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Förord
2017 har varit ett händelserikt år. Det har för FBA:s vidkommande präglats av 
fortsatt framgångsrikt samarbete med uppdragsgivare och partners, och flera nya 
betydelsefulla uppdrag. Regeringen gav under året FBA i uppdrag att bidra till den 
nya tematiska strategin för hållbar fred, vilken i stora delar sammanfaller med vårt 
instruktionsstyrda uppdrag. Vi har inlett arbetet med strategin och ser fram emot 
att tillsammans med Sida bidra till mer hållbar fred under de kommande åren. 

Detta känns särskilt angeläget i en tid med stora säkerhets- och utvecklings-
utmaningar, som också drabbar de eldsjälar som på olika sätt arbetar för fred. 
Särskilt brutalt påmindes vi om det i början av året, när Zaida Catalán fördes bort 
och mördades mitt under pågående uppdrag i Demokratiska republiken Kongo, 
DRK, i FN:s tjänst. Zaida var tidigare sekunderad av FBA till DRK, Afghanistan 
och Palestina och vi minns henne som en fantastisk kollega i fredens och det 
internationella samfundets tjänst.

Givet den svåra miljö vår personal verkar i, tar FBA säkerhetsfrågorna och 
myndighetens arbetsgivaransvar på stort allvar. Vi har under året utvecklat våra 
säkerhetsrutiner och intensifierat samarbetet med våra partners. Detta blir allt 
viktigare i takt med att myndigheten får fler uppdrag inom ramen för Sveriges 
utvecklingsstrategier för olika högriskländer.

FN har under året varit fortsatt prioriterat, parallellt med den svenska platsen 
i säkerhetsrådet. FBA har särskilt uppmärksammat ledarskapsfrågor inom 
FN, bland annat genom samverkan i Challenges Forum och genom en särskild 
långsiktig satsning på ledarskap, som redan resulterat i en första leverans i form 
av ett bidrag till en utbildning av framtida stabschefer inom FN. Vår verksamhet 
inom kvinnor, fred och säkerhet och arbetet med att stödja kvinnors deltagande 
som medlare är exempel på verksamheter som stärker regeringens ambitioner i 
säkerhetsrådet om ökad jämställdhet i fredsprocesser.  

Under året analyserade FBA på uppdrag av regeringen möjligheterna för Sverige att 
bidra till FN:s resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. I analysen konstaterade 
vi att svenska myndigheter och organisationer har många värdefulla erfarenheter 
att bygga på i det fortsatta arbetet med resolutionen. För FBA:s del är vårt arbete 
i Liberia under 2017 exempel på verksamhet som stärkt kapaciteten hos unga att 
bidra till fred och försoning. 

I Liberia hölls också val under året och vi deltog med valobservatörer där och på 
många andra ställen i världen inom ramen för de valobservationsinsatser som 
genomförs i EU:s och OSSE:s regi. För att utveckla och stärka den valresursbas som 
FBA använder för valobservation har också flera nya valobservatörer rekryterats 
och utbildats under året. Imponerande 1 150 personer visade intresse för de 120 
positionerna som nya valobservatörer.
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Sven-Eric Söder, generaldirektör

Avslutningsvis vill jag lyfta fram förberedelserna inför nästa års stora samverkans
övning Viking. De grundliga förberedelser som vi ägnat stor kraft åt under 2017 
är en förutsättning för att kunna genomföra denna unika övning på ett effektivt 
sätt tillsammans med våra partners. Viking 18 är en av många insatser som jag ser 
fram emot under 2018!

Sven-Eric Söder på besök i Palestina och Israel där Folke 
Bernadotte, FN:s första medlare, mördades under ett uppdrag 
1948. Foto: FBA
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Om årsredovisningen 
I denna årsredovisning redogör FBA för den verksamhet som myndigheten har 
bedrivit och de resultat som har uppnåtts under 2017. Myndighetens resultat 
analyseras och bedöms utifrån fastställd förordning med instruktion för FBA, 
myndighetens regleringsbrev för 2017 samt uppdrag till FBA att bidra till 
Sveriges olika geografiska och tematiska strategier för utvecklingssamarbete. 
FBA har under året arbetat med och redovisat ett antal regleringsbrevsuppdrag. 
Några av dessa uppdrag berörs också i årsredovisningen, integrerat i 
redovisningen av myndighetens samlade resultat. 

I detta inledande kapitel redogör FBA för regeringens styrning och inriktning, 
samt hur myndigheten utifrån detta har utvecklat sin egen styrmodell. 
Därefter följer en genomgång av hur FBA bedömer verksamhetens resultat 
samt redovisar kostnader per prestation. Kapitlet avslutas med en genomgång 
av myndighetens sammantagna ekonomiska omsättning. 

Kapitel två till sex behandlar myndighetens fem verksamhetsområden.
Varje kapitel inleds med en hänvisning till FBA:s uppdrag och målsättningar 
för respektive verksamhetsområde. Därefter presenteras myndighetens 
bedömning av verksamhetsområdets övergripande resultat och utveckling 
samt en samlad kostnadsredovisning. 

Samtliga prestationer inom respektive verksamhetsområde redovisas i sin 
helhet i ekonomiska termer, medan den beskrivande texten endast omfattar ett 
urval prestationer. Prestationerna har valts ut för att de sammantaget ska ge 
en balanserad bild av myndighetens verksamhet och utmaningar. De visar 
också bredden av teman, samarbets aktörer och geografi, som tillsammans med 
myndighetens verksamhetsområden ger den skärning som FBA:s prestationer 
är indelade i. 

I kapitel sju redovisas avslutningsvis utvecklingen av myndighetens 
organisation samt lednings- och verksamhetsstöd, följt av den finansiella 
redovisningen i kapitel åtta.

Personal- 
försörjning till 
internationella 
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Utbildning,  
samträning  
och övning

Forskning,  
policy- och  

metod- 
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Bilateralt  
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1. Inledning
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Regeringens styrning och inriktning 
I enlighet med FBA:s instruktion ska myndigheten bidra till att uppfylla 
regeringens övergripande bistånds-politiska mål, det vill säga skapa 
förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom 
och förtryck, samt bidra till internationell fred och säkerhet. I regeringens 
policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd ges 
en inriktning för hur utvecklingssamarbetet ska genomföras, vilka de svenska 
prioriteringarna är och hur dessa kan kopplas till den internationella 
utvecklingen. Agenda 2030 och de globala målen, där mål 16 handlar om att 
främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling och mål 5 
om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt, är av 
särskild relevans för FBA. 

De olika strategier som finns inom svenskt utvecklingssamarbete är viktiga 
instrument för att förverkliga policyramverkets inriktning. I augusti 2017 
fattade regeringen beslut om en ny tematisk strategi för hållbar fred 
2017–2022 baserat på det underlag som tagits fram av Sida och FBA. FBA 
förväntas bidra till sex av åtta delmål, som bland annat inkluderar stärkt 
kapacitet att förebygga väpnad konflikt och stödja inkluderande freds- och 
statsbyggande, stärkt deltagande och inflytande av kvinnor och unga i 
fredsprocesser samt stärkt kapacitet att främja mänsklig säkerhet i sviktande 
och konfliktdrabbade stater. 

Strategins inriktning omfattar stora delar av FBA:s instruktionsstyrda 
uppdrag, och operationaliseras därför inom ramen för ordinarie styrprocess. 
På så sätt skiljer den sig från de geografiska strategier som FBA också har fått i 
uppdrag att bidra till, vilka organiseras som projekt på myndigheten. Arbetet 
med strategin för hållbar fred inleddes redan 2017 men kommer framförallt att 
sätta sin prägel på kommande års planering och verksamhet. FBA redovisar 
den begränsade verksamhet som genomförts inom ramen för strategin redan 
2017 (motsvarande två miljoner kronor) under det avsnitt som handlar om ett 
medlingsnätverk för kvinnor.
 
Regeringens ambitioner vad gäller jämställdhet och arbete med kvinnor, fred 
och säkerhet kommer till uttryck genom flertalet strategiuppdrag till FBA, men 
även regleringsbrevsuppdragen om ett medlingsnätverk för kvinnor, jämställdhet 
i myndigheter, JiM, samt genomförandet av den nationella handlingsplanen 
för kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. Myndighetens arbete med dessa 
frågor presenteras löpande i denna årsredovisning, i myndighetens delrapport 
för JiM-uppdraget samt i rapporten till den nationella handlingsplanen för 
kvinnor, fred och säkerhet. Under året har FBA också analyserat den samlade 
externa och interna styrningen på området och gör bedömningen att myndig-
heten har kommit långt i arbetet, men att det finns ett antal aspekter att 
vidareutveckla framöver.
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Utvecklad styrmodell   
Under 2016 utarbetade FBA tre långsiktiga mål som fokuserar på effekterna av 
myndighetens verksamhet och sammanfattar FBA:s bidrag till fred, säkerhet 
och utveckling på lång sikt. De rör sig på en relativt hög abstraktionsnivå och 
har i första hand en motiverande och samlande funktion. 

Under 2017 har FBA arbetat vidare med att utveckla myndighetens målstyrning 
för att bland annat tydliggöra länken mellan de långsiktiga målen och de mål 
som står i centrum för myndighetens årliga planering och uppföljning. Arbetet 
med att utveckla myndighetens styrmodell har varit viktigt för att sätta ord på 
vad myndigheten avser uppnå genom myndighetens fem verksamhetsområden 
för att fullgöra sitt uppdrag och nå de långsiktiga målen. 

Resultatet av arbetet, som sjösattes i samband med planeringen inför 2018, är 
en styrmodell som utöver de tre långsiktiga målen består av fem verksamhets-
områdesmål (och ett sjätte mål för myndighetens lednings- och verksamhetsstöd) 
på fyra till fem års sikt, ett antal styrande tvåårsmål för respektive verksamhets -
område, samt prioriteringar med fokus på teman, samarbetsaktörer och länder. 

De fem mål som siktar in sig på myndighetens verksamhetsområden har fokus 
på den prestationsnära effekt som följer på de prestationer som myndigheten 
levererar inom respektive verksamhetsområde. Därmed överbryggar de 
avståndet mellan de visionsliknande långsiktiga målen och tvåårsmålen som 
ligger närmare myndighetens mer konkreta aktiviteter.
 
Sammantaget kan FBA:s styrmodell illustreras av bilden nedan.

UPPDRAG

LÅNGSIKTIGA MÅL

VERKSAMHETSOMRÅDESMÅL

TVÅÅRSMÅL OCH PRIORITERINGAR

AKTIVITETER

Personal  - 
för sörjning till 
internationella 
insatser

Utbildning, 
samträning 
och övning

Forskning, 
policy- och 
metod- 
utveckling

Bilateralt 
utvecklings-
samarbete inom 
fred och säkerhet

Stöd till civil-
samhället

Lednings- och  
verksamhets- 
stöd
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Bedömning av verksamhetens resultat
I likhet med föregående år har de övergripande resultatbedömningar som 
redovisas i varje kapitel varit föremål för en riktad diskussion i myndighetens 
ledningsgrupp. Diskussionen har inspirerats av myndighetens nya verksamhets-
områdesmål och de prestationsnära effekter som dessa uttrycker, men det är 
först efter 2018 som bedömningen av hur dessa har nåtts kan göras fullt ut. 
Tyngdpunkten i bedömningen av 2017 års resultat ligger genomgående på 
prestationer och prestationsnära effekter. Förutsättningarna för att bedöma 
prestationer varierar mellan myndighetens fem verksamhetsområden. Ibland 
finns etablerade metoder för att mäta och följa upp kvantitativa resultat i form 
av exempelvis antal sekunderingar, antal utbildningar och antal ansökningar 
om stöd från civilsamhället. I dessa fall kan myndigheten redovisa 
volymtabeller med statistik. 

Statistiken förutsätter i sin tur tydliga definitioner och kategoriseringar, 
vilket i sig är en utmaning. Denna utmaning kan illustreras av 
utbildningsverksamheten, där FBA gått från att främst genomföra enstaka 
kurser till exempelvis utbildningsprogram som också kan ha inslag av policy- 
och metodstöd. Det faktum att det inom verksamhetsområdet bilateralt 
utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet genomförs insatser som tar 
avstamp i de verktyg och metoder som finns inom övriga verksamhetsområden 
komplicerar bilden ytterligare. 

Myndigheten kommer att arbeta vidare med kategoriseringsfrågorna under 
kommande år. Ibland kan kvantitativ data kompletteras med bedömningar av 
prestationernas kvalitet, genom att FBA till exempel använder enkäter efter 
genomförda utbildningar, workshoppar och konferenser eller samlar in de 
utsändas erfarenheter. 

Prestationsnära effekter bedöms genom att FBA resonerar kring aspekter som 
bedöms maximera dessa effekter. Det kan till exempel handla om att analysera 
vilka möjligheter till förberedelser som myndighetens utsända har fått, om 
myndighetens konferenser, publikationer och annat policystöd har utformats 
med ett tydligt fokus på målgruppen och om myndighetens utbildningar och 
verksamhet i stort har jämställdhetsintegrerats. 

En generell utmaning i bedömningen av prestationsnära effekter är att det 
ofta tar tid innan myndighetens verksamhet får effekt. De handböcker som 
myndigheten lanserar under ett år kan till exempel rimligen inte få effekt 
förrän efter några år. Detsamma gäller de insatser, vanligtvis en kombination 
av till exempel utbildning och rådgivning, som FBA gör inom ramen för en 
bilateral utvecklingsstrategi. En annan utmaning är att verksamheten alltid är 
en del av ett större sammanhang. Alla prestationsnära effekter ligger därmed 
inte inom ramen för myndighetens direkta kontroll.

För att bedöma 2017 års resultat har FBA fortsatt satsningen på att låta externa 
aktörer utvärdera myndighetens verksamhet. Flera utvärderingar har under 
året fokuserat på myndighetens utbildningsverksamhet, vilket återspeglas i 
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redovisningen av verksamhetsområdet Utbildning, samträning och övning. 
FBA har också arbetat med att göra egna aggregerade och uppföljande analyser. 
I genomgången av verksamhetsområdet Personalförsörjning till internationella 
insatser finns en sammanställning av de utsändas synpunkter på och erfaren-
heter av stödet från FBA och i redovisningen av verksamhetsområdet Forskning, 
policy- och metodutveckling sammanfattas en uppföljning av det internationella 
dialog- och medlingsprogrammet. 

Redovisning av kostnader per prestation  
I denna årsredovisning görs en heltäckande redovisning av prestationers 
kostnader inom respektive verksamhetsområde. Faktiska gemensamma 
kostnader (inte schablonbaserade) fördelas per prestation baserat på antalet 
årsarbetskrafter inom respektive prestation, där också myndighetens utsända, 
inklusive valobservatörer, ingår. För de utsända beräknas fördelningen med en 
lägre faktor på grund av att de inte belastar myndighetens lednings- och 
verksamhetsstöd i lika hög utsträckning som myndighetens ordinarie personal. 
Samma typ av redovisning av kostnader per prestation gjordes även 2016, 
vilket innebär att en första jämförelse över tid nu är möjlig på prestations nivå. 
Fördelningen av gemensamma kostnader på verksamhets områdesnivå har 
alltid varit heltäckande och är därför jämförbar även med tidigare år. 

Prestationerna redovisas, som tidigare år, uppdelat i förvaltningskostnader 
respektive verksamhetskostnader. Förvaltningskostnaderna omfattar bland 
annat kostnader för FBA:s egen personal samt gemensamma kostnader för 
myndighetens ledning, lokaler, kontorsutrustning, anläggningstillgångar 
samt lednings- och verksamhetsstöd. Verksamhetskostnaderna omfattar 
direkta kostnader för den verksamhet som myndigheten bedriver. Det kan till 
exempel handla om löner och omkostnader för utsänd personal till internatio-
nella insatser, ekonomiska bidrag som myndigheten delar ut till civilsamhället 
samt andra kostnader, såsom kostnader för externa resurspersoner och rese-
kostnader som uppstår i direkt anslutning till genomförandet av myndighetens 
verksamhet.

I myndighetens riktlinjer för nyttjande av FBA:s anslag redovisas hur myndig-
heten belastar olika anslag med förvaltnings- respektive verksamhets kostnader. 
FBA har under året inlett en renodling av myndighetens ramanslag för 
förvalt ning, men fortfarande belastas detta anslag med både förvaltnings- och 
verksamhetskostnader. Detsamma gäller myndighetens olika sakanslag, där 
dock förvaltningskostnader endast belastar respektive sakanslag när 
regeringen har gett FBA ett explicit mandat att göra så. 

På anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagspost 6, tas 
vissa förvaltningskostnader för handläggningen av den så kallade Fredsmiljonen 
och på anslag 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 4, tas sådana förvaltnings-
kostnader som kan relateras till det direkta genomförandet av FBA:s uppdrag 
inom ramen för Sveriges olika bilaterala och regionala strategier för utvecklings-
samarbete. Anslag 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 42, belastas inte med 
några förvaltningskostnader. Kostnaderna för de insatsbesök som FBA:s hand-
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Diagram 1 visar fördelningen per verksamhetsområde av FBA:s totala omsättning på 
278 114 tkr. Av denna summa uppgår transfereringar till 22 938 tkr.

Total omsättning (tkr) – fördelat per verksamhetsområde 

39 638

45 625

119 968

23 161

49 722

Personalförsörjning till 
internationella insatser

Utbildning, samträning 
och övning

Forskning, policy- och 
metodutveckling

Stöd till civilsamhället

Bilateralt utvecklingssamarbete 
inom fred och säkerhet

läggare gör för att stödja den personal som är utsänd av FBA är av sådan verk sam-
hetsnära karaktär att de har klassats som verksamhetskostnad av FBA.

Sammantagen ekonomisk omsättning 
Diagrammet nedan visar FBA:s totala omsättning under 2017 indelat i 
myndighetens fem verksamhetsområden. Verksamhetsområdet Personal-
försörjning till internationella insatser är fortsatt störst, följt av verksamhets -
områdena Utbildning, samträning och övning respektive Forskning, policy- 
och metodutveckling. Omsättningen inom verksamhetsområdet Bilateralt 
utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet har som väntat ökat, i takt med 
bland annat tillkommande uppdrag. 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 metod-
utveckling samt stöd till samarbetsaktörer inom verksamhetsområdet 
Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet.



12 • FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2017

FBA 
sekunderar väl 
förberedda 
kvinnor och 
män inom 
myndighetens 
kunskapsområden.

“

Foto: FBA, MSB/Johan Lundahl (stora bilden)
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2. Personal-
försörjning till 
 internationella 
 insatser
Övergripande resultat och verksamhetsutveckling 
FBA ska i enlighet med myndighetens instruktion rekrytera, förbereda, sända ut 
och stödja civil personal som deltar i internationella freds- och krishanterings-
insatser. Uppdraget definieras vidare i regeringens Resultat strategi för internatio-
nell civil krishantering. Där tydliggörs att syftet med den internationella civila 
krishanteringen är att skapa förutsättningar för människor i konflikt- och post-
konfliktsituationer att leva i frihet, säkerhet och rättvisa. 

Verksamheten förväntas bidra till stärkt demokrati och jämställdhet, ökad 
respekt för mänskliga rättigheter och frihet från förtryck, samt värnad mänsklig 
säkerhet och frihet från våld. FBA:s uppdrag att rekrytera personal till interna-
tionella valobservationsinsatser är en del av regeringens Strategi för särskilda 
insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering. Mål sätt ningen med 
denna verksamhet är ett ökat antal medborgare som utövar sin rösträtt i fria 
och rättvisa val, och ett ökat antal oberoende och självständiga val. 

För att bedöma om internationella freds- och krishanteringsinsatser bidrar till 
stärkt demokrati och jämställdhet samt övriga mål i regeringens strategier, 
behövs en uppföljning av insatsernas resultat på längre sikt. Sådana uppfölj-
ningar är överlag komplexa, eftersom insatsers mandat ofta formuleras utifrån 
politiska överenskommelser och ambitioner snarare än vilka möjligheter som 
finns att följa upp om målen uppnås. 

Uppföljningen av valobservationsinsatser har liknande utmaningar. Valobser-
va tionsinsatsernas slutrapporter ska bidra till ökad kvalitet i genomförandet 
av val genom att ge rekommendationer till stater om hur de kan förbättra 
sin valprocess. Det är först när den berörda staten väljer att omsätta rekom-
mendationerna som insatsen får effekt. Nästkommande val genomförs 
oftast ett antal år senare, och det är inte förrän då det kan bedömas om 
valobservatörernas tidigare rapportering har lett till mer oberoende och 
självständiga val. 
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Givet dessa utmaningar vad gäller att bedöma effekter på samhällsnivå strävar 
FBA i första hand mot förbättrad mål- och mandatuppfyllelse i internationella 
freds- och valobservationsinsatser när myndigheten genomför verksamhet 
inom ramen för verksamhetsområdet Personalförsörjning till internationella 
insatser. Får att få så stor effekt som möjligt av denna verksamhet 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. FBA fortsätter därför att erbjuda 
insatsförberedande utbildningar för alla utsända och nominerar till tjänster 
som bedöms som strategiska i insatserna, däribland chefstjänster och råd-
givartjänster. Antalet årsarbetskrafter som FBA bedömer som strategiska 
har minskat marginellt under 2017 och uppgick under året till 24, vilket kan 
jämföras med 25 året innan. 

FBA kan kontinuerligt följa upp myndighetens prestationer inom verksam-
hetsområdet genom en löpande och nära dialog med de organisationer som 
tar emot den personal som FBA tillhandahåller, samt med andra svenska 
utsändande aktörer och Utrikesdepartementet, UD. Även dialogen med 
de utsända ger viktig information för att bedöma FBA:s verksamhet och 
förutsättningarna att bidra till insatsernas mål- och mandatuppfyllelse. De 
insatsavslutande enkäter som de utsända fyller i vid avslutat uppdrag ger viss 
information om hur FBA:s förberedande arbete fungerar. 

En sammanställning av enkäter från de utsända som avslutade sitt uppdrag 
under 2017 visar till exempel att de som fyllt i enkäten är nöjda med FBA:s 
rekryteringsprocess. Runt 90 procent instämmer med svarsalternativ fyra 
eller fem på en femgradig skala med påståendena att kommunikationen från 
FBA har fungerat väl, att FBA har varit tillgänglig för att svara på frågor under 
rekryteringsprocessen, och att FBA har gett svar på uppkomna frågor. När det 
gäller informations- och kunskapsbehov kopplade till de utsändas kontrakt 
instämmer drygt 80 procent med svarsalternativ fyra eller fem att dessa har 
tillgodosetts, medan fem procent instämmer endast till liten del (två på en 
femgradig skala). 

Efter de insatsförberedande utbildningar som FBA tillhandahöll 2017 instämde 
84 procent av de svarande deltagarna med svarsalternativ fyra eller fem och 
resterande 16 procent med svarsalternativ tre på en femgradig skala i påståendet 
att de efter utbildningen kände sig bättre rustade för kommande uppdrag. 
Utifrån detta bedömer FBA att myndighetens rekryteringsprocess och övriga 
förberedelser skapar goda förutsättningar för att de utsända ska vara väl 
förberedda för sina uppdrag.

Sammantaget gör FBA bedömningen att myndigheten under 2017 har 
sekunderat kvinnor och män med rätt kompetens inom myndighetens 
kunskapsområden. Dessa kvinnor och män har varit väl förberedda med 
fortsatt en tredjedel placerade på strategiska tjänster, inklusive chefstjänster. 
Myndigheten erbjuder ett personalbidrag av hög kvalitet till de internationella 
insatser myndigheten sekunderar till. FBA tar sitt arbetsgivaransvar för den 
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sekunderade personalen på stort allvar, och lägger exempelvis stor vikt vid att 
utveckla säkerheten för dem. FBA lägger förhållandevis mycket resurser per 
utsänd, vilket skapar förutsättningar för att myndigheten kan genomföra sitt 
uppdrag med hög kvalitet.

Genom en medveten och ambitiös verksamhetsutveckling kan FBA maximera 
verksamhetens prestationsnära effekt ytterligare. Under 2017 har resursbasen 
för valobservatörer varit i fokus för utvecklingsarbetet. Syftet har varit att 
bredda resursbasen och kunna erbjuda observatörer som är tillgängliga för 
insats med än mer varierade erfarenheter och med en jämnare balans mellan 
kvinnor och män. Totalt valdes under året 127 kandidater (81 kvinnor och 46 
män) ut av drygt 1 150 sökande. Ungefär hälften deltog i en grundkurs i 
valobservation vid något av de tre utbildningstillfällen som genomfördes 
under 2017, medan övriga bjuds in till kurser under 2018. När nya valobserva-
törer genomgått grundutbildningen och ingår i valresursbasen fokuserar FBA 
på att få dem antagna till uppdrag. 

De valobservationsinsatser som FBA bidrar med personal till genomförs i 
första hand av OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga 
rättigheter, ODIHR, och EU, men under året har FBA också undertecknat 
ett samarbetsavtal med den icke-statliga organisationen The Carter Center 
angående möjligheten att sekundera svenska valobservatörer från resursbasen 
till organisationens valobservationsinsatser. Avtalet ger bättre förutsättningar 
för en ökad svensk närvaro vid viktiga val, samt större möjligheter för svenska 
valobservatörer att få erfarenhet från olika typer av insatser. 

Att FBA tar sitt ansvar som arbetsgivare är en förutsättning för att kunna 
attrahera och rekrytera kompetent personal till såväl freds- och krishanterings-
insatser som till valobservationsinsatser. Flera incidenter i insatser under 2017 
har understrukit vikten av att fortsätta utveckla arbetet med säkerheten för 
utsänd personal, såväl FBA:s interna rutiner som samarbetet med partners. En 
annan del är att erbjuda rimliga och rättvisa villkor vid olika typer av 
insatsuppdrag. 

FBA:s satsning på personalförsörjning till FN har fortsatt under året. Flera 
av FN-tjänsterna är placerade på högkvarter med möjliga familjeposteringar, 
vilket är mer komplext och kräver en större arbetsinsats beträffande villkor 
och annan praktisk hantering än andra posteringar. Myndigheten är mån om 
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de utsända och har därför 
kartlagt hur andra myndigheter hanterar villkor för familjeposteringar, för 
att på sikt revidera gällande villkor. Genom kartläggningen har FBA inlett 
en dialog om de komplexa villkorsfrågorna med övriga berörda svenska 
utsändande myndigheter.  

Myndigheten har också bidragit till ett arbete tillsammans med flera inter-
nationella samarbetspartners för att tydliggöra arbetsgivaransvaret för utsänd 
personal. I samarbete med bland andra tyska Zentrum für Internationale 
Friedenseinsätze, ZIF, medverkade FBA under 2017 till att ta fram frivilliga 
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riktlinjer på området: Voluntary Guidelines on the Duty of Care to Seconded 
Civilian Personnel. Duty of care är ett centralt begrepp för organisationer som 
sekunderar personal till freds- och krishanteringsinsatser. Det reglerar vilka 
skyldigheter arbetsgivare har gentemot sina anställda men behandlar också 
vad som är god personalvård. 

Genom att stå värd för en internationell workshop på temat under hösten 
bidrog FBA till att bland andra EU, OSSE, Nato och FN kunde diskutera hur de 
såg på sitt ansvar gentemot de utsända i en insats och komma en bit på vägen 
mot en gemensam ansats. En sådan behövs för att medarbetare i fält ska ha så 
bra förutsättningar och arbetsförhållanden som möjligt.  

Totalt antal nominerade och antagna till internationella insatser
Tabellerna nedan visar det totala antalet nominerade och antagna till, samt 
årsarbetskrafter i, de freds- och valobservationsinsatser som FBA har sekunderat 
till under året. I genomgången av FBA:s prestationer återges även statistik i 
relation till de organisationer som FBA samarbetar med. Undantaget gäller FN 
där myndigheten inte redovisar siffror för antal nominerade och antagna 
eftersom detta inte säger något om FBA:s prestation. FN har ett annat 
förfarande än EU och OSSE vilket innebär att den personal som FBA erbjuder 
FN inte rekryteras i konkurrens med kandidater från andra länder. 

Den första tabellen visar att antalet nominerade och antagna till freds- och 
krishanteringsinsatser har varit fler än föregående år, med en ökning i andelen 
nominerade och antagna kvinnor. Antalet årsarbetskrafter har däremot gått 
ner något. 

Den andra tabellen visar antalet nominerade, antagna av de nominerade 
respektive årsarbetskrafter till valobservationsinsatser. 2017 var andra året 
som FBA hade det fulla arbetsgivaransvaret för svenska valobservatörer. FBA 
konstaterar att både intresset från observatörer och behovet av internationella 
valobservationsinsatser är stort, inte minst i kontroversiella eller jämna val 
som i Kenya, Liberia och Honduras. 

Antalet antagna har ökat, med ungefär samma fördelning mellan kvinnor och 
män som tidigare. Detta ska ses i ljuset av att utvecklingen av valresursbasen 
samtidigt tog mycket kraft under året. Av antalet antagna valobservatörer 
var 31 stycken långtidsobservatörer, jämfört med 19 året innan. Dessa har 

Tabell 1 visar antalet nominerade, antagna av de nominerade och antal årsarbetskrafter till freds- och 
krishanteringsinsatser per år.  

Sekunderingar till freds- och 
krishanteringsinsatser

2017 2016 2015

Antal nominerade 94 
(46 kvinnor, 48 män)

88 
(39 kvinnor, 49 män)

83

Antal antagna av de nominerade 35 
(23 kvinnor, 12 män)

31 
(16 kvinnor, 15 män)

27

Antal årsarbetskrafter 70
(37 kvinnor, 33 män)

74 
(37 kvinnor, 37 män)

75
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Valobservatörer 2017 2016

Antal nominerade 150 
(63 kvinnor, 87 män)

149 
(69 kvinnor, 80 män)

Antal antagna av de nominerade 139 
(61 kvinnor, 78 män)

114 
(49 kvinnor, 65 män)

Antal årsarbetskrafter 5 

(1,5 kvinnor och 3,5 män)
5,5 

(2 kvinnor och 3,5 män)

Tabell 2 visar antalet nominerade, antal antagna av de nominerade och antal årsarbetskrafter till 
valobservationsinsatser per år. Antalet årsarbetskrafter är för litet för att på ett meningsfullt sätt redovisas 
uppdelat per organisation i påföljande tabeller.  

Tabellen nedan visar FBA:s personalbidrag till freds- och valobserva tions-
insatser räknat i årsarbetskrafter per kunskapsområde. Vad gäller skillnader 
mellan år är det svårt att dra några långtgående slutsatser. Många tjänster går 
att kategorisera i fler än ett kunskapsområde, och tidpunkter för inledning och 
avslut av tjänster spelar relativt stor roll för antalet årsarbetskrafter från år till år. 

Det kan ändå noteras att årsarbetskrafterna inom ledarskap och politisk 
rådgivning minskar, vilket bland annat är en följd av att flera EU-insatser där 
dessa tjänster funnits har dragits ner eller avslutats under året. Observation, 
konfliktförebyggande och konfliktlösning ökar, trots en markant nedgång 
vad gäller observatörstjänster. Skillnaden speglar istället en ökning vad gäller 
konfliktförebyggandetjänster, främst inom ramen för FN. Även kategorin 
kvinnor, fred och säkerhet har ökat, efter en satsning på bland annat 
genusrådgivartjänster från FBA:s sida. 

Fördelning per kunskapsområde Antal 
årsarbetskrafter 

2017

Antal 
årsarbetskrafter 

2016

Antal 
årsarbetskrafter 

2015

Multifunktionell ledning och 
samverkan

3 5 7

Ledarskap och politisk rådgivning 25 29 21

Observation, konfliktförebyggande 
och konfliktlösning

29 25 25

Avväpning, demobilisering och åter-
anpassning av f.d. kombattanter

2 1 0

Kvinnor, fred och säkerhet 
(FN:s resolution 1325)

5 3 4

Rättsstatsuppbyggnad, mänskliga 
rättigheter och stöd till val

10 13 10

Säkerhetssektorreform 0 2 1

Säkerhet i fält 0 2 3

Övriga sekunderingar 1 3 4

Tabell 3 redovisar antalet årsarbetskrafter i genomsnitt för tjänster inom myndighetens kunskapsområden.   

generellt större insyn och mer ansvar i insatsen och är därmed placerade på 
positioner med hög relevans, i enlighet med FBA:s ambition. 
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Kostnadsredovisning
Kostnaderna och intäkterna för verksamhetsområdet Personalförsörjning 
till internationella insatser framgår av tabellen nedan. Tabellen visar att 
kostnaderna är marginellt lägre än föregående år, och att den relativt stora 
ökningen i jämförelse med 2015 vidmakthålls. Den ökning i uppdrag och 
anslagsintäkter, inklusive valobservationsuppdraget som FBA fick inför 2016, 
har stabiliserats på en hög nivå. Att kostnaderna inte går ner mer, trots det 
något minskade antalet årsarbetskrafter, hänger ihop med en ökning av 
tjänster i FN, som generellt sett är dyrare än exempelvis den typ av tjänster i 
OSSE som har minskat. 

Kostnader och intäkter 2017 
(tkr)

2016 
(tkr)

2015 
(tkr)

Intäkter av anslag 111 928 106 533 90 724

Övrigt 8 040 14 170 12 954

Kostnader totalt 119 968 120 703 103 678

Tabell 4 visar FBA:s kostnader och intäkter för verksamhetsområdet Personalförsörjning till internationella insatser. 

Nästa tabell visar kostnaderna för 2017 uppdelat på samtliga prestationer. 
Personalförsörjning till EU var fortsatt störst och ökade under året i takt 
med att ett antal Brysselbaserade sekunderingar i form av kostnadsdrivande 
familjeplaceringar föll in. 

Kostnaderna för personalförsörjning till FN har ökat i förhållande till tidigare 
år. Det ligger i linje med den medvetna satsning som FBA har gjort på FN och 
är ett uttryck för Sveriges stöd till FN under de år som Sverige sitter i FN:s 
säkerhetsråd. FN:s rekryteringsförfarande med omfattande avtalsprocesser 
är arbetsintensivt, men fördelningen mellan kostnadsslagen visar en positiv 
trend mellan förvaltnings- och verksamhetskostnader som tyder på att förra 
årets satsning på utvecklade arbetssätt gentemot FN har fallit väl ut. 

Verksamhetskostnaderna för personalförsörjning till OSSE har minskat 
betydligt, som ett resultat av att rekryteringsprocessen till OSSE:s fältinsatser 
avstannade under 2017. Förvaltningskostnaderna var däremot i nivå med 
2016. Dels måste FBA upprätthålla nätverk och samverka med de institutioner 
som är ansvariga för OSSE:s fältinsatser, dels fortsätter handläggningen 
av valobservationsinsatserna till OSSE. Kostnadsminskningen vad gäller 
personalförsörjning till övriga insatser beror på att flera mindre insatser från 
tidigare år har avslutats. Prestationen har under året i princip renodlats till 
Temporary International Presence in Hebron, TIPH.



FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2017 • 19  

Typ av kostnad och 
prestation

2017 
(tkr)

2016 
(tkr)

Förvaltningskostnader 7 682 6 774

Verksamhetskostnader 44 729 40 556

Personalförsörjning till EU 52 411 47 330

Förvaltningskostnader 2 955 2 435

Verksamhetskostnader 16 922 11 910

Personalförsörjning till FN 19 877 14 345

Förvaltningskostnader 3 305 3 648

Verksamhetskostnader 17 172 24 876

Personalförsörjning till OSSE 20 477 28 524

Förvaltningskostnader 1 961 1 742

Verksamhetskostnader 17 089 21 100

Personalförsörjning till övriga 
insatser

19 050 22 842

Förvaltningskostnader 7 380 6 677

Verksamhetskostnader 772 985

Verksamhetsutveckling och 
kunskapsuppbyggnad, 
personalförsörjning

8 152 7 663

Tabell 5  visar FBA:s kostnader för prestationer inom personalförsörjning till internationella insatser.

Efter dessa redovisningar av de sammanlagda prestationerna inom verksam-
hetsområdet följer nu exempel på verksamhet och resultat inom några av dem.

Personalbidrag till EU
Personalbidraget till EU:s krishanteringsinsatser fortsätter att dominera 
volym- och kostnadsmässigt i förhållande till övriga organisationer, men 
FBA:s möjligheter att öka bidraget har minskat. Detta beror dels på en 
utfasning av vissa insatser, som till exempel EULEX i Kosovo, dels på att 
EUPOL COPPS i Palestina valde att inte förlänga FBA-anställdas kontrakt 
under 2017. Det senare bedömer FBA vara en konsekvens av att myndigheten 
under året pekade på den problematiska arbetssituation som förelåg inom 
insatsen, vilket bland annat ledde till en arbetsrättslig process som avgjordes 
till FBA:s fördel. Samtidigt fattade EU under slutet av året beslut om en ny civil 
insats, EUAM i Irak. Sverige och FBA har fått personal antagna till insatsen, 
vilket dock ger volym- och kostnadsmässigt utslag först kommande år. 

EU-insatserna har varit huvudfokus för den myndighetssamverkan som sker 
i samrådsgruppen för internationella fredsinsatser. Gruppen har bland annat 
lämnat förslag på hur det svenska initiativet om så kallade Crisis Response 
Teams inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 
kan vidareutvecklas. I samverkan med övriga utsändande myndigheter 
har FBA också under året haft en dialog med EU:s utrikestjänst, EEAS, 
som resulterat i att FBA axlat ett nationellt kontaktpunktskap kopplat till 
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det insatshanteringssystem som EU:s utrikestjänst använder, Goalkeeper. 
Systemet implementerades på FBA under senare delen av 2017 och har ökat 
möjligheterna till säker kommunikation med EEAS och nationella myndigheter 
i övriga medlemsländer. 

Tabellen nedan visar att antalet nominerade och antagna till EU:s krishan-
teringsinsatser är i paritet med föregående år, vilket siffran för antalet 
årsarbetskrafter bekräftar.

Sekunderingar till EU:s freds- och 
krishanteringsinsatser

2017 2016 2015

Antal nominerade 59 58 52

Antal antagna 14 16 14

Andel antagna av de nominerade 24 % 27 % 27 %

Antal årsarbetskrafter 36   
(19 kvinnor, 17 män)

37 41

Tabell 6 redovisar antal nominerade, antal antagna, andel antagna av de nominerade samt årsarbetskrafter till 
EU:s krishanteringsinsatser.

Antalet nominerade och antagna valobservatörer till EU är högre än 2016. 
Även om andelen antagna fortfarande är lägre än för OSSE:s valobservations-
insatser, ser FBA ett värde i att kunna nominera och erbjuda ett antal observa-
törer med relevanta kunskaper från resursbasen även till EU-insatser. 

Valobservatörer EU 2017 2016

Antal nominerade 45 
(18 kvinnor, 27 män)

38 
(18 kvinnor, 20 män)

Antal antagna av de nominerade 34
(16 kvinnor, 18 män)

20 
(7 kvinnor, 13 män)

Andel antagna av de nominerade 76 % 53 %

Tabell 7 redovisar antal nominerade, antal antagna samt andel antagna av de nominerade till EU:s 
valobservationsinsatser.

Personalbidrag till OSSE
Den negativa trenden vad gäller OSSE:s fredsinsatser har bestått sedan 2016. 
En incident med dödlig utgång mot observatörsinsatsen i Ukraina i april 
ledde till ett stopp för utstationeringar som höll i sig under hela året, vilket 
återspeglar sig i tabellen nedan där antalet årsarbetskrafter har minskat i 
förhållande till 2016.  FBA har under året fokuserat på att ha en dialog med 
OSSE om säkerhetsarbetet för att säkerställa att FBA:s utsända har en så trygg 
arbetsmiljö som möjligt framöver. 
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Sekunderingar till OSSE:s 
fredsinsatser

2017 2016 2015

Antal nominerade 13 16 21

Antal antagna 2 2 10

Andel antagna av de nominerade 15 % 13 % 48 %

Antal årsarbetskrafter 12   
(3 kvinnor, 9 män)

17 12

Tabell 8 redovisar antal nominerade, antal antagna, andel antagna av de nominerade samt årsarbetskrafter till 
OSSE:s fredsinsatser.

FBA har kontinuerligt försett OSSE:s valobservationsinsatser med personal. 
Till valet i Albanien nominerade FBA både korttidsobservatörer, långtids-
observa törer och en statistiker till OSSE:s valobservationsinsats. Dessa 
kontrakterades och genomgick en insatsförberedande utbildning för uppdraget. 
Med kort varsel flyttades dock valdatumet fram, vilket gjorde att flera av de 
kontrakterade personerna inte längre var tillgängliga. FBA valde då att 
rekrytera ersättare ur den grupp nya observatörer som just genomgått 
myndighetens grundutbildning i valobservation, och kunde genomföra en 
kortare insatsförberedande utbildning för de nyrekryterade parallellt med 
grundutbildningen. Detta gjorde att FBA till slut skickade tolv korttids-
observatörer (tre män och nio kvinnor), två långtidsobservatörer (båda män) 
och en statistiker (man) till OSSE:s valobservationsinsats. FBA kunde bidra 
med ett väl förberett personalbidrag, som också utgjorde ett positivt bidrag till 
insatsens könsfördelning. 

Tabellen nedan visar att antalet antagna valobservatörer till OSSE är ungefär 
samma som 2016 och att även andelen kvinnor/män i stort är densamma. 

Valobservatörer OSSE 2017 2016

Antal nominerade 101
(44 kvinnor, 57 män)

111 
(51 kvinnor, 60 män)

Antal antagna av de nominerade 101
(44 kvinnor, 57 män)

94 
(42 kvinnor, 52 män)

Andel antagna av de nominerade 100 % 85 %

Tabell 9 redovisar antal nominerade, antal antagna samt andel antagna av de nominerade till OSSE:s 
valobservationsinsatser.

Personalbidrag till FN
FBA har fortsatt prioriterat personalbidrag till FN:s fredsinsatser och har bland 
annat utvecklat myndighetens arbetssätt i förhållande till FN. Arbetet har gett 
resultat i form av ett gradvis ökande antal årsarbetskrafter, vilket nedanstående 
tabell visar. Den långsiktiga investering i form av nätverksskapande som FBA 
har satsat på har gett utdelning, och varit nödvändig gentemot FN-systemet 
som inte arbetar med nomineringar till utlysta tjänster, utan direkta 
förfrågningar om personal till specifika positioner. 

Sekunderingar till FN 2017 2016 2015

Antal årsarbetskrafter 11
(8 kvinnor, 3 män)

6 3

Tabell 10 redovisar antal årsarbetskrafter till FN:s fredsinsatser.
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“FBA erbjuder 
målgrupps-
anpassade och 
jämställdhets-
integrerade 
utbildningar.

Foto: FBA
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3. 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 freds- och krishanteringsinsatser samt annat 
arbete inom internationell fredsfrämjande verksamhet. När FBA genomför 
verksamhet inom ramen för verksamhetsområdet Utbildning, samträning 
och övning är ambitionen stärkt kapacitet hos individer och organisationer 
att bedriva och utveckla fredsfrämjande verksamhet. För att få så stor effekt 
som möjligt av denna verksamhet erbjuder FBA målgruppsanpassade och 
jämställdhetsintegrerade utbildningar och övningar som tar avstamp i aktuell 
kunskap samt myndighetens pedagogiska profil och koncept för bärkraftig 
kunskapsuppbyggnad. 

I likhet med förra året har FBA upplevt en hög efterfrågan på olika typer 
av utbildningsinsatser gentemot specifika målgrupper. Myndigheten 
gör bedömningen att utbildningar riktade till en specifik målgrupp har 
goda förutsättningar att inte bara bidra till enskilda deltagares lärande 
utan också åstadkomma mer varaktiga resultat. FBA har också sett att de 
riktade utbildningsinsatser som myndigheten genomfört inte sällan leder 
till förfrågningar om uppföljande insatser med fokus på rådgivning och 
mentorsstöd.

Chefer inom FN är en av de målgrupper som FBA har satsat på under året. En 
grundläggande förutsättning för att utveckla internationella freds- och 
krishanteringsinsatser som verktyg är att de har ett gediget ledarskap och 
frågan har länge varit prioriterad av såväl Sverige som FN. FBA har därför 
under året utvecklat sitt erbjudande inom ledarskapsutveckling. Under 
hösten genomfördes en pilotkurs för FN inom ramen för organisationens 
stöd till ledarskapsutveckling för stabschefer i regi av avdelningen för FN:s 
fredsfrämjande insatser och FN:s politiska avdelning, DPKO respektive DPA. 
Syftet med ledarskapsutbildningen är att genom dessa nyckelfunktioner i 
fredsinsatserna stärka ledarskapet inom FN generellt. 
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FBA har också alltmer börjat göra strategiska urval av deltagare till de öppna 
kurser som myndigheten genomför – exempelvis kurserna i avväpning, 
demobilisering och återintegrering av före detta kombattanter, DDR, och 
säkerhetssektorreform, SSR. FBA bedömer att motiverade deltagare som 
deltar aktivt i en utbildning har bättre förutsättningar att uppnå läromålen 
för utbildningen. Deltagare som redan har en position med möjlighet att 
direkt applicera det som lärs ut har dessutom goda förutsättningar att stärka 
kapaciteten också på organisatorisk nivå. 

Att jämställdhetsintegrera utbildningar är ett sätt att höja dess kvalitet och 
därigenom maximera den prestationsnära effekten. Under 2017 har FBA 
därför genomfört ett utvecklingsarbete i syfte att ta fram stödverktyg som 
kan användas vid jämställdhetsintegrering av utbildningar. Det finns nu 
bland annat en checklista som tydliggör vad som är viktigt att tänka på vid 
planering och genomförande av en utbildning. Myndigheten gör bedömningen 
att detta har lagt en god grund för fortsatt jämställdhetsintegrering av FBA:s 
utbildningar. 

Under 2016 gjordes en extern utvärdering av den interna pedagogiska satsning 
som då lanserades för att höja kvaliteten på myndighetens utbildnings verksamhet. 
En ny utvärdering genomfördes 2017 med fokus på de resultat som den interna 
satsningen genererat, i form av konkreta förändringar i myndighetens 
utbildningar. 

Utvärderingen pekar på att de som genomgått internutbildningen i FBA:s 
pedagogiska profil tillämpar de färdigheter utbildningen gett i sitt arbete. Det 
betyder att myndighetens utbildningar överlag nu har tydliga och mätbara 
läromål, vilket säkerställer utbildningarnas relevans och resultatfokus. 
Utvärderingen konstaterar att FBA fortsatt genomför utbildningar som 
deltagarna anser vara värdefulla och relevanta, där den utvecklade 
pedagogiken är en tydlig del. En utmaning är samtidigt att hålla den 
pedagogiska kunskapen levande och att föra den vidare till nya medarbetare 
och de externa experter och föreläsare som ofta bidrar till FBA:s utbildningar. 

En samlad analys av de utvärderingar som genomförts efter 2017 års 
utbildningar visar att deltagarnas svar ligger i linje med resultatet från den 
externa utvärderingen, och också i stort sett på samma nivå eller marginellt 
högre än 2016. 80 procent av dem som besvarat enkäten ansåg till exempel att 
utbildningen de gått i mycket hög eller hög utsträckning gjorde dem bättre 
förberedda på den miljö eller det arbete de hade framför sig. Vad gällde graden 
av aktivitet hos deltagarna ansåg 81 procent att utbildningen aktiverat och 
utmanat dem i mycket hög eller hög utsträckning.

Sammantaget gör FBA bedömningen att myndigheten under 2017 har utvecklat 
utbildningsverksamheten vad gäller jämställdhetsintegrering och anpassning 
till myndighetens pedagogiska profil. Utbildningarna är också efterfrågade och 
målgruppsanpassade. Kopplingen till aktuell forskning och evidensbaserad 
kunskap kan dock stärkas ytterligare.
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Under året följde FBA även upp de mer långsiktiga resultaten inom verksam-
hetsområdet Utbildning, samträning och övning genom att med stöd av 
externa utvärderare mäta resultat av tidigare utbildningsinsatser, inklusive 
– om möjligt – resultat i form av beteendeförändringar och förändringar på 
insats- och organisationsnivå. Uppföljningarna, inom säkerhetssektorreform 
respektive inom ledarskap och politisk rådgivning, inleddes under slutet av 
2017 och resultaten från den senare presenteras nedan. På sikt vill myndig heten 
göra denna typ av utvärderingar och uppföljningar mer systematiskt. Dels för 
att kunna göra mer träffsäkra bedömningar av resultat från utbildnings- och 
övningsverksamheten i stort, dels som ett led i att utveckla myndighetens 
pedagogiska profil vidare.  

Totalt antal utbildningar och övningar 
Under 2017 har myndighetens nya kursadministrativa system kunnat användas 
fullt ut för ansökningar till och planering av samtliga utbildningar som FBA 
har genomfört. Det nya systemet har också skapat bättre förutsättningar för 
att ta fram statistik. 

Tabellen nedan omfattar de tillfällen där FBA haft helhetsansvar, inte 
utbildningar där FBA har bidragit med exempelvis en modul inom ramen för 
en större utbildningsinsats. Tabellen visar att det totala antalet utbildningar 
inom verksamhetsområdet är detsamma som året innan, liksom antalet 
utbildningsdagar. De insatsförberedande utbildningar som dominerar stort i 
antal omfattar ofta endast en eller ett par deltagare, varför genomsnittet för 
antalet kursdeltagare per utbildning även för 2017 är relativt litet. FBA har fler 
kvinnor än män som kursdeltagare (och en grupp där uppgift om kön saknas). 
Strävan mot jämn balans mellan kvinnor och män är en av de aspekter som 
uppmärksammas i myndighetens nya checklista för jämställdhetsintegrering 
av utbildningar.

Utbildningar 2017 2016 2015

Totalt antal utbildningar 78 78 64

Totalt antal utbildningsdagar 222 223 211

Totalt antal kursdeltagare 824 859 772

Genomsnitt antal kursdeltagare per 
utbildning

11 11 12,1

Andel deltagare kvinnor/män i 
procent

54/41
(5 övriga)

50/50 47/53

Tabell 11 visar det totala antalet utbildningar som FBA genomfört. 

Verksamhetsområdet Utbildning, samträning och övning innehåller även 
övningar som inte ingår i statistiken ovan. Utöver de förberedelser för 
övningen Viking 18 som pågått under året, bidrar FBA också regelbundet till 
den multifunktionella samverkansövningen UNCIVSOC som genomförs av 
Försvarsmaktens internationella centrum, SWEDINT. Övningen riktar sig till 
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civil personal i FN-insatser och går parallellt med den motsvarande övningen 
UNSOC, vars målgrupp är militär personal. Under 2017 genomfördes två 
övningar, som bland annat innehöll interaktiva samverkans-moment där civil 
och militär personal arbetade tillsammans för att lösa uppgifter i en fiktiv 
fredsinsats. 

Tabellen nedan visar 2017 års utbildningar fördelat på myndighetens kunskaps-
områden. Kategorin Övriga utbildningar fortsätter att dominera i och med det 
relativt stora antalet insatsförberedande utbildningar, IFU, som har genomförts 
för personal som sekunderats till freds- och valobservationsinsatser under 
året. Inom kunskapsområdet kvinnor, fred och säkerhet har FBA genomfört 
fler utbildningar än tidigare, till exempel utbildningar i jämställdhets-
integrering till stöd för EU:s krishanteringsinsatser. Tabellen visar också en 
ökning av antalet utbildningar inom kunskapsområdet Rättstatsuppbyggnad, 
mänskliga rättigheter och stöd till val. I denna kategori ryms de grundkurser 
för valobservatörer som genomfördes som en del i att utveckla resursbasen för 
valobservation. FBA har också satsat på att höja kompetensen om mänskliga 
rättigheter och rättighetsperspektivet bland myndighetens egna medarbetare. 

Kunskapsområde Antal utbildningar och 
övningar 2017

Antal utbildningar och 
övningar 2016

Antal utbildningar och 
övningar 2015

Multifunktionell led-
ning och samverkan

1 2 1

Ledarskap och politisk 
rådgivning 

0 2 3

Observation, konflikt-
förebyggande och 
konfliktlösning

5 6 6

Avväpning, demo-
bilisering och åter-
anpassning av f.d. 
kombattanter

4 2 1

Kvinnor, fred och 
säkerhet (FN:s resolu-
tion 1325)

7 4 5

Rättsstatsuppbyggnad, 
mänskliga rättigheter 
och stöd till val

6 1 1

Säkerhetssektorreform 5 6 6

Säkerhet i fält 4 4 8

Övriga utbildningar,  
varav IFU/IFU val-
observation

46
(29/15)

51
(26/17)

34

Totalt 78 78 65

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 intäkterna och 
kostnaderna har ökat i förhållande till föregående år. Den främsta anledningen 
till detta är att förberedelsearbetet inför övningen Viking 18 intensifierades 
under 2017. Intäkterna kommer främst från anslag, men i ökande grad från 
bidrag.

Kostnader och intäkter 2017 2016 2015

Intäkter av anslag 44 647 40 175 32 845

Övrigt 5 075 2 587  6 220

Kostnader totalt 49 722 42 762 39 065

Tabell 13 visar FBA:s kostnader och intäkter för verksamhetsområdet Utbildning, samträning och övning. I posten 
övrigt ingår avgifter för utbildningsverksamhet med 1 354 tkr. 

Viking är en av världens största civil-militära övningar som nästa gång äger 
rum i april 2018. FBA har åtagit sig att, i samverkan med Försvarsmakten, 
koordinera deltagande från samarbetsorgan och organisationer som är 
relevanta för den civila dimensionen, inklusive FN, EU, civila myndigheter och 
civilsamhället, under såväl planering som genomförande av övningen. För att 
åstadkomma hållbara resultat för myndighetens räkning har FBA fört in tre 
teman; ledarskap, gender och skydd av civila, som utgör centrala perspektiv i 
övningens civila delar. 

Planering och genomförande av övningen Viking 18 är en komplex och ekonomiskt 
omfattande verksamhet som involverar flera olika kompetenser på myndigheten. 
FBA:s arbete med Viking 18 organiseras som ett projekt, som under förberedelse-
tiden tar relativt stora resurser i anspråk inom ramen för prestationen multi-
funktionell ledning och samverkan, vilket tabellen nedan visar.

Tabellen visar också att andra prestationer istället minskat kostnadsmässigt. 
Prestationen kvinnor, fred och säkerhet är ett exempel, där kostnaderna 
minskat trots utökat antal utbildningar. Detta beror på att FBA:s stöd till 
utbildningar i jämställdhetsintegrering i stor utsträckning har genomförts 
med fokus på ägarskap för den berörda aktören eller insatsen, vilket också 
har inneburit att kostnaderna för FBA:s del har kunnat hållas nere. Andra 
prestationer som utmärker sig är prestationen verksamhetsutveckling och 
kunskapsuppbyggnad som är fortsatt kostnadsmässigt omfattande. Inom 
denna prestation ryms bland annat myndighetens utbildningsadministration, 
utveckling av pedagogik samt inte minst de många insatsförberedande 
utbildningar som FBA genomför varje år. 
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Typ av kostnad och 
prestation

 2017 
(tkr)

2016 
(tkr)

Förvaltningskostnader 2 792 2 556

Verksamhetskostnader 1 998 2 563

Observation, konfliktföre-
byggande och konfliktlösning, 
utbildning

4 789 5 119

Förvaltningskostnader 1 312 765

Verksamhetskostnader 764 481

Rättsstatsuppbyggnad, 
mänskliga rättigheter och stöd 
till val, utbildning

2 076 1 247

Förvaltningskostnader 1 999 2 368

Verksamhetskostnader 1 481 965

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

3 480 3 333

Förvaltningskostnader 2 098 2 092

Verksamhetskostnader 424 389

Säkerhetssektorreform, 
utbildning

2 522 2 481

Förvaltningskostnader 2 921 3 986

Verksamhetskostnader 802 761

Kvinnor, fred och säkerhet, 
utbildning

3 724 4 747

Förvaltningskostnader 3 047 3 722

Verksamhetskostnader 2 363 1 980

Säkerhet i fält, utbildning 5 410 5 701

Förvaltningskostnader 9 399 3 112

Verksamhetskostnader 3 989 943

Multifunktionell ledning och 
samverkan, utbildning

13 388 4 056

Förvaltningskostnader 645 1 594

Verksamhetskostnader 507 524

Ledarskap och politisk 
rådgivning, utbildning

1 152 2 119

Förvaltningskostnader 12 255 12 763

Verksamhetskostnader 927 1 196

Verksamhetsutveckling och 
kunskapsuppbyggnad, 
utbildning

13 182 13 959

Tabell 14 visar FBA:s kostnader för prestationer inom utbildning, samträning och övning.
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Efter dessa redovisningar av de sammanlagda prestationerna inom verksam-
hetsområdet följer nu exempel på verksamhet och resultat inom några av dessa 
prestationer.

Dialog- och medlingsprogrammet
Under 2016 initierade FBA ett nytt dialog- och medlingsprogram, med avsikten 
att genom programformen kunna arbeta mer långsiktigt och strategiskt. Det 
övergripande syftet med programmet är att bidra till att förebygga konflikter 
genom att stärka deltagarnas kapacitet att leda, utforma, facilitera och stödja 
dialog- och medlingsprocesser genom erfarenhetsutbyte och kapacitets höjande 
aktiviteter. Programmet bygger på att deltagarna praktiskt använder de 
färdigheter de får genom utbildningen och kan förändra sitt beteende i det 
fredsbyggande arbete och särskilt de dialog- och medlingsprocesser som de är 
involverade i. Femton kvinnliga seniora ledare i strategiska positioner i olika 
konfliktförebyggande processer från Afghanistan, Colombia, Liberia och 
Palestina handplockades till programmet. 

Under 2016 genomfördes programmets första modul, och under 2017 den 
andra planerade modulen (med tre av landgrupperna, den palestinska 
landgruppen har omhändertagits i en alternativ uppföljningsprocess). I flera 
länder har samarbetet i respektive landgrupp fortsatt, som i Afghanistan 
där gruppen genomfört lokala konfliktanalyser och skrivit en rapport som 
lanserats på den svenska ambassaden i Kabul. De liberianska deltagarna har, 
som ett direkt resultat av sitt deltagande i dialog- och medlingsprogrammet 
och med inspiration från det svenska medlingsnätverket för kvinnor, startat 
ett nationellt initiativ för att samordna sina aktiviteter genom Dialogue and 
Mediation Sisters Network of Liberia. Genom kontinuerlig dialog med detta 
nätverk har FBA även kunnat bidra med fortsatt rådgivning till individerna 
och gruppen inom ramen för myndighetens bilaterala utvecklingssamarbete i 
Liberia. 

Dialog- och medlingsprogrammet har löpande följts upp under genomförande-
perioden, dels genom standardiserade enkätundersökningar men också genom 
att deltagarna har intervjuats efter genomförda utbildningsmoduler. Det 
främsta resultatet var enligt enkäten deltagarnas upplevelse av deras ledar-
skapsförmåga i sina organisationer och i fredsbyggande initiativ, där medel-
värdet ökat från knappt två till drygt fyra på en femgradig skala. I intervjuerna 
lyftes exempel som tyder på att deltagarna har känt att programmet stärkt 
dem i de roller de har i sina hemländer, och att de blivit bättre på att aktivt 
lyssna in olika parter i en konfliktsituation. En återkommande kommentar var 
att programmet gett inspiration och energi att arbeta vidare och motståndskraft 
mot svåra utmaningar och konflikter i vardagen. FBA bedömer att det är ett 
värdefullt resultat eftersom dessa individer har viktiga och strategiska roller 
att spela i det fortsatta arbetet inom dialog och medling i sina respektive länder. 
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Utbildningar i jämställdhetsintegrering för EU:s insatser
FBA har under flera år gett stöd till EU:s arbete med jämställdhetsintegrering. 
Syftet har bland annat varit att öka insatspersonalens förståelse för vad ett 
genusperspektiv innebär i freds- och krishanteringsinsatser. Fokus för 2017 års 
arbete har varit att utbilda specifika insatser i jämställdhetsintegrering, med 
utgångspunkt i den utbildningsmanual för jämställdhetsintegrering som FBA 
tidigare tagit fram. FBA:s direkta stöd till EU:s insatser i Ukraina och Palestina 
är exempel på sådana skräddarsydda insatser riktade till en specifik målgrupp. 
Därtill har FBA genomfört en utbildning i Bryssel med deltagare från civila 
och militära freds- och krishanteringsinsatser och personer som arbetar med 
EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik på strategisk nivå, samt en 
utbildning för genusrådgivare. 

FBA gör bedömningen att myndigheten genom dessa utbildningsinsatser har 
ökat insatspersonalens kunskap och förmåga att tillämpa ett genusperspektiv 
inom ramen för insatsernas mandatimplementering. Samtidigt har utbildnings-
insatserna genererat viktiga erfarenheter som bidrar till FBA:s fortsatta 
metodutveckling vad gäller jämställdhetsintegrering. FBA har även haft 
möjlighet att dela erfarenheterna av arbetet med andra, bland annat på EU:s 
utrikestjänsts årliga möte för rådgivare inom genusfrågor och mänskliga 
rättigheter. 

Utbildningsstöd till OSSE:s arbete med säkerhetssektorreform 
Under 2016 utvecklade FBA ett skräddarsytt utbildningspaket för imple-
mentering av OSSE:s riktlinjer Security Sector Governance and Reform: 
Guidelines for OSCE Staff och genomförde också utbildningen vid ett flertal 
tillfällen. Under 2017 enades FBA och OSSE om att arbeta vidare för att 
stärka OSSE:s egen kapacitet att genomföra utbildningarna. FBA tog fram 
en detaljerad utbildningsguide för utbildningspaketet och genomförde 
hösten 2017 både utbildningen i sig och en så kallad training of trainers-
utbildning, som vävdes samman med utbildningsmetodik och fördjupning i 
ämnesområdet. Insatsen har lett till ett ökat antal förfrågningar till OSSE om 
internutbildningar och en resursbas med OSSE-utbildare.  

Utvärdering av ett koncept för utbildning av politiska rådgivare 
Under året har FBA genom en extern utvärderare följt upp resultaten från 
det koncept för utbildning av politiska rådgivare som FBA arbetat med under 
ett flertal år. Uppföljningen fokuserade främst på insatsen i Palestina (som 
redovisas som Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet), men 
slutsatserna är kopplade till konceptet i sig, som har haft olika tillämpningar. 

Den utbildningsinsats som FBA stöttat Palestina med sedan 2015 har syftat 
till att stärka palestinska UD genom att öka diplomaternas förmåga vad 
gäller exempelvis analys, rapportskrivande och strategisk kommunikation. 
Insatsen har bestått av att FBA har utbildat seniora och juniora tjänstemän 
vid palestinska UD. Som en del av utbildningarna har deltagarna fått med sig 
konkreta verktyg, till exempel mallar för olika typer av rapporter. En annan 
viktig del av utbildningen har varit interaktionen med de seniora svenska 
ambassadörer som fungerat som mentorer under utbildningstillfällena. 
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Utvärderingen lyfte fram att FBA:s insats varit relevant och fokuserat på 
metoder och teman som har varit värdefulla för deltagarna och för palestinska 
UD. FBA:s nära och lyhörda samarbete med uppdragsgivaren har varit en 
framgångsfaktor. Därtill har mentorerna bidragit till goda förutsättningar för 
lärande, bland annat genom prestigelös och konkret coaching till deltagarna. 
Vad gäller de mer långsiktiga resultaten av utbildningen konstaterar 
utvärderaren att det är svårt att dra slutsatser om den förbättrade förmågan 
bland individuella deltagare även har förbättrat förmågan på institutionell 
nivå hos palestinska UD. 

Kontexten som FBA verkar i är komplex, med en rad utmaningar som 
behöver mötas med långsiktiga och strategiska insatser. Utvärderaren 
pekar också på vikten av att bygga in uppföljning i form av till exempel 
påbyggnadsutbildningar och utökat mentorstöd för att öka förutsättningarna 
för att åstadkomma förändring på organisatorisk nivå. FBA kommer att kunna 
väga in dessa rekommendationer i samband med planeringen för fortsatt 
verksamhet i Palestina.  
 



32 • FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2017

“FBA strävar mot 
mer kunskaps-
baserad och 
effektiv 
fredsfrämjande 
verksamhet.

Foto: FBA, CMI/Riku Isoheila (överst till vänster och stora bilden)
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4. 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. När 
FBA genomför verksamhet inom ramen för verksamhetsområdet Forskning, 
policy- och metodutveckling strävar myndigheten mot mer kunskapsbaserad 
och effektiv fredsfrämjande verksamhet. För att få så stor effekt som möjligt av 
denna verksamhet stödjer FBA forskning och tillhandahåller ett kvalitets-
säkrat och tillgängligt policy- och metodstöd som används i centrala processer. 

FBA har under året satsat särskilt på att stärka myndighetens forsknings-
främjande verksamhet. Arbetet med FBA:s forskarnätverk via de så kallade 
internationella forskararbetsgrupperna har utvecklats, bland annat genom att 
den tematiska expertisen i nätverket har breddats och fördjupats för att bättre 
möta myndighetens behov inom olika kunskapsområden och inom ramen för 
det bilaterala utvecklingssamarbetet. 

Processen för hanteringen av FBA:s forskningsbidrag har förstärkts 
ytterligare, inklusive länkarna mellan de finansierade projekten och FBA:s 
egen verksamhet, som har tagit några steg mot att öka integreringen av 
evidensbaserad forskning. FBA gör bedömningen att denna utveckling ökar 
sannolikheten för att myndigheten kan bidra till den prestationsnära effekten 
om mer kunskapsbaserad och effektiv fredsfrämjande verksamhet på sikt. 

I syfte att synliggöra och tillgängliggöra forskningsresultat har FBA under 
året också fört samman forskare och praktiker inom tre olika tematiska 
områden av central betydelse för FBA och riktade mot utvalda målgrupper: 
fredsfrämjande och medling riktat mot utrikesförvaltningen, fredsbevarande 
operationer riktat mot Afrikanska unionen, AU, samt fredsbyggande riktat 
mot internationella och lokala praktiker i Colombia.

FBA:s policy- och metodstöd har fokuserat på centrala processer i syfte att 
maximera dess prestationsnära effekt. Det har handlat om FN-processer 
där till exempel riktlinjer utvecklas och reformförslag behandlas. Det har 
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också handlat om regleringsbrevsuppdrag med bäring på policyutveckling 
i den svenska kontexten. De senare får dock sällan genomslag samma år 
som de genomförs. Som exempel kan nämnas att arbetet med 2016 års 
regleringsbrevsuppdrag på temat dialog och medling fick effekt först 2017 i 
form av en fredssatsning från regeringens sida, och en ökad efterfrågan på 
det stöd som FBA erbjuder inom dialog och fredsprocesser. Myndigheten har i 
dialog med UD genomfört kapacitetsstärkande insatser för UD:s personal och 
även gett direkt stöd till konkreta dialogprocesser, i till exempel Colombia och 
gentemot AU.

2017 har också inneburit arbete med nya regleringsbrevsuppdrag. FBA har 
bland annat haft i uppdrag att göra en analys av möjligheterna för Sverige att 
genomföra FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. 
FBA:s förslag på hur Sverige kan genomföra resolutionen omfattar allt från 
policy- och strategiarbete till kunskaps- och kompetenshöjande insatser och 
samverkan och stöd till civilsamhället. Arbetet har inte fått någon tydlig 
policyeffekt under 2017, men har bidragit till ökad kunskap om frågorna och 
skapat tillfällen för dialog och utveckling av nätverk bland myndigheter och 
civilsamhälle. I strategin för hållbar fred har också utrymme skapats för FBA 
att arbeta vidare med några av förslagen. 

I regleringsbrevet för 2017 fick FBA även i uppdrag att i samråd med 
Regeringskansliet bidra till att stärka samarbetet mellan EU och utvalda länder 
och områden inom det Östliga partnerskapet. Det har varit en utmaning 
att identifiera lämpliga aktiviteter inom ramen för uppdraget, men FBA har 
haft en nära dialog med UD och bland annat deltagit i samt bidragit med 
underlag till policyutveckling inom partnerskapets panelmöten, gett stöd 
till ukrainska inrikesministeriets arbete med jämställdhetsintegrering samt 
tagit emot ukrainska parlamentariker på besök i Sverige med syftet att stärka 
deras förståelse för rättstatsfrågor, säkerhetssektorreform och parlamentarisk 
översyn av säkerhetssektorn. 

Sammantaget gör FBA bedömningen att myndigheten under 2017 har 
gett stöd till forskning med potential att möta de kunskapsbehov som 
finns. Myndigheten har också fört samman forskare och praktiker, samt 
tillhandahållit ett flexibelt policy- och metodstöd som används, eller kan 
komma att användas, i centrala processer i till exempel FN:s och UD:s regi. 

FBA har mött upp den ambitionsökning som UD:s fredssatsning manifesterade 
under året och har genom det nya regleringsbrevsuppdraget om FN:s 
säkerhetsrådsresolution 2250 lagt en grund för fortsatt policyutveckling. 
Samtidigt behöver myndigheten bli bättre på att dokumentera de koncept 
och det tankearbete som pågår i olika processer. Även processer för 
kvalitetssäkring av FBA:s stöd inom verksamhetsområdet kan utvecklas.  
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Kostnadsredovisning
Kostnaderna och intäkterna för verksamhetsområdet Forskning, policy- och 
metodutveckling framgår av tabellen nedan. Tabellen visar att kostnaderna 
har stabiliserats på ungefär samma nivå som 2016. I verksamhetsområdet 
ingår transfereringar i form av forskningsbidrag. 

Under året har FBA delat ut forskningsbidrag till internationella 
forskararbetsgrupper till en total summa av 2 544 000 kronor för verksamhet 
som kommer att bedrivas under 2018. 2017 inkom 17 ansökningar om 
bidrag, vilket var en minskning jämfört med 2016 när FBA tog emot 24 
projektansökningar. Myndigheten beviljade stöd till tolv forskningsprojekt, 
lika många som året innan, och de projekt som beviljades var till fem kvinnor 
respektive sju män (år 2016 var fördelningen sex kvinnor och sex män). 

Tabell 15 visar FBA:s kostnader (varav transfereringar utgör 2 363 tkr inkl. återbetalningar och övriga 
forskningsbidrag) och intäkter för verksamhetsområdet Forskning, policy- och metodutveckling. 

Tabellen på nästa sida visar utvecklingen för respektive prestation 
inom verksamhetsområdet. Ökningen inom prestationen observation, 
konfliktförebyggande och konfliktlösning speglar myndighetens ambition 
att stödja regeringens fredssatsning. Kostnaderna inom prestationen 
multifunktionell ledning och samverkan har gått ner, bland annat som en 
följd av att FBA planenligt avvecklade myndighetens närvaro i New York efter 
den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd. Vidare återspeglar FBA:s 
satsning på ledarskapsfrågor en kostnadsökning inom prestationen ledarskap 
och politisk rådgivning.

Kostnader och intäkter 2017 
(tkr)

2016 
(tkr)

2015 
(tkr)

Intäkter av anslag 40 027 37 860 55 182

Övrigt 5 598 7 083  7 750

Kostnader totalt 45 625 44 943 62 932
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Tabell 16 visar FBA:s kostnader för prestationer inom forskning, policy- och metodutveckling. 

Typ av kostnad och 
prestation

 2017 
(tkr)

2016 
(tkr)

Förvaltningskostnader 3 723 2 509

Verksamhetskostnader 5 231 3 862

Observation, konflikt-
förebyggande och 
konfliktlösning, policy

8 953 6 371

Förvaltningskostnader 2 598 4 169

Verksamhetskostnader 1 290 963

Rättsstatsuppbyggnad, 
mänskliga rättigheter och 
stöd till val, policy

3 888 5 132

Förvaltningskostnader 1 490 1 682

Verksamhetskostnader 1 264 495

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

2 754 2 177

Förvaltningskostnader 2 315 2 243

Verksamhetskostnader 702 962

Säkerhetssektorreform, policy 3 017 3 205

Förvaltningskostnader 2 279 2 211

Verksamhetskostnader 1 917 1 998

Kvinnor, fred och säkerhet, 
policy

4 195 4 210

Förvaltningskostnader 3 591 5 177

Verksamhetskostnader 2 652 3 447

Multifunktionell ledning och 
samverkan, policy

6 243 8 624

Förvaltningskostnader 1 357 1 137

Verksamhetskostnader 797 306

Ledarskap och politisk 
rådgivning, policy

2 154 1 444

Förvaltningskostnader 12 518 11 445

Verksamhetskostnader 1 902 2 336

Verksamhetsutveckling och 
kunskapsuppbyggnad, policy

14 420 13 781

Efter dessa redovisningar av de sammanlagda prestationerna inom verksam-
hetsområdet följer nu exempel på verksamhet och resultat inom några av dessa 
prestationer.
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Stärkande av FN:s ledarskapsarbete 
Samarbetsforumet International Forum for the Challenges of Peace 
Operations, Challenges Forum, har som syfte att stödja och utveckla FN:s 
fredsinsatser. FBA driver och bemannar sekretariatet, i samarbete med 
Försvarsmakten, Polismyndigheten och Kriminalvården som också är 
medfinansiärer. Challenges Forum har under året fört en dialog med partners 
om hur partnerskapet gemensamt ska driva arbetet med ledarskap inom FN 
vidare. Frågan om ledarskap är prioriterad av FN, och Challenges årsforum 
i Istanbul var ett tillfälle att diskutera hur verktyg för rådgivning till FN:s 
seniora insatschefer kan utvecklas. 

Årsforumet resulterade i ett antal förslag på hur ledare kan hantera till exempel 
skydd av civila, hållbar fred, stabilitet, jämställdhets-integrering och strategisk 
kommunikation. Förslagen kommer att bearbetas vidare av olika arbetsgrupper 
i nära samverkan med nyckelaktörer inom FN för att bidra med verktyg som 
kan stärka FN:s ledarskap inom fredsinsatser. Genom kopplingen till nyckel-
aktörer inom FN gör FBA bedömningen att bättre förutsättningar för faktisk 
påverkan har skapats.

För att öka kvaliteten på årsforumet lades särskild vikt vid att göra det mer 
interaktivt och att fortsätta tidigare arbete med jämställdhetsintegrering, 
vilket märktes såväl i panelers sammansättning som på upplägget på de 
gruppdiskussioner som genomfördes. Under det partnermöte som följde på 
årsforumet aktiverades också den så kallade Partners’ Advisory Committee. 
Syftet med kommittén, som leds av sekretariatets chef, är att bredda och öka 
deltagandet av partners i Challenges Forums kommande verksamhet och ge 
stöd till forumets internationella sekretariat. 

Medlingsnätverk för kvinnor
Som ett konkret bidrag till regeringens feministiska utrikespolitik fick FBA 
2015 i uppdrag att tillsammans med UD skapa och förvalta ett medlings-
nätverk för kvinnor. Syftet med nätverket är att öka andelen kvinnor i 
medlingspositioner, som del av förhandlingsdelegationer, samt att stödja 
kvinnors deltagande i fredsprocesser. 

Under 2016 och 2017 har nätverket bestått av nio seniora medlemmar med 
erfarenhet av internationell diplomati i konfliktländer. Under det senaste 
året har nätverkets medlemmar haft operativa engagemang i Afghanistan, 
Georgien, Somalia, Sydsudan, Syrien samt i OSSE-regionen. Förfrågan om 
uppdrag har oftast inkommit från svenska ambassader eller UD, vid några få 
tillfällen från FN och organisationer inom civilsamhället. Uppdragen har till 
exempel inneburit rådgivning till FN:s särskilda sändebud för Syriensamtalen 
i Genève, utbildningsinsatser inom dialog och medling till kvinnor på lokal 
nivå i Afghanistan och Somalia, samt rådgivning till och utbildning av 
georgiska regeringsföreträdare. 
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Nätverkets medlemmar har även bistått i policydebatten för att lyfta vikten 
av kvinnors deltagande i medlingsprocesser i ett antal högnivåpaneler 
arrangerade av FN, EU och OSSE. Det svenska nätverket ingår i det nordiska 
medlingsnätverket, Nordic Women Mediators, och länkar även till, samt 
stödjer regionala liknande initiativ, såsom medlingsnätverket för kvinnor i 
Medelhavsländerna som genomförde ett första möte i slutet av 2017. 

Sammantaget gör FBA bedömningen att det svenska nätverket bidrar till 
såväl policydebatt och uppmärksamhet för frågan om kvinnors deltagande i 
fredsprocesser, som till operativa uppdrag för att stödja och kapacitetsutveckla 
kvinnor i konfliktländer. FBA har haft en nära dialog med UD i genomförandet 
av uppdraget. FBA kan konstatera att en nära kontakt mellan myndigheten 
och de medlemmar i nätverket som genomfört insatser har bidragit till stärkta 
relationer och ökat förtroende hos den mottagande aktören.

Stöd till utvecklingen av FN:s DDR-insatser
Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter, 
DDR, är en förutsättning för att bygga hållbar fred i en övergång från väpnad 
konflikt till fred. Ett DDR-program har traditionellt sett genomförts av FN i ett 
konfliktdrabbat land efter att ett fredsavtal är på plats, och kan handla om att 
samla in vapen från före detta stridande och hjälpa dem att återanpassas till 
ett civilt liv genom att till exempel erbjuda utbildning, hälsovård och stöd för 
att hitta ett arbete.

FN:s riktlinjer för insatser på området, Integrated DDR Standards, IDDRS, har 
funnit i drygt tio år och FN har inlett en process för att uppdatera dem, med 
syftet att anpassa dem till dagens konfliktmiljöer. Som ett led i detta arbete 
stod FBA, i samarbete med FN:s arbetsgrupp för DDR-frågor, UN IAWG DDR, 
värd för en konferens i Stockholm i oktober. I samband med konferensen 
höll FBA också i ett forskarseminarium med fokus på det senaste inom 
forskningsfältet DDR. Sammantaget gör FBA bedömningen att arrangemanget 
kunde erbjuda FN konkret forskningsbaserad kunskap inför uppdateringen av 
riktlinjerna, och samtidigt lägga grunden för ett fortsatt samarbete mellan 
DDR-inriktade forskare.
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I stort sett alla 
strategiuppdrag 
handlar om att 
stärka kapaci-
teten hos 
individer och 
institutioner.

“

Foto: FBA
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5. Bilateralt 
utvecklingssam-
arbete inom fred
och säkerhet
Övergripande resultat och verksamhetsutveckling 
FBA ska i enlighet med myndighetens instruktion bidra till såväl konflikt-
förebyggande som freds- och statsbyggande arbete. Mer konkret kommer 
denna inriktning till uttryck i regeringens olika strategier för bilateralt och 
regionalt utvecklingssamarbete. När FBA genomför verksamhet inom ramen 
för verksamhetsområdet Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och 
säkerhet strävar myndigheten mot förbättrad måluppfyllelse i det svenska 
utvecklingssamarbetet med konflikt- och postkonfliktländer samt regioner. 

För att få så stor effekt som möjligt av denna verksamhet genomför 
FBA insatser med egen expertis och i externa partnerskap utifrån 
myndighetens komparativa fördelar, samt instruktionsbundna verktyg 
och kunskapsområden. Verksamheten genomförs med hänsyn tagen till 
jämställdhet och övriga perspektiv i svenskt utvecklingssamarbete.  

FBA har arbetat med egna uppdrag inom ramen för Sveriges bilaterala 
utvecklingssamarbete sedan 2015, när strategin för Sveriges utvecklings-
samarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015-2019 antogs. Detta har 
sedan följts av uppdrag i strategierna för Liberia, Mali och Colombia. Under 
2017 fattade regeringen beslut om uppdrag till FBA inom ramen för strategin 
för Irak, och myndigheten lämnade efter anvisningar från regeringen underlag 
till strategierna för Myanmar och Afghanistan. Under året inkom också 
anvisningar om underlag till Somaliastrategin. 

Genom strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika 
söder om Sahara har de bilaterala uppdragen breddats till att också omfatta 
stöd till regionala institutioner. Strategin för Afrika söder om Sahara inriktas 
mot Afrikanska unionen, AU, regionala ekonomiska samarbetsorganisationer 
och regionala mekanismer för att förebygga, lösa och hantera effekterna av 
väpnade konflikter. Vid sidan av dessa strategiuppdrag ryms även sådant 
bilateralt samarbete som myndigheten bedriver utan att ha fått ett direkt 
strategiuppdrag inom verksamhetsområdet.
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Respektive strategi har ett antal resultatmål, som i FBA:s operationalise-
ringsanalys bryts ner och ligger till grund för planering och genomförande 
av insatser inom strategiprojektens ram. Analysen ses kontinuerligt över 
för att kunna ta hänsyn till ändrade förutsättningar i berörda länder och 
organisationer. Viktiga framgångsfaktorer i genomförandet har enligt 
FBA:s bedömning varit lokalt ägarskap och flexibilitet i genomförandet av 
insatserna. Av både effektivitets- och kostnadsskäl eftersträvar FBA att de 
insatser som genomförs bidrar till fler än ett resultat när så är möjligt och 
lämpligt. Gemensamt för strategiprojekten är att myndigheten arbetar med 
direkt implementering av insatserna genom myndighetens egen personal. 

I stort sett alla strategiuppdrag handlar om att stärka kapaciteten hos 
individer och institutioner på olika sätt, och FBA fokuserar därför på så kallade 
förändringsaktörer. Det innebär att FBA till olika insatser väljer ut deltagare 
som är engagerade, motiverade och speglar respektive strategis målgrupp. 
Deltagarna bedöms ha goda förutsättningar att i sin personliga kapacitet 
åstadkomma förändring i den miljö de verkar i. Inkludering av till exempel 
kvinnor och unga är en gemensam nämnare, liksom skräddarsydda upplägg 
som bygger på gedigna problemanalyser. Som statlig myndighet fungerar FBA 
ofta som en brygga mellan stat och civilsamhälle. 

Sammantaget bedömer FBA att myndigheten under 2017 genomfört insatser 
utifrån myndighetens komparativa fördelar, med egen expertis och med 
stöd av externa partnerskap. Insatserna har genomförts med etablerade 
verktyg och inom ramen för myndighetens kunskapsområden, med hänsyn 
tagen till framför allt jämställdhet men även övriga perspektiv i svenskt 
utvecklingssamarbete. 

Myndigheten har i de flesta fall valt att organisera arbetet som projekt med 
en samlad ansats i relation till respektive land eller region. Samtidigt kan 
den kompetens som finns i FBA:s linjeorganisation nyttiggöras och omsättas 
till skräddarsydda och behovsanpassade insatser inom projektens ram. FBA 
arbetar också aktivt för att uppnå synergier och undvika onödig duplicering 
mellan myndighetens strategiprojekt och Sveriges samlade engagemang och 
upplever att samverkan med UD, Sida och aktuella ambassader har stärkts 
ytterligare under året.

Eftersom utvecklingsstrategierna är femåriga och dessutom innebär att FBA 
ska bidra till mål på samhällsnivå i samarbetsländerna är de övergripande 
resultaten synliga först på sikt. För att kunna följa upp projekten dokumenterar 
FBA utvecklingen i de insatser myndigheten genomför löpande, och exempelvis 
utvärderas utbildningsinsatser på samma sätt som utbildningar inom verksam-
hetsområdet Utbildning, samträning och övning. De resultat som kan skönjas 
för respektive strategi rapporteras årligen i samband med de samråd som UD 
kallar till. 
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Tabellen på nästa sida visar kostnadsutvecklingen för respektive prestation 
inom verksamhetsområdet. Kostnaderna är generellt högre för de prestationer 
där genomförandet har pågått under en längre period och insatserna är fler. 
Detta gäller till exempel FBA:s verksamhet i Ukraina, DRK och Colombia. 
Balansen mellan förvaltnings- och verksamhetskostnader påverkas av detta, 
men även av vilken typ av insatser FBA har inlett i de aktuella länderna. 

Vissa insatser, som till exempel sekunderingar och annat stöd till samarbets-
aktörer i landet, är mindre beroende av FBA:s egen personal och genererar 
således relativt sett lägre förvaltningskostnader i förhållande till verksamhets-
kostnaderna. 

Tabell 17 visar FBA:s kostnader (varav transfereringar utgör 1 272 tkr) och intäkter för verksamhetsområdet 
Bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet.

Kostnader och intäkter 2017 
(tkr)

2016 
(tkr)

2015 
(tkr)

Intäkter av anslag 31 978 13 383 4 182

Övrigt 7 660 5 614 6 613

Kostnader totalt 39 638 18 997 10 795

Kostnadsredovisning
Kostnaderna och intäkterna för verksamhetsområdet Bilateralt 
utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet framgår av tabellen nedan.
Tabellen visar att kostnaderna fördubblats i takt med att intäkterna fortsätter 
att öka, vilket dels är en konsekvens av att FBA kontinuerligt får nya 
strategiuppdrag, dels av att befintliga strategier kommit in i mer operativa 
faser där antalet insatser gradvis ökar.
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Tabell 18 visar FBA:s kostnader för prestationer inom bilateralt utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet. 

Typ av kostnad och 
prestation

 2017 
(tkr)

2016 
(tkr)

Förvaltningskostnader 3 665 2 811

Verksamhetskostnader 2 539 970

Demokratiska republiken 
Kongo, BUS 

6 204 3 781

Förvaltningskostnader 1 340 668

Verksamhetskostnader 1 304 488

Palestina, BUS 2 644 1 156

Förvaltningskostnader 3 855 2 367

Verksamhetskostnader 1 444 411

Liberia, BUS 5 298 2 778

Förvaltningskostnader 1 764 191

Verksamhetskostnader 813 74

Mali, BUS 2 576 265

Förvaltningskostnader 955 1 082

Verksamhetskostnader 6 725 5 045

Ukraina, BUS 7 680 6 128

Förvaltningskostnader 3 464 1 506

Verksamhetskostnader 3 959 1 621

Colombia, BUS 7 423 3 127

Förvaltningskostnader 2 949 483

Verksamhetskostnader 1 421 131

Afrika söder om Sahara, BUS 4 370 614

Förvaltningskostnader 849 -

Verksamhetskostnader 493 -

Irak, BUS 1 342 -

Förvaltningskostnader 1 984 1 148

Verksamhetskostnader 116 -

Verksamhetsutveckling och 
kunskapsuppbyggnad, BUS

2 100 1 148

Efter dessa redovisningar av de sammanlagda prestationerna inom verksam-
hetsområdet följer nu exempel på verksamhet och resultat inom några av dessa 
prestationer.
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Demokratiska republiken Kongo
FBA:s verksamhet i DRK inleddes 2015, och syftar till att stärka kapaciteten 
hos individer och institutioner att främja säkerhet och mänskliga rättigheter. 
Sammantaget ska FBA:s arbete bidra till stärkt kapacitet för ökad respekt för 
mänskliga rättigheter inom säkerhetssektorn, ökad förmåga hos det civila 
samhället och statliga strukturer att förebygga sexuellt och könsrelaterat 
våld, stärkta möjligheter för kvinnor att delta i freds- och säkerhetsfrämjande 
processer samt ökad förmåga hos lokalsamhällen för en hållbar 
återanpassning av före detta kombattanter. 

En viktig del i genomförandet av FBA:s uppdrag i DRK är programmet för 
inkluderande fredsbyggande, PCPI, vars syfte är att stärka deltagarnas 
kapacitet att främja säkerhet och mänskliga rättigheter genom ökad förmåga 
att arbeta med ett genusperspektiv, främja kvinnors deltagande i freds- och 
säkerhetsfrämjande processer samt förebygga våld, med fokus på sexuellt och 
könsrelaterat våld. 

Under 2017 deltog 24 individer i programmet, varav åtta män och sexton 
kvinnor. Deltagarna representerade både civilsamhällesorganisationer och 
statliga strukturer som har ett mandat eller en vision att arbeta med att främja 
jämställdhet. Samtliga deltagare tog fram egna handlingsplaner med åtgärder 
som under året skulle kunna bidra till att främja jämställdhetsintegrering i 
deras dagliga arbete. 

Flera positiva resultat har identifierats; bland annat har samtliga deltagare 
börjat reflektera över ojämställdhet och påbörjat konkreta initiativ för 
att bemöta dessa. FBA har hållit regelbunden kontakt med deltagarna 
och tillsammans med fyra kongolesiska mentorer, två kvinnor och två 
män, gett stöd i genomförandet av handlingsplanerna. Detta har visat sig 
vara avgörande för programmets hållbarhet. Arbetet sker i östra delen av 
landet, där staten har begränsad närvaro. För att säkerställa deltagande 
från statliga institutioner har det därför varit viktigt med ett inkluderande 
tillvägagångssätt, där tydlig information och kommunikation med relevanta 
ministerier varit avgörande.

En insats som förväntas bidra till samtliga FBA:s resultat i strategin är det 
nätverk för inkluderande fredsbyggande, RCPI, som FBA etablerade under 
2017. Till nätverket har deltagarna i ovan nämnda fredsbyggandeprogram 
bjudits in, liksom de kongoleser som tidigare deltagit i det Sidafinansierade 
International Training Programme med fokus på kvinnor, fred och säkerhet. 
Genom nätverket som idag består av 70 deltagare, 31 män och 39 kvinnor, 
får deltagarna kontinuerligt stöd och rådgivning från andra personer i 
nätverket som arbetar med liknande frågor. Detta förväntas bidra till fortsatt 
kapacitetsutveckling och förändringsarbete inom deltagarnas institutioner 
och organisationer. 
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Genom nätverket har FBA kunnat identifiera ytterligare insatser som 
myndigheten kan stödja framöver. Nätverket har också varit viktigt för att 
rekrytera nya män och kvinnor som vill genomgå FBA:s utbildning för utbildare 
och därefter genomföra 2018 års fredsbyggarprogram tillsammans med FBA.

Liberia
FBA:s strategiverksamhet i Liberia inleddes 2016. Den syftar till att stärka 
kapaciteten hos kvinnor, män och institutioner att främja säkerhet och 
mänskliga rättigheter, samt tre mer specifika resultat; förbättrad kapacitet 
för en inkluderande liberiansk försoningsprocess, ökad tillämpning av 
demokratiska principer och mänskliga rättigheter inom säkerhetssektorn, samt 
stärkta möjligheter till en rättssäker och transparent myndighetsutövning och 
ansvarsutkrävande.

En insats inom ramen för genomförandet av FBA:s strategiuppdrag under 
2017 har utgjorts av stöd till Liberias nationella säkerhetsråd, NSC, genom en 
kartläggning och analys av lokala säkerhetsråd. FBA har tillsammans med 
FN-insatsen UNMIL samt civilsamhällesorganisationen West Africa Network 
for Peacebuilding, arbetat tillsammans med NSC med att följa upp existerande 
lagstiftning och strukturer relevanta för Liberias säkerhetssektor samt 
identifiera behov av ytterligare stöd för implementering. 

FBA:s insats genomfördes genom besök i Liberias femton län och en 
efterföljande analys. Den syftade bland annat till ökad förståelse för huruvida 
råden skapar förutsättningar för ett inkluderande och representativt 
deltagande, ett effektivt och transparent tillhandahållande av säkerhet, 
om råden utgör ett relevant forum för lokal samverkan och för att stärka 
befolkningens tillgång till säkerhet samt huruvida de skapar förutsättningar 
för stärkt samarbete och utbyte mellan lokal och central nivå.

Vidare har insatser till stöd för förbättrad kapacitet för en inkluderande 
liberiansk försoningsprocess genomförts, med fokus på konfliktförebyggande 
och dialog- och medlingsfrågor. Under 2017 har FBA exempelvis initierat 
Conflict Prevention Leadership Program, CPLP, till stöd för unga fredsledare i 
Liberia. Programmet har delvis sin utgångspunkt i det stöd som FBA tidigare 
under 2017 gav till genomförandet av en ungdomskonferens om fredsbyggande 
i Liberia med stöd av bland andra den svenska ambassaden i Monrovia. FBA:s 
arbete bestod främst i att stå värd för ett planeringsmöte i Stockholm då några 
av de liberianska ungdomsledarna förberedde konferensen tillsammans med 
representanter från civilsamhällesorganisationer från Sverige, Zimbabwe och 
Kenya.

FBA:s deltagande i själva konferensen utgjorde även ett startskott för den 
fortsatta planeringen av CPLP, vars första modul kommer att äga rum i 
början av 2018. Insatsen syftar till att förebygga och konstruktivt hantera 
våldsam konflikt samt öka inkluderingen i konfliktförebyggande- och 
försoningsprocesser genom att stärka kapaciteten hos unga lokala fredsledare 
i hela Liberia, och deras organisationer, att utforma, leda och facilitera 
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konfliktförebyggande initiativ. Under 2017 har FBA arbetat med förberedelser, 
inklusive konceptutveckling och genom att knyta partnerskap samt rekrytera 
deltagare till programmet i samarbete med fyra deltagande organisationer och 
administrativt stöd från en lokal partnerorganisation.

Ukraina
Sedan 2014 är FBA engagerad i projektet Local Self-Government and the Rule 
of Law som syftar till att stärka respekten för rättsstatens principer i offentlig 
förvaltning i Ukraina. Projektet, som finansieras av Sida, är inriktat på att 
stärka kommunala myndigheters förmåga att leverera samhällsservice och 
administrativa tjänster på ett rättssäkert sätt. Mer specifikt syftar projektet 
till att främja medborgarnas rättigheter, ökad transparens, tillgång till 
information, ansvarsutkrävande samt att beslut som berör enskilda fattas på 
laglig grund. 

Projekt genomförs mot bakgrund av de utmaningar som karaktäriserar den 
offentliga förvaltningen i Ukraina med utbredd korruption, ineffektivitet och 
låg kapacitet. Dessutom visar flera undersökningar att befolkningens tilltro 
till offentliga institutioner är låg, liksom kunskapen om egna rättigheter och 
offentliga myndigheters skyldigheter.  

Projektet är inriktat på att stärka rättsstatsprinciper i lokal förvaltning men 
syftar även till att bidra till ökad förståelse och respekt för dessa principer 
på nationell nivå. I projektet ingår bland annat att genomföra analyser av 
respekten för rättsstatsprinciper i femton olika kommuner/städer runt om i 
Ukraina. Både medborgare och tjänstemän som arbetar i lokala myndigheter 
deltar i undersökningarna och svarar på frågor om hur det fungerar 
med exempelvis tillgång till information och rätten att överklaga beslut. 
Utifrån en sammanfattande analys ansvarar kommunerna för att ta fram 
handlingsplaner för att åtgärda de problem och brister som framkommit. 
Hittills har nio analyser genomförts och åtta handlingsplaner har utformats, 
och för närvarande genomförs en rad åtgärder på lokal nivå runt om i Ukraina. 

Förutom att bidra till förbättringar lokalt, genomförs även en rad 
utbildningsinsatser om rättsstatsprinciper och hur de kan omsättas i 
praktiken. Under 2017 genomfördes utbildningsinsatser för såväl offentliga 
tjänstemän som representanter för civilsamhällesorganisationer. Vidare 
genomfördes även fyra så kallade peer-to-peer-seminarier där representanter 
för lokala förvaltningar fick möjlighet att dela erfarenheter och diskutera 
gemensamma utmaningar och lösningar på aktuella problem. Tydlig 
kommunikation och samverkan mellan politik och förvaltning har visat sig 
varit viktiga framgångsfaktorer. 

Genomförandet av Ukrainaprojektet sker i högre utsträckning än för övriga 
projekt inom verksamhetsområdet tillsammans med samarbetspartners på 
plats i Ukraina. Det har för projektets del varit en förutsättning för att kunna 
nå ut till en bredd av deltagande lokala förvaltningar och för att kunna ge 
kontinuerligt och nära stöd till en så pass stor målgrupp som projektet totalt 
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sett arbetar med. Under året har FBA fortsatt sitt samarbete med Centre 
for Rule of Law Research och Rule of Law Unit på National University of 
Kyiv-Mohyla Academy, Association of Small Towns of Ukraine, ASTU, och 
Sociological Agency FAMA. 

FBA-projektet genomförs parallellt med flera stora reformer inom offentlig 
förvaltning i Ukraina. En viktig reform som ligger nära FBA-projektet är den 
pågående decentraliseringsreformen, vilken innebär stora förändringar för 
förvaltningen på lokal nivå och även ökade förväntningar på att den service 
som tillhandahålls ska karaktäriseras av transparens och likabehandling. 
Enligt FBA:s bedömning väntas även resultat från projektet framöver kunna 
utgöra underlag för diskussioner på nationell nivå om de reformer som 
genomförs och hur Ukraina kan öka kvaliteten i förvaltningen på lokal nivå.

Colombia
FBA:s strategiuppdrag i Colombia startade 2016. Det syftar till att stärka 
kapaciteten inom offentliga institutioner och civilsamhället att arbeta med 
konfliktförebyggande och fredsbyggande åtgärder såsom 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.  

För det första resultatet att bidra till stärkt kapacitet inom offentliga 
institutioner och det civila samhället att arbeta med konfliktförebyggande 
och fredsbyggande åtgärder, har FBA fokuserat på processer som berör DDR. 
Sådana processer är av avgörande betydelse för en hållbar fred och FBA 
bedömer att de nyckelaktörer som involveras i fredsprocessen behöver stärka 
sin kapacitet för att kunna bidra till hållbart fredsbyggande. 

FBA har flerårig erfarenhet av att bidra med teknisk rådgivning i Colombia, 
och att bygga vidare på detta arbete har varit en naturlig plattform för 
fortsatt arbete. FBA har arbetat med rådgivning och utbildningsinsatser till 
bland annat Myndigheten för återintegrering, ARN (tidigare ACR), samt den 
colombianska försvarsmaktens enhet för övergång från krig till fred, COET. En 
av rådgivningsinsatserna har fokuserat på stöd till jämställdhetsintegrering 
på Myndigheten för återintegrering, vilket bland annat lett till att indikatorer 
på jämställdhet inkluderats i den strategiska verksamhetsplan som togs fram 
under året. 

Utöver rådgivnings- och utbildningsinsatserna har FBA inom ramen för 
strategin berett plats för nyckelindivider från Colombia i FBA:s utbildnings-
program inom DDR, SSR samt FN-resolution 1325 (kurs för genusrådgivare). 
Inom ramen för resultatområdet SSR har FBA också haft en person placerad vid 
Postkonfliktministeriet i Bogotá, som bland annat arbetat med stöd till 
jämställdhetsintegrering inom polisen. 
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FBA strävar efter 
att skapa bättre 
möjligheter för 
civilsamhället att 
bedriva freds-
främjande 
verksamhet.

“

Foto: Clowner utan gränser
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6. 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 (1325-bidrag) och stöd 
för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling 
genom Fredsmiljonen. 

När FBA genomför verksamhet inom verksamhetsområdet Stöd till 
civilsamhället strävar myndigheten efter att skapa bättre möjligheter för 
civilsamhället att bedriva verksamhet inom området säkerhetspolitik och 
fredsfrämjande utveckling, samt inom området kvinnor, fred och säkerhet. För 
att få så stor effekt som möjligt av denna verksamhet eftersträvar FBA att dela 
ut bidrag utifrån tydliga kriterier och en effektiv handläggningsprocess till 
organisationer med goda förutsättningar att uppnå resultat.

En utmaning är att FBA endast har möjlighet att bevilja medel för ett år i taget. 
Förutom att detta försvårar för berörda organisationer som ofta arbetar med 
frågor som kräver fleråriga processer så innebär det att resultatrapporteringen 
till FBA inriktas på kortsiktiga årliga resultat snarare än på processer och 
effekter på längre sikt. De mer långsiktiga effekterna behöver därför fångas 
upp på andra sätt och myndigheten har påbörjat planeringen av en utvärdering 
gällande Fredsmiljonen som kommer att genomföras under 2018.  

Sammantaget bedömer FBA att myndigheten under 2017 har fördelat bidrag 
till civilsamhällesorganisationer utifrån tydliga kriterier och en effektiv 
hand läggningsprocess till organisationer med goda förutsättningar att uppnå 
resultat. FBA har ett gediget system för handläggningen av bidragsmedel. När 
FBA bedömer inkomna ansökningar anlitas både intern och extern kompetens 
för att avgöra hur väl ansökningarna lever upp till befintliga kriterier för bidrags-
medlen. Viss sammanjämkning har skett mellan villkoren för Fredsmiljonen och 
1325-bidragen, vilket på sikt kan förbättra effektiviteten i bidragshanteringen 
ytterligare. Projektet som syftar till att utveckla detta har förlängts och väntas 
slutföra sitt arbete inför sommaren 2018.

Kostnadsredovisning
Kostnaderna och intäkterna för verksamhetsområdet Stöd till civilsamhället 
framgår av tabellen nedan. Utvecklingen följer samma trend som föregående 
år, med en liten ökning vad gäller kostnader och intäkter. 
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Tabell 19 visar FBA:s kostnader (varav transfereringar utgör 19 303 tkr) och intäkter för verksamhetsområdet 
Stöd till civilsamhället.

Tabell 20 visar FBA:s kostnader för prestationer inom stöd till civilsamhället.

Tabellen nedan visar en ökning vad gäller förvaltningskostnaderna för 
prestationen kvinnor, fred och säkerhet. Allt fler organisationer känner 
till att FBA delar ut bidrag inom området kvinnor, fred och säkerhet, och 
myndigheten har hanterat ett växande antal inkommande ansökningar. Med 
regeringens lansering av en feministisk utrikespolitik har också intresset för 
Sveriges satsning inom området ökat. 

Kostnaderna för prestationen verksamhetsutveckling och 
kunskapsuppbyggnad speglar myndighetens satsning på att utveckla och 
effektivisera bidragshanteringen genom det projekt som har skapats för detta 
ändamål.

Efter dessa redovisningar av de sammanlagda prestationerna inom verksam-
hetsområdet följer nu exempel på verksamhet och resultat för några av de 
organisationer som erhållit bidrag.

Bidrag inom ramen för Fredsmiljonen
Inför 2017 års tilldelning av medel genom Fredsmiljonen tog FBA emot 
ansökningar för projekt- och verksamhetsstöd om drygt 36 miljoner kronor. 
Liksom tidigare år har det varit stor konkurrens om medel, och därmed har ett 
antal ansökningar inte beviljats medel på grund av begränsade resurser. 27 av 
73 ansökningar (37 procent) beviljades och 11 957 000 kronor betalades ut till 

Kostnader och intäkter 2017 
(tkr)

2016 
(tkr)

2015 
(tkr)

Intäkter av anslag 23 149 20 889 18 647

Övrigt 12 15 -

Kostnader totalt 23 161 20 904 18 647

Kostnad och prestation  2017 (tkr) 2016 (tkr)

Förvaltningskostnader 1 367 1 675

Verksamhetskostnader 11 958 11 121

Fredsmiljonen, stöd till civil-
samhället

13 325 12 796

Förvaltningskostnader 1 891 1 178

Verksamhetskostnader 7 591 6 930

Kvinnor, fred och säkerhet, stöd 
till civilsamhället

9 482 8 108

Förvaltningskostnader 354 -

Verksamhetskostnader - -

Verksamhetsutveckling och 
kunskapsuppbyggnad, stöd till 
civilsamhället

354 -
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22 svenska organisationer och stiftelser, vilket kan jämföras med 11 468 000 
kronor året innan. Av dessa medel kom 9 957 000 kronor från utgiftsområde 
5 och 2 000 000 kronor från utgiftsområde 7 för projektstöd på temat 
internationellt utvecklingssamarbete. Merparten av de organisationer som 
erhöll stöd fick information om FBA:s beslut i januari. Under årets sista kvartal 
betalades kvarvarande medel ut till ytterligare tre organisationer i form av 
verksamhetsstöd om 175 000 kr per organisation. Trenden de senaste åren är 
att FBA mottar och beviljar något färre, men till summan större, ansökningar 
än tidigare. 

Diagrammet nedan illustrerar en gradvis ökning av utbetalda medel inom 
Fredsmiljonen de tre senaste åren. Från utgiftsområde 5 fördelades drygt 
hälften av de beviljade bidragsmedlen 2017 som verksamhetsstöd, medan 
projektstödet till aktiviteter i Sverige utgör den mindre delen. Projektstödet 
till internationellt utvecklingssamarbete (från utgiftsområde 7) avser den 
minsta delen och har samma volym som föregående år. 

2017

2016

2015

  0                

Fördelning av bidrag Fredsmiljonen 2015-2017

Projektstöd SverigeVerksamhetsstöd

  2,000,000                 4,000,000                 6,000,000                 8,000,000                 10,000,000                 12,000,000                 14,000,000               

Projektstöd internationellt
utvecklingssamarbete

Inom ramen för Fredsmiljonen har FBA 2017, i enlighet med myndighetens 
instruktion, gett stöd till svenska civilsamhällesorganisationer genom 
verksamhets- och projektbidrag. Dessa organisationer har genom bidragen 
fått ökad möjlighet att främja kunskap, dialog och engagemang i frågor som 
relaterar till fredsfrämjande och konfliktförebyggande arbete, nedrustning, 
eller säkerhetspolitik. 

En stor målgrupp har nåtts genom föreläsningar, seminarier och andra 
arrangemang i Stockholm, Göteborg och Malmö men också i mindre orter som 
exempelvis Umeå, Lund och Växjö. Ett exempel är Östgruppen för demokrati 
och mänskliga rättigheter som arrangerade Ukrainadagarna där ungefär 300 
besökare fördjupade sig i mänskliga rättigheter och det säkerhetspolitiska 
läget i Ukraina. Arrangemanget främjade dessutom kontaktutbyte vilket lett 
till ytterligare aktiviteter med fokus på Ukraina under året. 

Kärnvapenförbud har varit en högaktuell fråga under året och flera av de 
organisationer som beviljats medel har kopplingar till mottagarna av Nobels 
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fredspris 2017, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN. 
Fredspriset har lett till ökad uppmärksamhet för frågan och både Svenska 
läkare mot kärnvapen, SLMK, och Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet, IKFF, har enligt FBA:s bedömning genom sitt påverkans- 
och opinionsbildande arbete sannolikt bidragit till ökad kännedom om 
kärnvapenförbud och internationella nedrustningsprocesser.

De projekt som finansierats genom utgiftsområde 7 har bland annat bidragit 
till att Clowner utan gränser har arbetat med att stärka lokala myndigheters 
kapacitet vad gäller psykosocial hälsa och våldsförebyggande för unga 
rohingyas på flykt i Myanmar och Bangladesh. Peaceworks Sweden har 
också genom sin fredsskola i Colombia utbildat unga i mänskliga rättigheter, 
normkritik, icke-våldsprinciper och andra frågor relaterade till fredsarbete. 
Dessa unga har i sin tur, med stöd av den svenska organisationen samt dess 
lokala partner, hållit utbildningar i samma ämnen för hundratals barn i socio-
ekonomiskt utsatta områden i Colombia. 

Bidrag till stöd för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, 
fred och säkerhet 
Inför 2017 års utdelning av bidrag till projekt som bidrar till genomförandet 
av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet inkom 90 
ansökningar motsvarande ett belopp på knappt 165 miljoner kronor. Detta 
är en betydande ökning av inkomna ansökningar jämfört med 2016, då FBA 
mottog 20 ansökningar som totalt omfattade drygt 35 miljoner kronor. Av de 
inkomna ansökningarna beviljades sex ansökningar som omfattade totalt 7 
600 000 kronor. Denna markanta ökning av inkomna ansökningar innebär att 
konkurrensen om medlen har ökat avsevärt, vilket FBA bedömer har inneburit 
ökad kvalitet på de projekt som beviljas medel. 

Under 2017 har det inkommit sex slutredovisningar från projekt som 
beviljades medel under 2016 för att främja kvinnors deltagande i freds- och 
säkerhetsfrämjande processer i konflikt- och postkonfliktländer. Sammantaget 
visar slutrapporterna att minst elva kvinnoorganisationer i Centralafrikanska 
republiken, DRK, Irak, Kamerun, Nigeria, Palestina, Sydsudan och Östtimor 
har stärkts vilket bland annat resulterat i ett ökat erkännande, nya uppdrag 
och roller samt utveckling av nya aktiviteter och strategier. Exempelvis har tre 
nätverk/plattformar för kvinnor, inklusive unga kvinnor, etablerats i Palestina, 
Mellanöstern-Nordafrikaregionen och Kirgizistan, och nio kvinnoforum har 
etablerats på lokal nivå i Östtimor. 

Totalt har över fyra tusen personer, varav 63 procent kvinnor och flickor och 
37 procent män och pojkar, varit direkt engagerade i projektens aktiviteter. 
Därtill har betydligt fler kvinnor, män, pojkar och flickor nåtts av projektens 
aktiviteter som indirekta målgrupper.

Utöver detta har radio, tv-program och filmer utvecklats och publicerats, 
påverkanskampanjer genomförts, och insatser har gjorts för att stärka 
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kapaciteten hos kvinnor och män, flickor och pojkar. För att utbyta 
erfarenheter och främja samverkan har träffar arrangerats mellan 
kvinnoorganisationer från olika länder. Bland annat har organisationen 
Kvinna till Kvinna rapporterat om sitt arbete med att ge stöd till irakiska och 
kurdiska kvinnoorganisationer, vilket har resulterat i att organisationerna 
tagit fram gemensamma rekommendationer för sitt påverkansarbete. 

Plan International Sverige har under året rapporterat att deras projekt i Aileu 
i Östtimor bidragit till att kvinnor nu har deltagit i en majoritet av möten som 
beslutsfattare organiserat på lokal nivå. Projektet rapporterar bland annat att 
män aktivt har uppmuntrat kvinnors deltagande samt möjliggjort för kvinnor 
att delta i beslutsprocesser, särskilt gällande utvecklandet av handlingsplaner 
på lokal nivå. 
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FBA finns på två orter i Sverige, på Sandö utanför Kramfors i Västernorrland och i Stockholm.
Foto: Försvarshögskolan, Björn Holmberg



FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2017 • 57  

7. Organisation 
samt lednings- 
och verksamhets-
stöd
Inledning
FBA:s förmåga att genomföra verksamhet med gott resultat är beroende av att 
myndigheten har en väldimensionerad organisation och ett effektivt lednings- 
och verksamhetsstöd. Myndigheten strävar efter att ha ett lednings- och verk-
samhetsstöd som ger rätt förutsättningar för styrning och genomförande av 
den samlade verksamheten. Stödet ska präglas av effektivitet och proaktivitet, 
och det ska vara tydligt vilka gränssnitt som gäller mellan olika funktioner och 
ansvarsområden. 

Under 2017 har myndighetens tillväxt fortsatt i takt med att FBA har fått nya 
uppdrag med tillhörande medel. Utvecklingen understryker vikten av ett lång-
siktigt och systematiskt utvecklingsarbete. Under året har därför en utvecklings-
analys genomförts med syftet att identifiera utvecklingsbehov inom områden 
som organisation, lednings- och verksamhetsstöd, styrning, kompetens och 
kultur samt teknik och lokaler. Analysen har påverkat formuleringen av 
tvåårsmål och de satsningar som FBA ser som viktiga framöver.

Organisation
Under året har FBA:s organisation vidareutvecklats. Fokus har legat på att 
konsolidera och stärka myndighetens tre enheter genom att införa samma 
struktur för alla med enhets- och biträdande enhetschefer samt program-
ansvariga som håller samman de program som enheterna är indelade i. Den 
successiva utvecklingen har också resulterat i en ensad terminologi vad gäller 
program och programansvariga samt ett organigram för att tydliggöra 
organisationens struktur.
 
Inrättandet av ett nytt sekretariat för strategistyrt utvecklingssamarbete 
SDC, vid sidan av myndighetens enheter och lednings- och verksamhetsstöd, 
har varit en annan organisatorisk förändring. Sekretariatet ansvarar för alla 
projekt som myndigheten har skapat för att kunna leverera på regeringens 
olika bilaterala och regionala utvecklingsstrategier. Syftet med sekretariatet 
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är att få större kraft och enhetlighet i genomförandet av strategiprojekten 
och en tydligare samverkansyta i relation till såväl programmen i linjen, vilka 
försörjer projekten med kompetens, som till myndighetens lednings- och 
verksamhetsstöd. Ett sekretariat som samlar de projektledare som arbetar med 
de bilaterala och regionala strategierna borgar också för att erfarenheter från 
planering och genomförande kan delas mellan olika projekt. 

Intern styrning och kontroll 
FBA har under året arbetat med att utveckla myndighetens resursplanering. 
Eftersom myndigheten har valt att organisera strategiuppdrag som projekt har 
fokus legat på att utveckla mallar och processer för resursplanering i mötet 
mellan linje och projekt. 

Bland annat fick myndighetens nya sekretariat för strategistyrt 
utvecklingssamarbete lämna ett utkast till aktivitetsplanering och behov 
av personalresurser i ett tidigt skede av myndighetens planeringsprocess 
inför 2018. Därmed fick enheterna med sig viktiga ingångsvärden rörande 
strategiprojektens personalbehov i sin planering. Enheterna fick därefter svara 
på möjligheten att svara upp mot det samlade behovet av personalresurser 
från sekretariatet. 

Eventuella utestående frågor kunde sedan lyftas i den kommenterande 
promemoria som både enheter och sekretariat lämnade in som ett komplement 
till sitt planeringsunderlag. Upplägget fungerade bra, men utifrån vunna 
erfarenheter kommer mallar och process att justeras ytterligare inför 
kommande år. 

Under året har FBA också infört ett nytt system för budgetering, prognos och 
analys som då ersätter de mallar i excel som myndigheten tidigare har använt. 
Systemet sjösattes i samband med höstens budgetarbete och erfarenheterna är 
att det har fungerat väl.

Lokalförsörjning och teknik
Efter förberedande arbete under 2016 inleddes en ombyggnation och 
förtätning av Stockholmskontorets lokaler hösten 2017 för att skapa plats 
för fler medarbetare. En del av personalstyrkan flyttades till externa 
evakueringslokaler i närområdet och övriga kommer att flyttas om internt i 
takt med att myndighetens fyra huskroppar färdigställs. FBA:s bedömning är 
att ombyggnationen kommer att skapa en modern och dynamisk arbetsplats, 
som också innehåller en uppgradering av myndighetens tekniska miljö, vilket 
projekteringen har tagit höjd för.

Säkerhet
Betydelsen av ett eget systematiskt säkerhetsarbete ökar i takt med att FBA får 
allt fler uppdrag inom ramen för regeringens strategier för utvecklings-
samarbete. Detta tydliggörs inte minst av säkerhetssituationen i flera av de 
tillkommande länder där FBA förväntas arbeta framöver såsom Afghanistan, 
Irak och Somalia. För att säkerställa att roller och ansvar inför tjänsteresor till 
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högriskområden är tydliga har rutiner med tillhörande blankett för tjänste-
reseanmälan uppdaterats till stöd för medarbetare och chefer. Myndigheten 
har också antagit en ny policy för personlig säkerhet.

Utöver arbete med rutiner och styrdokument har FBA testat olika typer 
av så kallade tracking-system vid tjänsteresor, som ska ge möjlighet för 
arbetsgivaren att i realtid följa en medarbetares rörelser via GPS. Myndigheten 
har också testat externa verktyg för landanalyser, som syftar till att proaktivt 
ge lägesinformation om skeenden som är av betydelse för FBA. 

Även den regelbundna samverkan kring säkerhetsfrågor som sker i det 
nätverk för elva utsändande civila myndigheter (G11) som finns är en del av 
myndighetens systematiska säkerhetsarbete. Under året har nätverket bland 
annat haft gemensamma seminarier för att stärka medarbetarnas kunskap om 
olika säkerhetsrelaterade frågor.

Personalförsörjning 
Under året genomfördes FBA:s andra medarbetarundersökning med gott 
resultat. Medarbetarindex, som speglar personalens tillfredsställelse med 
arbetet, har i jämförelse med 2015 ökat från 62 till 71. Ledarskapsindex har ökat 
från 68 till 73. Båda siffrorna ligger över medel för jämförbara myndigheter 
och visar på en positiv utveckling. Analysen visar att det arbete som bedrevs 
under 2016 bland annat för att utveckla myndighetens prestations- och 
utvecklingsprocess samt introduktion av nya medarbetare har varit viktiga 
framgångsfaktorer. 

Tabellen nedan visar myndighetens personalstruktur fördelat på ålder, 
kompetenskategori och könsfördelning. Utifrån tabellen kan FBA konstatera 
att den största delen av myndighetens personal fortsatt är mellan 30 och 49 år. 
Könsfördelningen har fått en än större övervikt mot kvinnor än tidigare år. 

Myndigheten har inlett arbetet med det regleringsbrevsuppdrag som avser 
moderna beredskapsjobb, men har inte knutit någon ny medarbetare till sig 
ännu inom ramen för detta uppdrag. Däremot har FBA tagit emot två praktikan-
ter under året i enlighet med de två uppdragen till statliga myndigheter att ta 
emot nyanlända och/eller funktionsnedsatta arbetssökande för praktik.

Tabell 21 visar myndighetens personalstruktur, medelantal anställda under 2017, och innefattar tillsvidare-
anställd 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. 

Kompetenskategori,
anställda vid FBA

Åldersstruktur Könsfördelning

-29 30-49 50- Man Kvinna

Ledning 0 15 7 9 13

Kärnpersonal 6 79 9 26 68

Stödpersonal 5 13 9 6 21

Totalt 11 107 25 41 102
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Kommunikation 
FBA:s kommunikativa arbete har inriktats mot att öka myndighetens synlig-
het i media. Under 2017 medverkade myndigheten omkring 50 gånger i redak-
tionell media, framförallt i riksmedia och företrädelsevis i Sveriges Radio. Vad 
gäller de digitala kanalerna hade webbplatsen fba.se under året nära 231 000 
besök. FBA-bloggen fick 16 300 unika besök under 2017, vilket var en fördubb-
ling jämfört med året innan. 

I sociala medier har antalet följare ökat med omkring 50 procent på Facebook 
och 35 procent på Linkedin. Myndighetens Twitterkonto hade vid årets slut 
4 770 följare, och inläggen i de tre sociala medierna uppskattas under årets 
första tio månader ha haft en räckvidd på 1,4 miljoner potentiella läsare. Sam-
tidigt är myndigheten fortfarande relativt okänd för den bredare allmänheten 
och ett flertal analyser har initierats för att bättre förstå och möta medborgar-
nas behov av information från FBA i olika frågor.
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8. Finansiell 
redovisning

RESULTATRÄKNING   

(tkr) Not 2017 2016
   
Verksamhetens intäkter   
Intäkter av anslag 1 230 199 198 498
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 4 907 6 845
Intäkter av bidrag  19 988 20 771
Finansiella intäkter 3 82 58
Summa  255 176 226 172
   
Verksamhetens kostnader   
Kostnader för personal 4 -185 505 -171 428
Kostnader för lokaler  -8 956 -8 423
Övriga driftkostnader 5 -59 006 -44 164
Finansiella kostnader 6 -259 -182
Avskrivningar och nedskrivningar  -1 450 -1 975
Summa  -255 176  -226 172
   
Verksamhetsutfall  0 0
   
   
Transfereringar   
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  21 530 20 343
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  1 408 1 795
Lämnade bidrag 7 -22 938 -22 138
Saldo  0 0
   
Årets kapitalförändring  0 0
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BALANSRÄKNING   
(tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31
   
TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utveckling 8 433 902
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 9 31 64
Summa  464 966  
 
Materiella anläggningstillgångar   
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 202 552
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 757 1 056
Summa  958 1 608  
 
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  212 225
Fordringar hos andra myndigheter 12 4 355 1 592
Övriga kortfristiga fordringar 13 1 018 691
Summa  5 585 2 507
   
Periodavgränsningsposter   
Förutbetalda kostnader 14 4 168 4 007
Övriga upplupna intäkter 15 1 066 226
Summa  5 234 4 232  
 
Avräkning med statsverket   
Avräkning med statsverket 16 16 707 8 024
Summa  16 707 8 024
   
Kassa och bank   
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  20 314 27 738
Summa  20 314 27 738
   
SUMMA TILLGÅNGAR  49 263 45 076
   
KAPITAL OCH SKULDER   
Myndighetskapital 17 0 0
   
Avsättningar   
Övriga avsättningar 18 1 282 1 103
Summa  1 282 1 103
   
Skulder m.m.   
Lån i Riksgäldskontoret 19 1 422 2 574
Kortfristiga skulder till andra myndigheter     7 296  8 412 
Leverantörsskulder  8 537 5 380
Övriga kortfristiga skulder 20 3 251 3 428
Summa  20 505 19 794  
 
Periodavgränsningsposter   
Upplupna kostnader 21 8 365 7 524
Oförbrukade bidrag 22 19 091 16 655
Övriga förutbetalda intäkter 23 20 0
Summa  27 476 24 179
   
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  49 263 45 076
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ANSLAGSREDOVISNING       
        
 
Redovisning mot anslag  
       
Anslag 
(tkr)  Ingående  Årets Omdispo- Indrag- Totalt Utgifter Utgående
  över-  tilldelning nerade ning dispo-  över-
  förings-  enl regle- anslags-  nibelt  förings-
      Not belopp ringsbrev belopp  belopp  belopp
     
Uo 5 Internationell 
samverkan Ramanslag        
05 01 002 Freds- och 
säkerhetsfrämjande 
verksamhet
     
ap.6 Fredsfrämjande 
– del till FBA  24 541 20 596   21 137 -20 502 635
        
Uo 7 Internationellt bistånd 
Ramanslag
07 01 001 
Biståndsverksamhet
        
ap.4 Biståndsverksamhet  25 896 37 900 2 000 -209 40 587 -39 808 779

ap.42 Internationell civil 
krishantering – del till FBA 26 3 831 81 000 -750    -1 491 82 590 -80 836 1 754  
      
Folke Bernadotteakademin        
ap.1 Folke Bernadotte-
akademin  27 3 098 107 023   110 121 -110 663 -542  
      
Summa  8 366 246 519 1 250  -1 700 254 435 -251 809 2 626
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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 Ekonomistyrningsverkets (ESV) 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 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 2016, 572 tkr, har år 2017 
minskat med 81 tkr.
 

Upplysningar av väsentlig betydelse
 
Uo 07 01 001 Biståndsverksamhet ap.4 Biståndsverksamhet
År 2017 ökades anslaget med 16 908 tkr mot år 2016, för strategiarbete. Detta har med-
fört en ökning av personalkostnader och övriga driftkostnader för år 2017, se not 4 och 5. 
Anslaget kommer tilldelas ytterligare 30 100 tkr för år 2018 för ännu fler uppdrag att bidra 
till genomförande av strategier.
 
Uo 07 01 004 Folke Bernadotteakademin
FBA:s ramanslag för förvaltning belastas för närvarande både med förvaltnings- och verk-
samhetskostnader i enlighet med myndighetens riktlinjer för nyttjande av Folke 
Bernadotteakademins anslag. År 2018 ökas anslaget med 16 932 tkr till stärkt förvalt-
ning inkl. pris- och löneomräkning för genomförandet av fler strategier samt för att främja 
bidrag till regeringens satsning på fredsdiplomati. Förvaltningen har redan 2017 belastats 
en del för detta arbete, vilket har medfört utnyttjande av anslagskrediten på 542 tkr.
 
Upplysningar för jämförelseändamål
 
Av de 184 årsarbetskrafterna är ca 76 utlandsstationerade. Den utlandsstationerade 
personalen är anställd enligt URA-avtalet vilket innebär att sociala avgifter och pension-
savgifter betalas. Semesterlönetillägg läggs på lönen men ingen semester eller sjukfrån-
varo rapporteras. Denna personal finns inte med i statistiken för sjukfrånvaro och har inte 
genererat någon semesterlöneskuld men finns med i beräkningen av årsarbetskrafter.
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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

   
Förbättringsutgifter på annans fastighet låg tidigare på 12 år och det finns ett restvärde 
kvar. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den 
återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.
 
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 2 925 kr 
ECPAT, Utbildning av fredsbevarande POTI   
  
Peter Wallensteen 3 900 kr 
Inspektor och med i styrelsen för Västmanlands-Dala nation, 
Uppsala. Ordförande i Wallensteen-Jaeger stiftelse, 
Wallensteenska släktföreningen
  
Eva Lindblom 1 950 kr 
Inga övriga styrelseuppdrag  
  
Michael Claesson 2 925 kr 
Inga övriga styrelseuppdrag  
  
Kerstin Lundgren 975 kr 
Inga övriga styrelseuppdrag  
  
Jesper Bengtsson 1 950 kr 
Inga övriga styrelseuppdrag  
  
Rosaline Marbinah 3 900 kr 
Vice ordförande för LSU 
(Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer),
Förbundsordförande för UFS (Utrikespolitiska förbundet Sverige)  
  
Maria Strömvik 2 925  kr 
Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps)  
Centrum för Europaforskning, Lunds universitet
Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap

Joakim Öjendahl 2 925  kr 
Rådgivande organ, Internationellt centrum 
för lokal demokrati, ICLD Visby
 

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag Belopp i tkr

 Lön 
  
Generaldirektör Sven-Eric Söder 1 293 
Inga förmåner, framtida åtaganden eller övriga styrelseuppdrag  
  
Stf generaldirektör Jonas Alberoth 995 
Inga förmåner, framtida åtaganden eller övriga styrelseuppdrag  
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Anställdas sjukfrånvaro   
  
 
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en samman-
hängande tid av 60 dagar eller mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön 
och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrån-
varon redovisas i procent.
  
Sjukfrånvaro 2017 2016

Totalt 3,5% 2,1  %

Andel 60 dagar eller mer 49,6% 23,8  % 

Kvinnor 4,5% 2,1  % 
Män 1,1% 2,1  %
Anställda   –  29 år 1,8% 2,0  % 
Anställda 30 år –  49 år 4,0% 2,3  % 
Anställda 50 år – 2,2% 1,4  % 
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NOTER   
 

Resultaträkning  
(tkr)   2017 2016

Not 1 Intäkter av anslag  
 Intäkter av anslag  230 199 198 498
 Summa  230 199 198 498

 
 Av utgifterna under Intäkter av anslag ingår följande poster: 

 Anslag Uo 07 01 004 ap 1 Folke Bernadotteakademin
 Skiljer med 81 tkr mot anslagsredovisningen 
 utgifter 110 663 tkr. Detta beror på 
 semesterlöneskulden som intjänats före år 2009. 
 Posten har belastat anslaget men inte bokförts 
 som kostnad i resultaträkningen.  110 582 102 719

 Anslag Uo 07 01 001 ap 42 Internationell civil 
 krishantering  
 Ingår i sin helhet med 80 836 tkr.  80 836 74 169
  
 Anslag Uo 5 01 002 ap 6 Fredsfrämjande  
 Ingår 9 117 tkr (av totala utgifter under anslag 
 20 502 tkr återfinns 11 385 tkr under 
 transfereringsavsnittet). Anslaget används både 
 för personal- och verksamhetskostnader samt 
 transfereringar i enlighet med villkoren 
 i regleringsbrevet, se not 24.  9 117 8 854 

 
 Anslag Uo 7 01 001 ap 4 Biståndsverksamhet  
 Ingår 29 664 tkr (av totala utgifter under anslag 
 39 808 tkr återfinns 10 144 tkr under 
 transfereringsavsnittet). Kostnaderna avser 
 valobservation och strategiverksamhet 
 i enlighet med villkoren i regleringsbrevet, 
 se not 25.  29 664 12 756

 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 16 908 tkr år 2017 jämfört med år 2016. Se även
 tilläggsupplysningar Upplysning av väsentlig betydelse.
   
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar  
 Uthyrning av lokaler  74 77
 Avgiftsintäkter utbildning  1 354 1 268
 Fakturerade kostnader statliga myndigheter  2 210 1 811
 Fakturerade kostnader svenska organisationer  0 1 025
 Fakturerade kostnader FN  226 1 236
 Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar  1 043 1 427
 Summa  4 907 6 845
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(tkr)   2017 2016
 
 Enligt FBA:s instruktion 11§ om avgifter får FBA ta ut avgifter för utbildning, 

konferenser och seminarier och bestämma lämplig omfattning, samt avgiftens 
storlek. Intäkten får disponeras i verksamheten, utan att uppnå full 

 kostnadstäckning. Ny rad inlagd för Uthyrning av lokaler. Jämförelsetalen för år 
2016 har också omfördelats mellan raderna Övriga intäkter av avgifter och 

 andra ersättningar till Uthyrning av lokaler med 77 tkr.    
    
Not 3 Finansiella intäkter  
 Ränta på avistalån i Riksgäldskontoret  11 19
 Övriga ränteintäkter  10 0
 Övriga finansiella intäkter  61 38
 Summa  82 58
    
 
 Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 

varit negativ. Under året har utlandsbetalningar ökat, därav även realiserade 
kursvinster under Övriga finansiella intäkter. 

   
Not 4 Kostnader för personal  
 Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
 och andra avgifter enligt lag och avtal)  113 703 105 481
 Varav lönekostnader ej anställd personal  25 14
 Sociala avgifter  57 938 52 652
 Övriga kostnader för personal  13 864 13 294
 Summa  185 504 171 428
    
 
 Jämförelsetalen för 2016 har omfördelats med 181 tkr mellan raderna Sociala 

avgifter och Övriga kostnader för personalen, detta har inte påverkat totala sum-
man. Ökade kostnader för personal jämfört med motsvarande period föregående 
år beror på att FBA har fått fler uppdrag och därmed en ökad omsättning, 
främst kopplat till bilateralt utvecklingssamarbete. Uo 07 01 001 Bistånds-

 verksamhet ap. 4 anslagstilldelning ökades med 16 908 tkr år 2017 jämfört med 
år 2016. Se även tilläggsupplysningar Upplysning av väsentlig betydelse. 

    
Not 5 Övriga driftkostnader  
 Reparationer och underhåll   113 94
 Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster  595 518
 Resor, representation, information  19 723 14 753
 Köp av varor  1 094 1 771
 Köp av tjänster  37 481 27 028
 Summa  59 006 44 164
   

 Ökade driftkostnader jämfört med motsvarande period föregående år beror på 
att Viking 18 har gått in i en intensiv fas samt generellt utökad verksamhet i 
huvudsak kopplat till bilateralt utvecklingssamarbete, se även not 4.
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(tkr)   2017 2016

Not 6 Finansiella kostnader  
 Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret  96 119
 Övriga finansiella kostnader  163 64
 Summa  259 182
    
  Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 

varit negativ. Under året har utlandsbetalningar ökat, därav även realiserade 
kursförluster. En enskild utlandsbetalning på 2 363 tkr (mot USD) har genererat 
en kursförlust, finansiell kostnad på 50 tkr.  

    
Not 7 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  
 verksamhet ap 6  9 957 9 538
 Återlämnat bidrag  -245 -43
 Uo 7, Internationellt bistånd, anslag 1:1 Bistånds- 
 verksamhet ap 4  2 000 2 000
 Återlämnat bidrag  0 -532
 Stöd till internationella forskararbetsgrupper  2 680 2 450
 Återlämnat bidrag  -318 
 FN-resolution 1325  7 600 7 000
 Återlämnat bidrag  -9 -70
 RoL-projekt Ukraina  1 272 1 795
 Summa  22 938 22 138
    

Balansräkning   
(tkr)   2017-12-31 2016-12-31
    
Not 8 Balanserade utgifter för utveckling  
 Ingående anskaffningsvärde    1 500 997
 Årets anskaffningar    0 504
 Summa anskaffningsvärde  1 500 1 500
 Ingående ackumulerade avskrivningar     -599 -144
 Årets avskrivningar     -469 -455
 Summa ackumulerade avskrivningar  -1 067 -599
 Utgående bokfört värde  433 902
    
Not 9 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
 Ingående anskaffningsvärde    300 1 777
 Omklassificerat till konsultkostnader ej anläggning                     0  -192
 Omfördelat till balanserade utgifter för utveckling                       0  -997
 Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde    0 -289
 Summa anskaffningsvärde  300 300
 Ingående ackumulerade nedskrivningar     -236 -574
 Årets avskrivningar     -33 -100
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(tkr)   2017-12-31 2016-12-31
 Omfördelad IB avskrivning till balanserade utgifter
 för utveckling  0 144
 Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar    0 289
 Korrigering av tidigare års avskrivningar, 
 omklassificerad konsultkostnad  0 5
 Summa ackumulerade avskrivningar  -269 -236
 Utgående bokfört värde  31 64
 
   
Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet  
 Ingående anskaffningsvärde    8 447 8 447
 Summa anskaffningsvärde  8 447 8 447
 Ingående ackumulerade avskrivningar     -7 894 -7 464
 Årets avskrivningar     -351 -430
 Summa ackumulerade avskrivningar  -8 245 -7 894
 Utgående bokfört värde  202 552
    

   
Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.  
 Ingående anskaffningsvärde    15 627 15 509
 Årets anskaffningar    298 137
 Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde    0 -19
 Summa anskaffningsvärde  15 925 15 627
 Ingående ackumulerade avskrivningar     -14 571 -13 600
 Årets avskrivningar     -597 -990
 Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar    0 19
 Summa ackumulerade avskrivningar  -15 168 -14 571
 Utgående bokfört värde  757 1 056
 varav finansiell leasing  0 0
 
 I noten för 2016 har jämförelsetalen för utrangering ändrats, vilket har påverkat 

avsnitten Anskaffning med -19 tkr och Avskrivning med +19 tkr. Utgående 
 bokfört värde för 2016 är opåverkat.
 
 
Not 12 Fordringar hos andra myndigheter  
 Fordran ingående mervärdesskatt  2 139 1 556
 Kundfordringar hos andra myndigheter  2 213 35
 Övriga fordringar hos andra myndigheter  2 0
 Summa  4 355 1 592
  
 Kundfordring hos andra myndigheter härrör till fordring hos Försvarsmakten 

avseende kostnader för Viking 18 januari till september. Betalningen inkom i 
januari 2018.

 

Not 13 Övriga kortfristiga fordringar  
 Fordringar hos anställda  955 691
 Övriga kortfristiga fordringar  63 0
 Summa  1 018 691
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(tkr)   2017-12-31 2016-12-31

 Övriga kortfristiga fordringar avser en utlandsbetalning som dubbelfakturerats av 
en leverantör.

   
Not 14 Förutbetalda kostnader   
 Förutbetalda hyreskostnader  1 920 1 834
 Förutbetalda kostnader till andra myndigheter  214 307
 Övriga förutbetalda kostnader  2 034 1 865
   Varav skolavgifter till utsänd personal  1 393 936
   Varav hyra till utsänd personal  490 507
 Summa  4 168 4 007
    
 Noten har kompletterats med varav poster under övriga förutbetalda 
 kostnader för ersättning till utlandsstationerad personal. Jämförelsetalen för 

2016 har uppdaterats.
  
    
Not 15 Övriga upplupna intäkter  
 Övriga upplupna intäkter inomstatliga  1 066 0
 Övriga upplupna intäkter utomstatliga  0 226
 Summa  1 066 226

 Avser kostnader för Viking 18 för perioden oktober till december som ska 
 rekvireras från Försvarsmakten.

   
Not 16 Avräkning med statsverket  
    
 Anslag i icke räntebärande flöde  
 Ingående balans  10 551 5 929
 Redovisat mot anslag   141 146 116 122
 Medel hänförbara till transfereringar m.m. 
 som betalats till icke räntebärande flöde  -136 023 -111 501
 Fordringar avseende anslag i icke   15 674 10 550
 räntebärande flöde   

 
 Anslag i räntebärande flöde  
 Ingående balans  -3 098 -532
 Redovisat mot anslag   110 663 102 909
 Anslagsmedel som tillförts räntekonto   -107 023 -105 475
 Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde  542 -3 098
  
 Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
 redovisats mot anslag 
 Ingående balans   572 762
 Redovisat mot anslag under året enligt 
 undantagsregeln  -81 -190
 Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
 redovisats mot anslag  491 572
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(tkr)   2017-12-31 2016-12-31
 
 Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto  
 Ingående balans  0 0
 Inbetalningar i icke räntebärande flöde   574 646
 Utbetalningar i icke räntebärande flöde   -136 596 -112 146
 Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar  136 023 111 501
 Övriga fordringar på statens centralkonto  0 0
  
 Summa Avräkning med statsverket  16 707 8 024

    
Not 17 Myndighetskapital   
  Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell. 

   
Not 18 Övriga avsättningar  
 Avsättning för lokalt omställningsarbete  
 Ingående balans  1 103 952
 Årets förändring  180 150
 Utgående balans  1 282 1 103
    
  Överenskommelsen med de lokala fackföreningarna har blivit försenad med 

anledning av andra påverkande processer som behöver inväntas för nyttjandet 
kommande år.   

    
   
Not 19 Lån i Riksgäldskontoret  
 Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar  
    
 Ingående balans  2 574 4 055
 Under året nyupptagna lån  298 489
 Årets amorteringar  -1 450 -1 970
 Utgående balans  1 422 2 574
  
 Beviljad låneram enligt regleringsbrev  7 000 8 000
    
    
Not 20 Övriga kortfristiga skulder  
 Personalens källskatt  3 132 3 081
 Övrigt  119 347
 Summa  3 251 3 428
    
Not 21 Upplupna kostnader  
 Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter  5 918 5 173
 Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter  1 158 1 416
 Övriga upplupna kostnader  1 289 936
 Summa  8 365 7 524
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(tkr)   2017-12-31 2016-12-31

Not 22 Oförbrukade bidrag  
 Bidrag som erhållits från annan statlig 
 myndighet  18 580 16 530
 Bidrag som erhållits från icke-statliga 
 organisationer eller privatpersoner  511 126
 Summa  19 091 16 655
 
 varav bidrag från statlig myndighet som 
 förväntas tas i anspråk:
 inom tre månader  1 350 4 428
 mer än tre månader till ett år  13 981 8 752
 mer än ett år till tre år  1 880 1 635
 mer än tre år  1 369 1 715
 Summa  18 580 16 530

 Ökade bidrag härrör främst till Ukrainaprojektet samt inkomna forskningsmedel. 
  
Not 23 Övriga förutbetalda intäkter  
 Övriga förutbetalda intäkter  20 0
 Summa  20 0
 
   
    
Anslagsredovisning   
 
    
Not 24 Uo 5 01 002 Ramanslag Internationell samverkan  År 2017 
 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet    Belopp tkr
 ap. 6 Fredsfrämjande - del till FBA  
 
 Enligt regleringsbrevet disponerar FBA en anslagskredit 
 på 618 tkr. FBA får disponera hela det ingående 
 överföringsbeloppet då detta understiger 3% av föregående 
 års tilldelning 20 490 tkr enligt regleringsbrevet. 
 
 Anslaget är icke räntebärande. 
 
 Anslagsposten får användas till verksamhet som inte 
 omfattas av OECD:s biståndskommitté (DAC) direktiv. 
 
 Av medlen ska minst 4 miljoner kronor användas till 
 personalstöd till OSSE:s verksamhet, med särskilt fokus på 
 OSSE:s oberoende institutioner, sekretariat samt fältverksamhet
 i Centralasien, Södra Kaukasien och Östeuropa.  
 
 Medlen får även användas för att ställa personal till förfogande 
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    År 2017 
Belopp tkr

 för Europeiska utrikestjänsten med fokus på krishantering 
 och anti-terrorism. Medlen får även användas för att ställa 
 personal tillförfogande till United Nations Peacekeeping Force
 in Cyprus (UNFICYP).   4 381
 
 Av medlen får högst 5 miljoner kr användas till att främja 
 följande verksamhetsområden: 
 
 Säkerhetssektorreform (SSR),   743
 Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta 
 kombattanter (DDR),   1 423
 Samordna och utveckla det internationella samarbetet inom 
 International Forum for the Challenges of Peace Operations 
 (Challenges Forum),   1 114 
 Internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande 
 operationer.   1 674 
    4 954 
 Därutöver får minst 10,8 miljoner kronor av anslagsposten 
 användas till stöd för svenska  organisationer och stiftelser 
 vars syfte är att främja information och studier m.m. om 
 fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor 
 och till kostnader relaterade till handläggning av stödet.  11 168 

    
Not 25 Uo 7 01 001 Ramanslag Internationellt bistånd   År 2017 
 ap. 4 Biståndsverksamhet    Belopp tkr

  Enligt regeringsbeslutet 2017-11-02 (UD2017/17972/KH) 
 har FBA tilldelats ytterligare 2 000 tkr, omdisponering.
 Enligt regleringsbrevet har FBA ingen anslagskredit.
 Anslaget är icke räntebärande.
 FBA får disponera 687 tkr av det ingående 
 överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 
 22 900 tkr enligt regleringsbrevet. Av det ingående 
 överföringsbeloppet 896 tkr är 209 tkr indraget.
 Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s 
 biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan 
 klassificeras som bistånd.
   
  Fördelning av medel till organisationer och internationella 
 forskararbetsgrupper 
 
 Medlen ska användas till stöd för organisationer vars syfte är 
  att bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 
  1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Medlen ska användas 
 till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är 
 att främja information och studier m.m. om 
 fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska 
 frågor. 
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    År 2017 
Belopp tkr

 Dessa bidrag får utgöra verksamhetsstöd eller 
 projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas 
 till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska 
 fördela dessa bidrag jämsides med medel som myndigheten 
 disponerar från UO 5 Internationell samverkan, anslaget 
 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, 
 ap 6 Fredsfrämjande – del till FBA. Medlen får även användas 
 till stöd för internationella forskararbetsgrupper.   10 144

 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.   7 066
   
 Strategiverksamhet 
  Högst 22,1 miljoner kronor får användas till FBA:s 
 genomförande av uppdrag i strategierna för Demokratiska 
 republiken Kongo, Liberia, Mali, Colombia, Afrika söder om 
 Sahara och Irak. Medlen kan användas till 
 förvaltningskostnader direkt kopplade till 
 strategigenomförandet.   20 606
   
  Högst 2 miljoner kronor får användas för genomförandet 
 av strategin för hållbar fred.   1 991

Not 26 Uo 7 01 001 Ramanslag Internationellt bistånd   År 2017 
 ap. 42 Internationell civil krishantering - del till FBA  Belopp tkr
    
 Enligt regeringsbeslutet 2017-12-07 (UD2017/20151/ES) har 
 FBA:s anslag minskats med 750 tkr. Detta har skett genom 
 en omdisponering av anslag.
 Enligt regleringsbrevet har FBA ingen anslagskredit.
 FBA får disponera 2 340 tkr av det ingående överföringsbeloppet, 
 d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 78 000 tkr enligt
 regleringsbrevet. Av det ingående överföringsbeloppet 3 831 tkr 
 är 1 491 tkr indraget.
    
 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 16 miljoner kronor till FN.  12 582

 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 34 miljoner kronor för personalbidrag.   30 608
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    År 2017 
Belopp tkr

 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 i Afghanistan (EUPOL Afghanistan) och den efterföljande 

EU-närvaron inom polissektorn 
 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 Moldavien och Ukraina (EUBAM Moldavien/Ukraina) 
 EU:s gränsstödsinsats i Palestina (EUBAM Rafah) 
 EU:s civila kapacitetsbyggande insats på Afrikas Horn och Indiska Oceanen 

(EUCAP NESTOR) 
 EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL Niger)  
 
 Insatser inom ramen för OSSE 
 Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande 
 för OSSE:s verksamhet. 
 Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 
 14 miljoner kronor.    10 439
 
 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 miljoner kronor.    15 634
 
 Insatsnära verksamhet 
 I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen 
 och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser 
 fördelas högst 5 miljoner kronor 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.   3 761
 
 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 
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 högst 9 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med 
 Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).   7 812
 
 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 Uo 7 01 004 Ramanslag Folke Bernadotteakademin
 ap.1 Folke Bernadotteakademin 
 
 FBA får disponera hela det ingående överföringsbeloppet 3 098 tkr 
 då detta understiger 3% av föregående års tilldelning 105 475 tkr
 enligt regleringsbrevet. 
 Enligt regleringsbrevet disponerar FBA en anslagskredit på 3 211 tkr. 
 FBA har i år utnyttjat 542 tkr av krediten.
 Anslaget är räntebärande. 
 Myndighetens ramanslag för förvaltning belastas för närvarande 
 både med 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.

  
Sammanställning över väsentliga uppgifter   
(tkr) 2017 2016 2015 2014 2013  
 
Låneram Riksgäldskontoret     

Beviljad 7 000 8 000 10 000 11 000 11 000

Utnyttjad 1 422 2 574 4 055 4 503 5 466

     

Kontokrediter Riksgäldskontoret     

Beviljad  5 000 5 000 5 000 5 000 1 700

Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0

     

Räntekonto Riksgäldskontoret     

Ränteintäkter 0 0 0 125 310

Räntekostnader 96 119 65 0 0

     

Avgiftsintäkter     

Avgiftsintäkter som disponeras     

Avgiftsintäkter 4 907 6 845 8 899 13 259 9 837

Avgiftsintäkter som ej disponeras      

Ej tillämpligt
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(tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 
 
Anslagskredit     

Beviljad     

UO 5 01 06 ap.1 - - - Avslutat 0

UO 7 01 01 ap.10 - - - Avslutat 0

UO 7 01 04 ap.2  - - - Avslutat 285

UO 7 02 01 ap.7 - - Avslutat 0 1 200

UO 5 01 02 ap.6 618 591 636 634 286

UO 7 01 01 ap.4 0 0 0 0 0

UO 7 01 01 ap.42 0 0 0 0 0

UO 7 01 04 ap.1 3 211 3 164 2 990 2 941 1 592

     

Utnyttjad UO 7 01 04 ap.1 542 0 0 0 0

     

Anslag     

Ramanslag     

Anslagssparande UO 5 01 06 ap.1 - - - Avslutat 963

Anslagssparande UO 7 01 01 ap.10 - - - Avslutat 200

Anslagssparande UO 7 01 04 ap.2  - - - Avslutat 672

Anslagssparande UO 7 02 01 ap.7 - - Avslutat 0 5 530

Anslagssparande UO 5 01 02 ap.6 635 541 136 2 6

Anslagssparande UO 7 01 01 ap.4 779 896 202 410 43

Anslagssparande UO 7 01 01 ap.42 1 754 3 831 67 3 118 2 390

Anslagssparande UO 7 01 04 ap.1 0 3 098 532 2 236 71

     

Bemyndiganden 

Ej tillämpligt     

Personal     

Antalet årsarbetskrafter (st) 184 176 173 167 162

Medelantalet anställda (st)* 249 228 201 197 166

     

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 378 1 273 1 228 1 279 1 282

     

Kapitalförändring     

Årets 0 0 0 0 0

Balanserad 0 0 0 0 0

     

* 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 16 februari 2018

Sven-Eric Söder, generaldirektör
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FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. 
Myndig heten 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 (FBA) 
är myndigheten för fred, säkerhet 
och utveckling

Folke Bernadotteakademin 
Myndigheten för fred, säkerhet 
och utveckling


