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Enhetsbeskrivningar 

Enheten för konfliktförebyggande 

Enheten för konfliktförebyggande följer och analyserar policyutvecklingen, samt ansvarar för utveckling och 

genomförande, av den del i myndighetens uppdrag som syftar till att förebygga och minska risken för 

våldsanvändning i konflikters alla skeden. Enheten stödjer aktörer som arbetar med konfliktlösning, 

stabilisering och andra direkta åtgärder i konfliktkontexter genom insatser inom dialog och fredsmedling, 

fredsprocesser och försoning, unga, fred och säkerhet, samt avväpning, demobilisering och återintegrering av 

före detta kombattanter. Enheten förvaltar även bidragsutdelning till stöd för civilsamhället inom 

myndighetens ansvarsområde samt handlägger utdelningen av ett stipendium för FN:s 

säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.  

Enheten för statsbyggande 

Enheten för statsbyggande följer och analyserar policyutvecklingen, samt ansvarar för utveckling och 

genomförande, av den del i myndighetens uppdrag som syftar till att stärka demokratiska institutioner och 

processer för hållbar samhällsförändring och fred i konflikt- och postkonfliktländer. Enheten stödjer aktörer 

som arbetar med strukturellt konfliktförebyggande, statsbyggande och andra indirekta åtgärder för att 

åstadkomma demokratisk samhällsstyrning genom insatser inom säkerhetssektorreform, 

rättsstatsuppbyggnad och valobservation samt jämställdhetsarbetet. 

Enheten för fredsinsatser 

Enheten för fredsinsatser följer och analyserar policyutvecklingen, samt ansvarar för genomförande och 

utveckling, av den del i myndighetens uppdrag som syftar till att stärka internationella fredsinsatsers förmåga 

att genomföra sina mandat. Enheten stödjer insatserna genom personalbidrag och stöd inom ledarskap och 

samverkan. Vidare ansvarar enheten för det internationella sekretariatet för Challenges Forum som arbetar 

med att förbättra FN:s fredsinsatser samt för Fredsarkivet som samlar, digitaliserar och tillgängliggör 

berättelser och dokument om svenskt deltagande i internationella fredsinsatser. Därtill representerar enheten 

myndigheten i rådet för internationell fredsfrämjande verksamhet.  

Enheten för internationellt utvecklingssamarbete och metodutveckling 

Enheten för internationellt utvecklingssamarbete och metodutveckling, ansvarar för utveckling och 

genomförande av den del i myndighetens uppdrag som avser geografiska utvecklingsstrategier, och förvaltar 

och utvecklar myndighetens projektstyrningsmodell som en del i detta. Enheten bidrar även till en samlad 

ansats i myndighetens genomförande av tematiska utvecklingsstrategier genom att samordna 

strategigenomförandet och myndighetens verksamhet gentemot centrala multilaterala aktörer som EU och 

FN. Operationaliserings- och resultatanalyser samt forskning och forskningsintegrering är viktiga delar i 

enhetens ansvarsområde, liksom utveckling och stöd vad gäller resultatbaserat arbetssätt samt de verktyg för 

kapacitetsutveckling som används brett på myndigheten.  

 


