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FBA - 
myndigheten för fred, säkerhet 
och utveckling 
FBA har i uppgift att stödja internationell fredsfrämjande verksamhet. Uppdraget 

är att bidra till att förebygga, hantera och lösa konflikter och ge förutsättning för en 

hållbar fred. 

FBA befinner sig i skärningspunkten mellan utrikes-, säkerhets- och 

utvecklingspolitiken. Myndighetens arbete vilar i tydliga värderingar om demokrati, 

dialog, jämställdhet, mänskliga fri- och rättigheter och rättsstatens principer. 

Arbetet utgår från ett brett säkerhetsbegrepp. 

Genom utbildning, rådgivning, kapacitetsstärkande insatser, forskning och 

policyutveckling bidrar FBA till att offentliga institutioner såväl 

som civilsamhällesorganisationer i konfliktdrabbade länder stärks i sin möjlighet att 

bidra till fred. Genom insatserna kan motståndskraften mot konflikt öka och fler får 

vara med och bygga en fredlig framtid för sig själv och sitt land.

Myndigheten medverkar till mer effektiva internationella fredsfrämjande- och 

krishanteringsinsatser. FBA bidrar till att internationella organisationer såsom FN och 

EU ökar sin förmåga och kan fullgöra sina mandat och verka för fred och säkerhet.

Myndigheten är uppkallad efter den svenska diplomaten Folke Bernadotte, som 1948 

blev utnämnd till FN:s förste fredsmedlare.
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DEN SVENSKA DIPLOMATEN, fred- och nedrustningskämpen och mottagaren av Nobels 
fredspris Alva Myrdal menade att det var ”inte människovärdigt att ge upp". Trots 
mörka moln och negativ utveckling gällande förutsättningarna för fred, säkerhet och 
utveckling, måste människan lägga sin tilltro till samarbete och hålla i och fortsätta ge 
stöd till fredstanken. 

För att låna fler ord från Alva Myrdal kan tiden vi lever i ” betecknas som en tid av 
barbari” och att ”vår civilisation håller på att inte bara militariseras utan också 
brutaliseras”. Alva Myrdals ord kommer till mig när jag blickar tillbaka på 2022. 
Den fullskaliga invasionen och det efterföljande brutala ryska kriget mot Ukraina 
blottade delvis en ny världsordning och har förutom det fruktansvärda lidandet och 
konsekvenserna för människor i Ukraina påverkat i stort varje konfliktsammanhang i 
världen. Förmodligen kommer detta påverka under en lång tid framöver.

I en värld som aldrig fick möjligheten att återhämta sig efter coronapandemin har 
stigande matpriser och energipriser ytterligare förvärrat situationen för världens redan 
utsatta. Oro, osäkerhet och instabilitet har bidragit till förvärrade konfliktsituationer. 
Det förstärks av missinformation och desinformation, korruption och ojämlikhet. Ett allt 
större avstånd mellan makthavare och medborgare.

Demokratin i världen har varit på tillbakagång i mer än ett och ett halvt decennium. 
Under samma tid som världen blivit allt mer auktoritär har också konflikter ökat i antal 
och i omfattning. Konflikter, klimatkatastrofer, fattigdom och demokratisk tillbakagång 
samvarierar i en ömsesidigt förstärkande mix. Där, i sårbarheten och osäkerheten, hämtar 
auktoritära krafter sitt stöd. Vi ser ett landskap där det blir enklare att ställa grupper mot 
varandra. Där extremism och terror enklare får fäste.

Det ryska kriget mot Ukraina är vad som kallas en systemdefinierande konflikt. Kriget 
utmanar den multilaterala ordningen som vi känner den, långt bortom Europas gränser. 
Principer och regler som världssamfundet utvecklat under decennier sätts ur spel och de 
institutioner som är satta att värna dessa regler, likt FN:s säkerhetsråd, blir lamslaget.

FBA har under 2022 ställt om och agerat för att kunna ge stöd till Ukraina och den 
ukrainska befolkningen. Stöd till fortsatt motståndskraft att stå emot det ryska angreppet, 
men också för att fortsätta stå upp för de värderingar och demokratiska principer som 
hotas av kriget. Ryssland har gjort och gör sig skyldig till omfattande brott mot krigets 
lagar och internationell rätt. Vad som kommer ur ett scenario där omvärlden inte lyckas ge 
Ukraina tillräckligt med stöd för att stå emot angreppet och kriget vill vi inte tänka på.

Krigen och konflikternas värdekedjor är globala. Konsekvenserna sprids snabbt 
över världen och blir grundorsaker i någon annans krig. Konflikter blir snabbt 
internationaliserade. 

GD:s förord
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FBA fortsätter därmed på regeringens uppdrag att bidra till fredsansträngningar i flera 
av världens svåraste konfliktmiljöer. Vi fortsätter ge stöd till EU och FN för att de ska 
utvecklas och kunna uppfylla sina mandat och bidra till fred och utveckling. Så att det 
multilaterala systemet ska utveckla sina förmågor i takt med att världen utvecklas. 

I årsredovisningen redogör vi för vårt samlade arbete, myndighetens utveckling och 
måluppfyllelse genom bedömning av resultat. De resultatexempel du kommer få läsa om 
återfinns i en rad olika konfliktmiljöer, på flera kontinenter, över hela världen. Läsningen 
påminner också om Alva Myrdals tanke om att det inte är mänskligt att ge upp. FBA:s 
erfarenhet, vilket bekräftas också när vi ser tillbaka på 2022, är att det är möjligt för 
fredsansträngningar att få framgång. Med tålamod, långsiktighet och envishet går det 
att bryta igenom. Det är en tanke att vila i när vi nu siktar framåt för kommande år av 
arbete för fred, säkerhet och utveckling. Jag hoppas du uppskattar läsningen.

Slutligen vill jag passa på att rikta ett tack till Sven-Eric Söder som under 2022 lämnade 
sin tjänst som generaldirektör på Folke Bernadotteakademin efter nästan 10 år på posten. 
Myndigheten har växt och gjort enorma utvecklingssteg under den tiden och det är med 
stolthet och ödmjukhet som jag nu klivit in som Sven-Erics efterträdare.

Stockholm, den 22 februari 2023

Per Olsson Fridh  
Generaldirektör
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Per Olsson Fridh började som 
generaldirektör för FBA i april 2022.
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Sammanfattning av årets 
verksamhet och kostnader
ÅR 2022 UPPMÄRKSAMMADE FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN (FBA) 20 års arbete med fred, 
säkerhet och utveckling. Årets verksamhet har varit särskild intensiv i takt med att 
effekterna av coronapandemin har klingat av. FBA har under verksamhetsåret genomfört 
ett stort antal fredsbyggande insatser på plats i de konfliktländer där FBA har uppdrag. 
Efter Rysslands invasion av Ukraina har FBA utökat fokus på Ukraina och närområdet 
i syfte att stödja landets motståndskraft och senare återuppbyggnad. FBA har fortsatt 
att stödja kapacitets- och policyutveckling hos multilaterala organisationer som EU, 
FN och OSSE genom personalbidrag, utbildning, rådgivning och forskning. FBA har 
sekunderat 65 årsarbetskrafter till internationella fredsinsatser med fokus på EU:s 
civil krishanteringsinsatser och högkvarter samt fördubblat antalet valobservatörer 
till internationella valobservationsinsatser till 161. FBA:s stöd i form av projekt- och 
verksamhetsbidrag till svenska civilsamhällesorganisationer som arbetar för fred och 
säkerhet har fortsatt att vara på stabil nivå. Den övergripande bedömningen är att 
resultaten för myndigheten i stort är tillfredställande då FBA har tillfredställande 
resultat i fyra av myndighetens fem verksamhetsområden. Därmed bedömer 
myndigheten att FBA har uppnått de mål myndigheten har i regleringsbreven och 
regeringens utvecklingsstrategier.

FBA:s omsättning uppgick 2022 till 431 245 tkr varav transfereringar uppgick till 22 
332 tkr. De totala kostnaderna har ökat med 78 643 tkr (24 procent) mellan åren 2021 
och 2022. Den viktigaste anledningen till de ökade kostnaderna var coronapandemins 
påverkan på verksamheten 2021, då mycket av verksamheten inte kunde genomföras. 
Verksamheten har under 2022 kunnat återupptas med full kraft. Till skillnad från 2021 då 
FBA återlämnade 44 000 tkr, har FBA 2022 förbrukat tilldelade anslagsmedel samt använt 
myndighetens kredit på ramanslaget för förvaltning och ett sakanslag (anslag 1:4 ap. 1 
och anslag 1:1 ap. 4).

FBA redovisar nedan jämförelse per verksamhetsområde för verksamhetskostnader 
2020–2022 samt andelen av de totala kostnaderna per verksamhetsområde för 2022 (se 
diagram 1 och 2).
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Diagram 1. Verksamhetskostnader per verksamhetsområde 2020–2022. 

Diagram 2. Andel av totala kostnader per verksamhetsområde 2022.
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I ÅRSREDOVISNINGEN REDOGÖR FBA för den verksamhet som myndigheten har bedrivit 
under 2022 och de resultat som har uppnåtts samt ger en finansiell redovisning. 
Årsredovisningen är disponerad enligt kraven i förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). 

Inledningsvis beskrivs regeringens styrning av FBA och hur den har omsatts i 
FBA:s struktur för resultatbedömning. Efterföljande kapitel är uppdelade efter 
myndighetens fem verksamhetsområden som gäller från den 1 januari 2022. Dessa 
områden är hållbar fred, internationell civil krishantering, landspecifikt 
fredsbyggande, säkerhetsfrämjande och valobservation samt stöd till 
civilsamhället. Myndighetens lednings- och verksamhetsstöd redovisas därefter 
inklusive återrapportering av informationssäkerhet och kompetensförsörjning. Sist 
återfinns den finansiella redovisningen.

Kapitlen inleds med en beskrivning av regeringens styrning, myndighetens 
övergripande bedömning av årets resultat, en kort beskrivning av årets verksamhet 
och därefter exempel på resultat som har uppnåtts och som syftar till att ge 
en bild av verksamhetens framgångar och utmaningar. Kapitlen avslutas med 
redovisning av kostnader för respektive verksamhetsområde. Specifika uppdrag och 
återrapporteringskrav som FBA har haft under året rapporteras integrerat i denna 
årsredovisning.

FBA använder sig av en heltäckande redovisning av kostnader för respektive 
verksamhetsområde samlat och inte per prestation. Gemensamma kostnader 
fördelas per verksamhetsområde baserat på antal årsarbetskrafter inom respektive 
verksamhetsområde, där också sekunderad personal ingår. För den sekunderade 
personalen beräknas fördelningen med en lägre faktor. Fördelningen tar hänsyn till 
att verksamhetsområdena belastar myndighetens lednings- och verksamhetsstöd i 
olika omfattning.

Verksamhetsområdena redovisas uppdelade i förvaltnings- och 
verksamhetskostnader. Förvaltningskostnader omfattar kostnader för FBA:s egen 
personal, ambassadplaceringar samt gemensamma kostnader för myndighetens 
ledning, lokaler, kontorsutrustning, anläggningstillgångar samt lednings- 
och verksamhetsstöd. Verksamhetskostnader omfattar direkta kostnader för 
genomförande av den verksamhet myndigheten bedriver. Det kan handla om löner 
och omkostnader för sekunderad personal till internationella insatser, bidrag som 
myndigheten delar ut till civilsamhället och kostnader för externa resurspersoner 
och resor, som uppstår i direkt anslutning till genomförande av verksamhet. 
Förvaltningskostnader belastar sakanslag i de fall då regeringen specificerat i 
regleringsbrevet att det är möjligt.

Om årsredovisningen



FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS ÅRSREDOVISNING 2022 FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS ÅRSREDOVISNING 2022 9   

Mot bakgrund av att nya verksamhetsområden trädde i kraft den 1 januari 2022 kan 
FBA endast redovisa jämförelsesiffror över en treårsperiod för verksamhetskostnader. 
Förvaltningskostnader samt totala kostnader och intäkter kan i denna nya indelning 
inte redovisas för år 2020 och 2021, då personalfördelningen i ekonomimodellen inte 
medger den översättningsmöjligheten. Från och med år 2023 kommer jämförelse 
att vara möjlig. Den nya indelningen påverkar också hur sekunderings- och 
utbildningsstatistik redovisas. I denna årsredovisning presenteras statistik inom de 
verksamhetsområden som haft sekunderings- och utbildningsverksamhet. Statistiken 
är översatt från tidigare år in i de nya verksamhetsområdena. 
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REGERINGEN STYR FBA genom myndighetens instruktion (SFS 2020:767). FBA ska enligt 
instruktionen stödja internationell fredsfrämjande verksamhet. Verksamheten 
ska bidra till att uppfylla målet för det internationella biståndet, som en del i 
genomförandet av Sveriges politik för global utveckling och Agenda 2030 och bidra 
till internationell fred och säkerhet. Myndigheten ska utföra sitt uppdrag genom 
att rekrytera, förbereda, sända ut och stödja civil personal och genom att bedriva 
utbildning och övning. Vidare ska FBA främja och bedriva erfarenhetshantering, 
doktrin- och metodutveckling och forskning som syftar till ett effektivt 
genomförande av internationella fredsinsatser. FBA ska också genomföra 
strategistyrt utvecklingssamarbete som regeringen beslutat om.
Utöver instruktionen styr regeringen FBA genom tre regleringsbrev som anger 
mål, uppdrag och medel som myndigheten har att förhålla sig till under året. 
Dessa är regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Folke Bernadotteakademin 
(dnr. UD2021/03162, UD2021/18069 [delvis], UD2021/18427), regleringsbrev 
avseende anslag 1:1 biståndsverksamhet och internationell civil krishantering (dnr 
UD2021/18069, [delvis] UD2021/18442) och regleringsbrev avseende anslag 1:2 freds- 
och säkerhetsfrämjande verksamhet (dnr UD2021/17889 [delvis], UD2021/19436).

Myndighetens verksamhet styrs också genom mål i regeringens tematiska och 
geografiska strategier för svenskt utvecklingssamarbete. De tre tematiska strategier 
som FBA bidrar till är strategierna för hållbar fred, internationell civil krishantering 
och fredsfrämjande samt mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer. Därtill har myndigheten under 2022 haft uppdrag i 12 av regeringens 
geografiska strategier för att bedriva utvecklingssamarbete inom fred och säkerhet 
i olika konflikt- och postkonfliktländer. Den geografiska strategiverksamheten 
redovisas i årsredovisningens kapitel om landspecifikt fredsbyggande. Den 
strategistyrda verksamheten för tematiska strategier redovisas i kapitel om hållbar 
fred respektive internationell civil krishantering. Myndighetens bidrag till specifika 
strategimål redovisas också i de särskilda rapporter som myndigheten är ålagd att 
redovisa inför de vårsamråd som genomförs med Utrikesdepartementet (UD) varje år.

Enligt FBA:s instruktion ska ett jämställdhetsperspektiv integreras i 
myndighetens verksamhet. Utöver det har FBA uppdrag i regleringsbrev 
att bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för FN:s 
säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020. Resultat i 
relation till den nationella handlingsplanen redovisas i en särskild rapport (dnr. 
22–00087) som FBA lämnat till regeringen. Vidare har FBA uppdrag att redovisa 
arbete med jämställdhetsintegrering enligt myndighetens inriktning 2022–2025. 
Rapporten lämnas till regeringen tillsammans med årsredovisningen. FBA:s arbete 
med jämställdhetsintegrering och arbetet med kvinnor, fred och säkerhet redovisas 
löpande i årsredovisningen.

Regeringens styrning 
av FBA
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Merparten av myndighetens verksamhet finansieras över utgiftsområde 7, 
internationellt bistånd, som styrs av utvecklingsstrategier. Övriga delar av 
verksamheten finansieras över utgiftsområde 5, internationell samverkan. 
Internationell samverkan innefattar Fredsarkivet, FBA:s stöd till civilsamhället, 
vissa sekunderingar, Challenges Forum och delar av myndighetens arbete 
med internationella forskararbetsgrupper, säkerhetssektorreform och 
avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter samt 
övergångssäkerhet. FBA finansieras därtill med bidrag via Sida för genomförande av 
projekt i Afghanistan och Ukraina.
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Teresa Wiklund arbetar  
som observatör för FBA i Georgien.
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MYNDIGHETEN ARBETAR MED STÖD TILL FRED, säkerhet och utveckling i alla faser av 
konfliktcykeln i konfliktdrabbade länder och regioner samt stödjer fredsbyggande 
kapacitetsutveckling hos multilaterala organisationer. FBA är verksam i några 
av världens hårdast drabbade och mest utsatta konfliktområden. Väl fungerande 
samverkan med partners och med Sverigelaget är en viktig förutsättning. De starkaste 
resultaten nås när arbetet är långsiktigt och när tematik och verktyg kombineras 
utifrån kontextanpassade förändringsteorier och samarbetspartners behov i FBA:s 
insatser.
 
FBA:s verktyg är utbildning och andra kapacitetsstärkande insatser, personalbidrag, 
rådgivning, policyutveckling och forskning. De tematiska kunskapsområdena 
omfattar dialog och fredsprocesser; rättstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter 
och val; avväpning, demobilisering och återanpassning samt övergångssäkerhet; 
demokratisk styrning av säkerhetssektorreform; kvinnor, fred och säkerhet; unga, fred 
och säkerhet samt ledarskap och samverkan. FBA har också utvecklat expertis inom 
klimatsäkerhet och analyserar arbetet med nya globala och hybrida hot.

Myndighetens verksamhet utgår från förändring på individuell nivå som kan 
förstärkas och leda till förändring på organisations-, process- eller systemnivå. 
För att uppnå hållbara långsiktiga resultat har FBA integrerat regeringens mål i 
den interna styrningen och organiserat verksamheten i fem verksamhetsområden. 
Strukturen ska möjliggöra en effektiv styrning mot måluppfyllelse och underlätta 
arbetet med uppföljning och resultatbedömningar. I all verksamhet tillämpas ett 
resultatbaserat arbetssätt, vilket innebär ett metodiskt proaktivt och samlat arbete 
utifrån förändringsteorier och konfliktanalyser, för att bidra till de mål som anges 
i regeringens styrning. Kontinuerlig anpassning, uppföljning och utvärdering av 
verksamhetens resultat är likaså centralt.

Inom verksamhetsområdena hållbar fred och internationell civil krishantering arbetar 
FBA mot regeringens mål i respektive strategi. Verksamhetsområdet landspecifikt 
fredsbyggande samlar regeringens geografiska land- och regionstrategier vars mål 
styr FBA:s arbete inom området. Verksamhetsområdet säkerhetsfrämjande och 
valobservation innefattar verksamhet som mestadels inte styrs av regeringens 
utvecklingsstrategier och som till stor del finansieras från statsbudgetens 
utgiftsområde 5, internationell samverkan. Verksamhetsområdet stöd till 
civilsamhället innefattar FBA:s arbete med att finansiera civilsamhällesorganisationers 
verksamhet samt stöd till debatt och diskussion inom fred och säkerhetsrelaterade 
frågor. För dessa sistnämna två verksamhetsområden har FBA under året tagit fram 
mål som börjar gälla från 2023.

FBA bedömer resultat på en övergripande nivå inom varje verksamhetsområde. 
Utgångspunkt i resultatbedömningen är syftesbeskrivningar som presenteras i 

Om FBA:s verksamhet och  
struktur för resultatbedömning



FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS ÅRSREDOVISNING 2022 FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS ÅRSREDOVISNING 2022 13   

respektive kapitel. Övergripande bedömning för respektive verksamhetsområde görs utifrån 
en sammanvägning av resultatindikatorer som stöds av resultatexempel i syfte dels att 
underbygga bedömningarna, dels att ge konkretion åt verksamheten inom området. Alla 
bedömningar diskuteras och kvalitetssäkras på flera organisatoriska nivåer.

Övergripande resultatbedömningen görs enligt en skala på tre nivåer:

• Resultaten är tillfredställande inom ett verksamhetsområde om en sammanvägd 
bedömning av resultatindikatorer som redovisas för verksamhetsområdet visar goda 
resultat och dessa stöds av resultatexempel.

• Resultaten är delvis tillfredställande inom ett verksamhetsområde om 
en sammanvägd bedömning av resultatindikatorer som redovisas för 
verksamhetsområdet visar delvis goda resultat och dessa stöds av resultatexempel

• Resultaten är inte tillfredställande inom ett verksamhetsområde om 
en sammanvägd bedömning av resultatindikatorer som redovisas för 
verksamhetsområdet visar svaga resultat.

FBA:s primära resultatindikator är bedömning av omedelbara och långsiktiga resultat. 
Dessa anges i enlighet med en trafikljusmodell som används för verksamhetsområdena 
hållbar fred, internationell civil krishantering och landspecifikt fredsbyggande. 
Inom verksamhetsområdena hållbar fred och internationell civil krishantering har 
trafikljusen tagits fram för första gången under året, därmed redovisar FBA enbart 
årets resultat. Inom landspecifikt fredsbyggande redovisar FBA trafikljus för de tre 
senaste åren. För de verksamhetsområden (säkerhetsfrämjande och valobservation 
samt stöd till civilsamhället) där trafikljusen ännu inte har införts, redovisar 
myndigheten tillgänglig statistik och resultatexempel.

FBA:s arbete delas in i fleråriga insatser som består av flera aktiviteter. Trafikljusen 
speglar en sammanvägd bedömning av resultat som uppnåtts i insatser inom 
verksamhetsområde. Bedömningarna görs av ansvarig chef eller projektledare i 
samarbete med insatsansvarig och metodsamordnare. De kvalitetssäkras i flera steg 
i organisationen. Resultat bedöms som grönt (förväntat resultat har uppnåtts), gult 
(förväntat resultat delvis uppnåtts) och rött (förväntat resultat ej uppnått) samt 
vit (resultat ännu inte har följts upp). FBA redovisar bedömning av omedelbara och 
långsiktiga insatsresultat.

Omedelbara resultat uppnås i direkt anslutning till genomförda aktiviteter som 
ingår i en insats. Exempel på omedelbara resultat kan vara att utbildning har lett till 
ökad kunskap, eller att rådgivning skapat nya perspektiv hos den direkta målgruppen. 
Långsiktiga resultat är ett sammantaget resultat av flertalet aktiviteter som 
förväntas uppnås på 1–5 års sikt för respektive insats efter påbörjad verksamhet. 
Exempel på långsiktiga resultat är stärkt kapacitet och förändrade arbetssätt hos 
samarbetspartners och organisationer, mer ändamålsenliga processer, implementering 
av globala riktlinjer och standarder, effektiva nätverk och förbättrad samverkan inom 
eller mellan organisationer samt tillgängliggjord forskning för praktiker och mer 
kunskapsbaserad fredsfrämjande verksamhet.
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1. Övergripande resultat inom hållbar fred

FBA:s uppdrag för hållbar fred
Syftet med verksamhetsområdet är att bidra till att stärka den globala förmågan att 
förebygga väpnade konflikter och ge ökade förutsättningar för mänsklig säkerhet. 
Myndigheten gör detta genom att främja globala policyutvecklingsprocesser, 
kapacitetsutveckling och forskning inom fred, säkerhet och utveckling. Arbetet sker i 
samarbete med FN, EU och andra multilaterala organisationer och har direkt bäring på 
deras förmåga att verka i konfliktkontexter. En mindre del av verksamheten sker genom 
att under begränsad tid stödja fredsprocesser i specifika kontexter.

FBA:s verksamhet styrs av instruktion, regleringsbrev (dnr. UD2021/03162, 
UD2021/18069 (delvis), UD2021/18427) och regeringens strategi för hållbar fred.

Övergripande resultatbedömning inom hållbar fred
FBA bedömer årets resultat som tillfredsställande. Inom ramen för verksamhet för 
hållbar fred har FBA sammantaget uppnått goda resultat som bidragit till att stärka 
den globala förmågan att förebygga väpnade konflikter och ökat förutsättningarna för 
internationella organisationer att arbeta för mänsklig säkerhet. 

Inom hållbar fred har FBA organiserat verksamheten i 21 insatser och bedömer att 
både omedelbara och långsiktiga resultat i en majoritet av dessa har uppnåtts (se 
diagram 3). Bedömningen stöds av resultatexempel och övrig uppföljning, däribland 
utbildningsstatistik och kursutvärderingar. I vissa fall har resultat inte följts upp, 
eftersom insatserna är under utformning och kommer att fortsätta i nytt format. I de två 
fall det inte finns lika tydliga långsiktiga resultat, beror det på att insatserna ännu inte 
har lett till förändrat beteende eller förstärkt organisatorisk kapacitet hos målgruppen.

 

Hållbar fred
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De framgångsfaktorer som ligger till grund för resultaten, bedömer FBA är det 
långsiktiga arbetet med samma styrning (2017-2022). Det har lett till att myndigheten 
systematiskt har kunnat vidareutveckla och bygga upp ny verksamheten utifrån 
lärdomar. Vidare bedömer FBA att synergier mellan strategin för hållbar fred och de 
geografiska strategierna har förstärkt myndighetens resultat. På motsvarande sätt föder 
erfarenheterna från det regionala och bilaterala strategiverksamheten in i den policy- 
och metodutveckling som sker inom hållbar fredstrategin och bidrar till ett starkare 
resultat.

En annan framgångsfaktor som ligger bakom resultaten är att FBA haft mångårigt 
samarbete med FN, EU och OSSE, vilket har lett till att tillit och förutsägbarhet 
har kunnat utvecklas i relationerna. Samarbetet med FN har också lett till nya 
samarbetsmöjligheter, exempelvis med Arabförbundet i frågor som rör unga, fred och 
säkerhetsagendan, och förstärkt samarbetet med andra regionala organisationer. Detta 
gäller även FBA:s bidrag till olika fredsprocesser där myndighetens engagemang ofta 
byggs på tidigare verksamhet som utbildningar och långvarigt samarbete med olika 
aktörer.

Diagram 3. Trafikljusbedömningar av omedelbara och långsiktiga resultat inom verksamhetsområdet hållbar fred 
2022. Resultat bedöms som grönt (förväntat resultat har uppnåtts), gult (förväntat resultat delvis uppnåtts) och 
rött (förväntat resultat ej uppnått) samt vit (resultat ännu inte har följts upp).
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2. Resultat inom hållbar fred

Årets verksamhet inom hållbar fred
FBA:s verksamhet inom hållbar fred har kunnat återupptas till fullo efter pandemiåren. 
Verksamhetsåret har innefattat brett stöd till kapacitetsutveckling inom FN, EU, OSSE och 
andra regionala organisationer, stöd till fredsprocesser och utvecklingsarbete gällande 
klimatrelaterade säkerhetsrisker.

Som stöd i kapacitetsutveckling har FBA riktat sekunderingar till rollen som freds- och 
utvecklingsspecialist vid FN:s regionala kontor (se tabell 1). FBA har också genomfört 
globala och riktade utbildningar för att stödja kunskaps- och kapacitetsutveckling hos 
nyckelaktörer inom FN, EU och OSSE samt i länder där FBA har pågående bilaterala 
strategiuppdrag (se tabell 2). De globala utbildningarna har samlat deltagare på kurser inom 
rättstatsuppbyggnad, säkerhetssektorreform (SSR), dialog och medling och avväpning, 
demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter samt övergångssäkerhet 
(DDR).

FBA har arbetat med så kallade landfönsteruppdrag för att stödja nationella och lokala aktörer 
i avgörande skeden av förebyggande av konflikt och i freds- och statsbyggnadsprocesser. 
Under året har FBA:s arbete fokuserat på Jemen, Mocambique och Sudan.

FBA har utvecklat förslag på hur myndigheten kan stärka sin förmåga att bidra vad 
gäller klimatrelaterade säkerhetsrisker i konfliktkontexter (se rapport dnr 21-00045-8). 
Klimatförändringarnas effekter påverkar och förstärker konfliktdynamiker på olika sätt och 
bidrar därmed till klimatrelaterade säkerhetsrisker som är svåra att förutspå. Klimatsäkerhet 
är också en viktig fråga för FBA:s samarbetspartners. Arbetet har under året lett till att 
FBA byggt upp ett nätverk med nationella och internationella intressenter som arbetar 
med klimatsäkerhet. Det har lett till en högre grad av samordning av den verksamhet med 
koppling till klimatrelaterade säkerhetsrisker som FBA bedriver. FBA har utvecklat ett 
verksamhetsspår om klimatsäkerhet i fredsinsatser inom Challenges Forum och finansierat 
forskning kopplad till kvinnor, fred och säkerhetsagendan och dess förutsättningar i 
särskilt drabbade miljöer. Vidare har samverkan med FN gällande kunskapsuppbyggnad 
om kopplingen mellan klimatrelaterade säkerhetsrisker och rekryteringen till väpnade 
grupper ökat. Verktyg och metodstöd för att säkerställa ett klimat- och miljöperspektiv i 
konfliktanalys har tagits fram för myndighetens bilaterala arbete.

SEKUNDERINGAR HÅLLBAR FRED 2022 2021 2020

Sekunderingar 
till FN

Antal 
rekryteringsprocesser

1 - -

Antal antagna 0 - -

Antal årsarbetskrafter
3,9 

(3,9 kvinnor, 
0 män)

5,5
(5,5 kvinnor, 

0,5 män)

5,5 
(4,5 kvinnor, 

1 män)

Tabell 1. Sekunderingar per organisation inom verksamhetsområdet hållbar fred 2020–2022. Tabellen redovisar 
antalet rekryteringsprojekt, antalet antagna personer respektive årsarbetskrafter.
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UTBILDNINGAR HÅLLBAR FRED 2022 2021 2020

Totalt antal utbildningar varav… 18 14 17

Globala kurser 5 4 3

Riktade kurser 7 4 12

Utbildningsprogram 1 2 0

Insats- och förberedande utbildning 0 1 1

Workshop 5 3 1

Av dessa bedrevs i digital form 4 11 9

Totalt antal deltagare 303 300 548

Genomsnittlig deltagare per utbildning 17 21 32

Andel deltagare kvinnor/män/övriga i procent 45/46/8 40/37/23 59/32/9

Tabell 2 . Utbildningar inom verksamhetsområdet hållbar fred 2020–2022. Tabellen redovisar också könsfördel-
ning bland deltagare i procent. Övrigt-kategorin inkluderar deltagare som inte uppgivit kön, eller där uppgift om 
kön av annan anledning saknas (avrundat till heltal).

FBA har förvaltat, utvecklat och genomfört verksamhet med det svenska 
medlingsnätverket för kvinnor. Arbete har fokuserat på kapacitetsutveckling, direktstöd 
till politiska förhandlingar och fredsprocesser i Sudan och Mali, påverkansarbete, 
samverkan med och stöd till regionala medlingsnätverk för kvinnor och med forskning 
om kvinnors roll i fredsprocesser.
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I juni genomförde FBA tillsammans med den jemenitiska 
tankesmedjan Sana’a Center for Strategic Studies en 
internationell konferens med syfte att skapa en mötesplats för 
en jämställd och inkluderande dialog mellan jemeniter kring 
centrala frågor för en politisk lösning på konflikten i Jemen.

 FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS ÅRSREDOVISNING 202218   
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Stöd till fredsprocessen i Jemen 
FBA har stöttat regeringen med genomförande av värdskap som stöd till pågående 
fredsprocesser. Tillsammans med den jemenitiska tankesmedjan Sana’a Center for Strategic 
Studies arrangerade FBA en internationell konferens med syfte att skapa en mötesplats 
för en jämställd och inkluderande dialog mellan jemeniter kring centrala frågor för en 
politisk lösning på konflikten. Konferensen skedde mot bakgrund av en FN-förhandlad 
vapenvila under våren 2022 som gav en öppning för en förnyad och bredare dialog 
om lösningar på konflikten. Konferensen var ett av de viktigaste tillfällena för en 
jemenitiskledd politisk dialog sedan krigsutbrottet 2015.

Konferensen samlade 250 deltagare, varav 150 var jemeniter, i konstruktiva samtal 
mellan civilsamhällesaktörer, beslutsfattare, representanter från konfliktparter, 
kulturarbetare och journalister. Detta bidrog till att bredda dialogen om lösningar på 
konflikten bortom eldupphörförhandlingarna mellan konfliktparterna. Möten över 
konfliktlinjer ägde rum och bidrog till omedelbara resultat i form av ökad förståelse. 
Konferensen gav utrymme för ökad samverkan och koordinering mellan jemenitiska 
aktörer, FN och bilaterala internationella representanter för en mer inkluderande politisk 
process. Framför allt bidrog forumet till inkludering av kvinnor, minoriteter och ungas 
röster i fredsprocessen. Kritiska ekonomiska, inklusive känsliga centralbanksfrågor, fick 
särskilt genomslag under konferensen med uppföljningsmöten i regionen. 

FBA bedömer att Sveriges samlade stöd till konferensen stärkte förtroendet för Sverige 
som en partner för fortsatta fredsansträngningar. Bidraget i form av teknisk expertis, 
process- och metodstöd samt operationell kapacitet kompletterade diplomatiska 
ansträngningar. FBA:s faciliterande roll och samverkan med internationella och 
nationella aktörer ledde till fördjupat samarbete med framför allt FN:s särskilda 
sändebudskontor. En av framgångsfaktorerna i detta var det mycket nära samarbetet 
mellan FBA och UD.

Stöd till fredsprocessen i Moçambique 
FBA:s stöd till fredsprocessen i Moçambique syftar till att stärka det FN-ledda 
fredssekretariatets förmåga att genomföra sitt mandat att implementera fredsavtalet 
mellan regeringen och rebellrörelsen Renamo. Fredsavtalet som slöts 2019 innebär 
avväpning, demobilisering och återintegrering (DDR) av drygt 5 000 Renamo-
kombattanter och associerade grupper. FBA bidrog med rådgivning och kapacitetsstöd 
inom återintegrering, dialog, försoning och jämställdhetsintegrering. Stödet riktas 
både till fredssekretariatet och nyckelaktörer som representanter för konfliktparterna 
på distrikts- och provinsnivå, fredsavtalets tekniska grupper, religiösa ledare och 
medlemmar ur fredsråden för social sammanhållning.

FBA:s stöd har resulterat i relationsbyggande och stärkt kommunikation mellan 
fredsavtalets parter. I samband med FBA:s aktiviteter har partnerna identifierat nya 
kontaktytor och planerat för gemensamma aktiviteter i sina respektive distrikt och 
provinser. Delar av FBA:s material inom jämställdhet och social sammanhållning har 
vidareutvecklats av parterna som genomfört egna kapacitetshöjande aktiviteter inom 
ramen för fredsprocessen. FBA:s rådgivning till fredssekretariatet har lett till bättre 
jämställdhetsintegrering och ett nationellt ramverk för försoning.
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FBA bedömer att arbetet har möjliggjort ett behovsstyrt stöd i fredsprocessens olika 
faser. FBA:s expertis och erfarenhet inom dialog, medling och försoning samt DDR och 
jämställdhetsintegrering bedöms särskilt ha bidragit till insatsens relevans. En viktig 
framgångsfaktor är det goda samarbetet med Sveriges ambassad i Maputo och Sida, 
vilket även innefattat samfinansiering av vissa aktiviteter. En utmaning i arbetet har 
varit att efterfrågan på FBA:s stöd och expertis är långt större än vad myndigheten 
kunnat möta.

Stöd till Arabförbundet i framtagandet av en strategi för unga,  
fred och säkerhetsagendan
FBA:s arbete syftar till att stödja institutionell kapacitetsutveckling av globala och 
regionala nyckelaktörer inom unga, fred och säkerhetsagendan (UFS), där myndigheten 
uppnått långsiktiga resultat. Inom ramen för insatsen har FBA tillsammans med 
FN-partners och Arabförbundet stött framtagandet av en regional UFS-strategi. 
Ansträngningarna har lett till ökad kunskap om agendan och starkare förståelse 
för ungas perspektiv. Siktet är nu inställt på framtagande av en handlingsplan för 
implementering av strategin som har ett brett stöd inom Arabförbundet och hos 
regionala FN-aktörer.

Ett annat direkt resultat av arbetet är en överenskommelse mellan Arabförbundet och 
FN-aktörer att upprätta koordineringsmekanismer för att förbättra det interna och 
externa samarbetet med strategin. Ett konkret exempel är inrättandet av en teknisk 

I Moçambique stärker FBA det FN-ledda 
fredssekretariatets förmåga att implementera 
fredsavtalet mellan regeringen och rebellrörelsen 
Renamo genom rådgivning och kapacitetsstöd inom 
bland annat jämställdhetsintegrering och försoning. 
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stödgrupp där alla partnerorganisationer är representerade och som möts regelbundet. 
Detta har bidragit till att förbättra förutsättningar för intern samordning mellan 
regionala FN-aktörer och Arabförbundet och till utformandet av en hållbar process 
för UFS-strategin för arabregionen som leds av Arabförbundet, med stöd av regionala 
FN-aktörer och FBA. Strategin ska lanseras vid ett högnivåevent i början av 2023.

Stöd till ledarskapsutveckling och samverkan inom FN
Genom kapacitetshöjande utbildningar stödjer FBA FN i utveckling av ledarskap 
och samverkan i syfte att stärka FN-ledda fredsinsatsers förmåga att uppfylla sina 
mandat. FBA har bland annat stöttat FN:s högkvarter och fredsinsatser i Kosovo, 
Libyen och Somalia med att genomföra FN:s riktlinjer och ramverk för ledarskap, 
samverkan och organisationsutveckling. FBA har bidragit till kompetensutveckling 
och beteendeförändring hos seniora ledare genom sitt stöd till en Senior Mission 
Leadership-kurs och en Chief of Staff-konferens. Genom utbildningar, processtöd 
och handledning har FBA bidragit till stärkt samarbete mellan FN:s avdelningar för 
politiska och fredsbyggande frågor och fredsinsatser och till ökad kapacitet hos seniora 
ledare och ledningsgrupper i fältinsatserna. Utbildningarna har också förbättrat 
den gemensamma organisationskulturen och bidragit till att teamarbetet blivit mer 
sammanhållet och effektivt.

FBA bedömer att insatsen har bidragit till att förbättra genomförandet av riktlinjer 
inom ledarskap och samverkan och till de pågående reform- och utvecklingsprocesser 
som syftar till att stärka FN-systemets förmåga att effektivare bidra till fredliga och 
inkluderande samhällen. Vidare har processen lett till en ökad efterfrågan av stöd till 
FN:s fältinsatser. FBA utvecklade en första utbildning, där chefer mötts kring temat 
ledarskap och samverkan i ledningsgruppen för en FN:s fredsinsats och landskontor i 
Somalia.

FBA har tillsammans med FN genomfört ett utbildningsprogram inom Gender 
Responsive Leadership för chefer på FN:s högkvarter i syfte att stärka deras förmåga 
att inkludera jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Programmet har bidragit till att 
deltagare har inkluderat jämställdhetsrelaterade mål i respektive officiella årliga 
arbetsplan och begärt sina medarbetare att göra detsamma. Deltagare har också verkat 
för att förbättra möjligheterna för kvinnliga militärer att få eftertraktade tjänster på 
FN:s huvudkontor och efterfrågat en plan för att höja kvinnors likvärdiga deltagande i 
fredprocesser.

Global kurs i rättstatsuppbyggnad
FBA har genomfört en global kurs i rättstatsuppbyggnad med deltagare från Liberia, 
Irak och Myanmar med syfte att stärka genomförandet av rättsstatens principer 
i freds- och statsbyggandeprocesser. Insatsen har lett till stärkt förståelse hos 
deltagare för rättsstatsprinciperna och analysverktyg. Vidare har insatsen möjliggjort 
erfarenhetsutbyte mellan statliga och ickestatliga aktörer och internationella 
organisationer.

Under året har också effekter av tidigare kurs givit särskilt positiva resultat i 
Ukraina och Liberia. Deltagare har utvecklat kurskoncept och genomfört särskilda 
utbildningsinsatser om rättsstatens principer inom sina respektive organisationer. 
Organisationer har även använt kursinnehållet för uppdatering av sina egna verktyg 
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och metoder gällande till exempel kvinnors deltagande. Den globala kursen har dessutom 
lett till nya eller stärkta partnerskap mellan FBA och deltagande organisationer och 
utveckling av en gemensam grundplatta för FBA och partnerorganisationer kring 
utgångspunkter, analys och angreppssätt inom rättstatsuppbyggnad.

Stöd till OSSE:s arbete med demokratisk styrning av säkerhetssektorn och jämställdhet
FBA stödjer OSSE-sekretariatets arbete med styrning och reform av säkerhetssektorn 
och jämställdhetsintegrering. FBA har bidragit till en bredare förståelse för hur 
dessa aspekter av säkerhetssektorreform kan genomsyras inom organisationen, 
genom att tillsammans med OSSE uppdatera organisationens operativa riktlinjer för 
säkerhetsektorreform. FBA har också tagit fram ett utbildningspaket och Training of 
Trainers-koncept som grundar sig i de reviderade riktlinjerna. Utbildningspaketet har 
blivit sekretariatets främsta instrument för informationsspridning för att möjliggöra 
riktlinjernas tillämpning, både centralt och i fält.

Utvärderingen visar att tydlig rollfördelning, gemensamt formulerade mål och 
regelbunden kommunikation har bidragit till att FBA kunnat uppnå dessa resultat. 
Arbetet har också lett till att FBA positionerat sig som en tillförlitlig och långsiktig 
samarbetspartner.

FBA:s Gender Responsive Leadership-program har resulterat i att flera av cheferna inom 
OSSE:s insatser har stärkt sitt jämställdhetsarbete. Det har resulterat i en undersökning 
om sexuella trakasserier, ökad medvetenhet om könsstereotyper på arbetsplatsen och 
mer jämställda upphandlingsrutiner.

Dialog om effektiv medling
FBA har genomfört tre forsknings- och policydialoger om effektiv medling som 
syftar till att skapa en långsiktig, evidensbaserad och konstruktiv dialog mellan 
medlingsforskare och -praktiker kring hur fredsmedling kan bli ett mer effektivt 
verktyg för att lösa konflikter i dagens komplexa geopolitiska verklighet. Dessa dialoger, 
som har samlat representanter från internationella och regionala organisationer och 
civilsamhällesorganisationer, har bidragit till förtroendefull dialog mellan forskare och 
praktiker på medlingsområdet.

Genom ett innovativt arbetssätt har insatsen lett till etablerandet av ett återkommande 
forsknings- och praktikerforumet och publikationer på relaterade teman och tydliga 
policyrekommendationer. Ambitionen är att medlingsverktyget leder till utveckling av 
policy och praktik på området. En konkret följd är samarbete med FN:s avdelning för 
medlingsstöd om möjligt reformarbete.
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KOSTNADER (TKR) 2022 2021 2020

Förvaltningskostnader 71 562  -  - 

Verksamhetskostnader 34 859 23 165 18 256 

Kostnader totalt 106 421  -  - 

KOSTNADER OCH 
INTÄKTER (TKR)

2022 2021 2020

Intäkter av anslag 106 152  -  - 

Övrigt 269  -  - 

Kostnader totalt 106 421  -  - 

Tabell 3. Kostnader och intäkter för verksamhetsområdet hållbar fred 2022.

Tabell 4. Förvaltningskostnader (2022) och verksamhetskostnader (2020–2022) för verksamhetsområdet 

hållbar fred.

3. Kostnadsredovisning inom hållbar fred

Utfallet för verksamhetskostnader inom hållbar fred har ökat successivt under åren. 
Detta beror främst på att 2020 och 2021 präglats av coronapandemin, vilket inneburit 
begränsade möjligheter att verka inom ramen för de kontexter FBA arbetar inom. 
Under 2022 har det återigen varit möjligt att besöka och utbilda partnerorganisationer 
och bedriva effektiv verksamhet på plats. Det har i sin tur påverkat kostnaderna. År 
2022 stöttade FBA regeringen med stöd till fredsprocesser inom ramen för pågående 
fredsprocesser i Jemen (5 132 tkr), vilket har hanterats inom ramen för ursprunglig 
anslagstilldelning. 
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1. Övergripande resultat inom internationell civil krishantering

FBA:s uppdrag för internationell civil krishantering
Syftet med verksamhetsområdet är att bidra till att stärka multilateral kapacitet att 
agera snabbt och ändamålsenligt inom civil krishantering och genom fredsinsatser. 
Myndigheten gör detta genom att rekrytera, utbilda, förbereda och sekundera personal 
till internationella fredsinsatser samt att samarbeta med fredsinsatser för att främja 
effektivitet, kapacitet och utveckling inom prioriterade områden.

FBA:s verksamhet inom internationell civil krishantering styrs av instruktion, 
regleringsbrev (dnr. UD2021/03162, UD2021/18069 (delvis), UD2021/18427) och Sveriges 
strategi för internationell civil krishantering och fredsfrämjande. Regleringsbrevet 
anger hur stor del av anslaget som högst får läggas på sekunderingar till EU, FN 
och OSSE. Inriktningen styr även vilka insatser och geografiska regioner som bör 
prioriteras. Anslaget inriktar sig i huvudsak mot FBA:s uppdrag att bemanna freds- 
och krishanteringsinsatser, men ger även utrymme för andra bidrag som exempelvis 
kapacitetsbyggande aktiviteter och policystöd.

Övergripande resultatbedömning inom internationell civil krishantering
FBA bedömer årets resultat som tillfredsställande. Inom ramen för verksamhet 
för internationell civil krishantering har FBA sammantaget uppnått goda resultat 
som bidragit till att internationella organisationers kapacitet att agera snabbt och 
ändamålsenligt inom civil krishantering och fredsinsatser har stärkts.

FBA har organiserat verksamheten inom internationell civil krishantering i sex 
insatser och bedömer att omedelbara resultat har uppnåtts inom samtliga insatser och 
långsiktiga förväntade resultat har uppnåtts helt eller delvis inom alla (se diagram 4). 
En av förklaringarna till delvis uppnådda resultat är Rysslands invasion i Ukraina, vilket 
ledde till förändrade förutsättningar i insatskontexten och efterföljande konsekvenser 
på OSSE:s möjligheter att genomföra sin insats i landet. Också i andra fall har försämrad 
säkerhetssituation bedöms ha påverkat resultat.

Internationell civil 
krishantering
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FBA bedömer att en framgångsfaktor som ligger bakom resultaten är att FBA har en 
långvarig och gedigen erfarenhet från personalbidrag till internationella fredsinsatser. 
FBA bedömer att detta har möjliggjort att myndigheten på ett långsiktigt och strategiskt 
sätt kunnat vidareutveckla verksamheten inom internationell civil krishantering. 

FBA bedömer att en annan framgångsfaktor bakom resultaten är tillsättning av 
kvalificerad och väl förberedd personal särskilt på strategiska rådgivartjänster till EU:s 
högkvarter, vilket har lett till större möjlighet till påverkan i kapacitetsutveckling 
och policyprocesser. FBA bedömer vidare att myndighetens långvariga stöd och stora 
antalet årsarbetskrafter sekunderade med placering i strategiska roller till OSSE:s 
övervakningsinsats och EU:s rådgivarinsats i Ukraina samt övervakningsinsats i 
Georgien har bidragit till att insatserna har fått ökad förmåga att uppfylla sina mandat 
och stärka respektive insatsens kapacitet att verka för långsiktiga resultat. I Ukraina har 
FBA:s sekunderade personal också haft en avgörande roll med att återuppta EU-insatsens 
arbete som anpassats efter behov som Rysslands krig mot landet har lett till.

Myndighetens arbetssätt att kombinera personalbidrag med tematisk kunskap som 
till exempel jämställdhet och ledarskap, stärker förutsättningar att uppnå långsiktiga 
resultat i form av institutionaliserade arbetssätt, policyutveckling och operativ förmåga 
hos mottagande organisation. Ytterligare effekt finns på de områden där myndigheten 
också har genomfört utbildningsinsatser i högkvarter och insatser i nära samarbete med 
sekunderad personal.

En annan framgångsfaktor som enligt FBA möjliggjort långsiktiga resultat är att 
verksamheten med internationella organisationers högkvarter och insatser bygger på 
både lång närvaro, erfarenhet och ett starkt ömsesidigt förtroende.
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Omedelbara Långsiktiga

Diagram 4. Trafikljusbedömningar av omedelbara och långsiktiga resultat inom verksamhetsområdet internationell 
civil krishantering 2022. Resultat bedöms som grönt (förväntat resultat har uppnåtts), gult (förväntat resultat delvis 
uppnåtts) och rött (förväntat resultat ej uppnått) samt vit (resultat ännu inte har följts upp).
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2. Resultat inom internationell civil krishantering

Årets verksamhet inom internationell civil krishantering
FBA:s arbete har fokuserat på att stödja internationella fredsinsatser genom 
sekunderingar och utbildningar. FBA har haft totalt 46,2 sekunderade årsarbetskrafter 
(28,2 ÅAK kvinnor, 18 ÅAK män) till EU:s och FN:s högkvarter och insatser samt OSSE:s 
övervakningsinsats i Ukraina. Det är något högre än föregående år (se tabell 5). FBA har 
genomfört 42 bemanningsprocesser och av dessa har 28 kandidater (17 kvinnor, 11 män) 
antagits till tjänster i ovannämnda organisationer. FBA har haft 7,1 årsarbetskrafter i 
chefsbefattningar och arbetsledande roller (3,9 ÅAK kvinnor, 3,2 ÅAK män). Andelen 
chefer motsvarar cirka 25 procent av de roller och befattningar som myndigheten har 
möjlighet att besätta (sekunderingar på chefsnivå är inte möjliga inom FN eller inom den 
europeiska utrikestjänsten).

SEKUNDERINGAR INTERNATIONELL CIVIL 
KRISHANTERING

2022 2021 2020

Sekunderingar till 
EU

Antal 
rekryteringsprocesser

33 - -

Antal antagna 15  - -

Antal årsarbetskrafter
34,6  

(21,3 kvinnor, 
13,3 män)

31,8  

(13,8 kvinnor, 
18 män)

36,6  

(17,3 kvinnor, 
19,3 män)

Sekunderingar  
till OSSE

Antal 
rekryteringsprocesser

4 -  -

Antal antagna 9 - -

Antal årsarbetskrafter

4 

(2 kvinnor, 

2 män)

9,1 

(4,2 kvinnor, 
4,9 män)

11,2  

(4,9 kvinnor, 
6,3 män)

Sekunderingar  
till FN

Antal 
rekryteringsprocesser

5 - -

Antal antagna 4 - -

Antal årsarbetskrafter
8  

(5,3 kvinnor, 
2,7 män)

4,6  

(1,8 kvinnor, 
2,8 män)

2,7 

(0,4 kvinnor, 
2,3 män

Tabell 5. Sekunderingar per organisation inom verksamhetsområdet internationell civil krishantering 2020–2022. 
Tabellen redovisar antalet rekryteringsprojekt, antalet antagna personer respektive årsarbetskrafter.
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FBA:s sekunderingsverksamhet har påverkats av Rysslands invasion av Ukraina. FBA 
stannade med personal i landet så länge det var möjligt men efter invasionen evakuerades 
FBA:s 12 sekunderade experter i EU:s, OSSE:s och FN:s insatser. FBA genomförde i sin roll 
som arbetsgivare omfattande aktiviteter i anslutning till evakueringen för att omhänderta 
erfarenheter. En del av EU:s och FN:s personal kunde senare under året återvända till sina 
arbetsplatser. Invasionen resulterade i att OSSE:s övervakningsinsats i Ukraina inte fick 
förlängt mandat och upphörde i slutet av mars. Det ledde till att FBA:s åtta sekunderingar 
till insatsen avslutades, vilket bidrog till att antalet sekunderade chefer minskade jämfört 
med föregående år. För att stödja andra internationella aktörer i Ukraina har FBA arbetat 
med att utöka bidraget till FN:s kontor och EU:s rådgivande insats samt till eventuella nya 
initiativ inom OSSE och har därmed varit snabbt tillbaka med närvaro i landet.

En försämrad säkerhetssituation i Mali och Somalia har inneburit ökade utmaningar för 
FBA:s sekunderade personal att genomföra sitt arbete i dessa områden. Ökade spänningar 
på västra Balkan och utmaningar för EU:s observatörsinsats i Georgien att etablera 
en utvidgad verksamhet i Armenien har också påverkat de sekunderades möjligheter 
att effektivt genomföra sitt arbete. FBA bidrog samtidigt starkt till den nyetablerade 
verksamheten i Armenien.

FBA:s stöd till internationella fredsinsatser i form av utbildningar har fokuserat på 
jämställdhetsintegrering och ledarskap. Myndigheten har genomfört 20 insats- och 
fältförberedande utbildningar och åtta riktade utbildningar till målgrupper inom EU:s 
och FN:s högkvarter och insatser (se tabell 6). Utbildningarna har skräddarsytts utifrån 
målgruppens behov med syfte att höja kapacitet inom specifika områden.

UTBILDNINGAR INTERNATIONELL CIVIL 
KRISHANTERING

2022 2021 2020

Totalt antal utbildningar varav… 28 26 16

Globala kurser 0 0 1

Riktade kurser 8 9 6

Utbildningsprogram 0 1 0

Insats- och förberedande utbildning 20 16 8

Workshop 0 0 1

Av dessa bedrevs i digital form 10 20 8

Totalt antal deltagare 230 206 160

Genomsnittlig deltagare per utbildning 8 8 10

Andel deltagare kvinnor/män/övriga i procent 58/40/2 51/48/1 56/40/4

Tabell 6. Utbildningar inom verksamhetsområdet internationell civil krishantering 2020–2022. Tabellen redovisar 
också könsfördelning bland deltagare i procent. Övrigt-kategorin inkluderar deltagare som inte uppgivit kön, eller där 
uppgift om kön av annan anledning saknas (avrundat till heltal).
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Stöd till EU:s kapacitetsutveckling inom jämställdhet
FBA:s stöd till EU med institutionalisering av arbetet med jämställdhetsintegrering 
genom sekundering och utbildning har lett till långsiktiga resultat. FBA:s sekunderade 
expert till EU:s högkvarter bedöms ha haft en stor betydelse för EEAS arbete för att 
leva upp till unionens politiska målsättningar kopplat till jämställdhet och kvinnors 
rättigheter och varit av stor strategisk vikt för arbetet med EU:s handlingsplan för 
jämställdhet och EU:s handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet. FBA:s sekunderade 
expert har bidragit till en väl etablerad verktygslåda med rutiner och handböcker för att 
stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i EU:s krishanteringsinsatser. Arbetet har 
också lett till att det i rekryteringsprocesser finns krav på jämställt ledarskap. Resultatet 
av detta är att andelen kvinnor inom insatserna och i de högsta ledarskapspositionerna 
har under 2022 ökat för andra året i följd.

Inom alla EU:s insatser finns numera fokalpunkter för jämställdhet (år 2015 fanns två 
sådana) som FBA har utbildat. Under 2022 utbildade myndigheten 71 (40 kvinnor, 31 
män) jämställdhetsfokalpunkter. Utbildningarna har lett till ökad förståelse för kvinnor, 
fred och säkerhetsagendan och kunskap om hur jämställdhetsanalys kan tillämpas i 
insatsens arbete. Utbildningen ligger till grund för ett framtida introduktionsmaterial 
för nyutsedda jämställdhetsfokalpunkter. FBA har också under året fortsatt att stötta ett 
fokalpunktnätverk som finns till stöd för insatsernas arbete med jämställdhet.

FBA har utbildat seniora chefer på EU:s högkvarter och delegationer inom Gender 
Responsive Leadership i syfte att stärka EU:s kapacitet att genomföra sin handlingsplan 
för jämställdhet. Arbetet har lett till att alla chefer som genomgått programmet 
har tagit fram en individuell handlingsplan med sprioriteringar för det fortsatta 
jämställdhetsarbetet. Vidare har en arbetsplatsundersökning med fokus på olika mäns 
och kvinnors behov genomförts och mål för chefers deltagande i utbildningen satts.

Stöd till EU:s kapacitetsutveckling inom ledarskap samt strategisk analys och planering
Ändamålsenligt ledarskap och organisationskultur samt effektiv samverkan är, på olika 
sätt, identifierade som viktiga framgångsfaktorer för krishanteringsinsatser. Det finns 
en ökad efterfrågan på den sortens stöd som FBA erbjuder, eftersom FBA har etablerat 
sig som en relevant, kompetent och snabbfotad partner med en förmåga att kombinera 
olika verktyg och metoder. FBA:s stöd till utveckling av EU:s kapacitet inom ledarskap 
genom sekundering och utbildning har lett till att ledarskap och ledarskapsutveckling 
har blivit en central del i vidareutvecklingen av EU:s civila krishantering. FBA:s 
sekunderade expert har bidragit till att EU tagit fram ett ramverk som förväntas förbättra 
förutsättningarna för det fortsatta arbetet med ledarskap, samverkan och teamutveckling 
inom högkvarteret. Det bedöms förstärka effektiv mandatimplementering i EU:s 
insatser. Som ett led i arbetet har FBA:s expert utbildat samtliga chefer inom EU:s civila 
kapacitetsbyggande insats i Mali.

FBA:s ledarskapsutbildningsprogram för tjänstemän inom EU:s insatser har lett till 
att verktyg och modeller används i större utsträckning, att ansvaret för inkluderande 
arbetsprocesser ökat och delegering, feedback och självreflektion i högre utsträckning 
används. Vidare har utbildningen lett till att ledarskapsperspektivet diskuteras och 
synliggörs mer i det vardagliga arbetet i insatserna.
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FBA:s stöd till EU:s medlemsstater, högkvarter och insatser inom strategisk analys, 
planering och förhandling har lett till ökad analyskapacitetsförmåga vid utformning av 
nya typer av insatser med utgångspunkt i EU:s integrerade ansats. Ett konkret resultat 
är rekommendationer för en framtida EU-insats i Ukraina som togs fram utifrån ett 
fiktivt postkonfliktscenario som FBA har utvecklat för utbildningarna. Utbildningarna 
resulterade även i inspel till aktuella policydialoger, främst till den nya civila pakten, som 
förväntas antas våren 2023.

Stöd till EU:s civila krishanteringsinsatser
FBA:s sekunderade till EU:s civila krishanteringsinsatser bidrar till att insatserna 
uppfyller sina mandat och verkar för långsiktiga resultat för fred och säkerhet i 
mottagande land. I Ukraina har FBA:s sekunderade expert till EU:s rådgivande insats 
bidragit till översynen av Ukrainas nationella strategi för mänskliga rättigheter och 
handlingsplan för 2021–2023. Arbetet har sammantaget bidragit till en bättre och 
effektivare integrering av mänskliga rättigheter i ukrainska myndigheters arbete.

I Palestina har FBA:s sekunderade expert till EU:s polisinsats bidragit till att höja 
kunskaper om jämställdhetsintegrering hos den palestinska säkerhetssektorn. Ett 
resultat är att Palestinas första konferens för kvinnliga poliser genomfördes 2022. 
Den ledde till en ny ledningsgrupp som har arbetat med etableringen av ett kvinnligt 
polisnätverk. Nätverket har som målsättning att stötta och stärka kvinnor i polisyrket, 
skapa förutsättningar för bättre arbetsförhållanden och ett stärkt inflytande på 
arbetsplatsen. Aktiviteterna har lett till ökat samarbetsintresse från andra delar av 
säkerhetssektorn, bland annat den nationella säkerhetsstyrkan, inrikesministeriet och 
Åklagarmyndigheten med önskemål om att inleda liknande kvinnostärkande aktiviteter i 
partnerskap med EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten.

Stöd till FN:s insatser och regionala kontor 
FBA:s sekunderade expert till FN:s utvecklingsprogram i Ukraina har bidragit till 
konceptutveckling och genomförande av en omfattande dialogprocess där unga personer 
i Ukraina fått möjlighet att dela tankar och reflektioner om deras roll i Ukrainas 
återuppbyggnadsprocess. Dialogprocessen innefattade 30 dialoger och kommer att bidra 
till en rikstäckande undersökning med syfte att förstå ungas situation och påverkan av 
kriget i Ukraina. Undersökningen kommer att bli underlag för nationell policyutveckling 
inom unga, fred och säkerhetsagendan.

FBA:s sekunderade expert till FN:s verifikationsinsats i Colombia har arbetat med 
att stärka de rättsliga aspekterna inom jämställdhet i fredsavtalet. Detta har lett 
till att jämställdhet, etnicitet och hbtqi finns som perspektiv i den nya mekanism 
som underlättar samordning och utbyte av information mellan FN:s insats och den 
colombianska myndigheten ansvarig för rättsliga aspekter i fredsprocessen. Ett konkret 
resultat är att domaren träffar kvinnor under sina besök i landets olika delar. Ett annat 
resultat är att familjesituation och kvinnors särskilda säkerhetsbehov har inkluderats i 
ett dokument som handlar om fångars levnadsförhållanden. Arbetet förväntas leda till 
kvinnors ökade deltagande i övergångsrättvisan.
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FBA:s sekunderade expert till FN:s verifikationsinsats i 
Colombia har arbetat med att stärka de rättsliga aspekterna 
inom jämställdhet i fredsavtalet.
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KOSTNADER OCH INTÄKTER (TKR) 2022 2021 2020

Intäkter av anslag 99 105  -  - 

Övrigt 1 241  -  - 

Kostnader totalt 100 346  -  - 

Tabell 7. Kostnader och intäkter för verksamhetsområdet internationell civil krishantering 2022.

Tabell 8. Förvaltningskostnader (2022) och verksamhetskostnader (2020–2022) för verksamhetsområdet internationell civil 
krishantering.

KOSTNADER (TKR) 2022 2021 2020

Förvaltningskostnader 28 895  -  - 

Verksamhetskostnader 71 451 60 787 70 601 

Kostnader totalt 100 346  -  - 

3. Kostnadsredovisning inom internationell civil krishantering

Verksamhetskostnaderna för internationell civil krishantering har under perioden 
legat på en relativt stabil nivå trots de utmaningar som coronapandemin inneburit. 
Ett skäl till detta är att kontrakt FBA ingick 2020 fortlöpte i inledningen av pandemin 
men avslutades successivt. Det fick en viss ekonomisk påverkan 2021 då förbrukningen 
inom verksamhetsområdet sjönk något. År 2022 har rekryteringar och tillsättande av 
sekunderade har kunnat fortgå enligt plan. Ett medvetet val av FBA att sekundera till 
EU:s högkvarterstjänster har också haft påverkan på utfallet då dessa ofta innebär högre 
kostnader än tjänster i fält. Dessa tjänster bidrar dock till en möjlighet att påverka EU:s 
riktlinjer inom för FBA relevanta områden och är därför ett viktigt komplement till övrig 
verksamhet. Trots konflikten i Ukraina där FBA haft ett stort antal observatörer som 
under året fått avsluta sina kontrakt, har FBA kunnat hantera anslaget för internationell 
civil krishantering på en stabil nivå. Detta mot bakgrund av att distansarbete och 
omställningar i verksamheten möjliggjort att sekunderingsverksamheten kunnat 
fortlöpa under perioden.
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1. Övergripande resultat inom landspecifikt fredsbyggande

FBA:s uppdrag för landspecifikt fredsbyggande
Syftet med verksamhetsområdet är att bidra till att förebygga, hantera och lösa väpnade 
konflikter i specifika konfliktdrabbade länder och regioner. FBA genomför verksamhet 
i nära samarbete med partners för att utveckla förmågor och metoder att bemöta 
identifierade utmaningar och stärka fredsbyggande processer.

FBA:s arbete inom verksamhetsområdet styrs av instruktion, regleringsbrev (dnr. 
UD2021/03162, UD2021/18069 (delvis), UD2021/18427) och 12 av regeringens land- och 
regionspecifika strategier. FBA arbetar med landstrategier för utvecklingssamarbete med 
Afghanistan, Colombia, Demokratiska republiken Kongo, Irak, Liberia, Palestina, Mali, 
Myanmar och Somalia, samt regionala strategier för Afrika, västra Balkan och Turkiet 
respektive Östeuropa.

Övergripande resultatbedömning inom landspecifikt fredsbyggande
FBA bedömer årets resultat som delvis tillfredsställande. Inom ramen för verksamhet 
i regeringens 12 land- och regionstrategier har FBA sammantaget uppnått delvis goda 
resultat som bidragit till att aktörer i konfliktdrabbade länder har fått ökad förmåga att 
förebygga, hantera och lösa väpnade konflikter.

FBA konstaterar att majoriteten av de 40 insatserna bedöms uppnå omedelbara resultat 
och lite över hälften av insatserna bedöms uppnå helt eller delvis långsiktiga resultat (se 
diagram 5 respektive 6). Jämfört med 2021 har andelen uppnådda långsiktiga resultat 
minskat. Detta beror i stor utsträckning på att det under 2022 inleddes ett större antal 
nya, vidareutvecklade insatser till följd av dels större kontextuella förändringar, dels nya 
strategiuppdrag med tillhörande mål. Jämförelse av resultatindikatorer över år ska göras 
med viss försiktighet, eftersom insatser löpande avslutas, anpassas eller tillkommer och 
att samma insatser därför inte bedöms varje år. Ytterligare två strategier med tillhörande 
insatser har även tillkommit i redovisningen för 2022 (Östeuropa samt västra Balkan), 
vilket påverkar utfallet.

Landspecifikt 
fredsbyggande



33   FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS ÅRSREDOVISNING 2022   

Diagram 5. Trafikljusbedömningar av omedelbara resultat inom verksamhetsområdet landspecifikt fredsbyggande 2020–2022. 
Resultat bedöms som grönt (förväntat resultat har uppnåtts), gult (förväntat resultat delvis uppnåtts) och rött (förväntat resultat ej 
uppnått) samt vit (resultat ännu inte har följts upp).

Diagram 6. Trafikljusbedömningar av långsiktiga resultat inom verksamhetsområdet landspecifikt fredsbyggande 2020–2022. Resultat 
bedöms som grönt (förväntat resultat har uppnåtts), gult (förväntat resultat delvis uppnåtts) och rött (förväntat resultat ej uppnått) samt 
vit (resultat ännu inte har följts upp).

16

28

18

9
12

2

15

4

13

10

20

30

40

50

50

2022 2021 2020

12

29

40

31

6

6

91

1
4

2

0

10

20

30

40

50

2022 2021 2020



34    FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS ÅRSREDOVISNING 2022 FOLKE BERNADOTTEAKADEMINS ÅRSREDOVISNING 2022   

FBA:s verksamhet äger rum i några av världens mest konfliktdrabbade länder. 
Kontexterna präglas av olika utmaningar, konflikter är sammanvävda och instabiliteten 
är stor. FBA bedriver sina insatser med varierande förutsättningar för att uppnå 
långsiktiga resultat. En stabil politisk utveckling (till exempel i Colombia och Liberia) 
skapar möjligheter att bygga upp partnerskap och utveckla verksamhet och därmed 
uppnå långsiktiga resultat. I andra fall (till exempel i Afghanistan, Mali och Palestina) 
är konfliktläget av sådan karaktär att förutsättningarna för att konstatera långsiktiga 
resultat är svåra. Krig, statskupper och instabil samhällsutveckling försvårar arbetet. 
I dessa fall har förändringarna krävt anpassning av verksamheten, vilket påverkar 
möjligheten att nå och/eller observera långsiktiga resultat.

FBA bedömer att en förtroendefull relation med lokala partners och målgrupper är en 
avgörande förutsättning och bakomliggande framgångsfaktor för att uppnå långsiktiga 
resultat. FBA:s möjlighet att bygga relationer baserade på ömsesidigt förtroende 
varierar mellan strategiländerna och över tid, vilket beror på hur länge myndigheten 
haft strategiverksamhet i respektive land och hur långt den kommit i etablering av 
samarbetsformer i varje land. I de länder där FBA har verkat länge finns starkare resultat. 
I länder med mer eskalerande konfliktnivå är relationsbyggandet svårare.

FBA bedömer vidare att en framgångsfaktor som bidragit till långsiktiga resultat är 
integrerade insatser som samlar ett antal aktiviteter som strävar mot samma mål och 
inkluderar flera av FBA:s tematiska områden.

Att arbeta nära pågående nationella processer leder många gånger till att FBA:s 
verksamhet har fått god genomslagskraft. Genom att knyta an till fredsbyggande 
processer som drivs av nationella aktörer säkerställs ett tydligt ägarskap och att 
FBA bidrar i ett sammanhang där fler aktörer, både på nationell nivå och inom det 
internationella samfundet, arbetar mot ett gemensamt mål. Detta innebär i sin tur att 
resultat blir mer hållbara över tid.

Vidare bedömer FBA att lokal närvaro för myndigheten genom ambassadplaceringar 
har förstärkt möjligheten att uppnå mer långsiktiga resultat. Ambassadplacerade FBA-
medarbetare bidrar med en hög nivå av kontextkunskap som underlättar planering och 
genomförande av relevant verksamhet samt ger bättre möjligheter att bygga och upprätta 
relationer med aktörer och samarbetspartners i landet. Dessutom stärks samarbetet inom 
Sverigelaget med synergier för verksamheten.
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I mars 2022 samlade FBA tillsammans med partnerorganisationer 24 unga 
fredsledare i Ganta i nordöstra Liberia. Genom sitt deltagande i FBA:s program 
Conflict Prevention Leadership Programme (CPLP) har de unga deltagarna ökat sin 
förmåga att förebygga och lösa lokala konflikter och bidra till fred.
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2. Resultatexempel inom landspecifikt fredsbyggande

Årets verksamhet inom landspecifikt fredsbyggande
FBA har genomfört strategiverksamhet i nio samarbetsländer och region Afrika samt 
påbörjat verksamhet i inom strategierna Östeuropa samt västra Balkan och Turkiet med 
fokus på Bosnien och Hercegovina. 

Nedan redovisar FBA resultatexempel från 11 av de 12 uppdragen. FBA:s verksamhet i 
Bosnien och Hercegovina har under året inriktats mot att bygga relationer och skapa 
förtroende gentemot civilsamhället, offentlig sektor och internationella samfundet. FBA 
har också initierat dialoger med svenska aktörer och placerat en expert vid ambassaden i 
Sarajevo. 

FBA har haft ambassadplaceringar som stöd till strategigenomförande i Colombia, 
Liberia, Mali och Somalia (med placering i Nairobi) samt haft en senior rådgivare i 
Palestina till Negotiation Strategies Institute (NSI).

Trots att coronapandemin fortsatt har påverkat genomförande av verksamhet har FBA 
kunnat återuppta insatser på plats i strategiländer. FBA har genomfört ett ökat antal 
utbildningar (se tabell 9) med fokus på kunskapsområden kvinnor, fred och säkerhet, 
unga fred och säkerhet, säkerhetssektorreform samt observation, konfliktförebyggande 
och konfliktlösning (se diagram 7). Under året har FBA fortsatt att samarbeta med fokus 
på ansvarsbärare som målgrupp samt när så är möjligt med att skapa plattformar där 
ansvars- och rättighetsbärare kan mötas (se diagram 8).

UTBILDNINGAR LANDSPECIFIKT FREDSBYGGANDE 2022 2021 2020

Totalt antal utbildningar varav… 43 28 28

Globala kurser 0 2 0

Riktade kurser 23 18 25

Utbildningsprogram 4 1 3

Insats- och förberedande utbildning 0 1 0

Workshop 16 6 0

Av dessa bedrevs i digital form 2 6 16

Totalt antal deltagare 1 244 595 576

Genomsnittlig deltagare per utbildning 31 21 21

Andel deltagare kvinnor/män/övriga i procent 43/41/16 50/47/3 34/41/25

Tabell 9. Utbildningar inom verksamhetsområdet landspecifikt fredsbyggande 2020–2022. Tabellen redovisar också könsfördelning 
bland deltagare i procent. Övrigt-kategorin inkluderar deltagare som inte uppgivit kön, eller där uppgift om kön av annan anledning saknas 
(avrundat till heltal).
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Diagram 8. Målgrupper i strategier inom verksamhetsområdet landspecifikt fredsbyggande 2020–2022.

Diagram 7. Huvudsakligt kunskapsområde i strategier inom verksamhetsområdet landspecifikt fredsbyggande 2020–2022.
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Östeuropa/Ukraina
FBA bidrar till regeringens strategi för reformsamarbetet med Östeuropa sedan januari 
2022, men myndigheten har haft verksamhet i Ukraina sedan 2014. FBA:s fokus har 
under året huvudsakligen varit på verksamheten i Ukraina där FBA genom anpassning 
och samarbete med lokala samarbetspartners har kunnat fortsätta att ge stöd till 
ukrainska partners och även utvecklat nya aktiviteter. FBA har även påbörjat utveckling 
av verksamhet i Moldavien.

FBA arbetar sedan flera år med Ukrainas decentraliseringsprocess genom stöd till lokala 
myndigheters förmåga att ge samhällsservice baserat på rättsstatens principer. Rysslands 
invasion av Ukraina påverkar alla aspekter av samhället och har inneburit nya utmaningar 
för den offentliga förvaltningen i hela landet. Genom kapacitetsutveckling har FBA stärkt 
kapaciteten hos aktörer inom 18 kommuner i Ukraina, fokuserat kring lokal förvaltning. 
Tillsammans med lokala samarbetspartners i Ukraina har FBA utvecklat ett antal 
aktiviteter för att stärka motståndskraften hos offentliga institutioner att hantera krigets 
konsekvenser och förbereda samhället för återuppbyggnad efter kriget.

I Ukraina har FBA stöttat lokala samarbetspartners med att utveckla 
aktiviteter för att stärka motståndskraften hos offentliga institutioner 
att hantera krigets konsekvenser och förbereda samhället för 
återuppbyggnad efter kriget. Vidare har FBA genom sekunderingar 
stöttat internationella fredsinsatser i landet. OSSE:s observationsinsats 
avlutade sitt arbete i mars efter att den inte fick förlängt mandat.
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FBA har samarbetat med Rule of Law Center vid Kiev-Mohyla-universitetet som stödjer 
Ukrainas regering och lagstiftare att utveckla lagförslag till följd av det ryska kriget 
mot Ukraina. Partnerskapet påbörjades redan 2014. Efter den fullskaliga invasionen 
den 24 februari 2022 har FBA utvecklat samarbetet med centret, vilket har lett till 
omedelbara resultat. Centret har under året stöttat Ukrainas regering och lagstiftare 
att utveckla lagförslag för att ta itu med de utmaningar som uppstår till följd av den 
ryska aggressionen. Centret har informerat allmänheten om nya lagar och de särskilda 
förhållanden som gäller för offentlig service under en pågående väpnad konflikt. Under 
våren 2022 lämnade Rule of Law Center 16 juridiska yttranden till kommittéer i Ukrainas 
parlament och 15 forskningsrapporter utarbetades till olika myndigheter. Centret har 
också producerat cirka 150 rapporter och analyser för allmänheten som distribuerats via 
sociala medier och andra kommunikationskanaler. 

FBA bedömer att centrets arbete har ökat kunskapen hos befolkningen kring hur de 
ukrainska myndigheterna verkar under den väpnade konflikten. Arbetet har också 
bidragit till att stärka myndigheternas förmåga att tillgodose allmänhetens behov. 
Stödet har hjälpt myndigheterna i deras uppgift att informera allmänheten i en tid då 
myndigheterna arbetat under stor press och brist på resurser. FBA:s bedömning är att 
insatsen även kan bidra till den kommande återuppbyggnaden av Ukraina genom att 
minska sannolikheten att de lagar, bestämmelser och förordningar som fattats av statliga 
institutioner under pågående krig blir omtvistade. FBA bedömer vidare att arbetet 
inneburit att det i förekommande fall kommer att finnas en mer enhetlig rätts- och 
domstolspraxis på plats inför återuppbyggnaden av landet.

FBA har sedan 2019 arbetat med stöd till före detta kombattanter och återintegrering 
av dessa, i samarbete med bland annat civila samhället, Veteranministeriet och det 
ukrainska parlamentet. FBA har i samarbete med FN:s utvecklingsprogram möjliggjort 
en dialog mellan ett trettiotal representanter från olika ukrainska organisationer med 
fokus på konsekvenserna av den ryska aggressionen och vilka behov av återintegrering av 
före detta kombattanter som kommer uppstå. Arbetet har utvecklats genom efterföljande 
forum, där deltagarna har utarbetat handlingsplaner för sina respektive verksamheter 
kopplat till återintegrering.

Colombia
I Colombia har FBA genom ett mångårigt engagemang byggt upp förtroendefulla 
samarbeten med viktiga aktörer från olika sektorer inom fredsbyggande. Utöver 
samverkan med myndigheten för återintegrering av före detta kombattanter har FBA 
också inlett direkt stöd till Fredskommissionärens kontor som är en central aktör i 
fredsförhandlingarna med ELN-gerillan.

Ett exempel på omedelbart resultat är följderna av ett FBA-arrangerat expertmöte 
om dialog och fredsförhandlingar med civilsamhällesrepresentanter, akademiker och 
rådgivare till presidentkandidaterna inför det colombianska valet 2022. Det bedöms 
ha bidragit till att frågan om förhandlingar med den väpnade gerillan ELN fick en 
framträdande position i valdebatten och genomslag i Colombias nya regeringens politik, 
vilket har förbättrat möjligheten till en förhandlad fred efter valet.

FBA:s arbete har också bidragit till att stärka centrala aktörers kapacitet och kunskap 
inom processdesign, dialog, jämställdhet samt avväpning, demobilisering och 
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återintegrering (DDR) inför förhandlingarna med ELN. FBA har inrättat en teknisk 
rådgivningsresurs till den nya regeringen och utbildat fredskommissionärens personal 
inom förhandlingsteknik, DDR och kvinnors deltagande i fredsprocesser. Det bedöms 
ha varit tidskritisk teknisk kunskap i samband med att förhandlingarna med ELN 
återupptogs i Venezuela i november 2022. FBA har också genomfört utbildning inom 
försvarsministeriet om avväpning och demobilisering av avhoppare från de illegala 
väpnade grupperna. Utbildningen har stärkt förståelsen för de individuella behoven 
hos medlemmarna i grupperna och lett till försvarsministeriets möjligheter att 
bättre anpassa stödet i processen för demobilisering. Arbetet har även bidragit till att 
försvarsministeriet fått nya kunskaper om hur en DDR-process med ELN och andra 
grupper skulle kunna se ut.

Personalrotationen hos vissa samarbetsorganisationer efter valet har varit en generell 
utmaning för FBA:s verksamhet i Colombia. Många som utbildas av FBA har dock fått nya 
centrala roller i regeringens delegation till ELN-förhandlingarna. Årets arbete bedöms 
sammantaget ha möjliggjort dialog mellan parter och bidragit till förutsättningar för 
Sveriges formella roll som stödland till förhandlingarna med ELN genom relevant och 
kvalificerat tekniskt stöd till partnerna.

Irak
FBA:s arbete i Irak syftar till att öka inkludering och transparent samhällsstyrning på 
lokal nivå. Som ett led i detta samarbetar FBA med representanter från civilsamhälle 
och lokalregering i landets södra provinser för att stärka dialog och samverkan mellan 
stat och civilsamhälle i samhällsviktiga frågor. FBA bidrar med expertkunskap kring 
rättsstatsprinciper, dialog och förändringsarbete och stöd till och utveckling av 
strukturer för samverkan mellan stat och civilsamhälle.

Arbetet har lett till ökat utrymme för civilsamhällsdeltagande och 
samverkansmekanismer mellan civilsamhälle och regering på lokal- och provinsnivå. 
Det finns en ökad tillit och förståelse mellan aktörerna och engagemang för fortsatt 
samarbete. Samverkan har bland annat bidragit till gemensamma vaccinationskampanjer 
för utsatta befolkningsgrupper och aktivt deltagande av civilsamhället i den lokala 
regeringens budgetarbete. Vidare har verksamheten lett till en dialog om hur 
civilsamhälles- och regeringsrepresentanter inom nätverket gemensamt kan bidra till 
utvidgat irakiskt deltagande i FN:s översyn av efterlevnaden av mänskliga rättigheter i 
landet.

Liberia
FBA:s arbete i Liberia syftar till att stärka förutsättningar för hållbar fred och social 
sammanhållning. FBA arbetar med fredsbyggarprogram som engagerar ett nätverk 
av unga i Liberias samtliga 15 län. Nätverket består av unga fredsbyggare som, efter 
genomgången utbildning och med stöd av FBA, designar och genomför egna processer 
för att förebygga och hantera konflikt och utgör medlings- och faciliteringsstöd i flera 
pågående processer på region-, läns- och bynivå.

Ett resultatexempel är de regionala försoningsdialoger där unga fredsledare bidrog till 
dialog, relationsbyggande och ökad tillit mellan det nationella fredsbyggarkontoret, lokala 
beslutsfattare, civilsamhället och lokalbefolkningen i länen, inklusive traditionella ledare. 
Arbetet är ett viktigt steg mot en ökad decentralisering av en process för försoning som 
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tidigare var relativt okänd på lokal nivå och som pågått långt ifrån de människor som 
den gällde. Utöver de unga fredsledarnas stärkta förmåga syns resultat i form av stärkt 
kommunikation, positivt relationsbyggande och samverkan mellan aktörerna, inklusive 
konfliktparter. Arbetet utgör ett betydande bidrag till social sammanhållning och 
försoning i de utvalda länen.

FBA har även arbetat med de liberianska landshövdingarna i samtliga län i landet 
i ett kapacitetshöjande utbildningsprogram för demokratisk och inkluderande 
säkerhetssektorreform. Samspelet mellan landshövdingarna och de unga 
fredsledarna har stärkt relationen mellan beslutsfattare och unga fredsledare i 
länen. Landshövdingarna har i ökad omfattning inkluderat unga i deras roll som 
förändringsaktörer. Programmet för landshövdingarna har också lett till stärkta 
kunskaper inom säkerhetssektorreform samt förbättrade interpersonella relationer för att 
uppnå bättre samarbete och effektivitet i säkerhetsrådens arbete.

Afghanistan
FBA:s verksamhet i Afghanistan sker i ett kraftigt minskat medborgerligt utrymme, 
självcensur på grund av rädsla för repressalier samt grova inskränkningar av kvinnors 
och flickors rättigheter. Arbetet har därför fokuserat på att stödja civilsamhällets 
möjligheter att föra dialoger och kvinnors deltagande har särskilt prioriterats. 
Sammantaget gör FBA bedömningen att det stöd som getts till organisationer inom 
civilsamhället efter och innan talibanernas maktövertagande har bidragit till att 
civilsamhällesaktörer får större möjlighet att göra sina röster hörda och bidra med viktiga 
perspektiv för ett framtida, fredligt Afghanistan, även om förutsättningarna försvårats 
och förändrats av den politiska utvecklingen.

Arbetet har lett till att samarbetspartnern, nätverket Voice of the Afghan People, som 
första organisation i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande kunde arrangera 
en stor civilsamhälleskonsultation i Kabul. 283 personer (88 kvinnor och 198 män) från 
alla 34 provinser deltog och kunde efter två dagar presentera sina prioriteringar för 
Afghanistans fredliga utveckling till representanter för de facto-styret. Organisationen 
har med stöd av FBA och Sida arrangerat ett kulturevent i Kabul för att fira Afghanistans 
kulturella mångfald och lyfta vikten av att bevara denna till de-facto-styret. 
Organisationen har också haft möten med kvinnorättsaktivister och de facto-styret om 
flickors rätt till utbildning.

Voice of the Afghan People har genom stödet från FBA och Sida etablerats som en 
civilsamhällesplattform av relevans hos både civilsamhället och de facto-styret. Det är 
oklart om de facto-styret påverkats av denna dialog men FBA:s bedömning är att arbetet 
har haft normativt värde. Verksamheten har skapat utrymme för civilsamhället att 
hålla de facto-styret ansvarigt för utvecklingen och har varit ett fora för att påverka den 
sociala och politiska utvecklingen. Vidare har plattformen skapat möjlighet för kvinnor 
att delta i dialoger om både kvinnors rättigheter och andra frågor som rör kvinnor, mäns, 
flickors och pojkars situation i landet. Den har också haft stor betydelse för individuella 
aktivister, fredsbyggare och människorättsförsvarare att både orka och våga fortsätta sitt 
arbete för fred och mänskliga rättigheter.



Sedan militärkuppen 2021 arbetar FBA med att stödja krafter för 
demokrati och ett framtida fredligt Myanmar. 
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Demokratiska republiken Kongo
FBA:s arbete i Demokratiska republiken Kongo bidrar till förbättrade förutsättningar 
för ett inkluderande och jämställt arbete med konfliktförebyggande, konfliktlösning 
och fredsbyggande. Under året har FBA stöttat ett inkluderande fredsbyggarnätverk 
bestående av över 70 statliga och icke-statliga aktörer som har genomfört FBA:s 
eller Sidas jämställdhetsintegreringsutbildning. Nätverket, som är en följd av FBA:s 
verksamhet under föregående strategiperiod, har med FBA:s stöd genomfört en 
jämställdhetsanalys av regeringens landsbygdsutvecklingsprogram. Analysen bedöms 
ha stärkt regeringens utvecklingsprogram genom den inkluderande processen och 
genom att jämställdhet nu har inkluderats i programmet. Att fredsbyggarnätverkets 
expertis har efterfrågats och kommit till användning i en nationell process är en 
positiv indikation på nätverkets relevans.

FBA har länge arbetat med att stärka nätverket som utgörs av förändringsaktörer 
både från statliga strukturer, såsom polisenheten för sexuellt våld inom det 
provinsiella poliskontoret i Sydkivu, och från civilsamhällsorganisationer engagerade 
i fredsbyggande och konfliktlösning. FBA:s arbete har bidragit till att stärka förmågan 
och kapaciteten både hos individer och i viss mån hos organisationer att identifiera och 
utmana strukturer som bidrar till att upprätthålla ojämställdhet, vilket är en viktig 
förutsättning för att förbättra levnadsvillkoren för olika grupper av kvinnor och män 
som lever i och påverkas av konflikt.

Mali
I Mali bidrar FBA till genomförandet av den nationella försoningsstrategin i 
partnerskap med det maliska Försoningsministeriet och dess relevanta myndigheter. 
Arbetet syftar till en mer inkluderande och effektiv freds- och försoningsprocess 
genom att stärka regionala och lokala konfliktlösningsmekanismer.

Under 2022 genomförde FBA utbildningar för lokala medlingsteam som har lett 
till både ökad kunskap om medling och stärkt kapacitet att stödja och genomföra 
dialog- och medlingsprocesser. Samtliga lokala medlingsteam i Mali har nu deltagit 
i FBA:s medlingsutbildningar som genomförts under de senaste två åren. Som 
resultat av utbildningarna har medlingsteamen tydligt stärkt sin kapacitet att stödja 
och genomföra dialog- och medlingsprocesser. Ett konkret resultat är den handbok 
som tagits fram med stöd av FBA som har fungerat som en gemensam standard och 
kvalitetssäkrat medlingsarbetet. Handboken används även av FN-insatsen MINUSMA i 
dialogprocesser.

Myanmar
Sedan militärkuppen i Myanmar 2021 arbetar FBA med att stödja krafter för demokrati 
och ett framtida fredligt Myanmar. Under året har FBA stärkt förutsättningarna för en 
inkluderande process i utarbetandet av en ny konstitution. Myndigheten har arbetat 
med skuggregeringen i exil genom rådgivning och kapacitetsstärkande insatser inom 
konstitutionell federalism. Det har bidragit till att skapa en struktur för processen 
framåt och till att aktörer på delstats- och nationell nivå har fått en ökad förståelse 
för de behov och utmaningar som finns i arbetet med att harmonisera en federal 
konstitutionsprocess. I förlängningen bidrar det till att skapa förutsättningar för en 
framtida inkluderande konstitutionsprocess.
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FBA har genomfört konsultationer med representanter från civilsamhället och politiska 
aktörer utanför ministeriet, vilket bidragit till en mer inkluderande konstitutionsprocess. 
Vidare har arbetet fokuserat på säkerhetssektorreform (SSR) genom seminarier för unga 
som är aktiva i motståndsrörelsen samt medlemmar inom skuggregeringen. Dessa har 
lett till ökad medvetenhet om SSR och att SSR identifierats som en viktig komponent 
i det fortsatta arbetet med konstitutionsprocessen. FBA:s bedömning är att insatsen 
har bidragit till att olika aktörer, både inom skuggregeringen, civilsamhället och olika 
etniska organiserade grupper, har fått en ökad förståelse för de behov och utmaningar 
som finns på nationell, delstats- och lokal nivå. Myndigheten noterar särskilt att 
aktörer inom skuggregeringen har påvisat ökad lyhördhet, bland annat för vikten av en 
inkluderande process.

Palestina
FBA:s arbete i Palestina bidrar till stärkta förutsättningar för främst palestinska 
nyckelaktörer att bidra till inkluderande fredsbyggande processer. I avsaknad av en 
övergripande fredsprocess strävar FBA efter att stödja utvalda partnerorganisationer, 
initiativ och processer som verkar för inkluderande dialogprocesser och förhandlingar 
mellan Israel och Palestina. En central plattform för nyckelaktörer i regionen är 
organisationen Negotiation Strategies Institute (NSI) som FBA har ett samarbete 
sedan 2014. Stödet innefattar teknisk rådgivning, kapacitetsutvecklingsstöd inom 
förhandlingsteknik och sekundering av en senior expert till NSI:s kontor i Jerusalem.

FBA:s stöd har stärkt NSI som organisation avseende exempelvis långsiktig planering, 
jämställdhetsintegrering, effektivisering av rutiner och ledarskap, stärkta strategiska 
partnerskap och förtroendebyggande relationer till nyckelaktörer. Detta skapar bättre 
förutsättningar för de dialogprocesser som NSI deltar i. FBA:s stöd har bidragit till att 
stärka andra aktörers tillit till NSI att söka direkt stöd i tekniska frågor såväl som vad 
gäller processdesign och effektivitet i förhandlingar. Ett resultat är därför också ett 
större nätverk av aktörer som är strategiskt engagerade i förhandlingar samt andra 
samordnade och lösningsorienterade processer. Vidare har FBA:s stöd bidragit till att 
stärka jämställdhetsaspekterna i NSI:s verksamhet. Cirka hälften av deltagarna som 
väljs ut till NSI:s ledarskapsprogram är nu kvinnor, antalet kvinnliga föreläsare har ökat 
och jämställdhetsaspekterna är mer integrerade i NSI:s verksamhet, inklusive kvinnlig 
representation i styrelsen.
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FBA:s arbete i Palestina bidrar till stärkta förutsättningar för 
främst palestinska nyckelaktörer att bidra till inkluderande 
fredsbyggande processer.
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Somalia
FBA:s verksamhet i Somalia bidrar till stärkt kapacitet att genomföra en hållbar och 
inkluderande säkerhetssektorreform. FBA arbetar med att stödja planeringen av 
säkerheten kring nationella och lokala val, med fokus på förbättrad säkerhet för kvinnor 
som kandidater och väljare. FBA har haft en nyckelroll i utvecklingen av konceptet för så 
kallade Women’s Situation Desks. Genom arbetet bidrar FBA till ökade förutsättningar för 
deltagande i freds- och statsbyggnadsprocesser för somaliska kvinnor och unga. Stödet 
bidrar även till att stärka kapaciteten att genomföra en inkluderande säkerhetssektorreform 
i Somalia genom att främja arbetet med jämställdhet inom säkerhetssektorn. FBA har även 
utbildat de poliser som bemannat dessa funktioner i samband med federala valet 2021–
2022. Även om säkerheten kring valet i slutänden karaktäriserades av stora brister lyftes 
etableringen av deskarna fram som ett positivt exempel i FN:s utvärdering av valprocessen.

FBA:s arbete med att stödja planeringen av säkerheten kring nationella och lokala val 
i Somalia med fokus på förbättrad säkerhet för kvinnor som kandidater och väljare har 
lett resultat i Puntland. Puntland har initierat etablering av Women’s Situation Desks 
i samtliga regioner i medlemsstaten inför de planerade lokalvalen. Puntland har också 
velat göra deskarna till en stående kapacitet inom polisen för att öka förmågan att hantera 
könsrelaterat våld i allmänhet. FBA i nära samarbete med Polismyndigheten och FN 
arbetar för utveckling av en jämställdhetsstrategi för Puntlands polisstyrkor, vilket innebär 
att deskarna skulle utgöra en del av ett bredare jämställdhetsarbete inom somalisk polis.

Region Afrika
FBA bidrar till fredliga och inkluderande samhällen, genom ett mer systematiserat, 
strategiskt och långsiktigt arbetssätt med jämställdhetsintegrering inom regionala 
organisationer i Afrika.

FBA har sedan flera år ett samarbete inom jämställdhetsintegrering med den 
västafrikanska ekonomiska gemenskapen ECOWAS. Under året har FBA stöttat 
genomförandet av riktlinjerna för kvinnor, fred och säkerhet som ECOWAS etablerade 
under 2021 med stöd av FBA. Riktlinjerna har använts av ECOWAS kommitté för kvinnor, 
fred och säkerhet som FBA stödjer med rådgivning. FBA:s stöd har bidragit till att 
tillhandahålla konkreta förslag på hur arbetet med jämställdhetsintegrering kan utvecklas 
samt att öka förståelsen och intresset för arbetet inom hela ECOWAS. 
 
FBA har också stöttat institutionaliseringen av jämställdhetsarbetet genom rådgivning och 
samordning inom andra regionala organisationer. Under året har FBA i samarbete med Kofi 
Annan International Peacekeeping Training Center (KAIPTC) genomfört en utbildning för 
jämställdhetsrådgivare som arbetar på regional nivå i konfliktdrabbade länder. Deltagare 
har fått ökad kapacitet att tillämpa verktyg och metoder för jämställdhetsintegrering inom 
sina respektive organisationer. Det gemensamma genomförandet av utbildningen har 
också lett till att ledningen vid KAIPTC proaktivt arbetar för att främja jämställdhet inom 
den egna organisationen. FBA kommer tillsammans med KAIPTC bygga vidare på dessa 
resultat kommande år. FBA bedömer att en framgångsfaktor har varit att arbetet med både 
ECOWAS och KAIPTC präglats av ett stort mått av regionalt ägarskap, vilket genomgående 
betonats av både de regionala organisationerna och FBA.
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3. Kostnadsredovisning inom landspecifikt fredsbyggande

Under 2022 har verksamhetskostnaderna inom landspecifikt fredsbyggande ökat 
från en relativt stabil låg nivå under 2020–2021. Den främsta anledningen till denna 
ökning är att effekterna av coronapandemin har klingat av men även påverkan av 
strategiländernas volatila kontexter. År 2022 har FBA återigen kunnat arbeta i, besöka 
och utbilda partnerorganisationer. FBA har också inlett arbete med nya strategiuppdrag 
(Östeuropa, västra Balkan och Turkiet) som i sin tur har ökat kostnaderna under 2022. 
FBA har under perioden kunnat tillsätta fler ambassadplaceringar, vilket också ökat 
förvaltningskostnaderna. Generellt kan kostnaderna för verksamheten inom landspecifikt 
fredsbyggande skifta mellan år med anledning av de komplexa kontexter myndigheten 
verkar i.

KOSTNADER OCH INTÄKTER (TKR) 2022 2021 2020

Intäkter av anslag 142 283  -  - 

Övrigt 7 312  -  - 

Kostnader totalt 149 595  -  - 

Tabell 10. Kostnader och intäkter för verksamhetsområdet landspecifikt fredsbyggande 2022.

Tabell 11. Förvaltningskostnader (2022) och verksamhetskostnader (2020–2022) inom verksamhetsområdet landspecifikt 
fredsbyggande. 

KOSTNADER (TKR) 2022 2021 2020

Förvaltningskostnader 99 349  -  - 

Verksamhetskostnader 50 246 26 297 24 398 

Kostnader totalt 149 595  -  - 
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1. Övergripande resultat inom säkerhetsfrämjande och 
valobservation

FBA:s uppdrag för säkerhetsfrämjande och valobservation
Syftet med verksamhetsområdet är att bidra till att stärka kapacitet i internationellt 
säkerhetsfrämjande arbete, främja civil-militär samverkan och ge stöd till valobservation. 
Myndigheten gör detta genom att stödja utveckling av samhällsviktiga strukturer och 
processer som främjar både staters och människors säkerhet. Myndigheten rekryterar 
observatörer till och bidrar till utveckling av internationella valobservationsinsatser.

FBA:s verksamhet inom säkerhetsfrämjande och valobservation styrs av instruktion och 
regleringsbrev (dnr. UD2021/03162, UD2021/18069 (delvis), UD2021/18427) respektive 
regleringsbrev avseende freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (UD2021/17889 
(delvis), UD2021/19436). Verksamhet inom valobservation styrs också av strategi för 
Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, 
demokrati och rättsstatens principer samt enskilda regeringsbeslut om sekunderingar till 
valobservationsinsatser som leds av EU (UD2022/01618) respektive OSSE (UD2022/01619).

Övergripande resultatbedömning inom säkerhetsfrämjande och valobservation
FBA bedömer årets resultat som tillfredställande. Inom ramen för verksamhet för 
säkerhetsfrämjande och valobservation har FBA sammantaget uppnått goda resultat som 
bidragit till att stärka internationella organisationers kapacitet i säkerhetsfrämjande arbete 
och valobservation.

Inom säkerhetsfrämjande och valobservation har FBA organiserat verksamheten i sju 
insatser, fyra inom ramen för Challenges forum, två inom ramen för icke-strategistyrda 
sekunderingar och en inom valobservation. FBA har ännu inte infört utvecklade 
resultatindikatorer för omedelbara och långsiktiga resultat inom verksamhetsområdet, 
varför den övergripande bedömningen främst baseras på sekunderings- och 
utbildningsstatistik och kursutvärderingar.

De framgångsfaktorer som ligger bakom resultaten är att FBA har hunnit bygga upp arbetet 
utifrån regeringens strategi för mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens 
principer (2018–2022). Myndigheten har genomfört förberedande utbildningar av hög 
kvalité och fördubblerat antalet kvalificerade och välutbildade valobservatörer till 
internationella insatser. Till detta har bidragit att planerade val och valinsatser har 
genomförts igen efter pandemiåren.

FBA har utvecklat nya verksamhetsspår inom avväpning, demobilisering och 
återanpassning av före detta kombattanter samt övergångssäkerhet (DDR). FBA har 
sekunderat kvalificerad och väl förberedd personal till rådgivartjänst inom Iran respektive 
Ryssland relaterade frågor inom EU:s högkvarter i Bryssel och till EU:s militära insats. 

Säkerhetsfrämjande och 
valobservation
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Puntland är den första delstat i Somalia som genomfört val enligt principen en 
person, en röst. FBA har i samarbete med Puntland Development and Research 
Center (PDRC) utvärderat valprocessen ur ett jämställdhetsperspektiv för att 
fortsätta främja kvinnors politiska deltagande.
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Dessa åtgärder har möjliggjort att myndigheten breddat sin verksamhet och ökat sin 
kunskap inom verksamhetsområdet. Vidare bedömer FBA att det långvariga samarbetet 
med FN genom samarbetsforumet International Forum for the Challenges of Peace 
Operations (Challenges Forum) har bidragit till policy- och kapacitetsutveckling gällande 
FN:s fredsinsatser.

2. Resultatexempel inom säkerhetsfrämjande och valobservation

Årets verksamhet inom säkerhetsfrämjande och valobservation
Inom verksamhetsområdet har FBA samlat säkerhetsfrämjande verksamhet som inte ingår 
i någon av regeringens utvecklingsstrategier.

FBA har bedrivit utvecklingsarbete inom Challenges Forum genom framtagande av digitala 
verktyg och förstärkt samarbete med organisationer på den afrikanska kontinenten. 
Ett exempel på detta är att Challenges Forums Considerations-ledarskapsmanual för 
fredsinsatser lanserades i digital format.

FBA har gjort stora framsteg med att ordna, förteckna och indexera Fredsarkivets 
samlingar. Av de tidigare insamlade personarkiven är nu 40 procent tillgängliga i den nya 
databasen som FBA lanserade tillsammans med en ny hemsida i oktober. FBA har slutfört 
flytten av material till den nya databasen och arbete pågår med att förfina databasens 
sökverktyg. FBA har fortsatt att sprida kunskap om Fredsarkivets samlingar genom 
föreläsningar, utställningar och närvaro på på sociala medier.

FBA har med totalt cirka 1 680 tkr stöttat nya forskningsprojekt som bidrar till att 
stärka kunskap om internationellt fredsfrämjande arbete. Ett exempel med fokus på 
Somalia och Sydsudan rör lokalsamhällens stöd för FN:s och andra fredsbevarande 
insatser. Forskningsprojektet syftar till att identifiera den potentiella kanal som stärker 
samarbetsbeteende och relationer mellan fredsbevarande uppdrag och samhällsaktörer. 
Ett annat forskningsprojekt bidrar till att stärka kunskap hos forskare, praktiker och 
internationella organisationer som arbetar med fredsprocesser och syftar till att 
undersöka hur medborgarnas uppfattning om legitimiteten i en fredsprocess påverkar 
stödet för ett fredsavtal och till en regering som träder efter fredsavtal.

Under året har FBA erfarit en ökad grad av förfrågningar om stöd till nationella aktörer 
för att planera och implementera verktyg relaterade till DDR. Syftet har varit att ge 
stöd till hantering av avväpning, demobilisering och återanpassning av individer 
tillhörande eller associerade med terroristlistade icke-statliga väpnade grupper i 
enlighet med internationella normer. Förfrågningarna kan ses i ljuset av att den globala 
konfliktutvecklingen som de senaste åren präglats av en ökad förekomst av jihadistiska 
väpnade grupper, varav många har terroristlistats. Jihadistiska väpnade grupper har 
utgjort en utmaning för både det internationella samfundet och regionala, nationella 
och lokala aktörer när det gäller möjligheter och utsikter till fredlig konfliktlösning. 
Detsamma gäller användningen av traditionella DDR-program, särskilt i FN:s regi. 
Under året har myndigheten erbjudit stöd till nationella aktörer i form av rådgivande 
verksamhet och riktade utbildningar i fält.

Vad gäller stöd till internationella fredsinsatser har FBA rekryterat, förberett 
och sekunderat 12,8 årsarbetskrafter (varav 7,8 ÅAK kvinnor och 5 ÅAK män) till 
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rådgivarfunktioner inom EU:s insatser och högkvarter samt OSSE:s respektive Natos 
högkvarter (se tabell 12). Dessa har bidragit med expertkunskap gällande jämställdhet, 
rättstatsuppbyggnad och landspecifik politisk analys. FBA har också sekunderat en 
jämställdhetsrådgivare till EU:s militära utbildningsinsats i Mocambique.

SEKUNDERINGAR TILL FREDSINSATSER 
OCH HÖGKVARTER PER ORGANISATION

2022 2021 2020

Sekunderingar till 
EU

Antal 
rekryteringsprocesser

4 - -

Antal antagna 3 - -

Antal årsarbetskrafter

7,3  

(6,3 kvinnor, 

1 män)

9,4 

(7,9 kvinnor, 
1,5 män

11,2

(7,6 kvinnor,

3,6 män

Sekunderingar till 
FN 

Antal 
rekryteringsprocesser

 - -

Antal antagna  - -

Antal årsarbetskrafter 0

0,8 

(0,8 kvinnor, 

0 män)

1 

(1 kvinnor, 

0 man)

Sekunderingar till 
OSSE

Antal 
rekryteringsprocesser

1 - -

Antal antagna  1 - -

Antal årsarbetskrafter

4 

(1 kvinna, 

3 män)

4,6  

(1,6 kvinnor, 

3 män)

4

(1 kvinna,

 3 män)

Sekunderingar till 
Nato

Antal 
rekryteringsprocesser

0 - ´-

Antal antagna 0 - -

Antal årsarbetskrafter

1 

(1 kvinna,

 0 män)

0,25  

(0,25  
kvinnor)

1 

(1 kvinna,

 0 män)

Tabell 12. Sekunderingar till fredsinsatser och högkvarter per organisation inom verksamhetsområdet säkerhetsfrämjande och 
valobservation 2020–2022. Tabellen redovisar antalet rekryteringsprojekt, antalet antagna personer respektive årsarbetskrafter.
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SEKUNDERINGAR TILL 
VALOBSERVATIONSINSATSER

2022 2021 2020

Antal sekunderade 
valobservatörer…

161

(68 kvinnor,

 93 män)

79

(41 kvinnor, 

38 män)

34

(17 kvinnor,

 17 män)

…varav långtidsobservatörer
 (LTO))

20 

(9 kvinnor, 

9 män)

29

(18 kvinnor, 

11 män)

20

(9 kvinnor, 

11 män)

…varav korttidsobservatörer
 (STO)

141

(58 kvinnor, 

83 män)

50

(23 kvinnor, 

27 män)

14

(8 kvinnor, 

6 män)

Antal årsarbetskrafter

9,06

(4,24 kvinnor, 

4,82 män)

7,8

(4,6 kvinnor,

 3,3 män)

3,7

(1,7 kvinnor,

 2,0 män)

Tabell 13. Sekunderingar, uppdelat i LTO och STO samt antalet årsarbetskrafter, till valobservationsinsatser. Här framgår inte antalet 
rekryteringsprojekt, eftersom regeringen beslutar vilka valobservationsinsatser FBA ska sekundera personal till.

FBA:s verksamhet inom valobservation har återhämtat sig efter pandemin. FBA 
sekunderade 161 (68 kvinnor, 93 män, totalt 9 ÅAK) lång- och korttidsobservatörer till 
valobservationsinsatser. Det är dubbelt så många som föregående år (se tabell 13). Den stora 
majoriteten var korttidsobservatörer (58 kvinnor, 83 män) medan antalet långtidsobservatörer 
minskade till 20 sekunderade jämfört med förra årets 29 långtidsobservatörer. Anledning 
till minskningen är att FBA endast sekunderade långtidsobservatörer till sex insatser 
inom OSSE (jämfört nio insatser 2021). De allra flesta sekunderade arbetade för OSSE:s 
valobservationsinsatser i bland annat Bosnien och Hercegovina, Kazakstan, Ungern och USA 
(se tabell 14). Antalet sekunderade till EU:s valobservationsinsatser fördubblades jämfört med 
föregående år. Dessa 17 valobservatörer arbetade bland annat i Colombia och Kenya. FBA 
hade för första gången valobservatörer i insatser som Organisation för amerikanska stater 
genomförde till exempel i Colombia.
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SEKUNDERINGAR TILL 
VALOBSERVATIONSINSATSER 
PER ORGANISATION

2022 2021 2020

EU:s valobservationsinsatser 
Antal 

sekunderade 

17 

(12 kvinnor, 

5 män)  

9 

(8 kvinnor,

 1 man)

1  

(1 man)

OSSE:s valobservationsinsatser 
Antal 

sekunderade 

136

 (54 kvinnor, 

82 män) 

70 

(33 kvinnor,

 37 män)

33  

(17 kvinnor,

 16 män)

Övriga valobservationsinsatser
Antal 

sekunderade 

8

 (2 kvinnor, 

6 män)

- -

Tabell 14. Sekunderingar till valobservationsinsatser per organisation. För valobservation redovisas endast antalet sekunderade 
observatörer per organisation, då antalet årsarbetskrafter är för lågt för att det ska vara meningsfullt att redovisa.

FBA genomförde 13 utbildningar för att förbereda sekunderade inför uppdrag i 
valobservationsinsatser (se tabell 15). FBA utbildade också personal från OSSE:s byrå för 
demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, inom skydd mot risker 
(Hostile Environment Awareness Training) på FBA:s Sandöanläggning. Utbildningen 
skedde inför personalens stationering i Ukraina där de skulle observera säkerhetssituation 
och samla in vittnesmål gällande krigsbrott.

Utbildningar säkerhetsfrämjande och 
valobservation utbildningar

2022 2021 2020

Totalt antal utbildningar varav… 13 21 12

Globala kurser 0 0 0

Riktade kurser 0 0 0

Utbildningsprogram 0 0 0

Insats- och förberedande utbildning 13 21 12

Workshop 0 0 0

Av dessa bedrevs i digital form 10 21 7

Totalt antal deltagare 141 111 56

Genomsnittlig deltagare per utbildning 11 5 5

Andel deltagare kvinnor/män/övriga i 
procent

48/52/0 52/47/1 48/50/2

Tabell 15. Utbildningar inom verksamhetsområdet säkerhetsfrämjande och valobservation 2020–2022. Tabellen redovisar också 
könsfördelning bland deltagare i procent. Övrigt-kategorin inkluderar deltagare som inte uppgivit kön, eller där uppgift om kön av annan 
anledning saknas (avrundat till heltal).
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Challenges Forums årsforum
Challenges Forum är en plattform som möjliggör högnivådiskussioner kring fredsinsatser 
och dess möjligheter och utmaningar och som bidrar med konkreta förslag på hantering av 
dessa. Challenges Forums internationella sekretariat som FBA ansvarar för har genomfört 
ett årsforum och tagit vidare föregående årsforumets slutsatser om klimatsäkerhet och 
fredsoperationer till diskussioner på operativ nivå.

Årsforumet 2022 genomförde FBA i partnerskap med den indiska partnern United Service 
Institution och fokuserade på framtidens fredsinsatser. Forumet samlade 145 deltagare 
från 26 länder, inklusive högnivådeltagare från FN, praktiker och forskare. Diskussionerna 
fokuserade på nya typer av förebyggande observationsinsatser, nytt koncept för skydd av 
civila, nya utmaningar och risker för fredsbevarare samt desinformation och relaterade 
risker för FN:s fältinsatser.

FBA bedömer att de slutsatser som årsforumet enades om positivt påverkar arbetet 
med FN:s nya agenda för fred (New Agenda for Peace). Årsforumet bidrog till att stärka 
partnerskapet och skapa en större sammantagen bild av vad som bör utgöra de viktigaste 
komponenterna för framtidens multilaterala fredsinsatser. En framgångsfaktor bedöms 
vara att årsforumet förde samman experter från FN:s fältmissioner, beslutsfattare på 
högkvarteret och från medlemsstaternas huvudstäder samt samlad akademisk expertis 
som i sin tur kunde vidga perspektivet och rekommendationerna bortom varje enskild 
dels förslag. Ytterligare en framgångsfaktor bedöms vara deltagandet av FN:s högre 
beslutsfattande chefer som sprider slutsatserna internt i FN i samband med att den nya 
agendan för fred slutförs.

Challenges Forums årsforum i New Delhi, Indien. Forumet samlade 
praktiker och forskare för att diskutera nya typer av förebyggande 
observationsinsatsers samt nya utmaningar och risker för 
fredsbevarare insatser.
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Personalbidrag till valobservationsinsatser
FBA:s verksamhet inom valobservation har skett via en sammanhållen insats under året. 
Valobservation är ett verktyg för det internationella samfundets stöd till demokratisk 
samhällsstyrning genom fria och rättvisa val. FBA:s verksamhet inom valobservation har 
skett via en sammanhållen insats under året. För att säkerställa kvalité och långsiktiga 
resultat i valobservationsarbetet genomgår alla valobservatörer skräddarsydda 
utbildningar innan utresa. Valobservatörernas roll att observera och rapportera om val 
bidrar till förändringar i nationell policy och lagstiftning. Under året har det observerats 
att rekommendationer från tidigare OSSE:s valobservationsinsatser, där svenska 
valobservatörer deltagit, har lett till resultat. 

I Serbien har ett flertal förändringar genomförts som en direkt följd av rekommendationer 
som framförts av OSSE:s tidigare valobservationsinsatser, där även Sverige bidragit med 
valobservatörer. Inför valet 2022 införde Serbien krav på rapportering av användandet 
av kampanjmedel som ökar transparensen och möjligheten att genomföra val med 
mer jämlika förutsättningar mellan kandidater och partier. Andra förändringar som 
OSSE rekommenderat inkluderar justering av valmyndigheters mandat att hantera 
överklaganden, publicering av resultatprotokoll på valdistriktsnivå och utbildning av 
röstmottagare. Förändringen genomfördes efter konsultationer mellan regering och 
opposition.

I Georgien genomfördes i november 2022 ett uppföljningsmöte, där OSSE:s kontor 
för demokratiska institutioner (ODIHR) träffade nationella aktörer för att diskutera 
de rekommendationer som framförts efter valobservationsinsatsen 2021, då också 
Sverige bidrog med sekunderade valobservatörer. Fokus i diskussionen var de 
prioriterade rekommendationerna gällande till exempel hot och påtryckningar mot 
väljare, användandet av administrativa resurser, valkommissioners transparens, 
journalisters säkerhet och kampanjfinansiering, samt på rekommendationer som gällde 
kvinnors deltagande. Georgiska företrädare har även beslutat att bjuda in ODIHR och 
Venedigkommissionen att kommentera på utkastet till en reviderad vallag. Detta bedöms 
ge stora möjligheter för rekommendationerna att översättas till verkliga förändringar.
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3. Kostnadsredovisning inom säkerhetsfrämjande och valobservation

KOSTNADER OCH INTÄKTER (TKR) 2022 2021 2020

Intäkter av anslag 49 233  -  - 

Övrigt 317  -  - 

Kostnader totalt 49 549  -  - 

KOSTNADER (TKR) 2022 2021 2020

Förvaltningskostnader 17 102  -  - 

Verksamhetskostnader 32 447 33 642 35 088 

Kostnader totalt 49 549  -  - 

Tabell 16. Kostnader och intäkter för verksamhetsområdet säkerhetsfrämjande och valobservation 2022.

Tabell 17. Förvaltningskostnader (2022) och verksamhetskostnader (2020–2022) inom verksamhetsområdet 
säkerhetsfrämjande och valobservation.

Verksamheten inom säkerhetsfrämjande och valobservation har bedrivits utan större 
konsekvenser av coronapandemin. Den främsta orsaken är att de sekunderingar som 
finns inom verksamhetsområdet har kunnat fortlöpa under perioden på grund av 
att de högkvartertjänster som ryms inom verksamheten haft stora möjligheter till 
distansarbete och därför inte har påverkats nämnvärt. FBA använder också medlen 
inom verksamhetsområdet till att ställa personal till förfogande att stödja val och 
demokratiska processer enligt regeringens styrning.
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FBA utbildade personal från OSSE:s byrå för demokratiska 
institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, inom skydd 
mot risker (Hostile Environment Awareness Training) på FBA:s 
Sandöanläggning inför stationering i Ukraina.
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1. Övergripande resultat inom stöd till civilsamhället

FBA:s uppdrag för stöd till civilsamhället
Syftet är att bidra till förutsättningar för kunskapsutveckling, aktivitet och engagemang 
i civila samhället samt främja dialog och debatt i frågor som rör fred och säkerhet. 
Myndigheten gör detta genom att förvalta och besluta om statligt stöd till svenska 
organisationer och stiftelser samt dela ut stipendier. 

Verksamhetsområdet styrs av instruktion och regleringsbrev. Stödets inriktning (dnr. 
UD2021/03162, UD2021/18069 (delvis), UD2021/18427 samt UD2021/17889 (delvis), 
UD2021/19436) gäller internationell fredsfrämjande verksamhet, säkerhetspolitik, 
nedrustning och icke-spridning samt FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred 
och säkerhet respektive unga, fred och säkerhet.  

Övergripande resultatbedömning inom stöd till civilsamhället 
FBA bedömer årets resultat som tillfredställande. Inom ramen för verksamhet att 
dela ut projekt- och verksamhetsbidrag till civilsamhällesorganisationer har FBA 
sammantaget uppnått goda resultat. FBA har bidragit till att det civila samhället har fått 
förutsättningar för kunskapsutveckling och spridning av information om frågor som rör 
fred och säkerhet.

Den övergripande bedömningen baseras på statistik om inkomna ansökningar och 
beviljade ansökningar samt inkomna delrapporter och slutrapporter från organisationer 
som beviljats projekt- eller verksamhetsstöd. FBA har under året genomfört en 
större översyn av ansöknings- och bedömningsmallar, villkor och riktlinjer. Detta 
har bidragit till att effektivisera och underlätta både ansökningsförfarande och 
bedömningsprocessen, samt att rapportering av resultat kan göras på ett tydligare 
sätt. FBA har även aktivt arbetat med stödets synlighet inom myndigheten genom att 
organisera seminarier med organisationer som fått stöd av FBA, under året med särskilt 
fokus på ukrainska partners.

2. Resultatexempel inom stöd till civilsamhället

Årets verksamhet stöd till civilsamhället
FBA har hanterat 42 ansökningar och fördelat cirka 21 500 tkr till de 19 organisationer 
som beviljades bidrag (tabell 18). De två organisationer som FBA beviljade ett treårigt 
verksamhetsstöd 2021 fick bidrag till sitt andra verksamhetsår och ytterligare 
två organisationer har beviljats ett treårigt verksamhetsbidrag. Antalet inkomna 
ansökningar var lägre jämfört med tidigare år (se tabell 19).

Stöd till 
civilsamhället
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Under året tog FBA emot 15 delrapporter från de organisationer som beviljades bidrag 
i början av året och 21 slutrapporter från organisationer som beviljades bidrag under 
2021. Därtill har det genomförts studiebesök och ett flertal digitala möten för att följa 
upp pågående insatser. Vidare har organisationer bjudits in till FBA för att berätta om 
sin verksamhet samt för organisationerna att ta del av FBA:s verksamhet. Under året har 
arbetet med effektiv handläggning fortsatt med fokus på att förtydliga stödets villkor, 
riktlinjer, ansökningshandlingar, interna rutiner och resultatbeskrivningar fortsatt men 
inga större förändringar har genomförts.

Tabell 18. Antalet inkomna och beviljade ansökningar samt ansökt summa och beviljad summa inom båda 
bidragstyperna, verksamhetsbidrag och projektbidrag 2020–2022. Siffror för 2021 innehåller även en extra 
utlysning och två projektbidrag som beslutades om i ett särskilt beslut efter ordinarie beslut. Även 2020 
innehåller en extra utlysning.

* beviljades första gång 2021 och omfattar 4 920 tkr i tidigare beslut.

TYP AV 
BIDRAG

Inkomna 
ansökningar 
inför 2022

Beviljade 
ansökningar 

2022

Inkomna 
ansökningar 
inför 2021

Beviljade 
ansökningar 

2021

Inkomna 
ansökningar 
inför 2020

Beviljade 
ansökningar 

2020

  Antal Summa 
(tkr) Antal Summa 

(tkr) Antal
Summa

(tkr)
Antal

Summa
(tkr)

Antal
Summa

(tkr)
Antal Summa 

(tkr)

Verksamhets-
bidrag 1 år 12 13 240 9 8 985 14 9 941 8 8 736 20 20 289 8 10 370

Verksamhets-
bidrag 3 år* 5 8 561 2 8 220 7 14 820 2 4 800

Projekt-
bidrag 25 18 285 8 4 300 52 39 865 18 11 001 46 33 119 18 11 706

Totalt 42 40 086 19 21 505 73 64 626 28 24 537 66 53 408 26 22 076
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TEMATISKT OMRÅDE
Andel beviljade 

ansökningar 2022
Andel beviljade 

ansökningar 2021
Andel beviljade 

ansökningar 2020

Fredsfrämjande verksamhet 47% 47% 29%

Kvinnor, fred och säkerhet 38% 18% 73%*

Miljö och klimat (extra utlysning) - 67% -

Nedrustning och icke spridning 50% 40% 50%

Säkerhetspolitik 67% 62% 50%

Unga, fred och säkerhet 40% 27% 17%

Totalt 45% 38% 39%

Tabell 19. Andelen beviljade ansökningar per tematik 2020–2022 som beslutas om i januari/februari respektive 
år. Eftersom tematik ”Miljö och klimat” var en extra utlysning för 2021 saknas jämförelsesiffror för 2022 och 
2020. Framtagandet av procentsatserna är fördelade per tematik och står i förhållande till antalet inkomna 
ansökningar per tematik, vilket gör att exempelvis tematiken säkerhetspolitik har en högre procentsats trots ett 
färre antal inkomna ansökningar.

* i tematiken ingår en extra utlysning där 7 ansökningar inkom och 6 beviljades.

Exempel på verksamhet som genomförts av civilsamhällsorganisationer
FBA:s stöd till civilsamhället beviljar medel till organisationer som bidrar till stödets 
övergripande syfte inom fredsfrämjande; kvinnor, fred och säkerhet; miljö och klimat; 
nedrustning och icke spridning; säkerhetspolitik och unga, fred och säkerhet, samt 
organisationernas egna mål både i Sverige och internationellt.

Kristliga föreningen för Unga Människor i Sverige (KFUM) har fått ett ettårigt 
verksamhetsbidrag för institutionellt kapacitetsbyggande inom tematiken unga, fred 
och säkerhet. KFUM har stöttat kapacitetsbyggande och integrering av unga, fred och 
säkerhetsagendan i KFUM Sveriges centrala verksamhetsområden och därmed stärkt 
organisationens verksamhet inom tematiken. Organisationens redovisning visar att 
bidraget lett till resultat i form av dialog och debatt samt ökad kunskap om tematiken 
inom organisationen.

Clowner utan gränser är ett exempel på ettårigt verksamhetsbidrag inom tematiken 
kvinnor, fred och säkerhet. Bidragets övergripande mål var att öka kunskap och 
engagemang för jämställdhet och fred hos flickor och kvinnor på flykt i Mellanöstern 
genom att utveckla organisationens metoder för att stärka deras psykosociala hälsa, 
öka deras kunskaper om sina rättigheter samt skapa trygga mötesplatser och nätverk 
för dialog och samverkan. Bidraget har lett till en ökad medvetenhet om flickors och 
kvinnors särskilda utsatthet i krig, konflikt och på flykt samt till en bredare bild av 
vad fredsfrämjande arbete kan vara genom att visa på vikten av psykosocialt stöd i 
långsiktigt fredsfrämjande arbete.
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Ett exempel på ett projektbidrag som gett resultat på både lokal och global nivå är 
Föreningen För Utvecklingsfrågors (FUF) projekt inom tematiken unga, fred och 
säkerhet. Syftet var att utveckla en digital plattform, Global Peace HUB, för 55 
unga fredsaktörer runt om i världen. Projektet har resulterat i att unga fredsaktörer 
(18–32 år) har fått möjlighet att utbyta erfarenheter som relaterar till unga, fred och 
säkerhetsagendan 2250. Unga har också tillgång till en internationell referensgrupp för 
mentorskap inom hubben. Projektet har genomfört workshops där diskussioner med 
fokus på risker och vad det innebär att vara en fredsaktör/fredsambassadör. Vidare har 
projektet också möjliggjort FUF:s engagemang i Sveriges 2250-nätverk, vilket bidragit 
till ökad kunskap och engagemang i deras arbete med agendan.

International Consortium for Legal Assistance (ILAC) tilldelades ett ettårigt 
verksamhetsbidrag 2022 inom ramen för tematiken internationellt fredsfrämjande. 
Verksamhetsbidraget har ännu inte slutredovisats, men har enligt delrapporteringen 
bidragit till att konsortiets medlemmar har fått möjlighet att hitta en gemensam 
respons på situationen i Ukraina. ILAC har kontaktat sina interna nätverk inom det 
ukrainska rättssystemet för att ta reda på hur kriget har påverkat det på olika nivåer. 
Resultatet av undersökningen och analysen finns i rapporten Under Assault: A status 
report of the Ukranian Jusitce System in Wartime som publicerats med medel från 
Sida. Rapporten presenterades i samband med ett seminarium som FBA organiserade i 
november 2022 då ILAC delade med sig både om innehållet i rapporten och vägen dit.

Stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet till 
minnet av Zaida Catalán 
Stipendiet till minne av Zaida Catalán syftar till att stärka unga fredsbyggares kapacitet 
att verka i sin lokala kontext genom en ettårig placering vid en organisation som arbetar 
med 1325-agendan i sin lokala kontext. Stipendiet delas enligt uppdraget ut i de tre 
kontexter dit Zaida varit utsänd av FBA: Afghanistan, Palestina samt Demokratiska 
Republiken Kongo (DRK).

Under 2022 har två stipendiater utsetts. En var placerad vid The Palestinian Initiative 
for the promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH) i Ramallah i Palestina 
respektive vid Kvinna till Kvinna i DRK. Stipendiaterna har under året fördjupat sina 
kunskaper kring 1325-agendan om kvinnors situation och ungas deltagande. De har fått 
kompetensutveckling genom värdorganisationerna och FBA. De har bland annat fått 
möjlighet att gå en grundkurs i 2250-agendan som tagits fram av FBA och FN.

Inför stipendieomgången 2023 har FBA gången även kunnat utlysa kontexten 
Afghanistan.  FBA har i samråd med Utrikesdepartementet valt att placera stipendiaten 
i grannlandet Pakistan hos värdorganisationen Bytes for All (B4A) i Islamabad.
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Kostnader och intäkter (tkr) 2022 2021 2020

Intäkter av anslag 25 325  -  - 

Övrigt 8  -  - 

Kostnader totalt 25 333  -  - 

Kostnader (tkr) 2022 2021 2020

Förvaltningskostnader 3 658  -  - 

Verksamhetskostnader 21 676 22 999 21 208 

Kostnader totalt 25 333  -  - 

3. Kostnadsredovisning inom stöd till civilsamhället

Tabell 20. Kostnader och intäkter för verksamhetsområdet stöd till civilsamhället 2022.

Kostnaderna för verksamheten inom stöd till civilsamhället har legat relativt konstant de 
senaste tre åren. Andelen beviljade ansökningar har under 2022 ökat något men antalet 
ansökningar har också varit färre. Civilsamhällesorganisationernas arbete har präglats av 
coronapandemin, men börjar nu så sakteliga återhämta sig enligt de uppföljningsmöten 
som genomförts. De treåriga verksamhetsstöden gör också att kostnaderna i den delen 
fördelar sig relativt likvärdigt över dessa år.

Tabell 21. Förvaltningskostnader (2022) och verksamhetskostnader (2020–2022) för verksamhetsområdet

stöd till civilsamhället.
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Lednings- och 
verksamhetsstöd
FBA:s uppdrag
FBA:s lednings- och verksamhetsstöd ansvarar för myndighetens styrning och stöd till 
enheter som genomför FBA:s kärnverksamhet. FBA strävar efter att ha ett lednings- och 
verksamhetsstöd som präglas av effektivitet och proaktivitet och som utgår från tydliga 
ansvarsförhållanden mellan stöd- och kärnverksamhet.

Organisation samt intern styrning och kontroll
FBA har tagit fram en ny styrmodell för att ytterligare öka effektivitet och bättre möta 
regeringens strategistyrning. Styrmodellen tar sin utgångspunkt i verksamhetsområden 
som infördes den 1 januari 2022. Inom dessa finns mål för kärnverksamheten som 
gäller mellan tre och sju år. Målen styr mot långsiktigt hållbara resultat och består av 
strategimål som beslutas externt och som FBA operationaliserar internt genom insatser 
samt mål för den del av verksamheten som inte är strategistyrd. 

Den nya styrmodellen innehåller två treåriga utvecklingsmål inom kompetensförsörjning 
och resultatbaserat arbetssätt som FBA identifierat som de mest avgörande områdena för 
myndighetens arbete för långsiktigt hållbara resultat. Målet för kompetensförsörjning 
ska stärka hållbar och effektiv kompetensförsörjning. Målet för resultatbaserat 
arbetssätt ska stärka myndighetens arbete med förändringsteori, resultatuppföljning, 
partnersamverkan och helhetsbilder av resultat. Styrmodellen införs i och med 
verksamhetsplanering 2023 och gäller således från och med 1 januari 2023.

Under året har arbetet med att integrera verksamhets- och ekonomianalyser ytterligare 
stärkts, vilket är ett resultat av den organisatoriska sammanslagningen av den tidigare 
staben och ekonomifunktionen som gjordes 2021 till ett samordnat ledningsstöd. 
Myndighetens samtliga styrprocesser innehåller numera ett integrerat verksamhets- och 
ekonomiperspektiv, vilket myndigheten bedömer ger en tydligare styrning.

Året har också präglats av uppföljning av Expertgruppen för biståndsanalys utvärdering 
av FBA (In Pursuit of Sustainable Peace: An Evaluation of the Folke Bernadotte 
Academy 2008–2019). Myndigheten analyserade och diskuterade såväl slutsatser 
som rekommendationer under våren. FBA:s ledningsgrupp konstaterade att en del av 
rapportens slutsatser sedan tidigare har omhändertagits i FBA:s utvecklingsarbete 
medan andra fortsatt är aktuella. Resultatbaserat arbetssätt, samverkan med Sverigelaget 
och strategiska partners har bekräftats som särskilt viktiga utvecklingsfrågor för 2023.

Samordning och metodutveckling
FBA har arbetat med vidareutveckling av ett resultatbaserat arbetssätt (RBA), 
pedagogik, rådgivning och bredare kapacitetsutveckling som metod att stärka resultat 
och skapa goda samarbeten med partners inom FBA:s kunskapsområden. FBA:s 
resultatbaserade arbetssätt har under året utvecklats genom löpande och anpassat 
stöd till verksamheten. I syfte att ytterligare förankra och vidareutveckla arbetssättet 
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har ett utvecklingsmål för myndigheten identifierats för 2023–2025 (se ovan). Som ett 
komplement till befintligt internt stöd för implementeringen av målet har ett externt 
RBA-konsultstöd upphandlats.

Pedagogiskt stöd och vidareutveckling av flera interna och externa utbildningsinsatser 
har tillsammans med intern kapacitetsutveckling i form av internutbildningar, stärkt 
grundläggande metodarbete. En ny kurs- och lärplattform för myndigheten upphandlas 
för att möjliggöra effektiv digital, hybrid och fysisk utbildning som möter dagens och 
framtidens behov vad gäller lärande, liksom minskad klimatpåverkan genom möjligheter 
till effektivt digitalt kursgenomförande.

Intern samverkan har utvecklats och förstärkts under året. Gällande EU- och FN-frågor 
har fler samverkansytor skapats och bevakningen av frågor har förstärkts. En följd av 
detta är förberedande arbete inför FBA:s bidrag till det svenska EU-ordförandeskapet 
2023. Även samordningen av FBA:s uppdrag i strategin för hållbar fred och strategin 
för internationell civil krishantering och fredsfrämjande har stärkts med fokus på mer 
erfarenhetshantering och utvecklat resultatbaserat arbetssätt. Internt lärande har stärkts 
genom att en samordnartjänst för att utveckla synergier mellan rådgivning och andra 
verktyg, såsom utbildning, sekunderingar, metod- och policyutveckling har tillsatts.

Fortsatt digitalisering och kommunikation
FBA har fortsatt stärka myndighetens digitalisering och därigenom skapat bättre 
förutsättningar att bedriva verksamhet oavsett var en medarbetare befinner sig 
geografiskt. Arbetet har med avstamp i myndighetens digitaliseringsstrategi fokuserat 
på intern kommunikation genom utveckling av intranätet och införandet av det digitala 
kontoret samt digitala arbetssätt i externa och interna utbildningar.

FBA har utvecklat sina digitala utbildningar såväl tekniskt som formmässigt genom 
personella resurser och förbättrade produktionsmöjligheter. Det ger förbättrade 
möjligheter för hybridutbildningar med både digitala inslag och fysiska möten, för att öka 
kursdeltagares upplevelse och inlärning. FBA följer därmed med i utvecklingen för att 
möta förväntningarna som finns på en professionell institution för lärande, där digitala 
arbetssätt är en naturlig del.

Efter 2021 års pilotverksamhet etablerade myndigheten 2022 ett digitalt kontor 
(Teams) som innebär integrerade lösningar för kommunikation, samarbete och 
dokumenthantering. Interna utbildningssatsningar har genomförts under året.

FBA har under året arbetat för att stärka sin externa kommunikation på myndighetens 
webbplats och i sociala medier. Myndighetens generaldirektör har också medverkat i 
ett antal rundabordssamtal och paneler både nationellt och internationellt. En större 
kommunikationssatsning gjordes när FBA uppmärksammade 20 års verksamhet 
inom fred, säkerhet och utveckling. Cirka 300 personer deltog när två högnivåpaneler 
diskuterade hur fredsfrämjande kan utvecklas i en tid när geopolitiska skiljelinjer 
förskjuts och nya hot växer fram. Panelsamtalen bedöms ha ökat kännedomen om FBA:s 
verksamhet och samlade en stor mängd svenska aktörer som arbetar direkt eller indirekt 
med fredsfrämjande. 
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Kompetensförsörjning
Myndigheten har under 2022 identifierat behov av att stärka arbetet för en mer effektiv 
och hållbar kompetensförsörjning, med syfte att möjliggöra goda verksamhetsresultat. 
Analysen som genomfördes har legat till grund för det tvååriga utvecklingsmål som 
myndigheten antagit på området och som ska gälla under 2023–2024.

2022 har präglats av introduktion av personal som anställdes under 2021. Parallellt 
med detta har myndigheten arbetat med att vidareutveckla processen för onboarding, 
med syfte att bland annat bli mer effektiv, underlätta anpassning för nyanställda, höja 
arbetstillfredsställelse, öka prestation och motverka negativ personalomsättning.

FBA har också vidareutvecklat sin förmåga att behålla personal, där arbetsmiljöarbetet 
stått i fokus. Detta har skett genom förstärkande insatser för att förbättra den interna 
samverkan och upplevelsen av lika rättigheter och möjligheter.

Under slutet av året har FBA påbörjat en resa mot ett minskat antal anställda som en 
följd av minskat förvaltningsanslag från och med 2023. För att undvika övertalighet har 
myndigheten vidtagit proaktiva åtgärder såsom omfördelning av personal, avvaktan med 
nyrekryteringar och framtagande av en plan för nyttjande av naturlig personalomsättning.

FBA har till Statskontoret rapporterat arbetet med att ta emot nyanlända arbetssökande 
och personer med funktionsnedsättning för praktik i enlighet med myndighetens 
regleringsbrevsuppdrag. Under 2022 tog myndigheten emot tre praktikanter inom ramen 
för uppdragen.
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Säkerhet och informationssäkerhet
FBA arbetar systematiskt med att säkerställa personlig säkerhet för både Sverigebaserade 
medarbetare och medarbetare stationerade utomlands. Utlandsstationerade inkluderar 
sekunderad personal till FN, EU och OSSE, valobservatörer och FBA:s personal placerade 
på utlandsmyndigheter. Myndigheten har löpande kontakt med andra myndigheter och 
relevanta aktörer för uppföljning av säkerhetssituationen i respektive land och systematiskt 
säkerhetsarbete. FBA:s personal reser regelbundet till högriskländerna såsom Irak, 
Afghanistan och Somalia, vilket gör att resesäkerhet är en viktig del av myndighetens arbete 
för personlig säkerhet. Säkerhetsarbetet med riskbedömningar baserade på inhämtning av 
information från olika säkerhetsaktörer sker systematiskt inför högriskresor. FBA har även 
upphandlat en ny extern aktör och ett system för kontinuerliga säkerhetsuppdateringar.

FBA har ett etablerat system för ”tjänsteman i beredskap”, en jourkontakt för samtlig 
sekunderad eller myndighetspersonal som befinner sig utomlands på antingen resa eller är 
permanent stationerad. Det stärker tryggheten för all personal i utlandet då de kan komma 
i kontakt med myndigheten dygnet runt, året om. FBA har genomfört fysiska kurser i 
personlig säkerhet i vår utbildningsanläggning på Sandö, exempelvis den veckolånga 
kursen i skydd mot risker (Hostile Environment Awareness Training, HEAT).

FBA ska enligt regleringsbrevet svara mot återrapporteringskrav gällande 
informationssäkerhet genom att övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat 
för att stärka informationssäkerheten och för att möta framtida behov, bland annat 
utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ (dnr. UD2021/03162, UD2021/18069 [delvis], 
UD2021/18427). I följande redogör FBA hur arbetet med informationssäkerhet har 
utvecklats under året.

FBA antog 2021 en ny policy och riktlinje för arbetet med informationssäkerhet som 
etablerade grundläggande ramar för informationssäkerhetsarbetet och klargjorde 
krav på kunskapsnivå för medarbetare på myndigheten. Policy och riktlinjer ligger 
till grund för intern ansvarsfördelningen och styrning. Ansvar för vidareutveckling 
av informationssäkerhet faller främst inom enheten för verksamhetsstöd, där 
säkerhetskyddssansvar samt tematiskt arbete med IT, registratur och dataskyddsombud 
ligger. FBA har fortsatt att utveckla förutsättningar för informationssäkerheten inom 
myndigheten genom att höja medarbetares medvetenhet och kunskapsnivå, liksom 
utveckling av strukturella och tekniska förutsättningar för en god informationssäkerhet. 
Ansvar för att samtliga medarbetare avsätter tid för lärande faller inom hela 
myndighetens ansvarsstruktur. FBA har genomfört regelbundna genomgångar för 
ledningsgruppen, inklusive generaldirektör, för gemensam nulägesanalys i enlighet 
med bedömningen i MSB:s uppföljningsverktyg och vilka åtgärder som planeras för 
vidareutveckling. Säkerhetsskyddschefen med övergripande ansvar för säkerhet inklusive 
informationssäkerhet har vid behov även direkt tillgång till generaldirektören. FBA 
bedömer att åtgärderna har förbättrat myndighetens förutsättningar att öka säkerheten i 
informationshantering.

Myndigheten följer upp det interna arbetet och utvecklingen inom informationssäkerhet 
två gånger årligen. Uppföljningen sker med hjälp av MSB:s verktyg ”Infosäkkollen” 
för strukturerad uppföljning. Den ligger till grund för genomgång i myndighetens 
ledningsgrupp. Åtgärdsområden uppmärksammas och planering av direkta aktiviteter sker 
i den årliga verksamhetsplaneringen. För separata aktiviteter inom exempelvis IT-säkerhet 
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har vid behov skapats en separat åtgärdsplan, då det främst är tekniska förändringar 
och åtgärder som även kan anses vara konfidentiella. Den externa genomlysning av 
IT-säkerheten som gjordes 2021 är en del av inriktning för sådana åtgärder.

En analys som gjordes för ett par år sedan konstaterade ett stort konsultberoende 
och myndigheten har sedan dess förstärkt de interna personalresurserna inom IT. 
Förutom konsulter nyttjar FBA tjänster som levereras av andra myndigheter, exempelvis 
Försvarshögskolan och Statens Servicecenter. IT-konsulter eller andra samarbetspartners 
ansluter vid behov via en VPN-anslutning till en specifik server och behörigheten 
styrs utifrån behov. Myndigheten har sett över avtal och förbindelser samt har tagit 
fram en erinran om tystnadsplikt vid teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter 
för myndighetens konsulter inom IT-drift. Under 2022 har FBA tagit fram en ny policy 
och riktlinje för inköp och upphandling som tydliggjort omhändertagande av delar om 
informationssäkerhet i kravställning och genomförande av upphandlingar.

I och med medarbetarnas ökade distansarbete i Sverige och ökade digitala inslag i det 
internationella arbetet är medarbetares kunskap och lärande om informationssäkerhet 
fortsatt en viktig faktor för att skapa en god säkerhetskultur. FBA har som 
krav på samtliga medarbetare att genomgå MSB:s digitala grundutbildning i 
informationssäkerhet. Myndigheten erbjuder interna separata kurser om resesäkerhet 
samt risker med hybrida hot, där informationssäkerhet är integrerade moment. Även i 
längre kurser om personlig säkerhet ingår moment om informationssäkerhet. FBA har 
ett pågående utvecklingsarbete inom informationsklassning. Detta kommer att följas 
upp med en risk- och konsekvensanalys av lagringsalternativ för känslig information. 
En naturlig del av detta arbete blir att även kontinuerligt se över vilken information som 
kan hanteras vid distansarbete och vilka lagringsalternativ som bör användas. Arbetet 
innefattar även utbildningsinsatser för medarbetare. Det finns även exempel på tekniska 
åtgärder som genomförts under året, däribland ökat skydd vid inloggning genom 
multifaktorsautentisering, ökade krav på lösenord samt förbättrade möjligheter att 
återskapa information med uppdaterade servrar för säkerhetskopiering. Distansarbetet 
är således närvarande i flertalet analys- och utvecklingsprojekt om medarbetares 
kunskap och medvetenhet om risker med nyttjande av IT-resurser på distans, även vid 
resor. Medarbetares medvetenhet om risker har identifierats som ett viktigt område för 
myndigheten, där grundutbildning och nämnda separata kurser är verktyg för att möta 
behoven av vidareutbildning.

Myndigheten har rapporterat tre incidenter relaterade till informationssäkerhet 
under 2022 som inte ansetts som allvarliga och rapporterats till MSB enligt rutin. 
Myndighetens IT-funktion har under året höjt den interna kapaciteten och kunskapen i 
hantering av IT-systemen samt införskaffat särskild programvara för att öka möjligheten 
till identifiering av risker för incidenter. Myndigheten har löpande utvecklat förmågan att 
fånga upp skräpmejl genom förbättrade SPAM-filter och medvetandehöjande insatser för 
medarbetare för att öka förmågan att undvika bedrägerier. Nämnda exempel på konkreta 
förbättringar i IT-säkerheten inkluderar införandet av multi-faktorautentisering, 
krav på starkare lösenord, uppdateringar av programvara samt nya format för 
säkerhetskopiering. Sammantaget har utvecklingen ökat förmågan att identifiera, hindra 
IT-incidenter och vid behov återställa information.
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Resultaträkning
(tkr) Not 2022 2021

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Intäkter av anslag 1 399 767 321 797

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 375 1 524

Intäkter av bidrag 3 7 390 6 866

Finansiella intäkter 4 381 83

Summa 408 913 330 270

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnader för personal 5 −286 448 −254 097

Kostnader för lokaler −12 715 −13 264

Övriga driftkostnader 6 −107 221 −60 678

Finansiella kostnader 7 −391 −164

Avskrivningar och nedskrivningar −2 138 −2 067

Summa −408 913 −330 270

VERKSAMHETSUTFALL 0 0

TRANSFERERINGAR

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag

22 332 25 466

Lämnade bidrag 8 −22 332 −25 466

Saldo 0 0

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 9 0 0

FINANSIELL REDOVISNING
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Balansräkning
(tkr) Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Balanserade utgifter för utveckling 10 56 178

Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar

11 0 0

Summa 56 178

MATERIELLA ANLÄGGNINSTILLGÅNGAR

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 135 105

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 6 888 4 308

Summa 7 023 4 413

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 30 12

Fordringar hos andra myndigheter 14 3 475 4 425

Övriga kortfristiga fordringar 15 974 1 127

Summa 4 480 5 564

PERIODAVGRÄNSNINGPOSTER

Förutbetalda kostnader 16 6 898 4 602

Summa 6 898 4 602

AVRÄKNING MED STATSVERKET

Avräkning med statsverket 17 31 130 5 596

Summa 31 130 5 596

KASSA OCH BANK

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 18 14 450 36 520

Summa 14 450 36 520

SUMMA TILLGÅNGAR 64 038 56 872
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KAPITAL OCH SKULDER Not 2022-12-31 2021-12-31

MYNDIGHETSKAPITAL 19

Summa 0 0

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 20 38 111

Övriga avsättningar 21 2 558 2 217

Summa 2 596  2 329 

SKULDER M.M.

Lån i Riksgäldskontoret 22 7 067 4 591

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 23 16 867 11 308

Leverantörsskulder 9 439 10 574

Övriga kortfristiga skulder 24 4 406 3 872

Summa 37 778 30 344

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

Upplupna kostnader 25 18 908 16 534

Oförbrukade bidrag 26 4 755 7 666

Summa 23 663 24 200

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 64 038 56 872

ANSVARSFÖRBINDELSER

Övriga ansvarsförbindelser 27 7 292 9 480

Summa 7 292 9 480

Balansräkning
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UO 5 1:2 RAMANSLAG

Freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet

ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA 28 4 021 35 025 0 −2 977 36 069 −35 659 410

UO 7 1:1 RAMANSLAG

Biståndsverksamhet 

ap.4 Biståndsverksamhet 29 12 112 90 400 0 −9 772 92 740 −95 193 −2 453

ap.42 Internationell civil 
krishantering - del till FBA

30 2 964 71 000 0 −1 224 72 740 −69 353 3 387

UO 7 1:4 RAMANSLAG

Folke Bernadotteakademin 

ap.1 Folke Bernadotteakademin 31 4 938 213 367 0 0 218 305 −221 927 −3 622

Summa   24 036 409 792 0 −13 974 419 854 −422 132 −2 278

Anslagsredovisning

REDOVISNING AV BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE I ÅRSREDOVISNINGEN

Anslag/ 
Anslagsbenämning
(tkr)

Not
Tilldelat
bemyn-
digande

Ingående
åtaganden

Utestående
åtaganden

Utestående åtagandenas
fördelning per år

2023 2024

UO 7 1:1 RAMANSLAG
Biståndsverksamhet 
ap.4 Biståndsverksamhet 

32 4 000  2 076 3 542 2 281 1 261

UO 5 1:2 RAMANSLAG
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 
ap 6 Fredsfrämjande FBA del

33 13 000 7 887 8 351 6 145 2 206

Summa   17 000 9 963 11 893 8 426 3 467
 

32 För ap.4 har 89% av bemyndiganderamen utnyttjats.
Ingående åtaganden har justerats i förhållande till utgående åtaganden i förra årets årsredovisning pga. att utbetalningar 
fördelades något annorlunda mellan utgiftsområdena vid beslut. Justeringen avser 90 tkr

33 För ap.6 har 64 % av bemyndiganderamen unyttjats.
Ingående åtaganden har justerats i förhållande till utgående åtaganden i förra årets årsredovisning pga. att utbetalningar 
fördelades något annorlunda mellan utgiftsområdena vid beslut. Justeringen avser 90 tkr
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Tilläggsupplysningar och noter 

Tillämpade redovisningsprinciper
Folke Bernadotteakademins (FBA) bokföring följer god redovisningssed och förordningen 
(2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och 
allmänna råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 
denna förordning. 

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 2021, 483 tkr, har år 2022 
minskat med 33 tkr.   

Upplysningar av väsentlig betydelse
UO 07 01 004 Folke Bernadotteakademin - Under 2022 minskades tilldelning inom 
anslaget med 10 000 tkr med anledning av att en av regeringen beslutad limit trädde i 
kraft enligt regleringsbrevsändring 2022-12-15 (UD2022/17835(delvis)UD2022/17879) 
     

         

Upplysningar för jämförelse ändamål
Av de 252 årsarbetskrafterna är ca 58 utlandsstationerade. Den utlandsstationerade 
personalen är anställd enligt URA-avtal vilket innebär att sociala avgifter och 
pensionsavgifter betalas. Semesterlönetillägg läggs på lönen men ingen semester eller 
sjukfrånvaro rapporteras. Denna personal finns inte med i statistiken för sjukfrånvaro 
och har inte genererat någon semesterlöneskuld men finns med i beräkningen av 
årsarbetskrafter.   
      

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

Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
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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 månad tillgången tas i bruk. 
    

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den 
återstående giltighetstiden på hyreskontraktet.  
  
Tidigare låg detta på 12 år och det finns ett restvärde kvar.   

Omsättningstillgångar   
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Skulder   
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats 
till balansdagens kurs.      

TILLÄMPADE AVSKRIVNINGSTIDER 

3 år
Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter

Datorer och kringutrustning (ej bärbara)

6 år

Möbler

Maskiner och tekniska anläggningar

Övriga kontorsmaskiner

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
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Ersättningar och andra förmåner

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE/STYRELSEUPPDRAG Ersättning i tkr

Generaldirektör Sven-Eric Söder 

Inga förmåner

Styrelsen för Exportkreditnämnden

Statens medicinsk-etiska råd

Generaldirektör Per Olsson Fridh
Inga förmåner
Inga övriga styrelseuppdrag

471

966

Ledamöter i insynsrådet/andra styrelseuppdrag Ersättning i tkr

Karin Enström
Inga övriga styrelseuppdrag

1

Peter Wallensteen
Vice Ordförande, Styrelsen för Alva Myrdals Centrum för 
kärnvapennedrustning, Uppsala universitet
Ordförande i Wallensteen-Jaeger stiftelse, Wallensteenska släktföreningen
Ordförande, Holmdahlkommittén för mänskliga rättigheter, Uppsala universitet

5

Eva Lindblom
Insynsrådet för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF

5

Michael Claesson
FMV

3

Kerstin Lundgren
Exportkontrollrådet    

3

Georg Andrén
Uppdrag i diverse stiftelser som del av uppdraget som Landshövding i 
Värmlands län 

4

Arvid Lundberg
Inga övriga styrelseuppdrag

4
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I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda   
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en   
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.  

I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till  
respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent.    
 

SJUKFRÅNVARO 2022 2021

Totalt 1,7 % 2,3%

Andel 60 dagar eller mer 54,3% 59,5%

Kvinnor 1,9% 2,3%

Män 1,3% 2,2%

Anställda - 29 år 1,0% 0,5%

Anställda 30 år - 49 år 1,9% 2,5%

Anställda 50 år - 1,3% 2,1%

Anställdas sjukfrånvaro  
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Noter (tkr)
Resultaträkning

Not 1 INTÄKTER AV ANSLAG 2022 2021

Intäkter av anslag 399 767 321 797

Varav 05 01 002 ap 6 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 26 913 21 084

Varav 07 01 001 ap 4 Biståndsverksamhet 81 608 54 322

Varav 07 01 001 ap 42 Internationell civil krishantering 69 353 57 286

Varav 07 01 004 ap 1 Folke Bernadotteakademin 221 893 189 105

Summa 399 767 321 797

Utgifter i anslagsredovisningen −422 132 −347 263

Saldo −22 365 −25 466

Intäkterna av anslag har ökat med 77 970 tkr mellan 2021 och 2022. 
Anledningen till denna relativt stora ökning är att 2021 års verksamhet 
präglades av coronapandemin medan den 2022 har kunnat återgå till mer 
normala nivåer. 

Saldot består av minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 
2009. Denna post har belastat anslaget men inte bokförts som kostnad i 
resultaträkningen.

33 0

Anslag Uo 05 01 002 ap 6 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. 
Redovisning i transfereringsavsnittet som medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag. 

8 747 10 706

Anslag Uo 07 01 001 ap 4 Biståndsverksamhet. Redovisning i 
transfereringsavsnittet som medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag. 

13 585 14 761

Summa 22 365 25 466
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Not 2 INTÄKTER AV AVGIFTER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 2022 2021

Avgiftsintäkter utbildning 503 460

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 872 1 064

Summa 1 375 1 524

Intäkter 2022 Kostnader 2022

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras 2 000 Budget saknas

Kurser och utbildningar 503

Pandemin har fortsatt påverkat verksamhetens kurser och utbildningar.  
Olika digitala lösningar har medfört lägre intäkter än beräknat.

Not 3 INTÄKTER AV BIDRAG 2022 2021

Bidrag från statliga myndigheter 7 390 6 803

Anställningsstöd 0 63

Summa 7 390 6 866
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Not 4 FINANSIELLA INTÄKTER 2022 2021

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 118 0

Övriga finansiella intäkter, valutakursvinster 262 83

Summa 381 83

Räntesatsen för räntekonto hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 tom 2022-
05-02 varit noll. Resterande del av året har ränta beräknats på räntekontot.

 
 

Not 5 KOSTNADER FÖR PERSONAL 2022 2021

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter 
enligt lag och avtal)

171 620 151 054

Varav lönekostnader ej anställd personal 123 206

Sociala avgifter 92 519 83 723

Övriga kostnader för personal 22 309 19 320

Summa 286 448 254 097

Ökningen av kostnader för personal mellan åren beror delvis på 
pandemieffekter under 2021, delvis att tillkommande uppdrag tillförts 
myndigheten under 2022. 

Not 6 ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER 2022 2021

Reparationer och underhåll 206 126

Reaförlust vid avyttring av anläggningstillgång 44 28

Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster 569 549

Resor, representation, information 25 707 10 044

Köp av varor 2 948 2 473

Köp av tjänster 77 747 47 458

Summa 107 221 60 678

Ökade driftkostnader mellan åren beror främst på pandemieffekter 2021 
och där 2022 öppnat upp för möjligheten att återigen besöka och utbilda 
exempelvis partnerorganisationer och bedriva verksamhet på plats, inklusive 
genom att samla deltagare för fysiska träffar. 
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Not 7 FINANSIELLA KOSTNADER 2022 2021

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 34 0

Övriga finansiella kostnader, valutakursförluster 357 164

Summa 391 164

Räntesatsen för ränte-och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 
tom 2022-05-02 varit noll. Resterande del av året har ränta beräknats. 

Not 8 LÄMNADE BIDRAG 2022 2021

Stöd till svenska civilsamhällsorganisationer

Bidragen fördelas i syfte att öka kunskap och engagemang samt främja dialog 
och debatt i Sverige och globalt.

UO 5, anslag 1:2 Freds-och säkerhetsfrämjande verksamhet ap 6 8 395 9 996

Återlämnat bidrag −113 −141

Uo 7, Internationellt bistånd, anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap 4 13 110 14 241

Återlämnat bidrag −575 −1 777

Återkrav 0 0

Zaida Catalan - stipendium 741 610

Stöd till internationella forskararbetsgrupper

UO 5, anslag 1:2 Freds-och säkerhetsfrämjande verksamhet ap 6 950 988

Återlämnat bidrag −485 −137

Uo 7, Internationellt bistånd, anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap 4 1 311 1 995

Återlämnat bidrag −1 003 −309

Summa 22 332 25 466

9 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 2022 2021

Avgiftsfinansierad verksamhet, över-/underskott 0 0

Bidragsfinansierad verksamhet, över-/underskott 0 0

Periodiseringsdifferenser transfereringsverksamhet 0 0

Övrigt (t ex anslagsfinansierade anläggningstillgångar, ej medgivet 
överskridande av anslag mm)

0 0

Summa 0 0
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Not 10 BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLING 2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 029 2 029

Summa anskaffningsvärde 2 029 2 029

Ingående ackumulerade avskrivningar −1 852 −1 676

Årets avskrivningar −121 −176

Summa ackumulerade avskrivningar −1 973 −1 852

Utgående bokfört värde 56 178

Not 12 FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET 2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärde 8 349 8 349

Årets anskaffningar 63 0

Summa anskaffningsvärde 8 412 8 349

Ingående ackumulerade avskrivningar −8 244 −8 196

Årets avskrivningar −33 −48

Summa ackumulerade avskrivningar −8 277 −8 244

Utgående bokfört värde 135 105

Balansräkning

Not 11 RÄTTIGHETER OCH ANDRA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärde 300 300

Summa anskaffningsvärde 300 300

Ingående ackumulerade avskrivningar −300 −300

Summa ackumulerade avskrivningar −300 −300

Utgående bokfört värde 0 0
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Not 13 MASKINER, INVENTARIER, INSTALLATIONER M.M. 2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärde 19 624 19 679

Årets anskaffningar 4 607 95

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde −208 −150

Summa anskaffningsvärde 24 024 19 624

Ingående ackumulerade avskrivningar −15 316 −13 596

Årets avskrivningar −1 983 −1 842

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 164 122

Summa ackumulerade avskrivningar −17 136 −15 316

Utgående bokfört värde 6 888 4 308

Not 14 FORDRINGAR HOS ANDRA MYNDIGHETER 2022-12-31 2021-12-31

Fordran ingående mervärdesskatt 3 425 4 425

Kundfordringar hos andra myndigheter 45 0

Övriga fordringar hos andra myndigheter 5 0

Summa 3 475 4 425

Not 15 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 2022-12-31 2021-12-31

Fordringar hos anställda 974 1 127

Summa 974 1 127

Not 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER 2022-12-31 2021-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 2 875 2 660

Övriga förutbetalda kostnader 4 023 1 942

Summa 6 898 4 602
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Not 17 AVRÄKNING MED STATSVERKET 2022-12-31 2021-12-31

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 10 051 9 038

Redovisat mot anslag 200 205 158 158

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande 
flöde 

−183 197 −157 145

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 27 059 10 051

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans −4 938 −2 942

Redovisat mot anslag 221 927 189 105

Anslagsmedel som tillförts räntekonto −213 367 −191 101

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 3 622 −4 938

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 483 483

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln −33 0

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 449 483

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 704 2 361

Utbetalningar i icke räntebärande flöde −183 902 −159 505

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 183 197 157 145

Övriga fordringar på statens centralkonto 0 0

Summa Avräkning med statsverket 31 130 5 596
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Not 18 BEHÅLLNING RÄNTEKONTO I RIKSGÄLDSKONTORET 2022-12-31 2021-12-31

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 14 450 36 520

Summa 14 450 36 520

Beviljad kredit enligt regleringsbrev 6 000 7 000

Maximalt utnyttjad kredit 0 0

Not 20 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER 2022-12-31 2021-12-31

Ingående avsättning 111 197

Årets pensionskostnad 3 5

Årets pensionsutbetalningar −76 −91

Utgående avsättning 38 111

Not 19 MYNDIGHETSKAPITAL 2022-12-31 2021-12-31

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte 
någon specifikationstabell
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Not 21 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 2022-12-31 2021-12-31

Avsättning för lokalt omställningsarbete

Ingående balans 2 217 2 008

Årets förändring 341 210

Utgående balans 2 558 2 217

Summa utgående balans 2 558 2 217

Under pandemin har omställningsmedel inte nyttjas, men kommer att tas i 
bruk inför viss omställning av verksamheten framgent.

Not 22 LÅN I RIKSGÄLDSKONTORET 2022-12-31 2021-12-31

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Ingående balans 4 591 6 590

Under året nyupptagna lån 4 655 95

Årets amorteringar −2 180 −2 095

Utgående balans 7 067 4 591

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 9 000 12 000

Utnyttjad låneram 7 067 4 591

Not 23 KORTFRISTIGA SKULDER TILL ANDRA MYNDIGHETER 2022-12-31 2021-12-31

Utgående mervärdesskatt 3 120 2 495

Arbetsgivaravgifter 4 500 4 061

Leverantörsskulder andra myndigheter 9 247 4 751

Summa 16 867 11 308

Not 24 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2022-12-31 2021-12-31

Personalens källskatt 4 275 3 841

Övrigt 130 31

Summa 4 406 3 872
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Not 25 UPPLUPNA KOSTNADER 2022-12-31 2021-12-31

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 13 229 12 212

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 3 003 1 813

Övriga upplupna kostnader 2 675 2 508

Summa 18 908 16 534

Not 27 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 2022-12-31 2021-12-31

Reglering tilläggshyra lokaler 7 292 9 480

Summa 7 292 9 480

Om hyresavtalet upphör innan tilläggshyran är till fullo erlagd ska hyresgästen 
betala kvarvarande belopp.

Not 26 OFÖRBRUKADE BIDRAG 2022-12-31 2021-12-31

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 4 755 7 666

Summa 4 755 7 666

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:

inom tre månader 500 1 000

mer än tre månader till ett år 2 777 4 894

mer än ett år till tre år 1 093 1 423

mer än tre år 385 349

Summa 4 755 7 666
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ANSLAGSREDOVISNING

Not 28 Uo 5 Internationell samverkan Ramanslag
05 01 002 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 
ap.6 Fredsfrämjande - del till FBA 

År 2022

Belopp tkr

Enligt regleringsbrevet disponerar FBA en anslagskredit på 1 044 tkr.    

FBA får disponera 1 044 tkr av det ingående överföringsbeloppet på 4 021 tkr. Enligt regleringsbrev 
får FBA disponera 3% av föregående års tilldelning  34 815 tkr.    

Anslaget är icke räntebärande.   

Anslagsposten får användas till verksamhet som inte omfattas av OECD:s biståndskommitté (DAC) 
direktiv.   

Medlen får användas för att ställa personal till förfogande för EU, FN och Nato efter samråd med 
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).  

6 731

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

14 360

Medlen får även användas för att främja bland annat följande verksamhetsområden: *  

Säkerhetssektorreformer (SSR),   279

Avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (DDR), 296

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

1 699

Internationella forskararbetsgrupper för fredsbevarande operationer 465

Minst 11 miljoner kronor ska användas för stöd till svenska civilsamhället i syfte att öka kunskap 
och engagemang samt främja dialog och debatt i Sverige och globalt kring frågor som rör 
internationellt fredsfrämjande verksamhet; säkerhetspolitik; nedrustning och icke-spridning; FN:s 
säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet och FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om 
unga, fred och säkerhet. Kostnader relaterade till handläggning av stödet får ingå.  

10 814

*Övrigt

FBA nådde 2022 inte upp till minstbeloppet om 11 mnkr för stöd till det svenska civilsamhället med 
anledning av sjukskrivning på personal vilket minskat kostnader av handläggning för stödet. Under året 
har också mindre delar av utbetalade bidrag återlämnats.  

1 016
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Not 29 Uo 7 Internationellt bistånd Ramanslag
07 01 001 Biståndsverksamhet 
ap. 4 Biståndsverksamhet

År 2022

Belopp tkr

Enligt regleringsbrevet disponerar FBA en anslagskredit på 2 712 tkr.    

FBA får disponera 2 340 tkr av det ingående överföringsbeloppet på 12 112 tkr d.v.s 3% av föregående års 
tilldelning 78 000 tkr enligt regleringsbrevsändring.   

Under 2022 minskades tilldelning inom anslaget med 10 000 tkr med anledning av att en av regeringen beslutad 
limit trädde i kraft enligt regleringsbrevsändring 2022-12-15 (UD2022/17835(delvis)UD2022/17879)

Anslaget är icke räntebärande. 

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras 
som bistånd.        

Strategin för hållbar fred

Minst 15 miljoner kronor får användas till genomförandet av strategin för hållbar fred, inklusive stöd för 
internationella forskararbetsgrupper. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi. FBA ska inom ramen 
för strategin i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) förvalta, utveckla och genomföra verksamhet 
med det svenska medlingsnätverket för kvinnor. FBA ska inom ramen för strategin prioritera följande nationella 
situationer: Sudan, Jemen och Mocambique.

32 507

Strategiverksamhet för bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete

Medlen får användas till FBA:s genomförande av uppdrag i strategierna för Demokratiska republiken Kongo, 
Liberia, Mali, Colombia, Irak, Afghanistan, Myanmar, Palestina och Somalia, västra Balkan och Turkiet, Östeuropa 
samt den regionala strategin för Afrika. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier.  

42 222

De medel som FBA tilldelats för uppdrag i strategin för Afghanistan får även användas för genomförande av 
EU-projektet för inkluderande fred i Afghanistan.

För en ökad flexibilitet under strategiperioden medges FBA att inom ramen för tilldelade medel för bilateralt och 
regionalt utvecklingssamarbete överstiga alternativt understiga det totala strategibeloppet i en samarbetsstrategi 
för land eller region med 10 procent. Detta villkor avser den sammanlagda volymen av såväl verksamhets- som 
förvaltningskostnader, oavsett anslag. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet 
(Utrikesdepartementet).

Strategiuppdrag Strategibudget Strategiperiod Ack utfall tom 2022

DRK 40 000 2021-2025 10 580

Liberia 50 000 2021-2025 17 020

Colombia 45 000 2021-2025 19 895

Mali 50 000 2021-2025 15 020

ASoS 45 000 2022-2026 7 030

Irak 45 000 2022-2026 8 485

Afghanistan 30 000 2022-2024 9 480

Palestina 40 000 2020-2024 19 945

Västra Balkan 56 000 2021-2027 5 120

Östeuropa 50 000 2021-2027 8 210

Pågående strategiuppdrag
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Not 29 Uo 7 Internationellt bistånd Ramanslag
07 01 001 Biståndsverksamhet 
ap. 4 Biståndsverksamhet

År 2022

Belopp tkr

År 2022

Belopp tkr

Fördelning av medel till organisationer  

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

FBA får härvidlag lämna bidrag till svenska organisationer och stiftelser. Dessa bidrag får utgöra verksamhetsstöd 
eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten 
ska fördela dessa jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell 
Samverkan, anslaget 1:2 Freds-och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagsposten 6 Fredsfrämjande - del till 

12 535

Stipendium för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet  

Medlen får användas för att dela ut stipendium till ett antal unga personer som arbetar med FN:s 
säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet vid civilsamhällesorganisationer i Afghanistan, 
Demokratiska republiken Kongo och Palestina. Bidrag får även lämnas till enskilda och samarbetsparter 
inom myndighetens verksamhetsområde. I genomförandet av uppdraget ska FBA ha dialog med berörda 
utlandsmyndigheter. Stipendiets omfattning är högst 1 100 000 kronor.  

740

Valobservation

Medlen får användas för valobservatörsinsatser med deltagande av svenska medborgare. Regeringen fattar 
särskilda beslut för ändamålet. Vissa förberedelser inför en insats kan dock initieras efter överenskommelse med 
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut. Medlen ska användas i enlighet med gällande 
strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.   

2 382

Icke strategistyrda sekonderingar

Högst 12 miljoner kronor får användas till att ställa personal till förfogande för tjänster inom ramen för myndighetens 
verksamhetsområde som bidrar till EU:s samlade utrikes- och biståndspolitik.  

4 808

Internationella avtal 

FBA får förhandla och ingå avtal samt överenskomma om eventuella ändringar av eller säga upp befintliga 
avtal för verksamhet som bedrivs inom ramen för myndighetens uppdrag i Sveriges strategier för internationellt 
utvecklingssamarbete.    

Strategiuppdrag Strategibudget Strategiperiod Ack utfall 
 tom 2022 Diff I % 

Myanmar 30 000 2018-2022 24 690 -5 310 -18%

Somalia 52 000 2018-2022 39 360 -12 640 -24%

*Strategierna för utvecklingssamarbete i Myamnar och Somalia förlängs att gälla tom 31 december 2023 eller 
till regeringen fattar beslut om ny strategi. 

Samråd har skett avseende avsteg från 10% inom dessa strategier.

Avslutande strategiuppdrag*
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Not 30 Uo 7 Internationellt bistånd Ramanslag  
07 01 001 Biståndsverksamhet   
ap. 42 Internationell civil krishantering - del till FBA  

År 2022

Belopp tkr

Enligt regleringsbrevet disponerar FBA en anslagskredit på 2 130 tkr.    

FBA får disponera 1 740 tkr av det ingående överföringsbeloppet på 2 964 tkr d.v.s 3% av föregående års 
tilldelning 58 000 tkr enligt regleringsbrevsändring.   

Anslaget är icke räntebärande.   

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 14 miljoner kronor för personalbidrag till FN-insatser. 
Inriktningen ska stämmas av med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet   

13 375

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 36 miljoner kronor för 
personalbidrag till EU-insatser.   

27 708

Medlen får främst användas för deltagande i:

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)  

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien), även med placering i Armenien  

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)  

EU:s civila kapacitetsbyggande insatser i Mali (EUCAP SAHEL Mali)  

EU:s rådgivande insats i Irak (EUAM Irak)  

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)  

EU:s integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM Libya) 

Medlen får även användas för deltagande i:  

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Somalia (EUCAP Somalia)  

EU:s civila kapacitetsbyggande insatser i Niger (EUCAP SAHEL Niger)  

EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM Moldavien/Ukraina)  

EU:s rådgivande insats i CAR (EUAM RCA)  

EU:s gränsstödsinsats i Palestina (EUBAM Rafah) 

Folke Bernadotteakademin kan även efter avstämning med Regeringskansliet  

(Utrikesdepartementet) ställa personal till förfogande för andra EU-insatser inom  

ramen för Sveriges utrikes-och säkerhetspolitiska prioriteringar, inklusive  

en möjlig insats i Jemen.   

Insatser inom ramen för OSSE

Folke Bernadotteakademin kan ställa personal till förfogande för OSSE:s verksamhet. Av tilldelade medel 
på anslagsposten fördelas högst 16 miljoner kronor. Medlen får främst användas för deltagande i OSSE:s 
fältnärvaro i Centralasien och Östeuropa, särskilt Ukraina och på västra Balkan.  

5 734

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila 
krishanteringsinsatser fördelas högst 6 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. I syfte att stödja utvecklingen och genomförande av EU:s civila krishantering ska 
Folke Bernadotteakademin stödja det europeiska kunskapscentret för civil krishantering. Inriktningen ska stämmas 
av med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).  

4 259

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. Folke Bernadotteakademin ska ställa 
personal till förfogande till det europeiska kunskapscentret för civil krishantering. Till detta fördelas högst  
19 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

18 278
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Not 31 Uo 7 Internationellt bistånd Ramanslag  
07 01 004 Folke Bernadotteakademin 
ap.1 Folke Bernadotteakademin 

År 2022

Belopp tkr

Enligt regleringsbrevet disponerar FBA en anslagskredit på 6 401 tkr.    

FBA får disponera hela det ingående överföringsbeloppet på 4 937 tkr. Enligt regleringsbrev får FBA disponera 
3% av föregående års tilldelning 191 101 tkr.    

Anslaget är räntebärande.   

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan 
klassificeras som bistånd.   

Medlen får användas till FBA:s genomförande av uppdrag i strategierna för Demokratiska republiken Kongo, 
Liberia, Mali, Colombia, Irak, Afghanistan, Myanmar, Palestina och Somalia, västra Balkan och Turkiet, 
Östeuropa samt den regionala strategin för Afrika. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier. 
  

De medel som FBA tilldelats för uppdrag i strategin för Afghanistan får även användas för genomförande av 
EU-projektet för inkluderande fred i Afghanistan.    

Not 32 Uo 7 1:1 Ramanslag Biståndsverksamhet  
ap.4 Biståndsverksamhet

För ap.4 har 89% av bemyndiganderamen utnyttjats.
Ingående åtaganden har justerats i förhållande till utgående åtaganden i förra årets årsredovisning pga. att 
utbetalningar fördelades något annorlunda mellan utgiftsområdena vid beslut. Justeringen avser 90 tkr.

33 Uo 5 1:2 Ramanslag Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet  
ap.6 Fredsfrämjande - FBA del

För ap.6 har 64 % av bemyndiganderamen unyttjats.
Ingående åtaganden har justerats i förhållande till utgående åtaganden i förra årets årsredovisning pga. att 
utbetalningar fördelades något annorlunda mellan utgiftsområdena vid beslut. Justeringen avser 90 tkr.
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(tkr) 2022 2021 2020 2019 2018

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 9 000 12 000 10 000 9 000 8 000

Utnyttjad 7 067 4 591 6 590 5 561 7 354

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 6 000 7 000 5 000 5 000 5 000

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 126

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 118 0 0 0 0

Räntekostnader 0 0 1 55 109

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 2 000 2 500 2 300 0 0

Avgiftsintäkter 503 460 446 1 362 6 915

Övriga avgiftsintäkter 872 1 064 494 0 0

Anslagskredit

Beviljad

UO 5 01 02 ap.6 1 044 1 044 1 035 891 886

UO 7 01 01 ap.4 2 712 2 340 3 975 3 384 0

UO 7 01 01 ap.42 2 130 1 740 2 400 2 550 2 550

UO 7 01 04 ap.1 6 401 5 733 3 819 3 759 3 718

Utnyttjad

UO 5 01 02 ap.6 0 0 0 0 0

UO 7 01 01 ap.4 2 453 0 0 0 0

UO 7 01 01 ap.42 0 0 0 0 447

UO 7 01 04 ap.1 3 622 0 0 0 0

Sammanställning över 
väsentliga uppgifter
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(tkr) 2022 2021 2020 2019 2018

Anslag

Ramanslag

Anslagssparande UO 5 01 02 ap.6 410 4 021 1 647 1 174 393

Anslagssparande UO 7 01 01 ap.4 0 12 112 11 502 4 067 72

Anslagssparande UO 7 01 01 ap.42 3 387 2 964 9 795 9 693 0

Anslagssparande UO 7 01 04 ap.1 0 4 938 2 942 2 575 2 571

Bemyndiganden

Tilldelade

UO 7 01 01 ap.4 4 000 6 600 - - -

UO 5 01 02 ap.6 13 000 10 000 - - -

Gjorda åtaganden UO 7 01 01 ap.4 2 491 2 076 - - -

Gjorda åtaganden UO 5 01 02 ap.6 4 359 7 887 - - -

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st)* 252 229 232 230 210

Medelantalet anställda (st)** 301 295 310 300 278

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 613 1 432 1 354 1 450 1 505

Kapitalförändring**

Årets 0 0 −192 192 0

Balanserad 0 0 192 0 0

*ÅAK Baseras på perioden 2203-2212 men är omräknat till helår. Detta p.g.a. byte av lönesystem.

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

Per Olsson Fridh  
Generaldirektör

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

Stockholm, den 22 februari 2023
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twitter.com/FBAFolke

facebook.com/FolkeBernadotteAcademy

instagram.com/FolkeBernadotteAcademy

linkedin.com/company/FolkeBernadotteAcademy

soundcloud.com/FolkeBernadotteAcademy

WWW.FBA.SE

Folke Bernadotteakademin (FBA)
är myndigheten för fred, säkerhet
och utveckling.


