
En huvudsaklig slutsats är att FBA behöver förtydliga hur 

den förmedlade kunskapen ska resultera i förändrade 

arbetssätt och rutiner som bibehålls över tid. Många av 

insatserna bidrar till lokal förändring men de saknar ofta 

en stabil struktur för att förankra och implementera nya 

kunskaper och arbetssätt i sina respektive organisationer. 

Många resultat stannar därmed på individnivå och långsikti-

ga resultat uteblir. 

Författarna efterlyser mer långsiktigt och riktat stöd till 

institutioner för att åstadkomma hållbar förändring som 

främjar fred, säkerhet och utveckling i de länder som Sverige 

samarbetar med.

FÖRFATTARNAS HUVUDSAKLIGA REKOMMENDATIONER ÄR ATT UD OCH FBA BÖR: 

EBA är en statlig kommitté som oberoende utvärderar och 
analyserar Sveriges internationella bistånd. www.eba.se

Hela rapporten med fler rekommendationer finns på www.eba.se

Tydliggöra Folke Bernadotteakademins roll i politiska fredsbyggande processer. 

Säkerställa att mål och ambitionsnivå är rimliga i förhållande till myndighetens tillgängliga 
resurser och lokal kontext.

Knyta kapacitetsstärkande insatser närmare politiska fredsprocesser. 

Identifiera synergier med Sida och andra svenska och internationella fredsbyggande aktörer 
genom en tydligare användning av förändringsteorier. 

Folke Bernadotteakademin (FBA) är en svensk myndighet som hanterar områden av stor 

vikt för svensk biståndspolitik: fred, konflikt, krishantering och rättsstatens principer. I 

utvärderingen In Pursuit of Sustainable Peace: An Evaluation of the Folke Bernadotte 

Academy, 2008–2019 undersöks om myndighetens insatser bidragit till övergripande 

målsättningar och om de koordinerats effektivt.
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The Expert Group for Aid Studies is a government committee with 
a mandate to independently evaluate and analyse Sweden’s 

international development cooperation. www.eba.se

A main conclusion is that FBA needs to clarify how the 

imparted knowledge should result in changed working 

methods and routines that are maintained over time. Many 

of the interventions contribute to local change, but they of-

ten lack a stable structure for anchoring and implementing 

new knowledge and working methods in their respective 

organizations. Many results thus remain at the individual 

level and long-term results are not forthcoming.

The authors call for more long-term and targeted support 

to institutions to achieve sustainable change that promotes 

peace, security and development in the countries with 

which Sweden cooperates.

THE REPORT INCLUDES THE FOLLOWING RECOMMENDATIONS TO MFA AND FBA: 

The report can be downloaded from: www.eba.se

Clarify FBA’s role in political peacebuilding processes.

Ensure that goals and ambition levels are realistic in relation to FBA’s available resources and 
the local context.

Link capacity-building initiatives closer to political peace processes in partner countries. 

Identify synergies with Sida and other Swedish and international peace-building actors 
through a use of theories of change.  

Folke Bernadotte Academy (FBA) is a Swedish authority that focuses on important areas 

in Sweden’s aid policy: peace, conflict, crisis management, and the rule of law. The report 

In Pursuit of Sustainable Peace: An Evaluation of the Folke Bernadotte Academy, 

2008–2019 examines whether the agency’s efforts have contributed to overall objectives 

and whether they have been coordinated effectively.
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