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Vi hjälper andra att fungera och agera
MSB:s operativa uppdrag

Vi möjliggör och stödjer
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MSB:s vision

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

När det händer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utvecklar, 
tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att 
förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser.

Vår verksamhet har många dimensioner. Vi ska bidra till att sam
hällets aktörer vidtar förebyggande och förberedande åtgärder och 
verka för att de ansvariga lär sig av de händelser som inträffar.

När en kris eller katastrof inträffar – i Sverige eller i andra delar av 
världen – har MSB också ett eget ansvar. På olika sätt möjliggör och 
stödjer vi andra att fungera och agera i den uppkomna situationen.

Det är den delen av vår verksamhet som den här skriften handlar om. 

Det är det som vi kallar MSB:s operativa uppdrag.

Helena Lindberg
Generaldirektör, MSB
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Ett samhällsuppdrag –  
i Sverige och hela världen

MSB arbetar för att förebygga, förbereda, hantera och lära av 
de olyckor, kriser och katastrofer som sker i Sverige och världen. 

Vi skapar förutsättningar för ett säkrare samhälle.

Vi agerar snabbt i Sverige och internationellt

MSB:s operativa uppdrag innebär att vi hjälper andra aktörer att 
fungera och agera. Vi skapar förutsättningar för samordning och 
kan ge stöd vid insatser. 

Vi arbetar aktivt för att utsatta länder ska utveckla sin förmåga 
när det gäller att förebygga, förutse och hantera olyckor, kriser 
och katastrofer.

Vårt stöd styrs av behov och efterfrågan, och sker alltid i nära 
samverkan med andra. 

Vi har beredskap dygnet runt alla dagar

Tjänsteman i beredskap är en funktion som dygnet runt tar 
emot larm och hämtar och bearbetar information från en rad olika 
källor. MSB är kontaktpunkt för svensk katastrofhjälp både när 
det gäller att ge stöd till drabbade länder och när vi behöver hjälp 
i Sverige.



6 7

Samordning och nationellt stöd

Vid allvarliga händelser i Sverige arbetar MSB för att myndigheter 
och andra aktörer samarbetar. Vi tar initiativ till samverkans
konferenser där berörda har möjlighet att utbyta information 
och koordinera åtgärder.

MSB samordnar svensk hjälp och stödjer internationell samordning 
när andra länder eller FN:s organisationer begär stöd vid kriser och 
katastrofer utomlands. MSB är även kontaktpunkt för EU:s 
funktion för förmedling av hjälp till drabbade länder inom EU. 

Vi ger samlad och korrekt samhällsinformation

Webbportalen Krisinformation.se samlar information från svenska 
myndigheter med fakta, tips och råd för vad som gäller före, under 
och efter en allvarlig händelse. Information från Krisinformation.se 
kan också läsas på bland annat textTV och Twitter. Vid större eller 
långvariga händelser, kan MSB etablera en myndighetsgemensam 
telefontjänst för allmänheten.  

Våra experter ger stöd inom ett brett område

Vid allvarliga olyckor och kriser kan MSB bistå med expertstöd och 
förmedla kontakter. MSB har egen expertis inom många områden, 
exempelvis räddningstjänst, farliga ämnen, informationssäkerhet 
och kriskommunikation.

Vi har förstärkningsresurser i beredskap

Räddningstjänsterna i svenska kommuner är rustade för att kunna 
hantera olyckor. Om de egna resurserna inte räcker till, kan MSB 
med kort varsel bistå och komplettera med samt förmedla resurser. 
Det handlar om att hantera skogsbränder, översvämningar, 
kemikalie eller oljeutsläpp och extrema oväder.

Dessa resurser kan vid behov användas i internationella sammanhang.

Stödstyrkan hjälper svenskar i nöd utomlands

I nära samarbete med Utrikesdepartementet har MSB beredskap för 
att kunna bistå svenskar utomlands, ifall de drabbas av exempelvis 
omfattande naturkatastrofer, terrordåd, stora olyckor, smittsamma 
sjukdomar eller politiska oroligheter när de befinner sig utomlands.

Stödstyrkan bemannas och utrustas i samverkan med Socialstyrel
sen, Rikskriminalpolisen, Svenska Kyrkan, Röda Korset och Rädda 
Barnen. I stödstyrkans uppgifter ingår det till exempel att:

etablera och driva samordningsstab till stöd för ambassaden   f

i landet
kommunicera en korrekt lägesbild till beslutsfattare f

evakuera personer från området  f

hjälpa och stödja drabbade och anhöriga med information   f

och krisstöd
hjälpa drabbade med sjukvård f

bedöma behovet av ytterligare stöd från Sverige f
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Exempel på samverkan 
och samordning

Den nya influensan A (H1N1)

Tillsammans med Socialstyrelsen med flera stöttade MSB de 
svenska myndigheternas åtgärder och information. MSB koordine
rade och administrerade myndigheternas gemensamma informa
tionstjänster som gav samlade svar på allmänhetens frågor.

Snöoväder och vårflod

Under snöovädret vintern 2010 och vårfloden som följde arrangera
de MSB telefonkonferenser mellan berörda nationella och regionala 
myndigheter för att underlätta samverkan dem emellan. I samband 
med vårfloden förstärkte MSB några utsatta kommuner tillfälligt 
med utrustning.

Askmolnet från vulkanutbrott på Island

Under tidig vår 2010 drev moln med vulkanaska från Island in över 
Europa. Europeiska myndigheter stoppade flygtrafiken och många 
människor blev oroliga för sin hälsa. 

MSB fick i uppdrag att ta fram en samlad bild av händelserna, 
stödja andra myndigheters samverkan och att utreda konsekven
serna på kort och lång sikt. Bredden på problemet och det stora 
antalet inblandade aktörer gjorde att MSB:s informationssamord
ning blev viktig för att snabbt nå ut med gemensam information 
till allmänheten.
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Globala insatser

MSB bidrar till att minska risker och sårbarhet i Sverige, men också 
globalt genom att delta i det internationella hjälparbetet. Vi bidrar 
med resurser för att stärka drabbade länders förmåga att förebygga, 
förutse och hantera svåra händelser. De förmågor vi utvecklar är 
även en nationell resurs vid en svår händelse här hemma.

Normalt driver MSB 50–60 internationella insatser samtidigt – främst  
i Afrika, Asien och Europa. De svenska resurserna är efterfrågade av 
bland andra EU, FN och Röda korset. Vi har kompetens och resurser 
för att ge snabb hjälp och för att stödja samordningen av den 
internationella hjälpen till drabbade. Vi kan även bidra till tidig 
återuppbyggnad och utveckling av katastrofberedskap.

Minskar risker för nya katastrofer

MSB arbetar med riskreducering. Vi erbjuder stöd för hållbar 
långsiktig utveckling av infrastrukturer och landets förmåga att 
förebygga, förutse och hantera framtida katastrofer. 

MSB erbjuder metoder och verktyg för att:

identifiera och värdera risker, bedöma utvecklingsbehov f

stärka infrastruktur så att samhällsviktiga verksamheter  f

skyddas och att ta fram beredskapsplaner för framtida 
katastrofsituationer
utbilda personal för sök och räddning, samordning, logistik,  f

informationshantering och återuppbyggnad 
utveckla landets krishantering och räddningstjänst f

Humanitära insatser

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av att samarbeta med 
och att stödja andra organisationer i katastrof- och konfliktsitua-
tioner. Vi samarbetar främst med FN:s aktörer, till exempel 
katastrof samordningsorganet OCHA, livsmedelsprogrammet WFP, 
flyktingkommissarien UNHCR, barnfonden Unicef och utvecklings
programmet UNDP.

Vi arbetar bland annat med:

Sök och räddning: En självförsörjande sök och räddningsstyrka 
(Swedish International Fast Response Team) kan vara på plats inom 
tio timmar efter en begäran om hjälp.

Basläger: Ett heltäckande koncept med bostäder, kontor, 
kommunikation och kök.

Sjukvård: Flexibla sjukvårdslösningar till FN:s och EU:s personal så 
att de inte belastar det drabbade landets sjukvård.

Vatten, sanitet och hygien: Vattenrening, latriner och avfallshantering.

Miljö: Tidiga bedömningar av miljökonsekvenser i samband med 
naturkatastrofer.

Bostäder och förnödenheter: Tältläger och distribution av 
förnödenheter.

Transport och logistik: Lastbilskonvojer, utbildning av mekaniker 
och chaufförer.
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Humanitär minhantering

Varje år dödas 20 000 människor i världen av landminor och 
ammunition som inte har exploderat. MSB gör insatser inom det 
internationella arbetet Mine Action. Vi stödjer FN:s funktion för 
humanitär minhantering (UNMAS), vi ingår i deras insatsstyrka 
och är beredda att rycka ut efter 72 timmar. 

MSB arbetar med att säkerställa områden där det finns oexploderad 
ammunition så att människor kan leva och verka där. Vi utbildar 
andra organisationer och genomför också egna röjningsinsatser. 
MSB har experter på informationshantering och säkerhetsfrågor.

Tidig återuppbyggnad

För att drabbade länder så snart som möjligt ska kunna fungera 
efter en katastrof erbjuder MSB stöd för tidig återuppbyggnad, 
exempelvis samordningsstöd, hantering av katastrofavfall, 
vattenförsörjning, anordningar för sanitet och hygien samt 
uppförande av broar. 

Stödjer civil konflikthantering

MSB stödjer insatser för civil konflikthantering, främst inom ramen 
för EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik. MSB bidrar 
med experter och materiellt stöd inom områdena logistik, IT, 
administration, basläger och teknik.
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Exempel på insatser

Haiti

experter och utrustning för att bedöma de mest akuta  f
behoven av hjälp
stöd till samordning av de internationella hjälporganisationernas  f
arbete
experter för att bedöma långsiktiga behov av återuppbyggnad f

Mocambique

stöd för att förstärka, utveckla och öva landets egna resurser   f
och förmåga att bättre kunna förebygga, förutse och hantera 
framtida olyckor, kriser och katastrofer 

DR Kongo

fältkontor till FNpersonal som ger dem bra möjligheter att   f
verka och samordna sitt arbete i ett område med stort behov 
av humanitär hjälp
transportstöd till FNorganisationerna för att säkerställa   f
leveranser av förnödenheter 

Irak

kontor för FNpersonal i centrala Bagdad f
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Rätt personal är vår  
viktigaste resurs

Idag finns omkring 2 000 personer i MSB:s personalpool. Alla har 
förberetts och utbildats för, och är redo att med kort varsel ge sig ut 
på olika uppdrag.

Vår ambition är att ha en jämn balans mellan kvinnor och män. 
Vi eftersträvar också stor mångfald sett ur bland annat etnisk 
bakgrund, religiös tillhörighet, kompetens, språk kunskaper och 
erfarenheter. Då har vi störst möjlighet att nå ut till de drabbade 
och göra en effektiv insats i det område vi kommer till. 

Till vår personalpool söker vi personer som känner ett starkt 
engagemang för sina medmänniskor. När vi behöver personal 
annonserar vi på vår webbsida.

Vill du veta mer?

www.msb.se
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