stor utsträckning fokuserar på stärkt global kapacitet, vilket bland
annat kan främjas genom utbildningar. Även genomsnittet för antalet deltagare är
högre än tidigare.
Under året har FBA gjort en övergripande kategorisering av myndighetens
utbildningsverksamhet, enligt indelningen i tabellen nedan. Syftet med arbetet
har varit att nyansera beskrivningen av FBA:s utbildningar utifrån dess format och
målgrupp. En ensad kategorisering ger även bättre förutsättningar att följa upp
resultat från olika typer av utbildningar. Övningar omfattas inte av utbildningsstatistiken. Den civil-militära övningen Viking 18 som genomfördes i samarbete
med Försvarsmakten ingår därför inte i tabellen, som istället fokuserar på utbildningar där FBA har haft ansvar för hela utbildningen. Den utbildningsverksamhet
som finansieras huvudsakligen genom bilaterala utvecklingsstrategier redovisas i
kapitlet Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet.
Utbildningar
Totalt antal utbildningar

2018

2017

2016

90

78

78

214

222

223

1317

824

859

15

11

11

51/38/11

54/41/5

47/53

varav...
globala kurser

3

riktade kurser

30

utbildningsprogram

1

insats- och fältförberedande utbildningar

56

Totalt antal utbildningsdagar

Totalt antal deltagare

Genomsnitt antal deltagare per
utbildning
Andel deltagare kvinnor/män/övriga i
procent

Tabell 11 redovisar det totala antalet utbildningar som FBA har genomfört. Övrigt-kategorin inkluderar deltagare som
inte uppgivit kön, eller där uppgift om kön av annan anledning saknas.
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Tabellen nedan visar 2018 års utbildningar och övningar fördelat på myndighetens
kunskapsområden. Kategorin övriga utbildningar fortsätter att dominera i och med
det relativt stora antalet insats- och fältförberedande utbildningar som har genomförts för personal som sekunderats till freds- och krishanteringsinsatser samt
valobservationsinsatser. Antalet utbildningar inom områdena avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter samt rättstatsuppbyggnad,
mänskliga rättigheter och stöd till val har minskat. Inom båda dessa områden har
istället viss utveckling av myndighetens kurskoncept skett under året.
Kunskapsområde

Antal utbildningar och
övningar 2018

Antal utbildningar och
övningar 2017

Antal utbildningar
och övningar 2016

Multifunktionell ledning och samverkan

3

1

2

Ledarskap och politisk rådgivning

2

0

2

Observation, konfliktförebyggande och

9

5

6

3

4

2

13

7

4

3

6

1

Säkerhetssektorreform

5

5

6

Säkerhet i fält

5

4

4

48 (29/19)

46 (29/15)

51 (26/17)

91

78

78

konfliktlösning
Avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter
Kvinnor, fred och säkerhet

Rättsstatsuppbyggnad, mänskliga
rättigheter och stöd till val

Övriga utbildningar, varav IFU/IFU
valobservation
Totalt

Tabell 12 redovisar det totala antalet utbildningar och övningar som FBA genomfört per kunskapsområde.
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Kostnadsredovisning
Kostnaderna och intäkterna för verksamhetsområdet utbildning, samträning och
övning framgår av tabellen nedan. Tabellen visar att kostnaderna har ökat i jämförelse med tidigare år, vilket bland annat är en konsekvens av den ambitionsökning
med tillhörande anslagsmedel som strategin för hållbar fred inneburit. Efter
intensivt förberedelsearbete under 2017 genomfördes under året den civil-militära
övningen Viking 18, vilket också förklarar de högre kostnaderna, och såväl tillkommande anslags- som bidragsmedel.
Kostnader och intäkter

2018
(tkr)

2017
(tkr)

2016
(tkr)

Intäkter av anslag (tkr)

46 086

44 647

40 175

6 908

5 075

2 587

52 993

49 722

42 762

Övrigt (tkr)

Kostnader totalt (tkr)

Tabell 13 redovisar FBA:s kostnader och intäkter för verksamhetsområdet utbildning, samträning och övning.

Nästa tabell visar kostnaderna för 2018 uppdelat på samtliga prestationer.
Kostnaderna för multifunktionell ledning och samverkan, som omfattar Viking
18, är fortsatt den största posten. Kostnaderna för verksamhetsutveckling och
kunskapsuppbyggnad är också höga. Inom denna prestation ryms bland annat
myndighetens utbildningsstöd, pedagogiska arbete och inte minst de många
insats- och fältförberedande utbildningar som FBA genomför varje år.
Över tid har kostnaderna för utbildningar inom observation, konfliktförebyggande
och konfliktlösning minskat, utan att det påverkar antalet genomförda utbildningar nämnvärt. Detta beror bland annat på att FBA har genomfört fler fältnära
utbildningar som ofta är relativt kostnadseffektiva. Samtidigt har kostnaderna
för utbildningar inom avväpning, demobilisering och återanpassning av före
detta kombattanter ökat över tid, utan motsvarande ökning i antalet genomförda
utbildningar. Orsaken till detta är det utvecklingsarbete som har genomförts under
året. På liknande sätt speglar de höjda förvaltningskostnaderna för utbildningar
inom ledarskap och politisk rådgivning 2018 års utveckling av utbildningskoncept
inom området.
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Typ av kostnad och prestation

2018 (tkr)

2017 (tkr)

2016 (tkr)

Förvaltningskostnader

3 006

2 792

2 556

Verksamhetskostnader

1 454

1 998

2 563

Observation, konfliktförebyggande och konfliktlösning, utb

4 460

4 789

5 119

Förvaltningskostnader

978

1 312

765

Verksamhetskostnader

803

764

481

Rättstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val, utb

1 781

2 076

1 247

Förvaltningskostnader

2 095

1 999

2 368

Verksamhetskostnader

1 754

1 481

965

Avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter, utb

3 850

3 480

3 333

Förvaltningskostnader

1 950

2 098

2 092

Verksamhetskostnader

497

424

389

Säkerhetssektorreform, utb

2 447

2 522

2 481

Förvaltningskostnader

3 472

2 921

3 986

Verksamhetskostnader

1 072

802

761

Kvinnor, fred och säkerhet, utb

4 544

3 724

4 747

Förvaltningskostnader

2 212

3 047

3 722

Verksamhetskostnader

2 477

2 363

1 980

Säkerhet i fält, utb

4 690

5 410

5 701

Förvaltningskostnader

7 111

9 399

3 112

Verksamhetskostnader

7 616

3 989

943

14 728

13 388

4 056

Förvaltningskostnader

1 742

645

1 594

Verksamhetskostnader

660

507

524

2 402

1 152

2 119

Förvaltningskostnader

12 981

12 255

12 763

Verksamhetskostnader

1 111

927

1 196

14 092

13 182

13 959

Multifunktionell ledning och samverkan, utb

Ledarskap och politisk rådgivning, utb

Verksamhetsutveckling och kunskapsuppbyggnad, utb

Tabell 14 redovisar FBA:s kostnader för prestationer inom verksamhetsområdet utbildning, samträning och övning.
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Efter denna redovisning av de sammanlagda prestationerna inom verksamhetsområdet följer nu exempel på verksamhet och resultat inom prestationerna
multifunktionell ledning och samverkan, ledarskap och politisk rådgivning samt
säkerhetssektorreform.

Viking 18
Övningsserien Viking är en av världens största multifunktionella övningar. Scenariot för övningen utgörs av en fredsfrämjande insats med ett FN-mandat och
fokuserar på samverkan mellan olika aktörer från FN, EU och Nato. Viking erbjuder
en plattform för civila aktörer, militär personal och polis att öva tillsammans i en
realistisk miljö. Övningen förväntas på så sätt bidra till effektivare samverkan i
verkliga insatser. I Viking 18 ansvarade FBA för att förbereda och samordna den
civila dimensionen, vilken omfattade ett 30-tal civila organisationer och runt 200
civila övningsdeltagare. Sammantaget deltog 2 500 personer från 60 länder i
övningen.
Viking 18 följdes upp av en fristående utvärderingsfunktion. Den konstaterade i sin
slutrapport att övningens övergripande mål nåddes, nämligen att öva och utbilda
deltagarna för att möta nuvarande och framtida utmaningar i multifunktionella
freds- och krishanteringsinsatser. Flertalet deltagare uppgav i enkätsvar att
övningen varit mycket viktig för deras egen utveckling. Samtidigt hade bättre
koordinering mellan olika aktörers målsättningar med övningen och ett större
fokus på långsiktig planering kunnat ge ett än bättre resultat vad gäller till exempel civil-militär samverkan, enligt utvärderingen. Dessa slutsatser speglades också
i FBA:s rapport till utvärderingen, som tog sin utgångspunkt i bland annat återkoppling från de civila deltagarna från FN och EU. En slutsats var att civila deltagare ofta har behov av en övning som är mer flexibel och som tydligare tar sin
utgångspunkt i en politisk process än vad som var fallet med Viking 18. Sammantaget bedömer FBA att Viking 18, utöver deltagarnas personliga utvecklingsmöjligheter, gav deltagande partnerorganisationer en viktig möjlighet att utbyta erfarenheter med andra organisationer och få förståelse för olika perspektiv.
För att göra övningen så relevant som möjligt för de civila deltagarna valde FBA tre
tematiska områden som skulle stå i fokus under förberedelser och genomförande:
ledarskap, skydd av civila samt jämställdhetsintegrering. En del av satsningen på
jämställhetsintegrering innebar bland annat att civila chefsroller i den fiktiva
FN-missionen erbjöds en genusrådgivare. Sammantaget bedömer FBA att satsningen resulterade i att frågorna genomsyrade övningen på flera sätt. Genom att
utmaningar och lösningar belystes i övningen erhölls en rad värdefulla erfarenheter som kommer att kunna omsättas exempelvis i den fortsatta utvecklingen av
utbildningar för genusrådgivare.
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Ledarskapsutbildningar för FN
Effektivt fredsarbete bygger på gott ledarskap, och utvecklingen av ledarskap i
fredsinsatser har varit ett prioriterat område för FBA under ett par år. Strategiskt
ledarskap i internationella fredsinsatser är ofta avgörande för effektiv mandatimplementering. Under 2018 har fokus legat på att utveckla myndighetens erbjudande och inriktning vad gäller ledarskapsutbildningar, inte minst som en del av
den verksamhet som bedrivs inom ramen för strategin för hållbar fred. De insatser
som FBA genomför bottnar i en etablerad inriktning för strategiskt ledarskap och
söker på olika sätt stärka partnerorganisationernas kapacitet att leda komplexa
fredsinsatser. FBA prioriterar insatser i linje med partners egna prioriteringar och
inriktningsdokument. En viktig faktor är att behovsanalysen visat att stödet har
potential att åstadkomma förändring utöver förändrade beteenden hos individer,
till exempel genom en förstärkning av en organisatorisk struktur eller etablering
av ett långsiktigt förhållningssätt.
Stödet till FN under 2018 har fokuserat på att bidra till FN:s mål om jämställdhet,
och mer specifikt fler kvinnor på chefsposter. Utbildningsinsatser till stöd för FN:s
initiativ Senior Women Talent Pipeline, SWTP, syftar till att bidra till att stärka
kvinnor som har eller som kan tänka sig att söka civila chefsjobb i, eller relaterat
till, FN:s fredsinsatser. Fokus har legat på områden som FN:s uppförandekod, skydd
av civila, förhandlingsteknik, strategiskt ledarskap och strategisk kommunikation.
Bland resultaten kan noteras att de kandidater som har gått kursen i ökande grad
har sökt relevanta seniora tjänster. Även om det är för tidigt att bedöma långsiktiga
effekter så har hittills tio personer valts ut som särskilt lämpade för chefstjänster
och tre personer ur SWTP som antingen har genomgått kursen eller deltagit i
Viking 18 har tillträtt chefsroller i fredsinsatser. Sammanlagt har omkring 60
personer gått kursen under 2018. Dessutom har FBA genomfört ledarskapsutbildning som en del i FN:s kurs för seniora tjänstepersoner i fält, Senior Leadership
Programme.
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Utbildningar inom säkerhetssektorreform
Myndighetens utbildningar inom säkerhetssektorreform, SSR, hade under 2018
en viss tyngdpunkt på OSSE som målgrupp. För andra året i rad genomfördes
bland annat Training of Trainers on the implementation of the OSCE Guidelines
on SSG/R. Utbildningskonceptet togs fram 2017 för att stärka OSSE:s kapacitet att
på egen hand kunna stödja organisationens personal i fältinsatser. Från 2017 års
utbildning hade merparten av deltagarna under året använts av OSSE som föreläsare vid utbildningar i fältinsatser. FBA bedömer att utbildningarna är ett gott
exempel på hur FBA kan bidra till att stärka OSSE och organisationens förmåga att
bedriva och utveckla fredsfrämjande verksamhet.
För att få underlag för att utveckla myndighetens utbildningar inom säkerhetssektorreform har FBA låtit genomföra en utvärdering av den veckolånga SSRutbildning som genomförts sedan 2010 för sammanlagt drygt tusen deltagare. I
slutrapporten som utvärderaren lämnade våren 2018 konstateras bland annat att
merparten av deltagarna anser att utbildningen motsvarat deras yrkesmässiga
behov. Särskilt lyftes FBA:s fokus på jämställdhetsintegrering och vikten av
inkluderande reformprocesser fram som positiva resultat. Innehållet i utbildningen skulle kunna anpassas till nya säkerhetsfrågor som påverkar arbetet med
SSR, såsom migration och cyberhot. Det finns även efterfrågan på ytterligare
utbildningar i fält för att göra det möjligt för fler att delta utan att behöva resa.
Utvärderingen visar också att det finns ett behov av att systematisera uppföljningen av vilka resultat utbildningarna generar på längre sikt. Det sistnämnda
behovet har FBA arbetat vidare med under året för att fortsätta utvecklingen av
SSR-utbildningen. Systematiska uppföljningar är också en nyckel för att utveckla
utbildningskonceptet så att utbildningar i SSR kan utgöra ett effektivt verktyg
även inom ramen för FBA:s bilaterala utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet.
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FBA arrangerar workshopar, konferenser och ger rådgivning samt framställer
skriftliga publikationer och delar ut forskningsbidrag. FBA/Mats Engfors

Forskning,
policy- och
metodutveckling
Övergripande resultat och verksamhetsutveckling
FBA ska i enlighet med myndighetens instruktion främja och bedriva erfarenhetshantering, forskning samt policy- och doktrinutveckling som syftar till ett effektivt
genomförande av internationella fredsinsatser. Den verksamhet som FBA bedriver
inom verksamhetsområdet omfattar allt från utdelning av forskningsbidrag och
framställning av skriftliga publikationer till arrangemang av workshopar, konferenser och rådgivning.
FBA:s mål med verksamhetsområdet är att åstadkomma mer kunskapsbaserad och
effektiv fredsfrämjande verksamhet. För att få genomslag strävar FBA efter att
främja forskning och tillhandahålla ett kvalitetssäkrat och tillgängligt policy- och
metodstöd som används i centrala processer. Under 2018 har myndigheten siktat
på att uppnå tvåårsmål som syftar till att öka antalet forsknings-, policy- och
metodprodukter; att utveckla myndighetens erbjudande inom teknisk rådgivning;
att öka integreringen av forskning i planering och genomförande av myndighetens
verksamhet; och att öka användningen av utsändas erfarenheter från fredsinsatser.
Styrningen från regeringen har under året kanaliserats delvis inom ramen för
strategin för hållbar fred. Den fokuserar på den globala nivån, men ger också
möjligheter till insatser på nationell och lokal nivå när det uppstår ett behov av
snabbt och flexibelt stöd. För att skapa en gemensam bild av förväntningarna på
denna typ av flexibla insatser förs löpande en dialog inom ramen för det samråd
som är knutet till strategin för hållbar fred. De flexibla insatserna är dock svårplanerade. Under året har de varit av kortvarig karaktär, med begränsade
möjligheter till kontextanpassning. FBA bedömer därför att möjligheterna att
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åstadkomma och följa mer långsiktiga och hållbara resultat av dessa insatser är
begränsade. Vad gäller insatser på global nivå inom ramen för strategin har FN
prioriterats. Även detta medför utmaningar vad gäller planering och uppföljning,
eftersom arbetsprocesserna i FN, särskilt i samband med reformarbetet, gör verksamheten utmanande att planera.
Givet utveckling och resultat under året gör FBA den övergripande bedömningen
att myndigheten har gett stöd till forskning och fört samman forskare och praktiker, samt tillhandahållit ett tillgängligt policy- och metodstöd som används i
centrala processer hos exempelvis UD, FN och EU.
Däremot är det relativt svårt att bedöma hur kvalitetssäkrat FBA:s policy- och
metodstöd är. Myndigheten har ännu ingen definition av eller samlad process för
att bedöma kvalitet. Det arbete som sker inom ramen för forskararbetsgrupperna
är ett undantag på så sätt att det inkluderar så kallad peer review inför publicering
i vetenskapliga tidskrifter. FBA gör också bedömningen att den höga efterfrågan på
myndighetens policystöd och övrig kompetens i viss mån signalerar kvalitet.
Trots ambitionen att öka antalet forsknings-, policy- och metodprodukter har
myndigheten producerat få egna skriftliga publikationer under året. Det finns således fortsatt utvecklingspotential vad gäller att paketera den expertkunskap som
finns på myndigheten. Däremot har policy- och metodstöd inom myndighetens
kunskapsområden gjorts tillgängligt på annat sätt. FBA har till exempel arrangerat workshopar och konferenser i nära samarbete med FN och andra centrala
målgrupper i för dem aktuella policyprocesser. Ett par exempel rör Challenges
årsforum som behandlade reformagendan Action for Peacekeeping, A4P, respektive
ett konsultations- och lärandeforum för unga, fred och säkerhet. FBA har även
bistått FN:s avdelning för fredsbevarande operationer, DPKO, i genomförandet av
FN:s så kallade gender parity-strategi och möjliggjort en extern utredning om olika
internationella organisationers system för att stödja och utvärdera seniora chefer.
Framsteg har gjorts vad gäller att öka integreringen av forskning i planering och
genomförande av verksamhet. Vad gäller FBA:s interna arbete har myndighetens
program för forskning om fred, säkerhet och utveckling, FoU, gett råd om hur
relevant evidensbaserad kunskap kan införlivas i verksamheten. Medarbetare med
forskarbakgrund har bidragit med ämnessakkunnig rådgivning, samt tematisk
och geografisk expertis. Ett myndighetsövergripande forskningsforum har också
etablerats för att främja erfarenhetsutbyte och informationsdelning gällande
forskningsintegrering.
FBA har också bidragit till forskningsintegrering i ett antal processer hos myndighetens samarbetspartners, med stöd av FoU eller med stöd av medlemmar ur de
internationella forskararbetsgrupper som FBA förvaltar. Ett exempel är det stöd
som FBA har gett FN:s Inter-Agency Working Group on DDR, IAWG DDR, i processen med att uppdatera FN:s riktlinjer för insatser inom avväpning, demobilisering
och återintegrering av före detta kombattanter. Riktlinjerna lanseras under 2019
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och FBA har under året stått värd för två valideringskonferenser. Ett sidoarrangemang anordnades med FBA:s DDR-forskararbetsgrupp för att förmedla det aktuella
kunskapsläget till IAWG DDR inom områden relevanta för den aktuella processen.
Under året påbörjade FBA arbetet med att upprätta en DDR-databas för att kunna
ge evidensbaserat och tillgängligt kunskapsunderlag för löpande uppdatering av
riktlinjerna inom DDR.
Ett annat exempel är ett antal så kallade Research Policy Dialogue som FBA
genomfört för att föra samman forskare och praktiker kring frågor av gemensamt
intresse, för att på sikt bidra till ett mer evidensbaserat arbetssätt både hos aktuella tematiska program på myndigheten och hos samarbetspartners. Under 2018
genomfördes bland annat en sådan dialog i Stockholm på temat demokratiska val i
fragila och konfliktdrabbade samhällen, medan andra dialoger skedde i fält. Ett par
dialoger genomfördes också som en del av myndighetens bilaterala och regionala
utvecklingssamarbete, vilket exemplifieras i nästkommande kapitel.
FBA ger ofta stöd i pågående policyprocesser genom så kallad teknisk rådgivning,
vilket kan innebära åtaganden i form av riktade insatser i kritiska skeenden i en
fredsprocess, där processledning och medlingsstöd genomförs i samarbete med
partners. Under året har myndigheten initierat ett internt arbete för att tydliggöra
vad teknisk rådgivning är. Detta konceptuella arbete förväntas på sikt bidra till
både förbättrad resultatredovisning och utveckling av metoder och tillvägagångssätt.

Kostnadsredovisning
Kostnaderna och intäkterna för verksamhetsområdet forskning, policy- och
metodutveckling framgår av tabellen på nästa sida. Tabellen visar att kostnaderna
har ökat i jämförelse med tidigare år, vilket bland annat är en konsekvens av den
ambitionsökning med tillhörande anslagsmedel som strategin för hållbar fred
inneburit.
I kostnaderna ingår transfereringar i form av forskningsbidrag som FBA delar ut
till forskare som ingår i de internationella forskararbetsgrupper som myndigheten
förvaltar. Inför utdelningen av 2018 års bidrag uppmuntrades särskilt forskning
som kan bidra till att uppfylla målsättningarna i strategin för hållbar fred.
Sammantaget beviljades 3 084 tkr i forskningsbidrag. Av 19 ansökningar från 14
kvinnor och fem män beviljades finansiering för 13 projekt, under ledning av elva
kvinnor och två män. Detta kan jämföras med 2017, när 2 544 tkr delades ut till
tolv projekt; fem kvinnor och sju män.
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Kostnader och intäkter

2018
(tkr)

2017
(tkr)

2016
(tkr)

Intäkter av anslag (tkr)

54 636

40 027

37 860

3 213

5 598

7 083

57 849

45 625

44 943

Övrigt (tkr)

Kostnader totalt (tkr)

Tabell 15 redovisar FBA:s kostnader (varav transfereringar utgör 3 091 tkr inklusive återbetalningar och övriga forskningsbidrag) och intäkter för verksamhetsområdet forskning, policy- och metodutveckling.

Tabellen till höger visar utvecklingen för respektive prestation inom verksamhetsområdet. Den sedan tidigare redan omfattande prestationen observation, konfliktförebyggande och konfliktlösning har ökat kostnadsmässigt, vilket bland annat
beror på det stöd som FBA har gett under året genom flexibla insatser inom ramen
för strategin för hållbar fred. Kostnaderna inom multifunktionell ledning och
samverkan har också ökat under 2018, bland annat som en följd av genomförandet
av Challenges årsforum, där Sverige stod värd. Detsamma gäller kunskapsuppbyggnad och verksamhetsutveckling som innehåller FBA:s forskningsfrämjande
verksamhet vilket myndigheten har satsat på under året. I den senare prestationen
ingår även Fredsarkivet, som avslutat ett treårigt projekt finansierat ur Riksbankens Jubileumsfond. 150 enskilda veteraners personarkiv har samlats in och digitaliserats. En ny databas med hög kapacitet och bättre tillgänglighet för användare
har införskaffats i samverkan med stiftelsen Armé-, marin- och flygfilm.
Sett över tid har kostnaderna för prestationerna observation, konfliktförebyggande
och konfliktlösning, ledarskap och politisk rådgivning respektive avväpning,
demobilisering och återintegrering av före detta kombattanter ökat betydligt
procentuellt sett. Några av dessa prestationer är områden som myndigheten aktivt
har prioriterat, andra är tematiska områden som ofta förekommer i regeringens
geografiska strategiuppdrag. FBA kan konstatera att när myndigheten rekryterar
tematisk expertis för att kunna genomföra dessa strategiuppdrag så arbetar
berörda medarbetare i andra verksamhetsområden del av sin tid, vilket då har
påverkat kostnadsutvecklingen för de aktuella prestationerna.
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Typ av kostnad och prestation

2018 (tkr)

2017 (tkr)

2016 (tkr)

Förvaltningskostnader

4 025

3 723

2 509

Verksamhetskostnader

7 381

5 231

3 862

11 407

8 953

6 371

Förvaltningskostnader

2 586

2 598

4 169

Verksamhetskostnader

1 988

1 290

963

Rättstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val, policy

4 574

3 888

5 132

Förvaltningskostnader

1 413

1 490

1 682

Verksamhetskostnader

2 801

1 264

495

Avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter,

4 214

2 754

2 177

Förvaltningskostnader

2 988

2 315

2 243

Verksamhetskostnader

639

702

962

Säkerhetssektorreform, policy

3 627

3 017

3 205

Förvaltningskostnader

3 113

2 279

2 211

Verksamhetskostnader

1 688

1 917

1 998

Kvinnor, fred och säkerhet, policy

4 801

4 195

4 210

Förvaltningskostnader

5 043

3 591

5 177

Verksamhetskostnader

3 046

2 652

3 447

Multifunktionell ledning och samverkan, policy

8 090

6 243

8 624

Förvaltningskostnader

1 943

1 357

1 137

Verksamhetskostnader

848

797

306

2 790

2 154

1 444

Förvaltningskostnader

14 017

12 518

11 445

Verksamhetskostnader

4 330

1 902

2 336

18 347

14 420

13 781

Observation, konfliktförebyggande och konfliktlösning, policy

policy

Ledarskap och politisk rådgivning, policy

Verksamhetsutveckling och kunskapsuppbyggnad, policy

Tabell 16 redovisar FBA:s kostnader för prestationer inom verksamhetsområdet forskning, policy- och metodutveckling.
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Efter denna redovisning av de sammanlagda prestationerna inom verksamhetsområdet följer nu exempel på verksamhet och resultat i prestationerna multifunktionell ledning och samverkan, observation, konfliktförebyggande och konfliktlösning samt kvinnor, fred och säkerhet.

Challenges Forum
Samarbetsforumet International Forum for the Challenges of Peace Operations,
Challenges Forum, är en plattform för dialog mellan ledande politiker, praktiker
och akademiker, till stöd för utvecklingen av FN:s fredsinsatser. Challenges Forum
syftar till att bidra till debatt och påverka utvecklingen av fredsinsatser i en
positiv riktning. I arbetet beaktas både kvinnors och mäns roller som aktörer och
målgrupper. Challenges Forum bidrar också, genom policyrekommendationer och
utbildningsmaterial, till konkreta förslag för genomförande i samverkan mellan
internationella organisationer, forumets partners och sekretariatet. Sekretariatet
drivs och bemannas av FBA och Challenges Forums verksamhet bedrivs i samarbete med Försvarsmakten, Polismyndigheten och Kriminalvården.
Challenges årsforum hålls en gång per år och samlar en bredd av aktörer från
forumets partners, FN, regionala organisationer, expertinstitutioner samt civila
samhället. Hösten 2018 genomfördes Challenges årsforum i Sverige med syftet
att stödja genomförandet av FN:s generalsekreterares reforminitiativ Action for
Peacekeeping, A4P, som i sin tur syftar till att stärka FN:s medlemsstaters vilja att
bidra till fredsinsatser. Vid årsmötet diskuterades exempelvis olika sätt att skapa
mer realistiska mandat med stöd av en politisk strategi för fred, hur utbildningen
för den tjänstgörande personalen kan förbättras och hur nolltoleransen för sexuella
övergrepp och sexuellt utnyttjande kan respekteras. Den enkät som deltagarna
vid årsforumet fick svara på visade bland annat att forumets syfte, att formulera
konkreta rekommendationer kring hur A4P kan implementeras, uppnåtts i mycket
hög utsträckning. Den visade också att globala syd/nord samt kvinnor och män
getts likvärdigt utrymme i forumets dialog. Utifrån detta gör FBA bedömningen
att deltagarna tagit med sig intryck, idéer och kontakter, vilket i förlängningen kan
få en positiv påverkan på utvecklingen av FN:s fredsinsatser.
Bedömningen att Challenges Forum utgör en värdefull dialogplattform förstärks
av de slutsatser som lyfts fram i en extern uppföljnings- och lärandestudie som
har genomförts under året. Syftet med studien var att få idéer och underlag för det
fortsatta arbetet med Challenges Forum och partnerskapet i stort. I studien dras
slutsatsen att Challenges Forum framför allt har två viktiga roller; för det första att
kunna kalla samman olika intressenter och få dem engagerade på jämlika villkor,
och för det andra att kunna vara en brygga mellan olika typer av aktörer, till
exempel aktörer från högkvarters- respektive fältnivå, forskning respektive policy,
och väst/nord respektive öst/globala syd.
Studien lyfter ett antal rekommendationer till forumets partners och FBA, som
värd för det internationella sekretariatet. Challenges Forum uppmanas bland
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annat att fortsätta fokusera på dialog, och att utveckla relationer mellan nationella
aktörer och FN. Nätverket behöver upprätthållas, och kan utökas genom nya
partners och genom andra mekanismer för dialog. Även dialogen med regionala
aktörer som AU kan öka. Studien och rekommendationerna har presenterats för
forumets styrkommitté och kommer att ligga till grund för det strategiarbete som
planeras under 2019.

Medlingsnätverk för kvinnor
Som ett bidrag till regeringens feministiska utrikespolitik upprätthåller och
förvaltar FBA tillsammans med UD det svenska medlingsnätverket för kvinnor.
Genom nätverket kan Sverige stödja kvinnors deltagande i fredsprocesser för att på
så sätt bidra till att deras behov, intressen och perspektiv prioriteras. Arbetet bidrar
därmed till genomförandet av strategin för hållbar fred som bland annat syftar till
stärkt deltagande och inflytande för kvinnor i dialog och fredsprocesser.
Under året har FBA:s stöd till nätverket bestått av rådgivning, utbildning samt
framtagande av underlag och material till stöd för kvinnors deltagande i fredsprocesser. Ett femtiotal aktiviteter av varierande omfattning och komplexitet har
genomförts tillsammans med UD och medlemmarna i nätverket. Några exempel är
utbildning i dialog och medling för kvinnor från Georgiens regering, utbildning för
kvinnor från civilsamhället i Somalia, rådgivning till FN:s särskilda sändebud för
fredssamtalen om Syrien, riktat till Women’s Advisory Board, konsultativ workshop
om kvinnors roll i konfliktlösning och hållbar fred i Jemen, samt rundabordssamtal
om kvinnors roll i fredsprocessen i Sydsudan. FBA bedömer att aktiviteterna har
stärkt kvinnors förutsättningar att delta i fredsprocesser, bland annat genom att
deltagarna har fått ökad kompetens, förbättrade nätverk, samt kunskap om värdet
av inkluderande fredsprocesser.

FN:s policy och handbok för skydd av civila
På temat multifunktionell ledning och samverkan har FBA under flera år följt
utvecklingen av frågan om skydd av civila, Protection of Civilians, POC. Detta
gäller särskilt det arbete som bedrivs på FN:s avdelning för fredsbyggande insatser,
DPKO, och avdelningen för fältstöd, DFS. I detta sammanhang innebär skydd av
civila de åtgärder som militär, polis och civila i en fredsinsats kan vidta för att
förhindra och hantera olika hot mot civilbefolkningen i ett insatsområde där staten
inte kan fullfölja sin uppgift att skydda medborgarna. Med avstamp i den policy
för området som FN antog 2015 har FBA tidigare bland annat bidragit med en
pilotutbildning på området.
Under 2018 har FBA arbetat med och tagit fram ett utkast till en handbok som ska
vara ett stöd i implementeringen av FN:s policy. Som ett led i att kvalitetssäkra
handboken testades centrala delar av den i samband med den civil-militära
övningen Viking 18. Skydd av civila valdes som tema och integrerades i både den
civila och den militära delen av spelet. Tack vare att skydd av civila på ett tydligt
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sätt relaterade till utmaningar i dagens fredsinsatser engagerade temat deltagande
organisationer på bred front. Sammantaget bedömer FBA därmed att myndigheten
när det gäller skydd av civila har gett ett kvalitetssäkrat och tillgängligt policy- och
metodstöd som används i för FN centrala processer.

Konsultations- och lärandeforum för unga, fred och
säkerhet
Unga, fred och säkerhetsagendan tar sin utgångspunkt i FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 och framhåller särskilt ungas förmåga att positivt bidra till hållbar fred
och säkerhet. Området är relativt nytt för FBA. Myndigheten inledde sitt arbete
under 2018 som en del i genomförandet av strategin för hållbar fred där unga är
en central målgrupp. FBA har ägnat året åt att etablera och utveckla nätverk samt
att delta på workshops och konferenser för att bygga upp och sprida kunskap om
agendan.
Hösten 2018 arrangerade myndigheten även ett konsultations- och lärandeforum
om unga, fred och säkerhet med bred representation såväl från FN-systemet
som från ungdomsorganisationer. Syftet med forumet var att utifrån de samlade
deltagarnas erfarenheter identifiera behov, utmaningar och möjligheter för FN
att implementera unga, fred och säkerhetsagendan. Det omedelbara resultatet
från forumet blev att en rad goda exempel, utmaningar och möjligheter spreds
och diskuterades. Den samlade bedömningen var att det arbete som redan sker
är i behov av att systematiseras, skalas upp och spridas för att FN ska nå uppsatta
mål. Forumet resulterade i en arbetsplan med rekommendationer om vad FN och
FBA gemensamt kan göra för att bidra till att frågorna implementeras. En konkret
åtgärd som föreslogs var främjandet av ett ökat kunskapsutbyte mellan olika
aktörer, inklusive forskare, för att till exempel utveckla gemensamma verktyg för
konfliktanalys med hänsyn till ungperspektivet.
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2018 fick FBA uppdrag inom fyra nya bilaterala strategier,
bland annat Somalia. UN Photo/Stuart Price
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Bilateralt
utvecklingssamarbete inom fred
och säkerhet
Övergripande resultat och verksamhetsutveckling
FBA ska enligt myndighetens instruktion bidra till konfliktförebyggande och fredsoch statsbyggande arbete. Detta sker bland annat inom ramen för myndighetens
bilaterala utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet, BUS. Med något undantag
omfattar detta verksamhetsområde de bilaterala och regionala uppdrag som FBA
tilldelats inom ramen för Sveriges strategier för internationellt utvecklingssamarbete. Varje strategi syftar till att uppnå resultat som är relevanta i respektive
land- och regionkontext.
FBA:s mål med verksamhetsområdet är förbättrad måluppfyllelse i det svenska
utvecklingssamarbetet med konflikt- och postkonfliktländer samt regioner. För att
få genomslag genomför FBA insatser med egen expertis och externa partnerskap
utifrån myndighetens komparativa fördelar, verktyg och kunskapsområden med
hänsyn tagen till jämställdhet och övriga genomsyrande perspektiv i svenskt
utvecklingssamarbete. Det innebär att myndigheten bidrar till målen i de olika
strategierna genom de verktyg som finns i övriga verksamhetsområden, som
utbildningar, rådgivning och, om än i begränsad omfattning, sekunderingar. De
insatser som genomförs med utgångspunkt i dessa verktyg stärker individers och
institutioners egen kapacitet och förmågor inom FBA:s kunskapsområden, främst
inom dialog och medling, kvinnor, fred och säkerhet, säkerhetssektorreform,
avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter samt
rättsstatsuppbyggnad och mänskliga rättigheter. Under 2018 har FBA siktat på
att uppnå tvåårsmål som syftar till att befästa myndighetens roll i det samlade
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genomförandet av Sveriges strategier för utvecklingssamarbete, och att utveckla
effektiva interna stöd- och samverkansformer i genomförandet av dessa strategier.
Det strategistyrda utvecklingssamarbetet följer regeringens riktlinjer för strategier
inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. I enlighet med
riktlinjerna rapporterar FBA också varje strategiprojekt inför de årliga vårsamråden med UD. Resultatrapporteringen i denna årsredovisning överlappar delvis den
särskilda vårsamrådsredovisningen, men ger också en aggregerad bild av myndighetens bidrag till Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet.
2018 fick FBA uppdrag inom fyra nya bilaterala strategier: Afghanistan, Myanmar,
Somalia och Palestina. Strategiuppdragen för Myanmar och Somalia är femåriga,
och FBA har under året befunnit sig i en förberedande operationaliseringsfas. Vad
gäller uppdragen för Afghanistan och Palestina går FBA in i befintliga strategiers
två avslutande år, 2018-2019, och dessa omfattar till viss del insatser som myndigheten även tidigare har genomfört med annan finansiering.
Givet utveckling och resultat under året gör FBA den övergripande bedömningen
att myndigheten genomför insatser med egen expertis och i externa partnerskap,
utifrån myndighetens komparativa fördelar, verktyg och kunskapsområden.
Verksamheten genomförs med hänsyn tagen till jämställdhet och, i varierande
utsträckning, övriga perspektiv i svenskt utvecklingssamarbete. Successivt befäster FBA sin roll i det samlade svenska genomförandet av utvecklingsstrategierna,
genom att vara en relevant och tydlig aktör.
Som svensk myndighet har FBA haft möjlighet att arbeta med både ansvarsbärare,
exempelvis myndigheter och departement, och med rättighetsbärare, exempelvis
civilsamhällesorganisationer. FBA arbetar med förändringsaktörer, det vill
säga personer som på olika sätt har motivation och mandat att verka för fred,
säkerhet, mänskliga rättigheter eller jämställdhet. FBA bistår med att utveckla
både förändringsaktörers egen och deras organisationers kapacitet. Myndigheten
arbetar tillsammans med samarbetsparters, med medvetenhet om och hänsyn
tagen till olika partners specifika utmaningar. FBA tillvaratar deras kunskaper och
erfarenheter, exempelvis genom att utforma insatser tillsammans med partnerorganisationer och genom att engagera förändringsaktörer som utbildare. Samtidigt stärker FBA nätverk och samarbete på olika nivåer för att öka förutsättningarna för långsiktigt hållbar utveckling.
Ett tecken på att FBA har befäst sin roll i det samlade genomförandet av Sveriges
strategier för utvecklingssamarbete är att myndigheten från 2018 har uppdrag
inom strategier för så gott som samtliga konflikt- och postkonfliktländer med vilka
Sverige har ett bilateralt utvecklingssamarbete, samt i den regionala strategin för
regionen Afrika söder om Sahara. Ett annat tecken är att FBA nu kan räkna med ett
femtiotal medarbetare som arbetar med konkret verksamhet i dessa länder. Detta
innebär en utveckling av den svenska resursbasen med expertis inom fredsbyggande i komplexa miljöer. FBA har även under året fördjupat sin samverkan med
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ambassader, Sida och andra aktörer i Team Sweden i syfte att uppnå synergier och
undvika duplicering. I de operationaliseringsprocesser för nya strategiuppdrag
som ägt rum under året har FBA eftersträvat en nära samordning med Sida och
ambassader, och myndigheten har fått god återkoppling på samarbetet från exempelvis Afghanistan och Myanmar. Efterfrågan på placering av FBA-personal på
ambassader har ökat. En första ambassadplacering kom till stånd under 2018 och
fler förväntas ske i framtiden.
Arbetet med att utveckla effektiva interna stöd- och samverkansformer i genomförandet av myndighetens strategiuppdrag har bland annat inneburit etablering av
två plattformar för utbyte och erfarenhetshantering inom verksamhetsområdet.
Under året har också en översyn och uppdatering av interna stöddokument och
rutiner för strategiprojekten genomförts, inklusive en extern analys av planerings-,
uppföljnings- och rapporteringsmallar som resulterat i att FBA tagit fram nya
versioner av dessa, som gäller från årsskiftet 2018-2019. Utöver detta har FBA:s
funktioner för säkerhet, HR och ekonomi utvecklat och förtydligat flera interna
rutiner, stöd- och analysdokument som bidrar till att effektivisera och underlätta
arbetet inom verksamhetsområdet.
Arbetet med att utveckla effektiva interna stöd- och samverkansformer har även
haft ett fokus på myndighetens projektstyrning. FBA har valt att organisera regeringens geografiska strategiuppdrag som projekt eftersom uppdragen skär tvärs
över myndighetens verksamhet. Den allt större volymen på dessa uppdrag medför
att en substantiell del av myndighetens verksamhet organiseras som projekt. Det
har därför varit angeläget att se över myndighetens projektstyrningsmodell, vilket
har gjorts under året med hjälp av externt konsultstöd. FBA har nu en god bild av
vilka förtydliganden som måste göras vad gäller ansvar, processer och dokumentation i projektstyrningen. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2019.
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Målgrupper och tematik inom bilateralt utvecklingssamarbete
Under året har FBA bedrivit strategistyrd verksamhet genom ett knappt trettiotal
så kallade insatser i nio länder och en region. En insats inom en strategi är
flerårig och summerar ett antal årsspecifika aktiviteter inom ett avgränsat
område. Den vanligaste aktiviteten är utbildningar. Under 2018 genomfördes 34
utbildningar inom verksamhetsområdet, och därutöver deltog enskilda personer
från strategiländerna i myndighetens övriga utbildningsverksamhet. Diagrammen
nedan illustrerar verksamhetens bredd genom fördelningen av insatser mellan
olika målgrupper och kunskapsområden. Det första diagrammet visar att en
blandad målgrupp av statliga aktörer samt civil sektor är vanligast förekommande
tillsammans med insatser som främst vänder sig till statliga aktörer. Det andra
diagrammet visar insatsernas tyngdpunkt i olika kunskapsområden, där kvinnor,
fred och säkerhet är den vanligaste tematiken.

Direkta målgrupper

12

10

8

6

4

2

0

Statlig sektor Civilsamhälle

Statlig
Annan
+ civil sektor (internationella
aktörer)

Diagram 2 redovisar antal pågående insatser som genomförs tillsammans med olika målgrupper inom verksamhetsområdet. En del insatser genomförs tillsammans med både internationella och nationella aktörer vilket medför visst
överlapp i statistiken.
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Huvudsakliga kunskapsområden

14%
26%

Kvinnor, fred och säkerhet
Rättsstatsuppbyggnad, MR och stöd till val

31%

Säkerhetssektorreform
23%
6%

Avväpning, demobilisering och återanpassning av
före detta kombattanter

Diagram 3 redovisar fördelningen av pågående insatser mellan olika kunskapsområden inom verksamhetsområdet.
I vissa insatser kombineras flera kunskapsområden vilket medför visst överlapp i statistiken.

Kostnadsredovisning
Kostnaderna och intäkterna för verksamhetsområdet bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet framgår av tabellen nedan. Tabellen visar att
kostnaderna och intäkterna fortsätter att öka, vilket är en konsekvens dels av att
FBA har fått nya strategiuppdrag, dels av att befintliga strategiuppdrag gått in i
mer operativa faser där antalet insatser gradvis har ökat.
Kostnader och intäkter

2018
(tkr)

2017
(tkr)

2016
(tkr)

Intäkter av anslag (tkr)

62 584

31 978

13 383

7 791

7 660

5 614

70 375

39 638

18 997

Övrigt (tkr)

Kostnader totalt (tkr)

Tabell 17 redovisar FBA:s kostnader och intäkter för verksamhetsområdet bilateralt utvecklingssamarbete inom fred
och säkerhet.

FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN | ÅRSREDOVISNING 2018

49

Inom verksamhetsområdet bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet
motsvaras prestationerna av de länder och regioner som FBA är verksam i. Tabellen
nedan visar att kostnaderna är högst för de länder och regioner där FBA har haft
strategiuppdrag under längst tid. I Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Mali,
Colombia och Afrika söder om Sahara är antalet pågående insatser fler än i övriga
strategiländer. När FBA har genomfört en första insats i ett land leder den ofta till
utvidgade nätverk och fler förfrågningar. Myndighetens insatser utökas gradvis
på detta sätt över tid, med tydlig påverkan på prestationernas kostnadsutveckling.
Även den av Sida bidragsfinansierade verksamheten i Ukraina som har pågått länge
har höga kostnader. Under 2018 mer än dubblades kostnaderna för verksamhetsutveckling och kunskapsuppbyggnad, bland annat som en följd av att arbetet inom
verksamhetsområdet samlades i ett särskilt sekretariat för strategistyrt utvecklingssamarbete, vilket har inneburit satsningar på att utveckla myndighetens förmåga
att arbeta resultatbaserat och i projekt.

Typ av kostnad och prestation

2018 (tkr)

2017 (tkr)

2016 (tkr)

Förvaltningskostnader

4 786

3 665

2 811

Verksamhetskostnader

7 033

2 539

970

11 820

6 204

3 781

Förvaltningskostnader

2 888

849

-

Verksamhetskostnader

207

493

-

Irak, BUS

3 095

1 342

-

Förvaltningskostnader

1 483

-

-

Verksamhetskostnader

327

-

-

Afghanistan, BUS

1 810

-

-

Förvaltningskostnader

1 519

1 340

668

Verksamhetskostnader

2 617

1 304

488

Palestina, BUS

4 136

2 644

1 156

Förvaltningskostnader

4 926

3 855

2 367

Verksamhetskostnader

3 799

1 444

411

Liberia, BUS

8 724

5 298

2 778

Förvaltningskostnader

3 571

1 764

191

Verksamhetskostnader

3 569

813

74

DRK, BUS
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Mali, BUS

7 139

2 576

265

Förvaltningskostnader

1 377

955

1 082

Verksamhetskostnader

6 427

6 725

5 045

Ukraina, BUS

7 805

7 680

6 128

Förvaltningskostnader

1 756

-

-

Verksamhetskostnader

375

-

-

Myanmar, BUS

2 130

-

-

Förvaltningskostnader

5 290

3 464

1 506

Verksamhetskostnader

3 753

3 959

1 621

Colombia, BUS

9 043

7 423

3 127

Förvaltningskostnader

4 461

2 949

483

Verksamhetskostnader

3 634

1 421

131

Afrika söder om Sahara, BUS

8 095

4 370

614

Förvaltningskostnader

1 443

-

-

Verksamhetskostnader

639

-

-

Somalia, BUS

2 082

-

-

Förvaltningskostnader

4 496

2 100

1 148

Verksamhetskostnader

-

-

-

4 496

2 100

1 148

Verksamhetsutveckling och kunskapsuppbyggnad, BUS

Tabell 18 redovisar FBA:s kostnader för prestationer inom verksamhetsområdet bilateralt utvecklingssamarbete inom
fred och säkerhet.

Efter denna redovisning av de sammanlagda prestationerna inom verksamhetsområdet följer nu exempel på verksamhet och resultat inom ett urval av dessa
prestationer.
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Colombia
FBA:s strategistyrda uppdrag i Colombia inleddes 2016. Verksamheten syftar till
att utveckla kapaciteten hos offentliga institutioner och civilsamhället att arbeta
med konfliktförebyggande och fredsbyggande åtgärder som DDR, förbättrade
förutsättningar för respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens
principer i arbetet med SSR samt ökat inflytande och meningsfullt deltagande för
kvinnor och flickor i fredsprocesser i enlighet med FN:s resolutioner om kvinnor,
fred och säkerhet.
Inom vissa delar av det colombianska samhället, till exempel organisationer inom
det civila samhället i konfliktutsatta områden, är förtroendet för säkerhetssektorn
mycket lågt, vilket skapar utmaningar när fredsavtalet ska implementeras i hela
landet. Det behövs därför dialog mellan säkerhetssektorn och civilsamhällesorganisationer som representerar lokalbefolkningen. FBA genomförde under
året bland annat en pilotutbildning för colombianska kvinnor på temat säkerhet,
dialog och medling. För att bidra till att bygga ett ömsesidigt förtroende utbildade FBA medlemmar i El Colectivo de Mujeres Seguridad y Paz, ett nätverk av
kvinnoorganisationer i Colombia som arbetar med freds- och säkerhetsfrågor.
Organisationerna i nätverket har sedan 2016 en dialog med representanter för
den colombianska säkerhetssektorn för att diskutera aktuella frågor. Genom
utbildningen fick organisationerna kunskap bland annat om dialog och medling
som ett verktyg för fredlig konfliktlösning, om säkerhetsaktörernas uppdrag och
mandat, och vikten av demokratisk kontroll av säkerhetssektorn. Sammantaget
bidrog utbildningen, där också representanter från säkerhetssektorn deltog, till att
deltagarna fick konkreta verktyg för att hantera konflikter och föra en konstruktiv
dialog mellan olika aktörer. Dessutom fick deltagarna en bättre förståelse för de
säkerhetsbehov som finns, och vilket ansvar de statliga aktörerna har att i högre
grad möta dessa. Utbildningen innebar också en breddning av FBA:s arbete i
Colombia som sedan tidigare haft sin tyngdpunkt i stöd till de statliga aktörer som
implementerar fredsavtalet i landet.
Under senare hälften av 2018 kunde FBA inleda placeringen av en medarbetare vid
den svenska ambassaden i Bogotá, för att på plats stödja genomförandet av strategin. Ambassadplaceringen har utöver stärkt kontakt med ambassaden resulterat
i en bättre bevakning av händelseutvecklingen i landet, en närmare kontakt med
samarbetspartners och andra aktörer på plats samt en konkret förstärkning vid
genomförandet av utbildningar och seminarier under hösten.

Afrika söder om Sahara
Sedan 2016 har FBA uppdrag i strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara. FBA:s verksamhet ska bidra till stärkt kapacitet
hos regionala aktörer att förebygga, lösa och hantera effekterna av våldsamma
konflikter, och stärkt kapacitet hos regionala aktörer att genomföra FN:s säker-
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hetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet, med fokus på att integrera
ett jämställdhetsperspektiv, främja kvinnors deltagande samt förmåga att möta
såväl flickors och kvinnors som pojkars och mäns säkerhetsbehov. De regionala
aktörer som FBA har arbetat med hittills är främst Afrikanska unionen, AU, och
Economic Community of West African States, ECOWAS. Samarbetet har fokuserat
på jämställdhetsintegrering samt dialog och medling.
En aktivitet inom ramen för den regionala strategin var att främja dialog mellan
forskare och AU genom ett av de Research Policy Dialogue-initiativ som FBA
genomförde under året. Syftet med dialogen inom strategin var att föra samman
personal från AU:s freds- och säkerhetsavdelning med forskare, för att på så sätt
försöka bidra till ett mer evidensbaserat arbetssätt hos AU. Fokus för dialogen
var konfliktförebyggande och medling, och forskare ur FBA:s forskararbetsgrupp
för dessa frågor medverkade. Evenemanget resulterade i ett antal slutsatser som
sammanfattades i en rapport, som syftar till att utgöra en grund för AU:s fortsatta
arbete med frågorna.
FBA har också fördjupat sitt samarbete med ECOWAS. Samarbetet gällande
jämställdhetsintegrering har under 2018 haft tre huvudsakliga mål; att kapacitetsutveckla kommittén för kvinnor, fred och säkerhet – ett fokalpunktsystem som
FBA bidragit till att sätta upp – att utveckla dess mandat samt att tillsammans
genomföra identifierade aktiviteter. Detta har bland annat skett genom att
kommittén har förts samman med ECOWAS genusdirektorat och genuscenter.
Kommitténs arbete har också förankrats bland chefer inom avdelningen för
Political Affairs and Peace and Security, PAPS. Dess medlemmar har därigenom
stärkts i sina roller och tagit initiativ till aktiviteter. De har också stärkt sitt
mandat gentemot externa partners som är intresserade av att stödja kvinnor,
fred och säkerhetsagendan. Som gemensam aktivitet har FBA tillsammans med
kommittén genomfört en utbildning i konfliktrelaterat sexuellt våld för ECOWAS
snabbinsatsstyrka i Gambia. Kursen var ett direkt resultat av att ledningen för
snabbinsatsstyrkan deltog i en utbildningsdag och blev övertygad om behovet av
kursen samt såg fördelar med samarbetet med FBA.

Mali
FBA:s strategistyrda uppdrag i Mali inleddes 2016. Verksamheten förväntas
stödja Mali i utvecklingen från konflikt till fredsbyggande genom stärkt kapacitet
hos individer och institutioner att främja säkerhet och mänskliga rättigheter.
Genomförandet av verksamheten har utmanats av säkerhetsläget i Mali och en rad
osäkerhetsfaktorer vad gäller fredsprocessen i landet. Det inledande arbetet har
fokuserat på möjliga strategiska insatser riktade mot de förändringsaktörer som
kan spela en positiv roll för den långsiktiga utvecklingen.
För att bidra till förbättrad kapacitet att genomföra en inkluderande freds- och
försoningsprocess med fokus på genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner
om kvinnor, fred och säkerhet har FBA sekunderat en expert till UN Women. Den
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sekunderade experten stödjer den maliska regeringens departement för främjandet
av kvinnor, barn och familjen i genomförandet av Malis nationella handlingsplan
för kvinnor, fred och säkerhet. Experten har bland annat deltagit i uppföljning
av genomförandet av den existerande nationella handlingsplanen och i processer
för revidering av handlingsplanen samt i konsultationer mellan UN Women,
det civila samhället och med uppföljningskommittén för kvinnors deltagande i
fredsprocessen. FBA har under 2018 initierat ett samarbete med UN Women och
departementet för främjandet av kvinnor, barn och familjen. Riktade utbildningsinsatser i jämställdhetsintegrering och teknisk rådgivning har anordnats för
fokalpunkterna för FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet
vid maliska departement. FBA bedömer att detta har resulterat i ökad kapacitet hos
fokalpunkterna att integrera jämställdhet och kvinnor, fred och säkerhetsagendan
inom sina respektive departement, en ökad kännedom vid departement om detta
kunskapsområde, en förbättrad samordning mellan fokalpunkterna, stärkt deltagande av fokalpunkterna vid revideringen av den nationella handlingsplanen samt
en stärkt grund för genomförande av den nationella handlingsplanen för kvinnor,
fred och säkerhet.
För att förbättra kapaciteten för en inkluderande freds- och försoningsprocess
har samarbete även påbörjats med det maliska Försoningsdepartementet, som
med stöd av FBA arbetat med att ta fram en manual i dialog och fredsmedling.
Därutöver finns nu ett utbildningsprogram i dialog och fredsmedling för de lokala
medlingsteam som Försoningsministeriet håller på att upprätta på olika platser i
Mali.
Vad gäller området ökad tillämpning av demokratiska principer och mänskliga
rättigheter inom säkerhetssektorn påbörjade FBA 2018 ett samarbete med Malis
motsvarighet till statistiska centralbyrån, INSTAT. FBA stödjer INSTAT med
sammanställning och publicering av inhämtad statistik om god samhällsstyrning,
fred och säkerhet. En projektgrupp bestående av FBA, INSTAT, resurspersoner,
samt en representant från departementet för säkerhet och civilt försvar har skapats
för att leda arbetet. Ytterligare en referensgrupp har bildats med representanter
från nyckelaktörer i Mali, både statliga och från det civila samhället. Referensgruppens roll är att vägleda projektgruppen i prioriteringar av innehållet för att
säkerställa att det statistiska materialet kan användas för strategiska ändamål.
Vidare har FBA tillsammans med resurspersonerna anordnat en utbildning i hur
data kan analyseras och bearbetas för publicering. I en utbildning om detta, som
hölls i Bamako, deltog förutom representanter från Mali, även personer från andra
länder i regionen.
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Ukraina
FBA:s långsiktiga engagemang för att stärka rättsstaten i Ukraina kanaliseras
genom projektet Local Self-Government and the Rule of Law. Projektet har pågått
sedan 2014, med finansiering från Sida till skillnad från övriga projekt inom
verksamhetsområdet. Genomförandet sker i hög grad tillsammans med partnerorganisationer som finns på plats i Ukraina och når en bred målgrupp av lokala
förvaltningar och medborgare. Under 2018 bidrog projektet bland annat till en
studie om rättsstatens principer i ockuperade områden i Ukraina och konfliktens
påverkan på samhällsservice och lokal förvaltning.
I samband med att projektet närmade sig avslut upphandlades konsultstöd för
att göra en utvärdering av projektets resultat över tid. I rapporten konstateras att
projektet och dess huvudfokus har varit relevant för den ukrainska målgruppen.
Projektet har bidragit till viktiga resultat och i hög grad uppnått de delmål som det
strävat mot. När det gäller målet att stärka rättsstatens principer i lokal förvaltning
har detta uppnåtts i alla eller nästan alla städer som ingått i projektet. Städerna har
bland annat uppdaterat sina legala ramverk, infört mer transparenta arbetsprocesser, förstärkt sin kommunikation till allmänheten och satt prioriteringar som
tagit hänsyn till medborgarnas behov, inklusive kvinnors, mäns, flickors, pojkars
och utsatta gruppers behov. Utvärderingen konstaterar också att projektets olika
aktiviteter har kompletterat och förstärkt varandra på ett bra sätt och därigenom
skapat förutsättningar för att resultaten också blir långsiktigt hållbara.
Under projektets genomförandetid har den politiska miljön i Ukraina förändrats
drastiskt, inte minst situationen i östra Ukraina, vilket understryker vikten av att
ha ett starkt konfliktperspektiv i arbetet. Med en bredare målgrupp, där medborgare som påverkats direkt av pågående konflikt ingår, hade projektet eventuellt
kunnat bidra till det förebyggande arbetet. Överlag har projektet implementerats
med lyhördhet och nödvändigt utrymme för anpassning. Utvärderingen visar
också att projektet på ett tydligt sätt har skapat förutsättningar för positiva
resultat vad gäller en stärkt rättsstat på lokal nivå, medan bedömning av resultat
på längre sikt återstår.
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Under 2018 blev det möjlig för civilsamhällesorganisationer att söka stöd för verksamhet och projekt som rör unga, fred och säkerhet. FN:s säkerhetsråd har antagit
flera resolutioner
stärka
56 om denna tematik, och FBA arbetar på olika sätt för att
FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN | ÅRSREDOVISNING 2018
ungas möjligheter att delta i konfliktförebyggande och fredsbyggande verksamhet.
UN Photo/Loey Felipe

Stöd till
civilsamhället
Övergripande resultat och verksamhetsutveckling
FBA ska i enlighet med myndighetens instruktion förvalta och besluta om statligt
stöd inom området kvinnor, fred och säkerhet och stöd för information och studier
om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. Regeringen har preciserat
stödets inriktning ytterligare i myndighetens regleringsbrev. Vid halvårsskiftet
2018 ändrades skrivningen om det aktuella verksamhetsområdet i regleringsbrevet. Regeringen förtydligade då att medlen ska användas till stöd för svenska
organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier med
mera om fredsfrämjande, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Verksamhet
som särskilt främjar kvinnors deltagande i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet ska ingå. Även verksamhet med inriktning
på unga, fred och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 kan
ingå. Sedan halvårsskiftet 2018 ligger därmed fokus på svenska organisationer,
men under en övergångsperiod har bidrag inom området kvinnor, fred och säkerhet
också kunnat lämnas till internationella organisationer.
FBA:s mål med verksamhetsområdet är att skapa bättre möjligheter för civilsamhället att bedriva verksamhet inom området säkerhetspolitik och fredsfrämjande
utveckling, samt inom området kvinnor, fred och säkerhet. Myndigheten har ännu
inte anpassat målet till regeringens nya styrning vilket innebär att unga, fred och
säkerhet inte nämns explicit, även om detta område också omfattas av bidragsutdelningen. För att få genomslag strävar FBA efter att dela ut bidrag utifrån
tydliga kriterier och en effektiv handläggningsprocess till organisationer med
goda förutsättningar att uppnå resultat. Under 2018 har FBA siktat på att nå ett
tvåårsmål som syftar till att effektivisera det samlade arbetet med handläggning
av bidragsmedel. Denna strävan har varit relevant inte minst mot bakgrund av den
justerade styrningen från regeringen under året. Syftet var att samla de tidigare
uppdelade bidragen mellan den så kallade Fredsmiljonen och 1325-bidragen i
ett bidrag, och att inom ramen för samma bidrag också ge utrymme för stöd till
organisationer med inriktning mot unga, fred och säkerhet.
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Givet utveckling och resultat under året gör FBA den övergripande bedömningen
att myndigheten har delat ut bidrag utifrån tydliga kriterier och en effektiv handläggningsprocess till organisationer med goda förutsättningar att uppnå resultat.
FBA har fortsatt arbetet med att effektivisera bidragshanteringen. Myndigheten
har sedan hösten 2018 en samlad ansökningsprocess och hantering av samtliga
bidrag till civilsamhället. Stödets syfte och förväntade resultat har konkretiserats
och tydligare riktlinjer har etablerats. Insatser som finansieras av bidraget ska ha
en koppling till en internationell kontext, oavsett om de genomförs i Sverige eller
globalt. Åtgärderna och den nya syftesformuleringen förväntas bland annat skapa
en tydlighet för de civilsamhällesorganisationer som söker medel och underlätta
rapporteringen av resultat.
Statistiken vad gäller ansökningar om bidrag visar att antalet har gått ner
mycket kraftigt sedan målgruppen ändrades till svenska organisationer och
stiftelser. Detta märks främst när det gäller bidrag inom området kvinnor, fred
och säkerhet som tidigare tog emot ansökningar från internationella aktörer.
Inför verksamhetsåret 2018, innan den nya styrningen fick genomslag, inkom 132
ansökningar om 237 miljoner kronor inom området kvinnor, fred och säkerhet.
Av dessa kom tio ansökningar från svenska organisationer, medan övriga sökande
var internationella organisationer. Inför 2019 var kvinnor, fred och säkerhet, i och
med det nya sammanslagna stödet, ett av fem tematiska områden. Totalt inkom
åtta ansökningar om sammanlagt knappt sju miljoner kronor för detta område.
Utvecklingen mot färre ansökningar kan å ena sidan bidra till att göra FBA:s
handläggning mindre tidskrävande och mer effektiv, å andra sidan har den lett
till att antalet ansökningar från organisationer som har goda förutsättningar att
uppnå resultat blivit färre. Myndigheten bedömer dock att de som tilldelats bidrag
har de förutsättningar som krävs.

Kostnadsredovisning
Kostnaderna och intäkterna för verksamhetsområdet stöd till civilsamhället
framgår av tabellen nedan. Utvecklingen följer samma trend som föregående år.
Kostnader och intäkter

2018
(tkr)

2017
(tkr)

2016
(tkr)

Intäkter av anslag (tkr)

22 539

23 149

20 889

3

12

15

22 542

23 161

20 904

Övrigt (tkr)

Kostnader totalt (tkr)

Tabell 19 redovisar FBA:s kostnader (varav transfereringar utgör 19 426 tkr) och intäkter för verksamhetsområdet
stöd till civilsamhället.
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När merparten bidrag delades ut i början av året enligt plan hade inte regeringens
nya styrning fått genomslag. Därför har myndigheten kvar samma prestationer
som tidigare år. Nedgången i förvaltningskostnader för året vad gäller kvinnor,
fred och säkerhet beror bland annat på att FBA inte har behövt handlägga lika
många ansökningar i den senaste utlysningen. Kostnaderna för verksamhetsutveckling och kunskapsuppbyggnad fortsätter däremot att öka. Med grund i det
utvecklingsprojekt som inleddes 2017 har en mer samlad hantering av alla bidrag
utvecklats under 2018.
Kostnader och intäkter

2018
(tkr)

2017
(tkr)

2016
(tkr)

Förvaltningskostnader

1 369

1 367

1 675

Verksamhetskostnader

12 401

11 958

11 121

Observation, konfliktförebyggande och

13 770

13 325

12 796

Förvaltningskostnader

1 127

1 891

1 178

Verksamhetskostnader

7 149

7 591

6 930

Kvinnor, fred och säkerhet, stöd till

8 276

9 482

8 108

Förvaltningskostnader

497

354

-

Verksamhetskostnader

-

-

-

497

354

-

konfliktlösning, stöd till civilsamhället

civilsamhället

Verksamhetsutveckling och kunskapsuppbyggnad, stöd till civilsamhället

Tabell 20 redovisar FBA:s kostnader för prestationer inom verksamhetsområdet stöd till civilsamhället. Den översta
prestationen omfattar återbetalda medel (-133 tkr), ej utbetalda beviljande medel (-200 tkr), tilläggsbeslut (300 tkr),
extrautlysning (337 tkr) samt övriga verksamhetskostnader (133 tkr).

Efter denna redovisning av de sammanlagda prestationerna inom verksamhetsområdet följer nu exempel på verksamhet och resultat från några av de organisationer
som har fått bidrag.
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Bidrag inom ramen för Fredsmiljonen
Inför 2018 inkom 65 ansökningar om bidrag, varav 33 beviljades, att jämföra med
27 året innan. Den detaljerade fördelningen framgår av tabellen nedan. Under året
gjordes också en särskild utlysning och utdelning av bidrag till organisationer inom
unga, fred och säkerhet som inte inkluderas i tabellen.
Kostnader och intäkter

Inkomna ansökningar

Beviljade ansökningar

Antal

Antal

Summa (tkr)

Summa (tkr)

Verksamhetsstöd Sverige

23

17 225

12

6 327

Projektbidrag Sverige

29

9 340

15

3 536

Projektbidrag internationellt utvecklingssamarbete

13

8 931

6

2 110

TOTALT

65

35 496

33

11 974

Jämförelse 2017

73

36 000

27

11 570

Tabell 21 redovisar fördelningen av inkomna och beviljade ansökningar inom Fredsmiljonen inför 2018. Summeringsdifferensen beror på avrundning till tusentals kronor.

Under 2018 har ett trettiotal slutredovisningar inkommit från organisationer
som beviljats medel för genomförande av verksamhet eller projekt under 2017.
Majoriteten av dessa har genomförts inom det tematiska området fredsfrämjande
verksamhet med fokus på att öka kunskap om och kapacitet för att använda
konfliktförebyggande metoder. Exempelvis har Centralasiengruppernas och
Kristna fredsrörelsens utbildningar i icke-våld i olika länder i Centralasien och
Sverige bidragit till att totalt cirka 1 300 deltagare har fått ökade färdigheter i
konstruktiv konfliktlösning och maktanalys. Detta har i sin tur gjort att de kunnat
sprida information och kunskaper om icke-våld. Olof Palme International Centers
projekt har lett till att organisationen tillsammans med turkiska och kurdiska
diasporaorganisationer har utvecklat arbetsmetoder för hantering av så kallade
importerade konflikter. Sveriges kristna råd har publicerat en interreligiös fredsantologi till stöd för interreligiös dialog och samarbete på lokal och nationell nivå.
I många projekt inom området fredsfrämjande verksamhet har unga varit en direkt
eller indirekt målgrupp. Studentföreningar i Lund och Umeå samt Afrikagrupperna
har arrangerat seminarier och föreläsningar som har ökat kunskapen om till
exempel kvinnors roll i konfliktförebyggande hos de totalt cirka 1 200 deltagarna.
Palestinagruppernas sommarläger för 30 svenska unga med bakgrund i Mellanöstern har bidragit till ökad kunskap om bakgrunden till konflikter i regionen,
fredlig samexistens och betydelsen av konstruktivt engagemang. Clowner utan
gränsers utbildningar i Myanmar och Bangladesh har bidragit till att totalt cirka
400 vårdnadshavare, tjänstemän och personer som arbetar med psyko-social

60

FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN | ÅRSREDOVISNING 2018

hälsa har ökat sin kapacitet att på icke-auktoritära sätt möta rohyingabarn som
påverkats av konflikten i Myanmar.
Verksamhet inom området nedrustning och icke-spridning, där Svenska läkare
mot kärnvapen och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet varit
aktiva, har fokuserat på att sprida information om det nya kärnvapenavtal som
ledde till att International Campaign to Abolish Nuclear Weapons tilldelades
Nobels fredspris 2017.
Flera projekt som har genomförts inom det tematiska området säkerhetspolitik har
haft ett fokus på länderna i öst. Näringslivets internationella råd har publicerat
en studie om säkerhetspolitisk påverkan av Kinas Belt and Road Initiative på ett
antal länder i Östeuropa och Centralasien. Detta har bidragit till att initiativet fått
mer uppmärksamhet i Sverige. Östgruppens Ukrainadagar har bidragit till ökad
kännedom om konfliktsituationen i Ukraina hos deltagarna. Svenska freds- och
skiljedomsföreningen har arrangerat fokusgruppdiskussioner och utbildningar
med före detta kombattanter och nationella och lokala representanter i Ukraina.
Detta har exempelvis lett till ökad motivation hos deltagarna att söka nya arbeten
och till stärkt samarbete mellan aktörer som stödjer återanpassning av före detta
kombattanter i samhället.

Bidrag till stöd för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet
De 132 ansökningar som inkom inför 2018 års utdelning av bidrag till projekt som
bidrar till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och
säkerhet innebär en betydande ökning jämfört med året innan när FBA tog emot
90 ansökningar. Ökningen speglar det internationella intresset för medlen och
kan antas vara en effekt bland annat av den svenska feministiska utrikespolitiken.
Av de inkomna ansökningarna beviljades sex ansökningar om totalt 8,2 miljoner
kronor. Det ökade antalet inkomna ansökningar medförde ökad konkurrens om
medlen, även om det fortsatt har varit en relativt jämn fördelning av medel mellan
svenska och internationella organisationer.
Under 2018 har det inkommit fem slutredovisningar från projekt som beviljades
medel under 2017 för att främja kvinnors deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande processer i konflikt- och postkonfliktländer. Sammantaget visar slutrapporterna att bidragen nått nio länder; Colombia, Demokratiska republiken
Kongo, Sydsudan, Kamerun, Filippinerna, Israel, Palestina, Centralafrikanska
republiken och Nigeria. Totalt har drygt 4 600 personer, varav 2 600 kvinnor och
knappt 2 000 män, varit direkt målgrupp i projektens aktiviteter. Ett betydligt
större antal kvinnor och män, pojkar och flickor har nåtts av projektens aktiviteter
indirekt både inom länderna, men även på regional och global nivå.
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Projekten har haft fokus på att stärka lokala kvinnoorganisationer och att främja
kvinnors deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande processer. Slutrapporterna
visar att projekten bland annat resulterat i ökad kunskap, nya roller, ökad kontakt
och större nätverk samt ökat deltagande för kvinnor. I Huila i Colombia har Forum
syd genom möten och ledarskapsträning bidragit till att nya talespersoner och
ledare tillsatts inom kvinnoorganisationer och att kvinnor i högre utsträckning
får inbjudningar till att delta i externa möten och konferenser. Därutöver har
exempelvis Conciliation Resources projekt bidragit till att stärka samverkan mellan
kvinnoorganisationer, religiösa ledare, politiker, civilsamhället och säkerhetssektorn. Det har bidragit till kvinnliga medlares arbete i Demokratiska republiken Kongo och Centralafrikanska Republiken, samt stärkt kapaciteten hos
lokala fredsbyggande grupper, inklusive unga kvinnliga fredsbyggare och kvinnoorganisationer i Demokratiska republiken Kongo, Sydsudan och Centralafrikanska
republiken. Projektet rapporterar också att kvinnor anser sig ha fått ökat
självförtroende i det fredsbyggande arbetet och i högre utsträckning känner sig
bekväma med att adressera och föra dialog med militära och civila aktörer utifrån
sina erfarenheter.
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FBA finns på två orter i Sverige, på Sandö utanför Kramfors
i Västernorrland och i Stockholm. FBA/Elisabeth Winqvist
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Lednings- och
verksamhetsstöd
Övergripande resultat och verksamhetsutveckling
Målet med myndighetens lednings- och verksamhetsstöd är förbättrade förutsättningar för styrning och genomförande av FBA:s verksamhet. För att få genomslag
strävar FBA efter att ha ett lednings- och verksamhetsstöd som präglas av
effektivitet och proaktivitet och som utgår från tydliga gränssnitt. Under 2018 har
myndigheten siktat på att nå tvåårsmål som syftar till att implementera strukturer
för en mer effektiv och strategisk kompetensförsörjning, att stärka det systematiska säkerhetsarbetet och utveckla villkorspaketet till stöd för FBA-medarbetare
under utlandsvistelse samt öka den mediala och digitala närvaron i relevanta
kanaler.
Givet utveckling och resultat under året gör FBA den övergripande bedömningen
att myndighetens lednings- och verksamhetsstöd kan effektiviseras och bli något
mer proaktivt. Under året har myndighetens administration och stödverksamhet
genomlysts av en extern konsult. Detta har resulterat i flera rekommendationer
som är angelägna att ta vidare för att myndighetens mål om förbättrade
förutsättningar för styrning och genomförande av verksamhet ska kunna nås.
Genomlysningen visar bland annat att den manuella hanteringen av till exempel
löner och personalstatistik är omfattande. FBA saknar systemstöd som skulle
kunna underlätta hanteringen inom dessa områden, mycket beroende på osäkerheter i kommande upphandlingar av lönesystem. Införandet av fler systemstöd,
och en mer aktiv förvaltning av befintliga systemstöd, skulle kunna ge effektivitetsvinster. Det är också viktigt att lägga grunden för mer effektiva arbetssätt på
myndigheten genom en utveckling av intranätet så att det blir den primära interna
informations- och kommunikationskanalen, liksom att förtydliga varje medarbetares ansvar för administration, informationsinhämtning och utvecklingsarbete.
I genomlysningen konstateras vidare att det finns brister vad gäller arbetsformer
och proaktivitet, och i vissa fall avsaknad av tid, för tvärfunktionellt utvecklingsarbete. Det senare är nödvändigt för att förbättra och utveckla processer och
rutiner inom lednings- och verksamhetsstödet så att dessa blir mer ändamålsenliga i relation till myndighetens nya och utökade uppdrag. Under de senaste årens
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expansiva fas har också behov av utökad dialog och samverkan med kärnverksamheten och dess stödbehov identifierats. Kärnverksamhetens administrativa behov
kräver i vissa fall nya angreppssätt och större flexibilitet, vilket erfordrar mer
utveckling än förvaltning.

Intern styrning och kontroll
I syfte att underlätta och effektivisera planering och uppföljning har ett systemstöd för verksamhetsplanering och uppföljning införts under året. Systemet har
anpassats till FBA:s styrmodell och integrerats med FBA:s systemstöd för arbete
med budgetering och prognoser. Utbildningar har genomförts för berörda chefer
och projektledare, vilket i sin tur har varit en förutsättning för effektiv verksamhetsplanering inför 2019. Myndigheten har också vidareutvecklat processer och
metoder för den avslutande fördjupade uppföljning som genomförs varje år. Syftet
har varit att skapa en tydligare länk mellan FBA:s interna uppföljning och den
externa uppföljning som kulminerar med produktionen av myndighetens årsredovisning. I den avslutande uppföljningen följer ledningen numera också särskilt upp
hur myndighetens verksamhet har jämställdhetsintegrerats under året.
Enligt ett återrapporteringskrav i regleringsbrevet för 2018 ska FBA redovisa
myndighetens arbete med att vid större upphandlingar uppfylla de nya kraven
på kollektivavtalsliknande villkor i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
Myndigheten konstaterar att hänsyn tas till kraven i upphandlingsunderlagen när
så krävs, men att det ännu inte har varit aktuellt.

Kompetensförsörjning
Ett välfungerande system för kompetensförsörjning är avgörande för en expertmyndighet som FBA. Under året har FBA implementerat en ny befattningsstruktur.
Syftet med befattningsstrukturen är att den ska förbättra myndighetens möjligheter att attrahera, rekrytera, motivera och behålla medarbetare med efterfrågad
kompetens. Anställda i myndigheten erbjöds en övergång till den nya strukturen
och drygt 95 procent valde att gå in i den, vilket FBA ser som positivt. Arbetet har
präglats av samverkan och resulterat i en enhetlig syn på befintliga befattningar,
roller och karriärvägar inom myndigheten. Dessutom har medarbetare fått ökad
kännedom om möjligheter till kompetensutveckling. Detta synliggörs även i FBA:s
prestations- och utvecklingsprocess. Denna har justerats utifrån befattningsstrukturen för att tydliggöra dialogen om den grundläggande medarbetarprofil som
alla medarbetare oavsett befattning och roll förväntas ha, och för att tydliggöra
medarbetarnas ambitioner i relation till kompetensutveckling och intern rörlighet.
I samband med befattningsstrukturens implementering har också myndighetens
rekryteringsprocess utvecklats och personalansvariga chefer har utbildats i
kompetensbaserad rekrytering och arbetsledning. Dessutom har ett arbete med att
förtydliga strukturer och dialogvägar påbörjats som gör det möjligt för personalansvariga chefer att tillvarata de möjligheter som den nya befattningsstrukturen
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medför, och därigenom ta ett gemensamt ansvar för myndighetens sammantagna
kompetensförsörjning.
Som ett led i utvecklingen av myndighetens bilaterala utvecklingssamarbete,
har ett behov av ökad närvaro i berörda strategiländer i form av utlandsplacerade
medarbetare identifierats. FBA har därför arbetat med villkor för denna typ av
anställningar. Sedan hösten 2018 har FBA i ett första steg haft en medarbetare
placerad vid den svenska ambassaden i Bogotá.
Myndigheten arbetar fortsatt med det regleringsbrevsuppdrag som avser moderna
beredskapsjobb och har under året knutit en medarbetare till sig inom ramen för
detta uppdrag. FBA har tagit emot två praktikanter under året inom ramen för
regeringsuppdraget att ta emot nyanlända och/eller funktionsnedsatta arbetssökande för praktik.
Tabellen nedan visar myndighetens personalstruktur fördelat på ålder, kompetenskategori och kön. Könsfördelningen är i stort sett oförändrad jämfört med tidigare,
och den stora merparten av personalen är mellan 30 och 49 år.
Åldersstruktur
Kompetenskategori

-29

Ledning

Könsfördelning
30-49

50-

Män

Kvinnor

14

9

10

13

Kärnpersonal

8

93

15

31

85

Stödpersonal

3

16

8

8

19

11

123

32

49

117

Totalt

Tabell 22 visar myndighetens personalstruktur, medelantal anställda under 2018, och innefattar tillsvidareanställd
personal och personal inom längre projekt. Anställningar som sträcker sig över mindre än tre månader redovisas inte.
Då en person slutat under året och ersatts med en annan person redovisas endast den senare.

Lokalförsörjning, teknik, IT
I augusti avslutades ombyggnaden av Stockholmskontorets lokaler efter en tvåårig
planerings-, projekterings- och genomförandeperiod. Genom att öppna upp ytor
och därigenom maximera nyttjandet av lokalerna ryms numera en större personalstyrka på samma lokalyta som tidigare, vilket har varit angeläget givet myndighetens personella tillväxt och ambition att vara en miljömedveten myndighet. De
ombyggda lokalerna är moderna och funktionella, och bygget avslutades enligt
plan såväl vad gäller tid som ekonomi.
I samband med ombyggnaden har även myndighetens AV-teknik uppgraderats. I
takt med att utbildningsinsatser om användning av den nya tekniken genomförs
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kommer förutsättningarna för att genomföra möten på distans att förbättras.
Uppgraderingen av AV-tekniken ska ses i ljuset av den generella digitalisering som
sker på myndigheten där systemstöd gradvis implementeras, även om det finns
fortsatta behov av system samt mer aktiv förvaltning av system för att digitaliseringen ska få fullt genomslag.

Säkerhet
FBA har under året satsat extra på myndighetens systematiska säkerhetsarbete
till stöd för FBA-medarbetare under utlandsvistelse. Säkerhetsfunktionen har
förstärkts personellt och säkerhetsanalyser respektive planer har tagits fram under
året för de högriskområden där myndigheten verkar. FBA gör också bedömningen
att den rutin som implementerats sedan tidigare för att säkerställa att tjänsteresor
till högriskområden förbereds på ett systematiskt sätt nu fungerar väl.
Enligt ett återrapporteringskrav i regleringsbrevet för 2018 ska FBA redovisa vilka
åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet och vad åtgärderna bedöms ha lett till. För att säkerställa en god nivå
på myndighetens informationssäkerhet påbörjades en översyn under året. En
intern arbetsgrupp har bland annat inlett ett analysarbete där hot, risker och
sårbarheter kartläggs. Arbetsgruppen har även undersökt behovet av krypterad
kommunikation, så kallad SGSI, som ett komplement till övriga kanaler för säker
informationsöverföring. Dessutom har myndigheten låtit nyckelpersoner genomgå
kompetensutveckling. Arbetet bedöms sammantaget ha lett till en ökad medvetenhet om informationssäkerhetsfrågornas betydelse och skapat förutsättningar för
att verksamheten ska uppfylla den nya säkerhetsskyddslag som börjar gälla 2019.

Kommunikation
I slutet av 2018 följdes FBA:s första kännedomsundersökning upp av Sifo-kantar.
Den visade att allmänhetens kännedom om FBA ökade under året. 2017 uppgav
22 procent att de kände till myndigheten och 2018 hade den siffran stigit till 26
procent. Även andelen som har en positiv, eller mycket positiv bild, av myndigheten
har ökat. 32 procent av de tillfrågade svarade att det övergripande intrycket av FBA
var bra, mycket bra eller utomordentligt, i jämförelse med fjolårets 25 procent.
Extra fokus har under året lagts på att lyfta fram FBA:s sekunderingsverksamhet.
För denna har också utvecklingsarbete med nya sidor på webbplatsen genomförts.
Kommunikationskanalerna har förstärkts med en ny podcast. FBA ansvarar nu
också själv för produktionen av myndighetens publikationer, istället för att som
tidigare lägga ut arbetet på externa leverantörer. Dessutom har en utveckling av
myndighetens visuella uttryck och identitet inletts.
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Antalet följare på Facebook, Linkedin och Twitter har fortsatt att öka under året.
Starkaste ökningen på sociala medier, med en tillväxt av följare på drygt 60
procent, har skett på Linkedin, där antalet vid årets slut närmade sig 7 000. På
Facebook var antalet följare 7 500 och på Twitter drygt 5 500.
Valåret medförde ökat fokus på inrikespolitik, och minskad uppmärksamhet för
internationella frågor och FBA i mediala sammanhang. Däremot ökade myndighetens medverkan i seminarier. Förutom de sedvanliga egna offentliga evenemangen
i Almedalen, genomförde FBA även seminarier med det svenska medlingsnätverket
för kvinnor, och bidrog till olika forum där myndigheten var samarbetspartner till
bland andra Sipri, Sida, Svenska institutet och Försvarsmakten.
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Finansiell
redovisning
RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

2018

2017

Intäkter av anslag

1

293 624

230 199

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

6 915

4 907

16 855

19 988

134

82

317 528

255 176

-217 466

-185 505

-10 364

-8 956

Verksamhetens intäkter

Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

3

Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

4

Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader

5

-88 260

-59 006

Finansiella kostnader

6

-268

-259

-1 170

-1 450

-317 528

-255 176

0

0

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag

22 406

21 530

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering
av bidrag

111

1 408

-22 518

-22 938

Saldo

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar

Summa
Verksamhetsutfall
Transfereringar

Lämnade bidrag

FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN | ÅRSREDOVISNING 2018

7

71

BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

2018-12-31

2017-12-31

Balanserade utgifter för utveckling

8

42

433

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

9

0

31

42

464

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Summa
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

10

131

202

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

11

7 276

757

7 407

958

55

212

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

12

2 387

4 355

Övriga kortfristiga fordringar

13

1 066

1 018

3 509

5 585

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

14

6 378

4 168

Övriga upplupna intäkter

15

307

1 066

6 685

5 234

5 742

16 707

5 742

16 707

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

35 551

20 314

Summa

35 551

20 314

SUMMA TILLGÅNGAR

58 936

49 263

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

Summa

16

Kassa och bank
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(tkr)

Not

2018-12-31

2017-12-31

17

0

0

0

0

1 499

1 282

1 499

1 282

7 354

1 422

10 724

7 296

9 064

8 537

4 181

3 251

31 324

20 505

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital

Summa
Avsättningar
Övriga avsättningar

18

Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

19

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

20

Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

21

12 274

8 365

Oförbrukade bidrag

22

13 840

19 091

Övriga förutbetalda intäkter

23

0

20

Summa

26 114

27 476

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

58 936

49 263

0

0

Diff
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ANSLAGSREDOVISNING
REDOVISNING MOT ANSLAG
Anslag (tkr)

Not

Ingående
överföringsbelopp

Årets tilldelning
enl. regleringsbrev

24

635

29 556

ap. 4 Biståndsverksamhet

25

779

70 000

ap. 42 Internationell civil krishantering - del till FBA

26

1 754

85 000

27

-542

123 955

2 626

308 511

Uo 5 Internationell samverkan Ramanslag
05 01 002 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap. 6 Fredsfrämjande - del till FBA

Uo 7 Internationellt bistånd Ramanslag
07 01 001 Biståndsverksamhet

07 01 004 Folke Bernadotteakademin
ap. 1 Folke Bernadotteakademin

Summa
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Omdisponerade
anslagsbelopp

Indragning

Totalt disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

0

-17

30 174

-29 781

393

8 500

0

79 279

-79 207

72

-1 000

0

85 754

-86 201

-447

0

0

123 413

-120 842

2 571

7 500

-17

318 620

-316 030

2 590
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER				
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan
summeringsdifferenser förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Folke Bernadotteakademins (FBA) bokföring följer god redovisningssed och förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter
och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna
råd till denna.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)
tillämpar myndigheten brytdagen den 4 januari. Brytdagen föregående år var den 5 januari.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.		
				
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid
uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2017, 491 tkr. 			
			
Då semesterdagarnas värde påverkas av löneförhöjningar och uttaget var ett fåtal dagar
är skulden högre än balansen från 2017. Därav har ingen förändring reglerats för de
semesterdagar som intjänats före år 2009.

Upplysningar av väsentlig betydelse
Uo 07 01 001 Biståndsverksamhet
ap. 4 Biståndsverksamhet
År 2018 ökades anslaget med 38,6 mnkr mot år 2017, vilket är nästan en fördubbling
av 2017 års anslag. Den främsta orsaken till ökningen är tillkommande uppdrag inom
ramen för regeringens olika geografiska och tematiska strategier för utvecklingssamarbete.
Anslagsökningen har inneburit högre kostnader för personal och övriga driftkostnader för år
2018, se not 4 och 5. Anslaget kommer med fler och utökade uppdrag kommande år, att
öka från 78,5 mnkr år 2018, till 112,8 mnkr år 2019, en ökning på 34,3 mnkr.
ap. 42 Internationell civil krishantering
En ny princip avseende OH-kostnad från FN inkom sent på året som påverkade kostnadsbilden i en långt större omfattning än vad som kunnat förutses. Den tidigare indragning på
1 mnkr som genomfördes på anslaget under juli månad var i enlighet med den då gällande
prognosen. Anslaget har därmed ett underskott på 447 tkr.
Uo 07 01 004
ap. 1 Folke Bernadotteakademin
FBA:s ramanslag för förvaltning har belastats med både förvaltnings- och
verksamhetskostnader i enlighet med myndighetens riktlinjer för nyttjande av Folke
Bernadotteakademins anslag. År 2018 ökades anslaget med 16,9 mnkr i jämförelse med
år 2017, för stärkt förvaltning, inklusive pris- och löneomräkning, för att klara den ökade
uppdragsvolym med sakanslagsfinansiering som FBA har fått de senaste åren.
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Upplysningar för jämförelseändamål
Av de 210 årsarbetskrafterna är ca 81 utlandsstationerade. Den utlandsstationerade
personalen är anställd enligt URA avtalet vilket innebär att sociala avgifter och pensionsavgifter betalas. Semesterlönetillägg läggs på lönen men ingen semester eller sjukfrånvaro
rapporteras. Denna personal finns inte med i statistiken för sjukfrånvaro och har inte
genererat någon semesterlöneskuld men finns med i beräkningen av årsarbetskrafter.			

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och
rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr
och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Bärbara datorer, läsplattor
och mobiltelefoner anses ha en kortare livslängd än 3 år och kostnadsförs direkt. Avskrivning
sker enligt linjär avskrivningsmetod från den månaden tillgången tas i bruk.
Tillämpade avskrivningstider
3 år

Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter
Datorer och kringutrustning (ej bärbara)

6 år

Möbler
Maskiner och tekniska anläggningar
Övriga kontorsmaskiner
			
Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den
återstående giltighetstiden på hyreskontraktet. Tidigare låg detta på 12 år och det finns ett
restvärde kvar.					
Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.
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ERSÄTTNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER			

Ledamöter i insynsrådet/andra styrelseuppdrag

Belopp i kr
Ersättning

Ann-Marie Orler
ECPAT

2 925 kr

Peter Wallensteen
Inspektor och med i styrelsen för Västmanlands-Dala nation, Uppsala
Ordförande i Wallensteen-Jaeger stiftelse, Wallensteenska släktföreningen
Medlem i Advisory Board, Kroc Institute for International Peace Studies,
University of Notre Dame Indiana, USA

3 900 kr

Eva Lindblom
Inga övriga styrelseuppdrag

2 925 kr

Michael Claesson
Inga övriga styrelseuppdrag

2 925 kr

Kerstin Lundgren
Inga övriga styrelseuppdrag

1 950 kr

Jesper Bengtsson
Inga övriga styrelseuppdrag

1 950 kr

Rosaline Marbinah
Ordförande för LSU (Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer)

2 925 kr

Maria Strömvik
Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps)
Centrum för Europaforskning, Lunds Universitet
Svenska nätverket för europaforskning i statsvetenskap

1 950 kr

Joakim Öjendahl
Rådgivande organ, Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD Visby

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag

0 kr

Belopp i tkr
Lön

Generaldirektör Sven-Eric Söder
Inga förmåner, framtida åtaganden eller övriga styrelseuppdrag

1 322

Stf Generaldirektör Jonas Alberoth
Inga förmåner, framtida åtaganden eller övriga styrelseuppdrag

989
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ANSTÄLLDAS SJUKFRÅNVARO				

		
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andelen av den totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön
och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent.

Sjukfrånvaro

2018

2017

Totalt

2,5%

3,5%

Andel 60 dagar eller mer

48,4%

49,6%

Kvinnor

3,1%

4,5%

Män

1,1%

1,1%

Anställda – 29 år

2,1%

1,8%

Anställda 30 år – 49 år

2,8%

4,0%

Anställda 50 år –

1,2%

2,2%
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NOTER
RESULTATRÄKNING
Not 1
(tkr)

2018

2017

Intäkter av anslag

293 624

230 199

Summa

293 624

230 199

120 842

110 582

86 201

80 836

17 792

9 117

68 789

29 664

Intäkter av anslag

Anslag Uo 07 01 004 ap 1 Folke Bernadotteakademin
Ingår i sin helhet med 120 842 tkr.
Anslag Uo 07 01 001 ap 42 Internationell civil
krishantering
Ingår i sin helhet med 86 201 tkr.
Anslag Uo 5 01 002 ap 6 Fredsfrämjande
Ingår 17 792 tkr (av totala utgifter under anslag 29
781 tkr återfinns 11 989 tkr under transfereringsavsnittet) Anslaget används både för förvaltnings- och
verksamhetskostnader samt transfereringar i enlighet
med villkoren i regleringsbrevet, se not 24.
Anslag Uo 7 01 001 ap 4 Biståndsverksamhet
Ingår 68 789 tkr (av totala utgifter under anslag
79 207 tkr återfinns 10 418 tkr under transfereringsavsnittet). Kostnaderna avser valobservation
och strategiverksamhet i enlighet med villkoren i
regleringsbrevet, se not 25.

FBA har fått fler uppdrag och därmed en ökad omsättning, främst kopplat
till bilateralt utvecklingssamarbete. Uo 07 01 001 Biståndsverksamhet ap. 4
anslagstilldelning ökade med 38 600 tkr år 2018 jämfört med år 2017. Se även
tilläggsupplysningar Upplysning av väsentlig betydelse.
Not 2
(tkr)

2018

2017

20

74

923

1 354

5 700

3 276

272

203

6 915

4 907

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Uthyrning av lokaler
Avgiftsintäkter utbildning
Fakturerade kostnader statliga myndigheter
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa

Enligt FBA:s instruktion 11§ om avgifter får FBA ta ut avgifter för utbildning,
konferenser och seminarier och bestämma lämplig omfattning, samt avgiftens
storlek, utan att uppnå full kostnadstäckning. Intäkten får disponeras i verksamheten. Jämförelsetalen för 2017 har flyttats mellan raderna Övriga intäkter av
avgifter och andra ersättningar till Fakturerade kostnader statliga myndigheter
med 1 066 tkr.
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Not 3
(tkr)

2018

2017

Ränta på avistalån i Riksgäldskontoret

7

11

Övriga ränteintäkter

0

10

Övriga finansiella intäkter

127

61

Summa

134

82

Finansiella intäkter

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18
varit negativ.
Not 4
(tkr)

2018

2017

131 125

113 703

272

25

Sociala avgifter

66 266

57 938

Övriga kostnader för personal

20 074

13 864

217 466

185 505

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal

Summa

Ökade kostnader för personal jämfört med motsvarande period föregående år
beror på att FBA har fått fler uppdrag och därmed en ökad omsättning. Den
främsta orsaken till ökningen är tillkommande uppdrag inom ramen för regeringens olika geografiska och tematiska strategier för utvecklingssamarbete.
Uo 07 01 001 Biståndsverksamhet ap.4 anslagstilldelning ökades med 38,6
mnkr år 2018, jämfört med år 2017. Uo 07 01 004 Folke Bernadotteakademin
anslagstilldelning ökades med 16,9 mnkr år 2018, jämfört med år 2017.
Se även tilläggsupplysningar Upplysning av väsentlig betydelse.
Not 5
(tkr)

2018

2017

Reparationer och underhåll

189

113

Reaförlust vid avyttring av anläggningstillgång

256

0

Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster

609

595

26 686

19 723

3 040

1 094

Köp av tjänster

57 481

37 481

Summa

88 260

59 006

Övriga driftkostnader

Resor, representation, information
Köp av varor

Ökade driftkostnader jämfört med motsvarande period föregående år beror på
generellt utökad verksamhet, se även not 4 och Tilläggsupplysningar, Upplysning
av väsentlig betydelse.
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Not 6
(tkr)

2018

2017

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret

109

96

Övriga finansiella kostnader

160

163

Summa

268

259

Finansiella kostnader

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18
varit negativ.
Not 7
(tkr)

2018

2017

verksamhet ap. 6

10 301

9 957

Återlämnat bidrag

-105

-245

verksamhet ap. 4

2 110

2 000

Återlämnat bidrag

-29

0

3 083

2 680

-104

-318

7 149

7 600

Återlämnat bidrag

0

-9

RoL projekt Ukraina

0

1 272

111

0

22 518

22 938

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde

1 500

1 500

Summa anskaffningsvärde

1 500

1 500

Ingående ackumulerade avskrivningar

-1 067

-599

-391

-469

-1 458

-1 067

42

433

Lämnade bidrag
Stöd för svenska organisationer och stiftelser vars
syfte är att främja information och studier m.m. om
fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska
frågor
UO 5, anslaget 1:2 Freds-och säkerhetsfrämjande

Uo 7, Internationellt bistånd, anslag 1:1 Bistånds-

Stöd till internationella forskararbetsgrupper
Återlämnat bidrag
FN-resolution 1325

Forskningsmedel – AU Waging Peace
Summa

BALANSRÄKNING
Not 8
(tkr)

Balanserade utgifter för utveckling

Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
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Not 9
(tkr)

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde

300

300

Summa anskaffningsvärde

300

300

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-269

-236

-31

-33

-300

-269

0

31

2018-12-31

2017-12-31

8 447

8 447

50

0

-258

0

8 239

8 447

-8 245

-7 894

Årets avskrivningar

-39

-351

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar

176

0

-8 108

-8 245

131

202

2018-12-31

2017-12-31

15 925

15 627

Årets anskaffningar

7 403

298

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde

-3 694

0

Summa anskaffningsvärde

19 635

15 925

Ingående ackumulerade avskrivningar

-15 168

-14 571

-710

-597

3 520

0

-12 358

-15 168

7 276

757

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not 10
(tkr)

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar

Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not 11
(tkr)

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde

Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Hyresvärden Försvarshögskolan har renoverat och byggt om i lokalerna för
Stockholmskontoret. FBA har investerat och bytt ut de materiella anläggningarna
på kontoret.
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Not 12
(tkr)

2018-12-31

2017-12-31

2 387

2 139

Kundfordringar hos andra myndigheter

0

2 213

Övriga fordringar hos andra myndigheter

0

2

2 387

4 355

2018-12-31

2017-12-31

1 043

955

23

63

1 066

1 018

2018-12-31

2017-12-31

2 719

1 920

227

214

3 433

2 034

Varav skolavgifter till utsänd personal

1584

1 393

Varav hyra till utsänd personal

1426

490

6 378

4 168

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt

Summa
Not 13
(tkr)

Övriga kortfristiga fordringar
Fordringar hos anställda
Övrigt
Summa

Not 14
(tkr)

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda kostnader till andra myndigheter
Övriga förutbetalda kostnader

Summa

Förutbetalda hyreskostnader har ökat på grund av en ombyggnation av Stockholmskontoret som har medfört en tilläggshyra från Försvarshögskolan på 2 771 tkr/år
för avtalsperioden från 2018-09-01 – 2025-08-31.
Not 15
(tkr)

2018-12-31

2017-12-31

Övriga upplupna intäkter inomstatliga

0

1 066

Övriga upplupna intäkter utomstatliga

307

0

Summa

307

1 066

Övriga upplupna intäkter

Övriga upplupna intäkter inomstatliga 1 066 avser kostnader för Viking 18
perioden okt-dec 2017. Övriga upplupna intäkter utomstatliga avser upplupen
fordran av felaktigt utbetald lön.
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Not 16
(tkr)

2018-12-31

2017-12-31

15 674

10 551

195 188

141 146

-203 040

-136 023

7 822

15 674

542

-3 098

Redovisat mot anslag

120 842

110 663

Anslagsmedel som tillförts räntekonto

-123 955

-107 023

-2 571

542

491

572

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln

0

-81

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag

491

491

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

142

574

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-203 182

-136 596

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

203 040

136 023

0

0

5 742

16 707

Avräkning med statsverket
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som
betalats till icke räntebärande flöde
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Ingående balans

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Övriga fordringar på statens centralkonto
Summa Avräkning med statsverket

Avsnittet Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag,
raden Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln i avsnittet, har inte
påverkats i år. Se även Tilläggsupplysningar.
Not 17

2018-12-31

2017-12-31

Myndighetskapital
Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell.
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Not 18
(tkr)

2018-12-31

2017-12-31

Ingående balans

1 282

1 103

Årets förändring

217

180

1 499

1 282

Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete

Utgående balans

Överenskommelsen med de lokala fackföreningarna har blivit försenad med
anledning av andra påverkande processer som behöver inväntas för nyttjandet
kommande år.
Not 19
(tkr)

2018-12-31

2017-12-31

Ingående balans

1 422

2 574

Under året nyupptagna lån

7 327

298

Årets amorteringar

-1 395

-1 450

Utgående balans

7 354

1 422

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

8 000

7 000

2018-12-31

2017-12-31

3 807

3 132

374

119

4 181

3 251

2018-12-31

2017-12-31

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter

7 536

5 918

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter

1 604

1 158

3 133

1 289

12 274

8 365

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar

Se not 11
Not 20
(tkr)

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Övrigt
Summa

Not 21
(tkr)

Upplupna kostnader

Övriga upplupna kostnader
Summa
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Not 22
(tkr)

2018-12-31

2017-12-31

13 840

18 580

0

511

13 840

19 091

inom tre månader

6 116

1 350

mer än tre månader till ett år

4 283

13 981

mer än ett år till tre år

2 517

1 880

923

1 369

13 840

18 580

Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer
eller privatpersoner
Summa
varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i
anspråk:

mer än tre år
Summa

Oförbrukade bidrag har minskat bl.a. på grund av att flera sekunderingar som
tidigare bidragsfinansierades numera finansieras över anslag. Ett stort bidragsfinansierat projekt i Ukraina har också avslutats. Arbetet tas vidare i mindre skala
och får en delvis ny inriktning under 2019 i ett nytt projekt med såväl anslagssom bidragsfinansiering
Not 23
(tkr)

2018-12-31

2017-12-31

Övriga förutbetalda intäkter

0

20

Summa

0

20

Övriga förutbetalda intäkter
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Not 24

År 2018
Belopp tkr
Uo 5 01:002 Ramanslag Internationell samverkan
05 01 002 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA

Enligt regleringsbrevet disponerar FBA en anslagskredit på 886 tkr.
FBA får disponera 3% av föregående års tilldelning 20 596 tkr enligt
regleringsbrevet lika med 617,9 tkr. Då anslagsparandet uppgick till
634,7 tkr, har en indragning gjorts på 16,8 tkr.
Anslaget är icke räntebärande. Anslagsposten får användas till
verksamhet som inte omfattas av OECD:s biståndskommitté (DAC)
direktiv.
Medlen får användas för att ställa personal till förfogande för
Europeiska utrikestjänsten efter samråd med Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet). Medlen får även användas för att ställa
personal till förfogande för NATO:s utbildnings-och träningsinsats i
Afghanistan och till FN:s fredsbevarande insats i Cypern (UNFICYP).

7 510

Av medlen ska minst 4 mnkr användas till personalstöd till OSSE:s
verksamhet, med särskilt fokus på OSSE:s oberoende institutioner,
strategiska positioner på sekretariat samt fältverksamhet i Centralasien och Östeuropa.

4 238

Högst 800 tkr får användas för en valobservatörinsats med
deltagande av svenska medborgare. Regeringen fattar särskilt beslut
för ändamålet. Vissa förberedelser kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan
på regeringsbeslut.

797

Av medlen får högst 5 mnkr användas till att främja följande verksamhetsområden:
Säkerhetssektorreform (SSR),

640

Avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter (DDR),

653

Samordna och utveckla det internationella samarbetet inom International Forum for the Challenges of Peace Operations (Challenges Forum),

2 344

Internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer.

1 293
4 930
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År 2018
Belopp tkr
Minst 11 mnkr ska användas för stöd till svenska civilsamhället i
syfte att öka kunskap och engagemang samt främja dialog och
debatt i Sverige och globalt kring frågor som rör internationellt
fredsfrämjande verksamhet; säkerhetspolitik; nedrustning och
icke-spridning; FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och
säkerhet och FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och
säkerhet. Kostnader relaterade till handläggning av stödet får ingå.
Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag till svenska
organsationer och stiftelser som verksamhetsstöd eller projektstöd.
Myndigheten ska fördela dessa medel jämsides med medel som
myndigheten disponerar inom utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd, anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 4
Biståndsverksamhet.

11 805

500

Medlen får utbetalas enligt myndighetens riktlinjer för statligt stöd
för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande
utveckling.
Not 25
07 01 001 Biståndsverksamhet
ap. 4 Biståndsverksamhet
Enligt regeringsbeslutet 2018-06-28 (UD2017/03909,
UD2017/20132/U (delvis) UD2017/20470/KH) har FBA tilldelats
ytterligare 2 mnkr, omdisponering. Enligt regeringsbeslutet 2018-1122 (UD2017/03909, UD2017/20132/U (delvis) UD2017/20470/KH)
har FBA tilldelats ytterligare 6,5 mnkr, omdisponering. Det innebär
en total ökning av anslaget med 8,5 mnkr under året.
Enligt regleringsbrevet har FBA ingen anslagskredit. Anslaget är icke
räntebärande.
FBA får disponera hela det ingående överföringsbeloppet 779 tkr då
detta understiger 3 % av föregående års tilldelning 39 900 tkr enligt
regleringsbrevet. Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s
biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som
bistånd.
Strategin för hållbar fred
Högst 15 mnkr får användas till genomförandet av strategin för
hållbar fred, inklusive stöd för internationella forskararbetsgrupper.
Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi.
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År 2018
Belopp tkr
FBA ska inom ramen för strategin i samråd med Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) förvalta, utveckla och genomföra verksamhet
med det svenska medlingsnätverket för kvinnor, vars medlemmar
utses av regeringen. FBA ska inom ramen för strategin prioritera
följande nationella och lokala situationer: Syrien och Tchadsjöregionen.

14 994

Strategiverksamhet för bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete
Medlen får användas till FBA:s genomförande av uppdrag i strategierna för Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Mali, Colombia,
Irak, Afghanistan, Myanmar, Somalia och Palestina samt Afrika söder
om Sahara. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier.
Medlen kan användas till förvaltningskostnader direkt kopplade till
strategigenomförandet. För en ökad flexibilitet under strategiperioden
medges FBA att inom ramen för tilldelade medel för bilateralt och
regionalt utvecklingssamarbete överstiga alternativt understiga det
totala strategibeloppet i en samarbetsstrategi för land eller region
med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska
samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

47 792

Fördelning av medel till organisationer
Medlen får användas för stöd till svenska civilsamhället i syfte att
öka kunskap och engagemang samt främja dialog och debatt i
Sverige och globalt kring frågor som rör internationell fredsfrämjande
verksamhet; säkerhetspolitik; nedrustning och icke-spridning; FN:s
säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet och FN:s
säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet.

8 731

Folke Bernadotteakademin får härvidlag lämna bidrag till svenska
organsationer och stiftelser som verksamhetsstöd eller projektstöd.
Myndigheten ska fördela dessa jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan,
anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagsposten 6 Fredsfrämjande - del till FBA.
Valobservation
Medlen får användas för valobservatörsinsatser med deltagande
av svenska medborgare. Regeringen fattar särskilda beslut för
ändamålet. Vissa förberedelser inför en insats kan dock initieras efter
överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i
avvaktan på regeringsbeslut. Medlen ska användas i enlighet med
gällande strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

90

7 691

FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN | ÅRSREDOVISNING 2018

År 2018
Belopp tkr
Internationella avtal
FBA får förhandla och ingå avtal samt överenskomma om eventuella
ändringar av eller säga upp befintliga avtal för verksamhet som
bedrivs inom ramen för myndighetens uppdrag i Sveriges strategier
för internationellt utvecklingssamarbete.
Not 26
07 01 001 Biståndsverksamhet
ap. 42 Internationell civil krishantering - del till FBA
Enligt regeringsbeslutet 2018-08-30 (UD2018/14222/ES) har
FBA anslag minskats med 1 mnkr. Detta har skett genom en
omdisponering av anslag. Enligt regleringsbrevet har FBA 2 550 tkr
anslagskredit. FBA har i år utnyttjat krediten med 447 tkr.
FBA får disponera hela det ingående överföringsbeloppet 1 754 tkr
då detta understiger 3% av föregående års tilldelning 80 250 tkr
enligt regleringsbrevet.
Insatser inom ramen för FN m.m.
Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för
insatser inom ramen för FN, om möjlighet ges. Av tilldelade medel
på anslagsposten fördelas högst 18 mnkr till FN.

17 125

Insatser inom ramen för EU
Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande
för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och
försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst
35 miljoner kronor för personalbidrag.

30 050

I följande insatser ska Folke Bernadotteakademin främst delta:
EU:s rådgivande insats i Irak (EUAM Irak)
EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)
EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien)
EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)
EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)
EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali)
EU:s integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM Libya)
Övriga insatser som Folke Bernadotteakademin bör delta i:
EU:s gränsstödsinsats i Palestina (EUBAM Rafah)
EU:s civila kapacitetsbyggande insats på Afrikas Horn och Indiska
Oceanen (EUCAP Somalia)
EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL Niger)
EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM Moldavien/
Ukraina)
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År 2018
Belopp tkr
Insatser inom ramen för OSSE
Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för
OSSE:s verksamhet. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 15 mnkr.

6 571

Folke Bernadotteakademin skall främst delta i: OSSE:s fältnärvaro
i Centralasien, Södra Kaukasien och Östeuropa, särskilt till OSSE:s
civila observatörsinsats i Ukraina. Sverige kan även bidra med personalbidrag till OSSE:s fältnärvaro i Västra Balkan.
Övriga insatser som Folke Bernadotteakademin bör delta i:
Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för
Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH). Till detta
fördelas 16 mnkr.

16 293

TIPH har haft ett utmanande år i den politiska kontext som insatsen
är verksam och kommer att avslutas i början av 2019. Detta är en
av flera orsaker till att insatsen har haft en hög personalrotation
under året, vilket också har inneburit högre kostnader för ersättning
av innestående semesterdagar än tidigare år. FBA finansierar därtill
en del av insatsens gemensamma kostnader där betalningen sker vid
två tillfällen per år med en ansenlig summa i dollar och följer därmed
dollarkursens fluktuation. Sammantaget har ovan nämnda faktorer
gjort det svårt att hamna på en exakt summa.
Insatsnära verksamhet

92

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen
och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas högst 7 mnkr till insatsnära verksamhet i form av
t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande,
bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling
eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd
för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande
verksamhet.

5 251

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder, där Sverige deltar
med personal, ska Folke Bernadotteakademin med ett långsiktigt
perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter. Till detta fördelas högst 11 mnkr. Inriktningen ska
ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

10 911
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År 2018
Belopp tkr
Kortare insatser under budgetåret
Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag
eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska ske i
samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
Not 27
07 01 004 Folke Bernadotteakademin
ap.1 Folke Bernadotteakademin
FBA utnyttjade år 2017 en kredit på 542 tkr av dåvarande anslagskredit på 3 211 tkr. Anslaget gick in med ett underskott på motsvarande belopp år 2018. För år 2018 har anslaget ett överskott på
2 571 tkr. Enligt regleringsbrevet disponerar FBA en anslagskredit på
3 718 tkr. Anslaget är räntebärande.
		
Myndighetens ramanslag för förvaltning har belastats med både
förvaltnings- och verksamhetskostnader, enligt myndighetens riktlinjer
för nyttjande av Folke Bernadotteakademins anslag.
		
Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.		
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
tkr

2018

2017

2016

2015

2014

Beviljad

8 000

7 000

8 000

10 000

11 000

Utnyttjad

7 354

1 422

2 574

4 055

4 503

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

-126

0

0

0

0

0

0

0

0

125

109

96

119

65

0

6 915

4 907

6 845

8 899

13 259

UO 5 01 06 ap.1

-

-

-

-

Avslutat

UO 7 01 01 ap.10

-

-

-

-

Avslutat

UO 7 01 04 ap.2

-

-

-

-

Avslutat

UO 7 02 01 ap.7

-

-

-

Avslutat

0

UO 5 01 02 ap.6

886

618

591

636

634

UO 7 01 01 ap.4

0

0

0

0

0

UO 7 01 01 ap.42

2 550

0

0

0

0

UO 7 01 04 ap.1

3 718

3 211

3 164

2 990

2 941

0

542

0

0

0

447

0

0

0

0

Anslagssparande UO 5 01 06 ap.1

-

-

-

-

Avslutat

Anslagssparande UO 7 01 01 ap.10

-

-

-

-

Avslutat

Anslagssparande UO 7 01 04 ap.2

-

-

-

-

Avslutat

Anslagssparande UO 7 02 01 ap.7

-

-

-

Avslutat

0

Anslagssparande UO 5 01 02 ap.6

393

635

541

136

2

Låneram Riksgäldskontoret

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad
Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som ej disponeras
Ej tillämpligt
Anslagskredit
Beviljad

Utnyttjad UO 7 01 04 ap.1
Utnyttjad UO 7 01 01 ap.42
Anslag
Ramanslag
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tkr

2018

2017

2016

2015

2014

72

779

896

202

410

Anslagssparande UO 7 01 01 ap.42

-447

1 754

3 831

67

3 118

Anslagssparande UO 7 01 04 ap.1

2 571

-542

3 098

532

2 236

Antalet årsarbetskrafter (st)

210

184

176

173

167

Medelantalet anställda (st)*

278

249

228

201

197

1505

1 378

1 273

1 228

1 279

Årets

0

0

0

0

0

Balanserad

0

0

0

0

0

Anslagssparande UO 7 01 01 ap.4

Bemyndiganden
Ej tillämpligt
Personal

Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring

* I beräkningen av medelantalet anställda 2015 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Stockholm den 22 februari 2019

Sven-Eric Söder, generaldirektör
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Folke Bernadotteakademin
(FBA) är myndigheten för fred,
säkerhet och utveckling
FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete.
Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja
freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med
civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av
EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s
första medlare.

Folke Bernadotteakademin
Myndigheten för fred, säkerhet
och utveckling

