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FAQ  
  

Vilka uppdrag sekunderar FBA valobservatörer till? 

FBA sekunderar observatörer till insatser som genomförs av OSSE, EU, The Carter Center och OAS. Under 

ett normalt år genomförs cirka 15-20 insatser och FBA sekunderar upp till 200 valobservatörer. De flesta 

insatser sker i OSSE:s  medlemsstater, men även i andra delar av världen. 

 

Hur går ett uppdrag till? 

 FBA skickar information om tillgängliga uppdrag cirka en månad innan utresa. Du söker i vårt 

rekryteringsverktyg, skickar in kopia på pass och eventuella andra dokument och ombeds registrera 

dig i mottagande organisations databas. 

 Du bjuds in till en obligatorisk insatsförberedande utbildning i Stockholm eller digitalt innan utresa. 

 Du reser till insatslandet och får en briefing av insatsledningen och skickas till den del av landet där 

du ska observera. Du får en briefing av långtidsobservatörerna på plats, och arbetar framförallt på 

valdagen med observationer av öppning, röstning, räkning och sammanräkning. Du rapporterar 

löpande till insatsledningen. Arbetet sker tillsammans med en annan valobservatör samt en chaufför 

och en tolk/assistent. Under insatsen arbetsleds du av mottagande organisation, som också tar hand 

om logistik och säkerhet. FBA bekostar resa och boende i landet. ODIHR erbjuder en onlinekurs för 

dig som vill lära dig mer om arbetet som valobservatör. https://www.odihrobserver.org/. Kursen är 

frivillig. 

 Du återvänder till huvudstaden för ett avslutande möte, och reser därefter hem till Sverige. 

 Efter hemkomst besvarar du en enkät om ditt uppdrag, bidrar till en rapport som delas med UD, samt 

skickar in reseräkning för ersättning för utlägg under resan. 

 

Genomförs några valobservationsuppdrag trots covid-19? 

Ja. Det är dock färre uppdrag som genomförs och de mottagande organisationerna prioriterar att skicka ut ett 

mindre antal långtidsobservatörer).  

 

Kan jag söka om jag inte uppfyller grundkraven? 

Nej. Om du inte uppfyller grundkraven (kvalifikationer) kommer du inte att gå vidare i urvalsprocessen. 

 

Kan jag söka om jag inte bor i Sverige? 

Ja. Så länge du har ett svenskt medborgarskap är du välkommen att söka även om du inte  bor i Sverige. 

 

Vad innebär en grundkurs? 

FBA kommer att genomföra två kurstillfällen under hösten 2021. Kursen ska förbereda valobservatörerna för 

sina uppdrag och behandlar allt från relevanta internationella ramverk till observationsteknik. Preliminära 

datum för höstens kurser är 18-22 oktober och 15-19 november. FBA står för resa, boende, mat och 

kursavgift, men betalar inte ersättning för eventuellt förlorad arbetsinkomst. Endast kandidater som 

genomgått grundkurs kommer att erbjudas plats i valresursbasen. 

 

Får jag lön för uppdragen? 

Ja. Korttidsobservatörer får en dagsersättning på 1 188 kronor och långtidsobservatörer får en dagsersättning 

på 1 584 kronor inklusive semesterersättning. Utöver grundlönen får du olika slags tillägg beroende på vilken 

mottagande organisation och vilket land du sekunderas till. 

https://www.odihrobserver.org/

