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Vi bygger



FBA är myndigheten för fred, säkerhet och 
utveckling

FBA arbetar med internationella fredsinsatser 

och utvecklingssamarbete. 

Myndigheten bedriver utbildning, forskning och 

metodutveckling för att stödja freds- och 

statsbyggande i konflikt- och 

postkonfliktländer. 

Vi bidrar även med civil personal och expertis 

till freds- och valobservationsinsatser som leds 

av EU, FN och OSSE



Vi har fått vårt namn efter Folke Bernadotte

• FBA, Folke Bernadotteakademin, etablerades 

2002 

• En myndighet under Utrikesdepartementet

• Till största delen biståndsfinansierad

• Ca 130 anställda och 75 utsända i världen

• Våra kontor finns på Sandö och i Stockholm 



FBA:s uppdrag

Stödja internationell fredsfrämjande verksamhet 

Bidra till regeringens övergripande 

biståndspolitiska mål

Vara en del av genomförandet av Sveriges politik 

för global utveckling

Bidra till internationell fred och säkerhet

Samverka nationellt och internationellt för att nå 

effektivitet och samordning i Sveriges bidrag till 

internationell fredsfrämjande verksamhet



FBA arbetar med fredsprocessens
olika delar



Konfliktförebyggande 
och konfliktlösning

Ledarskap och politisk 
rådgivning



Säkerhet i fält Samverkan i 
fredsinsatser



Kvinnor, fred och 
säkerhet

Avväpning, 
demobilisering och 
återanpassning



Säkerhetssektorreform Rättsstatsuppbyggnad, 
MR och stöd till val



FBA bedriver internationellt 
utvecklingssamarbete



FBA är en del av det svenska biståndet

Vi bidrar till Sveriges bilaterala strategier 
för:

• Afghanistan

• Colombia

• Demokratiska republiken Kongo

• Irak

• Liberia

• Mali

• Myanmar

• Palestina

• Somalia

•

Till den regionala strategin för:

Afrika söder om Sahara

Och till de globala strategierna för:

• Hållbar fred

• Internationell civil krishantering

• Särskilda insatser för mänskliga rättigheter 

och demokratisering (valobservation)



FBA arbetar med konflikt- och postkonfliktländer

Vi bidrar till 

Sveriges internationella 

utvecklingssamarbete 

här 

Vi bidrar med 

civil personal till

(freds)insatser som leds 

av EU, FN och OSSE 

här 



FBA sänder ut personal, bedriver utbildning och 
stödjer forskning

• Vi rekryterar, förbereder, sänder ut och 

stödjer civil personal

• Vi bedriver utbildning, samträning och 

övning

• Vi främjar och bedriver 

erfarenhetshantering, doktrin- och 

metodutveckling samt forskning som syftar 

till ett effektivt genomförande av 

internationella fredsinsatser



FBA ger bidrag till fredsprojekt
Stöd till civilsamhället



Ökad kunskap, engagemang, dialog och debatt om

fredsfrämjande, kvinnor, fred och säkerhet, nedrustning och 
ickespridning, säkerhetspolitik samt unga, fred och säkerhet



Inom FBA ryms även…



Challenges Forum Fredsarkivet



2018: 325 deltagare utbildningstillfällen 175 EU (Sv 157) 152 övriga världen

- Samarbetet med MSB

- Vikten av kommunikationer

Vad gör vi på Sandö?
NÄSTAN ALLT

Ca 30 
anställda

EK, HR, 
Jur, UH, 
IT, Reg, 
Utbstöd

WGY, 
CSO, SIF, 
Strategi

Mötesplat
s för hela 
världen 

(I/E)



Tack!  Läs mer om FBA på webben!

• fba-

bloggen.se

• Facebook, Twitter, Linkedin, 

Youtube, Vimeo

• fba.se



FBA:s långsiktiga mål

1. Ökad mänsklig säkerhet och motståndskraft 
mot väpnad konflikt i konflikt- och 
postkonfliktländer.

2. Ökad förmåga för internationella freds- och    
krishanteringsinsatser att bidra till fred och 
säkerhet.

3. Stärkta demokratiska institutioner och 
processer inklusive ökad respekt för 
rättsstatens principer i konflikt- och 
postkonfliktländer.


