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Sammanfattning
MSB har under 2015 genomfört 226 insatser, varav 172 internationella biståndsinsatser 
och 54 insatser nationellt. Detta innebär att antalet insatser internationellt ligger kvar 
på samma höga nivå som 2014 (176 insatser 2014) men att antalet insatser nationellt 
ökat betydligt (36 insatser 2014). Ökningen nationellt är i sin helhet hänförlig till 
insatser med anledning av det stora antal flyktingar som sökte sig till Sverige hösten 
2015. Totalt sett har MSB aldrig tidigare haft ett så stort antal samtidigt pågående 
insatser under ett enskilt år som under 2015.

Kostnaderna för MSB:s internationella biståndsverksamhet täcks av extern finansiering 
i enlighet med MSB:s instruktion. Denna finansiering uppgick under 2015 till 208,3 mnkr, 
vilket kan jämföras med 218,6 mnkr under 2014.

Efterfrågan på humanitära insatser har varit fortsatt hög under 2015. Agerandet från 
terrororganisationer såsom Islamiska staten och Boko Haram har resulterat i fortsatta 
flyktingströmmar och den humanitära situationen i flera länder såsom Central
afrikanska republiken, Sydsudan och Somalia är fortsatt svår. I mars drabbades öriket 
Vanuatu av en kraftig tyfon och i april inträffade en förödande jordbävning i Nepal. 
MSB har genomfört humanitära insatser i 33 länder, ofta med logistik samt boende- 
och kontorslösningar för att möjliggöra samordning och humanitär närvaro i fält.

Verksamheten inom humanitär minhantering har under 2015 varit relativt begränsad. 
Dock har bland annat en kapacitetsstärkande insats inletts till stöd för den somaliska 
polismyndighetens arbete med hantering av vapen, explosivämnen och oexploderad 
ammunition.

Under 2015 har MSB sekonderat motsvarande 27 årsarbetskrafter till insatser inom 
civil konflikthantering, främst inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets och 
försvarspolitik (GSFP). Dessa insatser syftar till att stärka EU:s roll i fredsbevarande 
operationer, konfliktförebyggande verksamhet och internationell säkerhet.

MSB har fortsatt arbetet med att stärka andra länders kapacitet att hantera kriser och 
katastrofer. Exempelvis har en insats genomförts till stöd för den kurdiska regionala 
regeringen i Irak, där en civil lägesbilds- och koordineringscentral etablerats för att 
stärka krissamordningskapaciteten i regionen.

Inom området tidig återuppbyggnad har under 2015 en omfattande verksamhet skett 
för att säkra och riva byggnader, återanvända rasmassor och återuppbygga hus efter 
den svåra jordbävningen i Nepal. MSB har bidragit med expertis på nyckelpositioner  
i detta arbete, till stöd för en snabbare återuppbyggnadsprocess.

Den nationella insatsverksamheten har präglats av det stora antalet människor på flykt 
som sökt sig till Sverige. MSB har, utöver en betydande verksamhet inom ramen för 
myndighetens samordningsuppdrag till stöd för berörda aktörer, lämnat omfattande 
stöd till såväl Migrationsverket som till kommuner inom områdena boendestöd, 
logistik samt ledning och samverkan.
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1. Inledning

MSB som operativ aktör
Den röda tråden i MSB:s operativa uppdrag är att möjliggöra och stödja andra aktörers 
hantering av allvarliga olyckor, kriser och katastrofer, såväl nationellt som internatio-
nellt. Detta görs genom att bistå med stödresurser till svenska kommuner och läns-
styrelser samt till andra länder, EU och FN i samband med större händelser. MSB ska 
även skapa förutsättningar för andra centrala myndigheter, länsstyrelser och andra 
aktörer att hantera allvarliga olyckor och kriser effektivt och samordnat. Målet är ett 
samlat nyttjande av samhällets resurser och samordning av 
information gentemot allmänheten. MSB ska skapa förutsätt-
ningar för andra aktörer att själva hantera situationen.

I genomförandet av internationella insatser arbetar MSB främst 
inom ramen för den svenska biståndspolitiken, där MSB har 
uppdraget att hålla beredskap för räddnings- och katastrof-
insatser, humanitär minhantering, stärkande av katastrofbered-
skap, tidig återuppbyggnad samt civil konflikthantering. MSB genomför också 
stöd insatser till icke biståndsländer vid katastrofer, främst genom EU:s civilskydds-
mekanism och de arrangemang som skapats för att möjliggöra stöd och solidaritet 
mellan EU-länderna.

Myndigheten bistår även med förstärkningsresurser nationellt, exempelvis vid skogs-
brand, översvämning, oljeutsläpp och kemikalieolyckor. MSB har vidare uppdraget att 
ge stöd till utlandsmyndigheter och nödställda i situationer då många personer med 
hemvist i Sverige drabbas av en katastrof i utlandet. MSB ansvarar även för det Svenska 
Nationella Ambulansflyget (SNAM), en resurs som kan användas vid större olyckor, 
katastrofer eller terroristattacker för att transportera sjuka och skadade.

Återrapportering

Enligt MSB:s regleringsbrev för år 2015 ska myndigheten i en separat rapport  
redovisa följande:

 f en sammanfattande analys av omfattning, inriktning, resultat och finansiering  
av under året genomförda insatser,

 f samarbetet med andra svenska myndigheter avseende det internationella freds-
främjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande arbetet,

 f hur myndigheten använt medlen som avräknas biståndsramen via UO6 för att 
finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella 
insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som klassificeras  
som bistånd,

 f hur regeringens humanitära politik har implementerats i relevanta delar av den 
internationella insatsverksamheten,

 f vidtagna åtgärder för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820  
i enlighet med regeringsbeslutet UF/2012/56146/UD/SP och

 f vidtagna åtgärder för att säkerställa att all personal som myndigheten skickar till 
internationella civila krishanteringsinsatser ska vara utbildad i resolution 1325 och 
ha kunskap om kvinnors och mäns behov och roller i konflikt och postkonflikts
ituationer i enlighet med regeringsbeslutet UF2014/56358/UD/SP.

MSB ska skapa förut
sättningar för andra  
aktörer att själva  
hantera situationen.
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Denna rapport utgör MSB:s återrapportering utifrån ovanstående uppdrag. Ett in-
ledande avsnitt sammanfattar hur insatsverksamheten under året implementerat 
regeringens humanitära politik. Därefter redovisas verksamheten inom insatsverk-
samhetens huvudområden. Nyckelinsatser beskrivs och resultat redovisas. I avsnittet 
om civil konflikthantering redovisas samverkan med andra svenska myndigheter 
inom det fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande arbetet.

I ett särskilt avsnitt redovisas MSB:s arbete med de kvalitetshöjande perspektiven jäm- 
ställdhet, miljö och säkerhet i insatsverksamheten. Här redovisas även de åtgärder som 
vidtagits för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 inklusive hur 
personalen utbildas i dessa frågor, samt hur regeringens handlingsplan 2009–2015 för 
genomförandet av resolution 1325 beaktas.

Rapporten avslutas med en statistisk och ekonomisk sammanfattning av verksam-
heten under 2015. Här redovisas bland annat hur MSB nyttjat de medel som avräknas 
från biståndsramen för finansiering av beredskap och indirekta kostnader för den 
internationella biståndsverksamheten.
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2. MSB:s verksamhet och regeringens  
 humanitära politik

MSB:s biståndsverksamhet är indelad i fyra resultatområden. Dessa områden har sin 
grund i den styrning som ges i den av regeringen beslutade strategin för humanitärt 
bistånd genom Sida 2011–2014. Strategin har förlängts och gällde således som styrinstru-
ment för MSB även under 2015. MSB redovisar därför kopplingen mellan regeringens 
humanitära politik och MSB:s verksamhet nedan i form av en kort beskrivning av 
MSB:s resultatområden med exempel från 2015 års insatsverksamhet. Verksamheten 
beskrivs sedan mer utförligt i efterföljande kapitel utifrån den indelning som finns i 
MSB:s myndighetsinstruktion.

Faktagrundad planering och prioritering
MSB:s biståndsinsatser ska bidra till faktagrundad planering och prioritering av 
biståndets genomförande på operativ och global nivå. Detta i sin tur förväntas 
bidra till att biståndet i högre grad än vad som annars skulle vara fallet når de mest 
behövande. Dessa resultat har på så sätt en direkt koppling till målen i strategin för 
humanitärt bistånd genom Sida, framför allt målet Stärkt förmåga att planera och 
allokera resurser utifrån humanitära behov.

Faktagrundad planering och prioritering uppnås genom insatser rörande information 
och koordinering. Under de senaste åren har MSB märkt av en betydande ökning i 
efterfrågan på experter inom detta område. Exempelvis bidrog MSB till förbättrade 
förutsättningar för planering och prioritering i samband med jordbävningen i Nepal, 
via upprättandet av en koordineringsfunktion för det stora antal sjukvårdsteam som 
anlände till landet. MSB har även stärkt FN:s informationshanteringskapacitet i exem- 
pelvis Ukraina och Nigeria under året. MSB bedömer att resultaten inom området är 
goda och att insatserna har bidragit till faktagrundad planering och prioritering.

Responskapacitet
MSB:s biståndsinsatser ska förstärka kapaciteten hos FN, EU och andra internationella 
aktörer att genomföra snabb, effektiv och ändamålsenlig respons för att möta behoven 
hos drabbade kvinnor och män, flickor och pojkar i händelse av eskalerande eller 
hastigt uppkomna kriser och katastrofer. Detta i sin tur förväntas bidra till minskat 
lidande hos den drabbade befolkningen och förbättrade förutsättningar för långsiktig 
utveckling genom de fördelar som uppkommer av en snabb och effektiv humanitär 
respons. Dessa resultat har en direkt koppling till målen i strategin för humanitärt 
bistånd genom Sida, framför allt det som refererar till humanitärt ledarskap i målet 
Stärkt humanitär samordning och humanitärt ledarskap i fält.

Förstärkt responskapacitet uppnås genom insatser inom områdena transport och 
logistik, minhantering, vatten, sanitet och hygien. MSB bedömer att insatserna under 
det gångna året har bidragit till stärkt responskapacitet inom flera områden. Exem-
pelvis har MSB haft en nyckelroll i utvecklingen av UNHCR:s regionala transportflotta  
i östra Afrika, vilket ökat förutsättningarna för en mer effektiv respons i regionen, 
såväl vad gäller ekonomisk som miljömässig effektivitet. I Ukraina har MSB bidragit 
till att transporter med förnödenheter kunnat nå utsatt befolkning, om än i lägre 
omfattning än önskat på grund av den spända situationen i området. Logistikstöd är 
också ett väsentligt område för MSB:s stöd till EU:s insatser inom civil konflikt
hantering. Inom minhanteringsområdet har MSB påbörjat en insats för att förstärka 
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den somaliska polisens kapacitet att hantera vapen och oexploderad ammunition, 
vilket på sikt förväntas förbättra förutsättningarna för polismyndigheten att upprätt-
hålla säkerheten i landet. Detta underlättar responsarbetet vid katastrofsituationer.

Samordning
MSB:s biståndsinsatser ska stärka samordningen före, under och efter kriser och 
katastrofer genom att ge förutsättningar för humanitär närvaro i drabbade områden. 
Detta i sin tur förväntas bidra till ett mer effektivt bistånd, vilket i sin tur bidrar till 
att fler drabbade nås av humanitära stödinsatser. Dessa resultat har en direkt kopp-
ling till målen i strategin för humanitärt bistånd genom Sida, framför allt målen 
Stärkt respekt för internationell humanitär rätt och humanitära principer och Stärkt humanitär 
samordning och humanitärt ledarskap i fält.

Stärkt samordning uppnås genom insatser inom ramen för områdena boende, kontor, 
transport och logistik. Bland resultaten under 2015 kan nämnas ett antal boende- och 
kontorslösningar som MSB satt upp, ofta tillsammans med andra partners, exempelvis 
i Centralafrikanska republiken, Nepal och Kamerun. Dessa lösningar används ofta när 
FN behöver etablera närvaro i nya områden på grund av en förvärrad humanitär 
situation, exempelvis efter en naturkatastrof (Nepal) eller i samband med nya flyk-
tingströmmar (Kamerun).

Genom förbättringar av boende- och kontorslösningar underlättas den humanitära 
närvaron, exempelvis genom förbättrade förutsättningar för permanent stationering 
av personal, förbättrad säkerhet, minskade kostnader för resor samt en förbättrad 
arbetsmiljö och därmed större uthållighet hos personalen som arbetar i aktuella 
områden. Detta ökar i sin tur förutsättningarna för en snabb och väl samordnad 
respons. MSB bedömer att insatserna under 2015 bidragit till att stärka samordningen  
i det humanitära arbetet.

Stärkt resiliens
MSB:s biståndsinsatser ska bidra till en ökad motståndskraft i samhällen och länder 
genom att stärka kapaciteten hos ansvariga aktörer att förebygga, förbereda sig för 
samt effektivt hantera kriser och katastrofer. Detta i sin tur förväntas bidra till ett 
minskat lidande hos drabbad befolkning och stärkta förutsättningar för långsiktig 
utveckling i de aktuella länderna, då skadeverkningarna av katastrofer blir mindre än 
vad som annars skulle varit fallet, samt till att kapaciteten att snabbt återuppbygga 
ett samhälle efter en kris eller katastrof har ökat. Dessa resultat har en direkt kopp-
ling till målen i strategin för humanitärt bistånd genom Sida, framför allt målet 
Stärkt nationell och lokal kapacitet att möta humanitära behov.

Stärkt resiliens uppnås genom insatser inom områdena katastrofriskreducering 
och tidig återuppbyggnad. MSB:s bedömning är att flera insatser bidragit till stärkt 
resiliens i de berörda områdena. Exempelvis har MSB gett stöd till utvecklingen av en 
lägesbilds- och koordineringscentral för den kurdiska regionala regeringen i Irak. 
MSB nyttjar här i stor utsträckning myndighetens kompetens utifrån MSB:s nationella 
mandat i arbetet med att stödja upprättandet av en regional krissamordningscentral 
som ska bidra till varaktigt höjd kapacitet att hantera pågående och framtida kriser  
i regionen. Vidare kan nämnas MSB:s arbete med att hantera rasmassor i Nepal som 
bidragit till en snabbare återuppbyggnad och därmed återgång till ett normalt liv för 
människor i området, via rivning av osäkra hus och återanvändning av stora mängder 
rasmassor i återuppbyggnaden av nya byggnader. En viktig komponent i denna insats 
har även varit utbildning av lokal personal, så att kunskaperna ska finnas kvar också 
efter att MSB:s insats avslutats.



INSATSVERKSAMHETEN 2015   9

3. Humanitära insatser
MSB har under 2015 genomfört 126 humanitära insatser i 33 länder. Behoven har varit 
fortsatt stora. Framryckningar från extremistgrupper såsom Islamiska staten och Boko 
Haram har bland annat genererat nya flyktingströmmar, ebolautbrottet i Västafrika 
pågick med hög intensitet vid årets början och den humanitära situationen har förblivit 
ansträngd i länder såsom Centralafrikanska republiken, Somalia, Syd sudan med flera. 
Till detta kan läggas den förödande jordbävning som drabbade Nepal i april 2015.

MSB har tillsammans med partners förbättrat förutsättningarna för humanitär 
närvaro genom att etablera boende och kontorslösningar i Centralafrikanska repu
bliken, Kamerun och Nepal. Vidare har MSB haft en nyckelroll i uppförandet av ett 
flyktingläger för cirka 1 000 familjer i Irak.

I den omedelbara anslutningen till jordbävningen i Nepal har MSB bidragit med ett 
team som dels gav stöd i arbetet med att bedöma rasrisker i byggnader, dels etablerat 
en koordineringsfunktion för att underlätta planering och prioritering för det stora 
antal internationella sjukvårdsteam som på kort tid ankom till Nepal.

Arbetet med att stödja de västafrikanska länder som drabbats av ebolaepidemin har 
fortsatt, under 2015 främst i form av en insats i Sinoe County i Liberia, där MSB upp
rustat vårdcentraler i syfte att stärka landets förmåga att stå emot framtida utbrott  
av ebola och andra smittsamma sjukdomar.

Stöd har givits med enskild sekonderad personal till FNorgan i ett flertal länder inom 
områden som exempelvis informationshantering, koordinering, logistik, IT och kom-
munikation. Förutom redan nämnda länder har flera sekonderingar exempelvis skett 
till Ukraina och Jemen, i takt med att den humanitära situationen förvärrats i dessa 
länder. För första gången har också MSB sekonderat expertis inom området könsbaserat 
våld, ett område där MSB förväntar sig ett växande antal förfrågningar framgent.

MSB:s humanitära insatser sker i normalfallet utifrån ingångna standby partner-
avtal med främst olika FN-organ. Avtalen utgör en integrerad del av FN:s förmåga att 
hantera både pågående kriser och hastigt uppkomna katastrofer, där MSB ska ha en 
god förmåga att vid förfrågan förstärka FN:s operativa verksamhet. Nedan följer några 
exempel från MSB:s arbete med humanitära insatser under 2015.

Irak 
Den humanitära situationen i Irak har under 2015 fortsatt vara mycket allvarlig. 
Under året har antalet internflyktingar stigit till cirka 3,2 miljoner samtidigt som  
250 000 flyktingar från Syrien, som resultat av konflikten där, tagit sin tillflykt till Irak. 
De flesta av de syriska flyktingarna befinner sig i norra delarna av landet, vilket har 
försvårat situationen i området ytterligare. Totalt bedöms 8,2 miljoner människor 
vara i behov av humanitärt stöd varav mer än hälften av dessa 
(cirka 55 %) är barn. FN och andra humanitära aktörer, liksom 
den kurdiska regionala regeringen, har under året kraft samlat 
för att kunna möta de akuta humanitära behoven i regionen. 

MSB har under året stöttat FN:s flyktingorgan (UNHCR) med 
upprättandet av ett internflyktingläger i Sheikhan i norra Irak. 
Insatsen syftade till att stödja UNHCR i dess övergripande roll 
att ge skydd åt flyktingar. Stödet har stärkt kapaciteten hos 

I det upprättade lägret  
har drygt ett tusen intern 
flyktingfamiljer fått till 
gång till säkert och värdigt 
boende samt en skola 
med plats för 300 barn.
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UNHCR att genomföra snabb, effektiv och ändamålsenlig respons till den drabbade 
internflyktingbefolkningen i norra Irak. Drygt 1 000 internflyktingfamiljer har fått 
tillgång till säkert och värdigt boende vilket bidragit till en förbättrad levnadssitua-
tion. I lägret upprättades även en skola med plats för cirka 300 elever. 

Insatsens genomförande har inkluderat en rad jämställdhets-, miljö- och mångfalds-
aspekter. Exempelvis har varje familj fått tillgång till egen dusch, toalett och köksdel 
och vattentankar har placerats i direkt anslutning till varje boendedel. I skolan har 
toaletterna byggts med separata delar för lärare respektive separata pojk och flick
toaletter. Vid lägrets hälsoklinik byggdes separata väntrum för män och kvinnor och det 
finns även möjlighet för kvinnor att endast undersökas av kvinnliga läkare i ett eget rum. 
Vidare byggdes ett antal boendedelar med anpassning för personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar. Särskilda miljölösningar innefattade dränerings system som 
utformades för att undvika översvämningar, samt fungerande sophantering med ett 
visst mått av sopsortering.

Insatsen genomfördes tillsammans med MSB:s partners inom nätverket International 
Humanitarian Partnership (IHP), Internationella organisationen för migration (IOM) 
samt Action Against Hunger (ACF).

Centralafrikanska republiken
Den humanitära situationen i Centralafrikanska republiken (CAR) är sedan länge 
allvarlig. Av landets totala befolkning på 4,8 miljoner människor är uppskattningsvis 
2,7 miljoner i behov av humanitär assistans, cirka 400 000 är internflyktingar och 
omkring 450 000 är flyktingar i grannländerna. Osäkerheten i landet har begränsat 
den humanitära verksamheten; hjälporganisationers kontor har plundrats och mat- 
och förnödenhetstransporter har utsatts för överfall i hela landet.

IHP Koordinatorn Sema Panboon visar upp några av de först uppsatta tälten i Sheikhan, Irak som är donerade av 
Lions Club. Foto: Shirzad Yones, MSB.
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MSB har, inom ramen för IHP-samarbetet, under året avslutat 
återuppbyggandet och renoveringen av det före detta Unicef-
kontoret i Kaga-Bandoro till ett gemensamt kontor för ett 
flertal FNorgan och andra hjälporganisationer. Syftet med 
insatsen var att skapa förutsättningar för humanitär närvaro  
i regionen genom att förbättra boende- och arbetssituationen 
för humanitär personal. Insatsen har resulterat i boende- och 
kontorsplatser för 40 personer, mötesfaciliteter, hygienutrym-
men, vatten- och avloppssystem, lagerutrymmen, fordons-
verkstad, parkeringsyta, säkerhetsmur samt elsystem inklu-
sive energisnål belysning. Campen har idag full beläggning 
och Unicef, OCHA, WFP, UNDSS, WHO, UNFPA och Rädda 
barnen finns etablerade på campen. Till de 40 fasta platserna tillkommer besök av ytter 
ligare organisationer, och faciliteterna används dagligen av totalt 40–60 personer. Den 
ökade närvaron av humanitär personal har inneburit att man når längre ut i regionen 
för att kartlägga behovet av humanitärt stöd, vilket leder till snabbare, effektivare och 
mer behovs anpassad humanitär respons.

En viktig del i insatsen har varit att arbetsleda och utbilda lokal personal för den 
fortsatta driften av campen. För att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning har MSB 
deltagit i anställningsprocessen av Unicef:s lokala personal för den dagliga driften av 
campen. Anställningarna har genomförts med ett jämställdhetsperspektiv och proaktivt 
identifierat kvinnor och män från utsatta grupper. Detta bedöms ha fått en positiv 
inverkan på lokalsamhället med minskade spänningar mellan de olika grupperingarna. 
Kvinnors och mäns behov har tillgodosetts i utformningen av arbetsplatser, boende, 
säkerhet, sanitet och hygien.

Camptekniker Björn Svärd MSB arbetsleder företaget som installerade toaletter och duschar i flyktinglägret i Irak. 
Foto: Sema Panboon, MSB. 
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Ovan visas den kombinerade matsalen och möteslokalen före och efter renoveringen på FN-campen i Kaga-Bandoro, 
Centralafrikanska republiken. Foto: Lars Ekfeldt och Anna Hjärne, MSB.
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MSB har även arbetat med att säkerställa att insatsens miljökonsekvenser i möjligaste 
mån begränsas. Under insatsen har en miljörådgivare deltagit för att stödja med miljö- 
anpassade installationer, främst inom el-, vatten- och avloppsystem och sophantering, 
för att säkerställa energieffektivitet och begränsad lokal miljöpåverkan. Merparten av 
materielen har upphandlats på plats för att undvika transportrelaterade utsläpp.

Under renoveringsarbetet har säkerhetssituationen under vissa perioder varit instabil, 
med stridigheter, rån och överfall, vilket påverkat insatsens tidsramar och budget.

Nigeria
Situationen i Nigeria är fortsatt instabil vilket ökar trycket på FN och andra humani-
tära aktörer. Attackerna från Boko Haram har intensifierats vilket resulterat i ett stort 
behov av stöd till ett ökat antal internflyktingar. Den totala summan internflyktingar 
i Nigeria är uppe i mer än 2,1 miljoner individer. Majoriteten av dessa internflyktingar 
består av kvinnor och barn som får ytterst begränsad hjälp, vilket har ökat sårbarheten 
bland den drabbade befolkningen. Närmare 2 miljoner av dessa internflyktingar 
befinner sig i de tre norra delstaterna, Borno (1,6 miljoner), Adamawa (118 000) och 
Yobe (196 000).

MSB har sekonderat personal till OCHA och Unicef för att stödja inom informations-
hantering och koordinering. MSB:s stöd har resulterat i en förbättrad möjlighet till 
kontinuerlig spridning av adekvat och uppdaterad information och detta har i sin tur 
stärkt koordineringen mellan aktörer och sektorer. Konkret är detta ett resultat av 
bland annat etablerandet av en sektorsövergripande arbetsgrupp som har främjat 
spridning av information mellan sektorerna i Nigeria.

Boko Haram genomför systematiska kidnappningar av kvinnor och flickor i Nigeria, 
vilket leder till ett fruktansvärt lidande både för de kidnappade och deras familjer. För 
att kunna möta psykosociala och hälsorelaterade problem har MSB stöttat Unicef med 
en Gender Based Violence (GBV) in Emergencies Specialist. Den sekonderade har arbetat 
med att förstärka med teknisk expertis gällande formulering, design, implementering 
och utvärdering av pågående GBV-projekt. Insatsen, som fortsätter under 2016, 
fokuserar på att effektivt kunna förebygga uppkomsten av könsbaserat våld riktat 
mot flickor, genom skapandet och implementerandet av program som riktar sig mot 
flickor under 18 år som har blivit utsatta för sexuellt våld eller är i riskzonen för att 
utsättas för sådant våld.

Kamerun
Under 2015 har den humanitära situationen i Kamerun förvärrats, främst som ett 
resultat av kriserna i Nigeria och CAR, vilket har lett till ett ökat antal flyktingar in i 
Kameruns norra och östra delar. Det redan bräckliga sociala systemet i Kamerun har 
inte kunnat hantera tillströmningen av människor och den ökande andelen interflyk-
tingar. Av landets totala befolkning är 92 000 internflyktingar och mer än 63 000 
nigerianska flyktingar har korsat gränsen över från Nigeria. Utmed gränsen mot CAR 
befinner sig mer än 135 000 flyktingar från CAR som ett resultat av de oroligheter 
som har blossat upp sedan 2013.

Krisen i CAR resulterade i ett ökat inflöde av flyktingar in i nordöstra Kamerun, vilket 
gjorde att UNHCR behövde etablera sig i nya områden för att möta behoven av skydd 
och förnödenheter bland dessa flyktingar. Trots logistiska utmaningar och en stor 
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säkerhetsproblematik vid gränsen lyckades UNHCR etablera verksamhet längs med 
gränsen till CAR. Arbets och boendeförhållandena för UNHCR:s personal i områdena 
var dock svåra, vilket resulterade i personalrotationer som fick en negativ inverkan på 
UNHCR:s möjligheter till effektiv respons. 

MSB:s insats i östra Kamerun under 2014–2015 fokuserade på 
att förstärka kapaciteten av UNHCR:s kontor i Bertoua samt 
etablera boende och kontorslösningar för UNHCR i Djohong. 
Mer specifikt innebar insatsen att MSB stöttade UNHCR med 6 
stycken kontorsplatser i Bertoua. I Djohong resulterade MSB:s 
stöd i en utökad kapacitet för 8 stycken tillfälliga kontors-
lösningar, samtidigt som det även etablerades ett permanent 
boende (8 platser) samt kontor (15 platser). Insatsen har inne-
burit en förbättrad möjlighet till humanitär närvaro för UNHCR 
i området och stärkt effektiviteten av UNHCR:s humanitära 

respons. UNHCR fick minskade transportkostnader och en förbättrad arbets och 
boendemiljö. En förbättrad arbetsmiljö förväntas ge större uthållighet hos personalen 
som arbetar i aktuella områden och därmed stärka förutsättningarna för positiva 
resultat vad gäller effektiviteten i den humanitära responsen.

Sedan slutet av år 2014 har konflikten i Nigeria med Boko Haram fått en mer regional 
karaktär, där attacker i Kamerun, Tchad, Nigeria och Niger har ökat. I Kamerun har 
detta lett till en akut situation med logistiska utmaningar i att stödja ett ökat antal 
flyktingar från Nigeria. Som en följd av den ökande humanitära krisen har FN utökat 
sin närvaro och verksamhet i de norra regionerna i Kamerun. Ett försvårat säkerhets-
läge med utökade attacker från Boko Haram gentemot både civilbefolkning och FN 
personal har bidragit till att försvåra arbets- och levnadsförhållandena för FN-personal  
i regionen. 

MSB genomför en insats i norra Kamerun som syftar till att förstärka FN:s kontor i 
Maroua att uppnå en godtagbar säkerhetsstandard samt till att förbättra radiokom-
munikationen för FN och andra hjälporganisationer i området. Insatsen har redan 
resulterat i förbättrade arbetsförhållanden tack vare genomförda säkerhetsåtgärder, 
som exempelvis etableringen av yttre säkerhetsbarriärer, förstärkningar av fasaden, 
upprättandet av en säkerhetspostering mellan yttre och inre säkerhetsbarriär samt 
utformning av hinder runt muren för att minska risken för intrång med hjälp av 
fordon. Insatsen, som pågår in på år 2016, ska även bidra till förbättrade möjligheter 
att ta emot temporära uppdrag och möjliggöra ökad personalstyrka i regionen för 
FN-organ, andra hjälporganisationer, lokala samarbetspartners och givare genom 
förbättrad säkerhet inom FN-kontoret. Sammantaget förväntas insatsen i förlängningen 
bidra till en fortsatt fältnärvaro och humanitärt stöd till flyktingarna i området.

Nepal
Den 25 april 2015 drabbades Nepal av en omfattande jordbävning med magnituden 
7,8 på Richterskalan. Under efterföljande dygn följde flera kraftiga efterskalv. Enligt 
OCHA drabbades mer än 8 miljoner människor av jordbävningen och 1,4 miljoner 
människor var i akut behov av humanitärt bistånd.

Den 26 april begärde Nepal internationellt stöd och ett flertal förfrågningar inkom till 
MSB från olika internationella partners. MSB påbörjade arbetet för att skicka en sök- 
och räddningsstyrka enligt begäran. Tidigt morgonen den 27 april meddelade OCHA 
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att nepalesiska myndigheter återtagit förfrågan om stöd med internationella sök- och 
räddningsinsatser. MSB beslutade då tillsammans med OCHA att omplanera insatsen 
och ta bort sök- och räddningsdelarna för att istället fokusera på den personal och 
materiel som kan användas för att bistå med koordinering och behovsbedömningar.

Under insatsperioden genomförde MSB:s personal ett 20-tal bedömningar av priori-
terade offentliga byggnader tillsammans med nepalesiska kollegor. MSB:s insats har 
därmed bidragit till att nepalesiska myndigheter snabbare kunnat kartlägga och 
prioritera vilka samhällsviktiga byggnader som gick att förstärka alternativt måste 
utrymmas på grund av rasrisk. Infrastruktur som prioriterades 
var bland annat sjukhus, skolor, infrastruktur för telekommu-
nikation och polisbyggnader. Som ett resultat av dessa bedöm-
ningar kunde flera sjukvårdsinrättningar och ett antal skolor 
förstärkas med enkla medel och kort därefter åter tas i bruk. 

Vidare arbetade MSB med upprättandet av en koordinerings-
funktion för inkommande sjukvårdsteam. Detta stöd var bety- 
delsefullt då det efter den första jordbävningen strömmade in 
över 100 internationella team i landet, helt utan koordinering. 
Genom regelbundna koordineringsmöten inhämtade och sam- 
manställde koordineringsfunktionen information från de olika teamen och skapade 
därmed en gemensam lägesbild och faktagrundade besluts underlag för allokering 
av sjukvårdsresurser för såväl nationella myndigheter som för sjukvårdsteamen. På 
detta sätt har MSB bidragit till målsättningen att stärka förmågan hos humanitära 
aktörer att planera och allokera resurser utifrån humanitära behov genom att bidra 
till faktagrundad planering och prioritering av biståndets genomförande.

Stöd vid byggnadsbe
dömningar efter jord
bävningen har bidragit 
till att sjukvårdsinrätt
ningar och skolor med 
enkla medel snabbt 
kunnat tas i bruk.

Åke Solfeldt, MSB:s ingenjör, arbetar med byggnadsbedömningar efter jordbävningen i Nepal med sina kollegor 
från det brittiska biståndsorganet DFID. Foto: Johan Lundahl, MSB. 
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MSB upprättade också boende- och kontorslösningar som stöd i jordbävningsresponsen, 
tillsammans med partners inom IHP. Stödet lämnades till FN:s livsmedelsprogram 
(WFP) i form av uppförandet av två humanitära hubbar i de av jordbävningarna hårt 
drabbade Sindhupalchok och Dolakhadistrikten. Insatsens specifika resultat är 
möjliggörandet av humanitär närvaro i fält genom att erbjuda boende- och kontors-
lösningar till det humanitära samfundet. Därigenom får ansvariga aktörer förutsätt-
ningar att fullfölja sina respektive uppdrag och nå ut med mat, förnödenheter och 
andra hjälpinsatser till den mest drabbade befolkningen i regionen. Vidare har 
camperna gjort de drabbade områdena tillgängliga för Katmandu-baserad personal. 
Olika organisationers planerare och viktiga givare gavs möjlighet att besöka områ-
dena och att stanna längre än vad som annars hade varit möjligt. Detta har gett ökad 
förståelse av sammanhang och komplexitet i området och därmed bidragit till en 
stärkt faktagrundad planering och allokering av det humanitära biståndet. Camperna 
har under perioden juli–oktober 2015 registrerat över 3 000 gästnätter från närmare 
30 olika organisationer. 

Östra Afrika
Konflikter, våld och brott mot mänskliga rättigheter har drabbat och fortsätter att 
drabba Östra Afrika. Detta skapar nya flyktingkriser som kräver insatser såväl från 
enskilda stater som från det humanitära samfundet. Under 2014 planerade UNHCR 
att ge stöd till 3,4 miljoner flyktingar samt 5,4 miljoner internflyktingar i området.

En av grundförutsättningarna för att UNHCR ska nå alla behövande människor är en 
kostnadseffektiv logistikkedja. I många av de länder där UNHCR verkar är infrastruk-
turen undermålig och det kommersiella transportutbudet begränsat. För att täcka 

IHP Basecamp i Chautara, Nepal. Erbjuder boende, helpension och kontor för 40 hjälparbetare i ett område där 90 % 
av alla byggnader förstördes eller skadades av jordbävningarna. Foto: Kristin Mörth, MSB.
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upp för bristen på kommersiell kapacitet hade UNHCR vid denna insats början en 
global lastbilsflotta på närmare 900 fordon. Drift och underhåll av fordonsflottor är 
starkt kostnadsdrivande vilket har föranlett UNHCR att under 
söka möjliga vägar till att ta fram en kostnadseffektiv bered-
skapsresurs för snabb och ändamålsenlig logistikrespons till 
katastrofdrabbade länder. Som en del i detta arbete beslutades 
att genomföra ett pilotprojekt med att utveckla en regional 
transportflotta i östra Afrika, i samarbete med Volvo Lastvagnar 
och MSB. Pilotprojektet bygger på erfarenheter från etable-
ringen av WFP:s regionala ”Logistic Intervention Fleets” i östra 
Afrika (Uganda) och i Västafrika (Ghana) där MSB var en viktig 
samarbetspartner.

Insatsen har bidragit till att UNHCR har en fungerande regional terränggående lastbils-
flotta med bas i Nairobi. Denna kan inom sju dagar från begäran bidra med personal 
och materielresurser för logistikplanering, transporter och tekniskt stöd till fordons-
flottan med en uthållighet på upp till tre månader. Insatsen har också resulterat i väl 
fungerande kommunikationsutrustning och kommunikationsrutiner, vilket möjliggör 
snabbare, mer miljövänliga, trafiksäkra och tillförlitliga leveranser på grund av 
minskade fördröjningar vid konvojkörning. Förbättrad miljöprestanda, ökad trafik
säkerhet och minskad risk för stöld, svinn och korruption har uppnåtts med hjälp av 
modern GPSutrustning som möjliggör för UNHCR att följa upp fordonens hastighet, 
geografiska läge och stopp. Liknande system används även av WFP, bland annat på 
den humanitära lastbilsflottan i CAR, som ett led i en kontinuerlig kompetenshöjning 
av förarna. En tillgänglig och långsiktigt hållbar regional resurs har etablerats, genom 
att tydliga ansvarsförhållanden, finansieringsvillkor, riktlinjer för hyresförfrågan, 
uthyrning och underhåll finns sammanställda i av MSB framtagna arbetsrutiner. 
Rutinerna bygger på MSB-personalens samlade erfarenheter från arbete med ett 
flertal tidigare lastbilsflottor.

Flottans första insats ägde rum i norra Tanzania och man levererade mat, vatten och 
andra förnödenheter till de cirka 53 000 flyktingar som strömmade in i Tanzania från 
Burundi. Lastbilarna var även en viktig resurs under byggandet av UNHCR:s flykting-
läger Nyarugusu i Tanzania. Tack vare den utvecklade beredskapen kunde UNHCR 
undvika att upphandla lastbilar specifikt för dessa insatser. På längre sikt ska den regio-
nala beredskapsresursen leda till att UNHCR kan reducera sin nuvarande lastbilsflotta.

Somalia
De humanitära behoven i Somalia är fortsatt omfattande med omkring tre miljoner 
människor i direkt behov av humanitärt stöd varav över en miljon lever som intern-
flyktingar. Undernäring är ett utbrett problem, vilket tillsammans med utbrotten av 
polio och mässling bidragit till en ökad dödlighet och en hälsosituation som anses 
vara den sämsta i världen. Kombinationen av fortsatt konflikt, naturkatastrofer, ökande 
matpriser och begränsad tillgång till kommersiella varor bidrar fortsatt till att för-
värra situationen i landet.

MSB inledde 2013 ett samarbete med Somalias regering och FN i syfte att stärka landets 
institutioner samt ge stöd till koordinering av biståndet. Under 2014 gick arbetet vidare 
med genomförandet av tre olika stöd: en finansiell rådgivare och biståndskoordinator 
till Somalias regering, en facilitator till den informella humanitära givargruppen till 
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Somalia samt utvecklandet av ett kapacitetsutvecklingsprojekt inom minhantering i 
Somalia med start under 2015 (den sistnämnda insatsen redovisas under avsnittet om 
humanitär minhantering nedan).

Den sekonderade facilitatorn för den informella givargruppen har förlängts med 
finansiering av det brittiska biståndsorganet DFID i ytterligare ett år, till oktober 
2016. Facilitatorns arbete bidrar till en mer faktagrundad planering och prioritering 
av biståndet då denne i sitt arbete främjar koordinering och samverkan över geogra-
fiska klyftor mellan givare baserade i Kenya och det ökade antalet som är baserade i 
Somalia. Detta sker också genom informationsinhämtning från FN, andra hjälporgani-
sationer, utvecklingspartners och regeringsrepresentanter för att stärka länken mellan 
humanitära insatser och utvecklingsprogram. I analyser för givargruppen belyses 
luckor och överlappningar i stödet till Somalias befolkning.

MSB:s sekonderade biståndskoordinator till Somalias regering fick under 2014 sin roll 
utvidgad och har i praktiken fungerat som finansiell rådgivare till finansministern där 
koordineringen av internationella givare bara är en del av insatspersonalens arbete i 
det stora ekonomiska reformarbete som genomförs i Somalia. Insatspersonalen 
avslutade sin insats i slutet på augusti 2015.

Rådgivaren har under året verkat främst inom områdena Public Financial Manage-
ment (PFM), inklusive budgetförberedande arbete och implementering, inhemsk 
resursmobilisering, återbyggandet av relationer med internationella finansiella 
institutioner genom processen med skuldlättnader/avskrivning och bistånds
koordinering/effektivitet.

Insatsen har bidragit till att öka förutsättningarna för lång-
siktig utveckling och stärkt kapaciteten hos finansministeriet 
att hantera inkommande bistånd på ett transparent och 
effektivt sätt. Planeringen, prioriteringen och kontrollen av 
statens utgifter har stärkts sedan insatspersonalen infört 
rutiner för budgetuppföljning samt då regeringen på dennes 
inrådan inrättat ett centraliserat system för betalningar och 
skatte intäkter vilket förväntas bidra till förbättrad förvaltning 
av inkomster och utgifter. Rådgivaren har bidragit till att öka 
insynen och ansvarsskyldigheten genom att stödja framtag-
andet av en årlig finansiell rapport som också publicerades 
på ministeriets hemsida.

MSB:s stöd har bidragit till en ökad mobilisering av inhemska resurser som på sikt kan 
komma att minska biståndsberoendet. I detta arbete har rådgivaren bland annat gjort 
bedömningar och analyser av potentiella inkomstkällor och volymer, samt haft en stor 
roll i den organisatoriska omstruktureringen av tullen för att öka deras kapacitet.

Den somaliska regeringen har under de senaste åren gjort stora reformer i sin finan-
siella styrning vilket uppmärksammats av både IMF och Världsbanken och steg har 
tagits mot målet att landet ska få skuldlättnader/skuldavskrivningar vilket skulle göra 
det möjligt att låna kapital för att göra stora infrastruktursatsningar som kan öka 
landets inkomster och stärka förtroendet för regeringen. 
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Liberia och Sierra Leone
Den 3 september 2015 deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) Liberia som fritt 
från ebolaspridning till människor, detta efter att 10 672 fall registrerats och 4 808 
personer registrerats som avlidna av ebola i landet. Även Sierra Leone deklarerades 
ebolafritt i början av november efter 14 122 registrerade fall och 3 995 avlidna. Dock 
drabbades Liberia av ytterligare ett bakslag med tre nya bekräftade ebolafall i mitten 
av november 2015. Därefter har samtliga drabbade länder klassats som ebolafria med 
passus för framtida enstaka uppkomna utbrott. MSB har genomfört ett antal insatser 
i Liberia och Sierra Leone sedan utbrottet inleddes 2014.

WHO har angett att det är särskilt viktigt att utveckla en beredskap och övervaknings
strategi för att snabbt upptäcka nya misstänkta ebolafall och dödsfall för att initiera 
nödvändig respons, bland annat snabb diagnos, isolering av misstänkt smitta och 
fortsatt hantering, smittspårning och säker begravning och identifiering av transmis-
sionskedjor. Som en del av MSB:s större insats i Liberia har det sedan slutet av november 
2014 bedrivits ett delprojekt i Sinoe County i sydöstra delen av landet med syftet att 
stärka den lokala kapaciteten att uppnå detta. 

Sinoe County har cirka 130 000 invånare och är indelat i 17 distrikt med totalt 31 
Community Health Centers (CHC) spridda över hela countyt. CHC kan närmast jämföras 
med vårdcentraler/distriktsmottagningar och är de primära sjukvårdsinrättningarna 
för Liberias befolkning. MSB har i samråd med Liberias Ministry of Health (MoH) och dess 
Country Health Team (CHT) bedömt att de 31 CHC inom Sinoe 
County var för dåligt rustade, både materiellt och kunskaps-
mässigt, för att på ett korrekt sätt kunna respondera vid 
ebolautbrott. Det saknades en grundläggande förmåga att 
snabbt kunna genomföra bedömning, indelning och separe-
ring av patienter i väntan på vidaretransport, rapportera/
larma, samt påbörja smittspårning och vård av potentiella 
ebolafall. 

Under 2015 har MSB stärkt kapaciteten hos MoH och CHT 
genom att iordningställa 12 av 31 CHC i Sinoy County. I och 
med MSB:s insats har klinikerna nu möjlighet att initiera 
nödvändig respons på ett säkert sätt, larma centralsjukhuset i Greenville samt hantera 
det farliga avfall som uppstår. Detta har resulterat i minskad risk för smittoöverföring 
av ebola och andra infektionssjukdomar från patient till personal och mellan patienter. 

En initial genusanalys av sjukvårdskedjan bidrog bland annat till att särskilda behov 
för barn och gamla framhålls vid förberedelser för triage och att förlossningsvården 
på CHC förbättrats för att minska smittorisk och mödradödlighet. Utöver detta har 
elförsörjningen till sjukhuset i Greenville förbättrats för att säkerställa att verksam-
het kan bedrivas dygnet runt. Under 2016 kommer även solcellspaneler att installeras 
för att minska beroendet av dieselförsörjning. 

Insatsen har förlängts och ytterligare tio kliniker kommer att upprustas under 2016 
och målsättningen är att 22 av 31 CHC i Sinoe County kommer att ha god ebola
hanterings kapacitet efter avslutad insats.

Risken för smittöverfö
ring av ebola och andra 
infektionssjukdomar har 
minskat genom att MSB 
har ökat primärvårdens 
förmåga att initiera 
nödvändig respons på 
ett säkert sätt.
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MSB har under året även arbetat med ebolaresponsen i Sierra Leone, genom stöd till 
den irländska hjälporganisationen GOAL, som ansvarat för driften av ett ebolacenter i 
Port Loko – beläget i en av de mest drabbade regionerna i landet. Inledningsvis bestod 
insatsen av stöd med nedmontering och flytt av ett basläger i anslutning till ebola-
centret, samt i att upprätthålla en säker drift av detta. Då situationen i Sierra Leone 
stabiliserades har stödet övergått till säker nedmontering av ebolacentret och 
om händertagande och vidaredistribuering av resurser. MSB har haft ansvar för den 
icke – medicinska driften av centret; reparationer och underhåll, logistik, säkerhet 
med mera, samt stöttat med en farmaceut.

MSB:s stöd till GOAL har resulterat i att GOAL:s behandlingscenter i Port Loko över 
tiden kunnat vara operativt på ett säkert sätt och därigenom direkt kunnat bidra till 
ett ebolafritt Sierra Leone. MSB:s stöd till GOAL har även resulterat i en effektiv och 
ändamålsenlig respons till GOAL och dess finansiärer i omhändertagandet av material
resurser vid nedmontering av nämnda behandlingscenter.

Ukraina
Konflikten i Ukraina har i slutet av 2015 skördat mer än 8 000 dödsoffer och cirka 
17 500 människor har skadats. Östra Ukraina är nu delat mellan regeringskontrollerade 
och icke regeringskontrollerade områden som styrs av lokala myndigheter. På grund 
av säkerhetsläget och en starkt politiserad situation har FN endast i begränsad omfatt-
ning kunnat verka i de icke regeringskontrollerade områdena i Donetsk- och Luhansk-
provinserna, där också FN delvis har nekats tillträde. Samtidigt är, enligt siffror från OCHA, 
omkring 5 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd, varav de flesta befinner 
sig längs den så kallade kontaktlinjen eller i de icke regeringskontrollerade områdena.

MSB:s sjuksköterska Jörgen Sellberg genomför utbildningsmoment inom preventiv smittoriskreducering på kliniken 
Kwitatuzon i Sinoe County, Liberia. Foto: MSB.
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MSB har under 2015 kunnat bidra till den begränsade internationella närvaron i dessa 
områden, genom sekonderad expertis till logistikklustret, till FN:s barnfond Unicef 
och till den irländska hjälporganisationen GOAL.

Genom expertstöd till WFP och logistikklustret, såväl som till 
GOAL, har MSB bidragit till att möjliggöra för transporter med 
humanitärt bistånd in till de icke regeringskontrollerade om- 
rådena för att bistå drabbad befolkning. Trots försvårande 
omständigheter har flera transporter med mat och bygg
material fått passage över kontaktlinjen, om än inte i önskad 
omfattning, under direkt tillsyn av MSB:s insatspersonal. 

Med tanke på utmaningarna i att nå konfliktområdena i 
behov av humanitärt stöd fortsätter vikten av korrekt och 
uppdaterad information att vara stor. Genom att stödja Unicef med expertis inom 
informationshantering och koordinering har MSB stärkt organisationens interna 
informationshantering och bidragit till att sammanställa och producera information. 
Informationen har bland annat använts för att stärka planering och uppföljning av 
Unicef:s aktiviteter inom nutrition, vatten och sanitet för barns hälsa.

Trots att MSB:s insatspersonal inte har kunnat assistera den drabbade befolkningen i 
östra Ukraina som förväntat, främst på grund av den politiska situationen, har deras 
närvaro varit nödvändig för att informera FN, partnerorganisationer och givare om 
situationen, så att dessa kunnat anpassa verksamheten efter rådande förutsättningar.

MSB har bidragit till att 
möjliggöra för trans
porter med humanitärt 
bistånd in till de icke 
regeringskontrollerade 
områdena för att bistå 
drabbad befolkning.
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4. Humanitär minhantering
Under 2015 har MSB genomfört 2 insatser i 2 länder inom minhanteringsområdet. 
Dels har MSB lämnat ett kortvarigt stöd till Röda korset i Jemen, dels har en långsiktig 
kapacitetsstärkande insats inletts för att utveckla den somaliska polisens förmåga att 
bland annat hantera minor och oexploderad ammunition.

En orsak till den begränsade omfattningen av minhanteringsverksamheten under 
2015 har varit avsaknaden av gällande avtal mellan MSB och FN:s minhanteringsorgan. 
Då ett sådant avtal inom kort förväntas finnas på plats kan insatsvolymen åter 
komma att öka framgent.

Jemen
Under 2014 och 2015 eskalerade en konflikt mellan den shiitiska rebellrörelsen 
Houthi och den jemenitiska regimen. Den 20 januari 2015 intog Houthi-milis presi-
dentpalatset och genomförde en statskupp, vilket tvingade landets president i lands-
flykt. Som en reaktion på kuppen bildade Arabförbundet en militär koalition som 
genomförde luftangrepp mot Houthi-mål runtom i landet.

Med anledning av krisen i Jemen inkom Internationella rödakorskommittén (ICRC) 
med en förfrågan till MSB om stöd med teknisk expertis inom minhanteringsområdet. 
MSB bidrog med en expert under drygt två veckor för att agera rådgivare till ICRC:s 
ledning i Jemen avseende personal och operativ säkerhet i ICRC:s pågående humani-
tära insats i Jemen. Experten bidrog bland annat med att organisera och utföra 
identifiering, riskbedömning och implementering av säkert agerande och skyddsåt-
gärder mot explosiva lämningar och oexploderad ammunition. Detta har resulterat  
i stärkt kunnande i ICRCpersonalens sätt att hantera och agera i en miljö omgiven av 
oexploderad ammunition, samt i generellt förbättrad skyddsnivå för ICRC:s personal  
i de lokaler och områden där ICRC verkar. Om ICRC kan verka trots en miljö där 
explosiva ämnen utgör ett hot eller hinder mot säkerheten för humanitära insatser, 
kan humanitära insatser som till exempel leverans av medicinskt stöd och andra 
typer av humanitär respons genomföras. Därmed kan uppkommen nöd hos den 
drabbade civilbefolkningen i Jemen lindras.

Somalia
Explosiva hot utgör en av de vanligaste utmaningarna mot säkerhet och stabilitet  
i Somalia. Kvarliggande explosiva lämningar efter krig och odetonerad ammunition 
innebär ett direkt hot mot befolkningen och dessa explosivämnen riskerar att användas 
vid kriminell bombtillverkning.

MSB:s insats till stöd för FN:s minhanteringsorgans (UNMAS) arbete i Somalia syftar 
till att stärka den somaliska polisens ammunitionsröjningskapacitet och därigenom 
ge somaliska regeringen nödvändig kunskap och verktyg för att öka den allmänna 
säkerheten för befolkningen genom att på sikt kunna öka stabiliteten och stärka 
rättsväsendet i landet. 

Ett fungerande rättsväsende och personlig säkerhet hos befolkningen är en väsentlig 
del av processen mot acceptans för den somaliska regeringens ansträngningar att 
förbättra situationen i landet. Under våren 2015 påbörjades därför en kapacitets-
utvecklingsinsats med MSB, UNMAS och den somaliska polisen (SPF). Insatsen inne-
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fattade fram till november 2015 två ammunitionsröjnings-
experter och en vapen- och ammunitionshanteringsexpert, 
som genom utbildning och mentorskap ska ge ökad kapacitet 
inom SPF.

Insatsen har genomfört repetitionsutbildning av samtliga 
ammunitionsröjningsteam vilket förväntas resultera i säkrare 
agerande från teamen. Insatsen har också påbörjat utbildning av tre nationella 
instruktörer och utbildat ett flertal av somaliska regeringens säkerhetsorgan i vapen-
registrering och vapendestruktion, där vapen numera registreras före distribution och 
insamlade vapen förstörs enligt en fastställd metodik.

Vapen- och ammunitionshanteringsexpertens uppdrag är att utveckla nationella 
standarder för att kvalitetssäkra och likrikta all nationell vapen- och ammunitions-
hantering i syfte att främja ökad kontroll och förbättrad säkerhetsnivå vid somaliska 
regeringens nationella vapen-, ammunitions- och sprängämneslager. Detta förväntas 
minska förluster, stölder och förskingring av vapen och ammunition som sedan kan 
riskera att hamna inom otillåten användning eller orsaka oplanerade explosioner med 
katastrofala följder. Som en del av den förbättrade vapenhanteringen har insatsen 
utbildat somalisk personal inom säkerhetsektorn i lagerhållning, märkning och 
bokföring av vapen och ammunition men också i destruktion av handeldvapen. Den 
Somaliska polisen fattar beslut om vilka som deltar i utbildningarna och en kvinna 
har nu för första gången slutfört båda kurserna kopplat till vapendestruktion och 
ID-märkning av vapen.

Genomfört arbete har hittills skapat ett gryende frö till en nationell standard genom 
den myndighetssamverkan inom somalisk administration som nu sker i och med att 
säkerhetsorganisationerna deltar gemensamt och samarbetar i olika utbildningar.

Projektet avser att bidra på operativ nivå till den svenska strategin för Somalia 
2013–2017 inom resultatområdet för mänsklig säkerhet och försörjning och närmare 
bestämt det förväntade resultatet om förbättrade konfliktlösnings och försonings
mekanismer på lokal och nationell nivå. Genom att förbättra somaliska polisstyrkans 
kapacitet förväntas somaliska folkets motståndskraft mot inhemska spänningar eller 
nya konflikter stärkas. En stärkt nationell polisstyrka med kapacitet att hantera den 
nuvarande instabila säkerhetsmiljön skulle också ge högre trovärdighet till Somalias 
ansträngningar att bygga en myndighetsstruktur som kan ge stabilitet, säkerhet, och 
i slutändan återhämtning och utveckling till dess invånare.

Genom utbildning och 
mentorskap får den 
somaliska polisen ökad 
minröjningskapacitet.



24   INSATSVERKSAMHETEN 2015

5. Civil konflikthantering
MSB har under 2015 genomfört 16 insatser i 14 länder inom området civil konflikt-
hantering. Merparten av insatserna sker inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- 
och försvarspolitik (GSFP).

Under hösten 2014 fattade regeringen beslut om en ny resultatstrategi för internatio-
nell fredsfrämjande verksamhet. Strategin speglar den biståndspolitiska plattformen 
och delmålen om stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för mänskliga  
rättigheter och frihet från förtryck samt värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld.

MSB har haft cirka 27 årsarbetskrafter sekonderade till olika insatser inom civil kris- 
och konflikthantering under året. Av dessa har omkring sju årsarbetskrafter inne-
hafts av kvinnor.

EU:s arbete inom civil konflikthantering syftar i huvudsak till att förstärka staters 
demokrati och rättssystem, exempelvis genom stöd till institutionsbyggande samt 

utbildning av polis- och domstolsväsende. MSB bidrar till att 
skapa operativa förutsättningar för EU att bedriva verksamhet 
i postkonfliktområden.

Likaså gäller MSB:s stöd till organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa (OSSE). Under 2015 har MSB sekonderat 
personal till Ukraina, samt en förstärkning till högkvarteret  
i Wien. OSSE arbetar exempelvis med övervakning av de 
mänskliga rättigheterna, valobservationer, polisutbildning, 

förebyggande av väpnade konflikter, nedrustning av konventionella vapen, begränsning 
av gränsöverskridande organiserad brottslighet och olika former av tyst diplomati. 
Fokus ligger på konfliktförebyggande, krishantering och demokratiutveckling.

Under året har MSB bidragit till GSFP-insatserna med expertis inom ekonomi, perso-
nal/HR, sjukvård, elektricitet, IT, säkerhet, administration, konstruktion, logistik och 
upphandling.

MSB strävar efter att bemanna strategiska positioner, det vill säga poster som har stor 
påverkan på insatsens genomförande samt insyn i det pågående arbetet inom insatsen. 
Vid kontinuerlig rapportering från insatspersonal ges möjlighet att tillhandahålla 
värdefull information gällande insatsens verksamhet, prestationer och förändringar 
som kan komma att påverka arbetet i framtiden. På detta sätt kan MSB verka proak-
tivt i rekryteringsarbetet men även bistå Utrikesdepartementet och övriga sekonde-
rande myndigheter med information som kan vara värdefull för den operativa verk-
samheten och det svenska bidraget.

EULEX Kosovo
EULEX Kosovo är den EU-insats som är störst i omfattning och som pågått under 
längst tid. Mandatet utgår från att stärka rättsväsendet och bistå med stöd i de 
polisiära utredningar som pågår kopplat till exempelvis krigsbrott under 1990-talet. 
Så väl EU:s som MSB:s stöd minskar i takt med att insatsen når sitt slutskede. MSB har 
genom IT-stöd bland annat skapat förutsättningar som möjliggör att datalagring sker 
utifrån hög utredningssekretess och skydd av vittnen, då innehållet ses som viktigt 

MSB bidrar till att skapa 
operativa förutsätt
ningar för EU att bedriva 
verksamhet i postkon
fliktområden.
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bevismaterial inför kommande rättegångar. Inom HR-området har MSB arbetat med 
rekrytering av personal från de övriga medlemsländerna och har därmed bidragit till 
att etablera en mer senior kompetens inom EULEX som svarar upp mot det rådande 
behovet inom rättsväsendet. MSB har bidragit med en ställföreträdande säkerhetschef 
samt en administrativ regionchef. Stödet har bland annat bidragit till en mer struktu-
rerad uppföljning av säkerheten i fält, samt till en ny organisationsstruktur och 
upprustning av kontorsbyggnader vid regionkontoret i Mitrovica. MSB bidrog även 
med personal för ledning av transporter, förarutbildningar, förarprov och fordons-
underhåll. Detta avser hela EULEX-insatsens behov av dessa supporttjänster, och 
bidrar till att insatsens transportbehov tillfredställs.

EUMM Georgien
EUMM Georgien inleddes under 2008 för att verka för en stabilisering av situationen 
efter konflikten mellan Ryssland och Georgien. I mandatet ingår utöver stabilisering 
även normalisering och förtroendebyggande samt rapportering till EU i syfte att bana 
väg för ett framtida EU-samarbete inom regionen. Under året har MSB bidragit med 
personal till flera strategiskt viktiga positioner inom insatsen. MSB bidrar med Head 
of Mission Support Division med omfattande ansvar för stödfunktioner som personal, 
ekonomi och logistik. Inom insatsen har MSB även en sekonderad Chief of Supply Unit 
som bland annat har utvecklat ett digitaliserat lagersystem för insatsens fältkontor.

EUPOL Afghanistan
Sedan 2007 har EUPOL Afghanistan arbetat med stöd till landets rättsväsende genom 
utbildning av poliser och nyckelfunktioner vid olika ministerier. MSB har under året 
sekonderat experter inom områden som sjukvård, personal- och rekrytering samt till 
den tekniska enheten där tre av de sekonderade innehaft chefspositioner. Insatsen har 
under året kraftigt påverkats av säkerhetsläget i landet och under stora delar av året 
har betydande restriktioner rått för verksamhet utanför högkvarteret. Arbetet med 
personal- och rekrytering samt tekniska delar har präglats av att insatsens mandat 
går ut i slutet av 2016, där planering och neddragning av personal samt nedrustning 
av bland annat lokaler och materiel varit betydande arbetsuppgifter.

Under 2015 har även MSB:s sjukvårds- och krishanteringsorganisation satts på prov 
flertalet gånger. Den 17 maj blev ett av EUPOL:s fordon utsatt för ett självmordsattentat 
vilket resulterade i en avliden och tre skadade ur insatsens egen personal (ingen av 
MSB:s personal skadades). Det Prehospitala omhändertagandet av skadade på plats 
genomfördes av MSB:s sekonderade sjukvårdspersonal. Sjukvårdsorganisationen har 
även ytterligare vidareutvecklat den krishanteringsorganisation som syftar till att 
vårda sårade och/eller chockade människor. Detta har lett till att deras arbetsmetoder 
fungerar som en vedertagen modell även i andra GSFP-insatser. 

EUCAP Sahel Niger och Mali
Situationen i Sahelområdet präglas på sina håll av hög osäkerhet. Det beror på flera 
faktorer, som exempelvis effekter av kriget i Libyen, en ökning av terroristverksam-
heten samt den organiserade brottsligheten i regionen och ökade aktiviteter från 
alQaida i Maghreb, särskilt i norra Mali. Både EUCAP Sahel Niger och EUCAP Sahel 
Mali utgör initiativ till insatser som en del av strategin för säkerhet och utveckling  
i Sahel, vilken antogs av Europeiska unionens råd 2011. 
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EUCAP Sahel Niger startade 2012 och insatsen ska bidra till utvecklingen av en inte
grerad, sammanhängande, hållbar och människorättsbaserad strategi mellan de olika 
nigeriska säkerhetsorganen i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet.

MSB har sedan dess haft en sekonderad sjuksköterska på plats som har bidragit till 
att en fungerande sjukvårdscentral har upprättats och idag finns ett tillfredsställande 
hälso- och sjukvårdsstöd i insatsen där såväl nationella som internationella kollegor 
vänder sig till kliniken för stöd och vägledning. Det preventiva hälsoarbetet i insatsen 
har under våren inriktats mot den omfattande epidemi av meningit som drabbat 
Niger under 2015. Vaccination av lokal och internationell personal har utförts. Sedan 
2014 har MSB även förstärkt insatsen med en kommunikationsexpert vars expertis 
gjort att insatsen har ett fungerande radio- och IT system. 

Insatsens pågående arbete präglas av EU:s önskan att utvidga mandatet till att även 
innefatta arbete kring organiserad, olaglig migration. Insatsen planerar således för en 
utvidgning rent geografiskt, då ett fältkontor i Agadez sätts upp för detta ändamål. 
MSB:s kommunikationsexpert gjorde design och budget för ett IT- och kommunika-
tionssystem för det planerade fältkontoret i Agadez. Därefter har MSB tillsatt chefs-
tjänsten för IT och kommunikation i Niamey.

EUCAP Sahel Mali stödjer den maliska staten för att säkerställa en konstitutionell och 
demokratisk ordning samt stödja villkoren för en varaktig fred och upprätthållandet 
av dess auktoritet i hela territoriet. Uppdraget går främst ut på att leverera strategisk 
rådgivning och utbildning för de tre interna säkerhetsstyrkorna i Mali, det vill säga 
polis, gendarmeriet och nationalgardet samt samordna detta med internationella 
partners. I likhet med insatsen i Niger präglas det pågående arbetet av EU:s önskan om 
att utvidga mandatet till att även innefatta arbete kring organiserad, olaglig migration.

MSB:s sekonderade Torbjörn Carlsson, chef för IT enheten (Chief of CIS) i insatsen EUCAP Sahel Niger, där han ger 
en genomgång om hur tekniken fungerar samt visar sina planer för utvecklingen av IT systemet så att insatsen 
kan tillhandahålla en säker och effektiv datakommunikation. Foto: Ulrika Hedman, MSB.
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MSB har stöttat insatsen med en sjuksköterska under första halvåret av 2015, som har 
tagit emot och behandlat de patienter som inkommit till kliniken, såväl akutbesök 
som daglig vård. Under hösten har MSB bemannat insatsen med en sjuksköterska och 
en Transportation and Logistics Officer.

EUAM Ukraina
Den senaste EU-insatsen som startats är EUAM Ukraina som stödjer regeringen och 
nationella aktörer avseende framtagande av koncept, planering och implementering 
av långsiktiga och bestående reformer inom den civila säkerhetssektorn. MSB har 
sedan september 2014 bistått med expertis inom upphandling samt inom IT, radio och 
telefoni. Resultatet av detta är att insatsen har en väl fungerande upphandlings- och 
inköpsorganisation, samt att samtliga anställda har fungerande samband genom 
digitala system samt telefon och radio. Under 2015 har MSB:s bidrag utökats med en 
person för direkt stöd till Deputy Head of Mission, samt tillskott av kvalificerad säkerhets
personal till den operativa verksamheten. 

OSSE Ukraina
OSCE Special Monitoring Mission in Ukraine omfattar observatörs- och monitorerings-
arbete i hela landet vars inriktning är att bidra med stabiliserande fredsbyggande och 
konfliktförebyggande åtgärder, skydd för nationella minoriteter, mänskliga rättigheter, 
stöd till demokratiuppbyggnad, rustningskontroll samt förtroende- och säkerhets-
skapande åtgärder. MSB bidrar till insatsen med en Monitoring Officer stationerad i 
östra Ukraina, vilket resulterat i faktabaserade underlag som beskriver den aktuella 
situationen avseende säkerhet, frihet och mänskliga rättigheter.

MSB:s utsända sjuksköterska Anna Nordén undersöker ambulansutrustningen och den materiel som används i 
insatsen EUCAP Sahel Niger. Foto: Ulrika Hedman, MSB.
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TIPH Hebron
Sverige är ett av sex medlemsländer som sedan 1997 medverkar i TIPH, en civil 
observatörsstyrka på Västbanken med uppgift att förbättra säkerheten för Hebrons 
invånare. TIPH verkar som ett neutralt vittne med uppgift att övervaka efterlevnaden 
av internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Genom en Head of Logistics 
and Administration Division och en Buildings and Transport Manager bidrar MSB med 
positioner som ansvarar för supportfunktionerna inom insatsen. MSB har under året 
bidragit med sjukvård och ständig sjukvårdsberedskap till insatsens personal, utbild-
ning av palestinska kvinnor i första hjälpen och vård av barn, utbildning av insatsens 
personal i hjärt- och lungräddning, samt förbättrade beredskapsrutiner för akuta och 
andra typer av sjukvårdsinsatser. Detta inkluderar utökat sjukvårdssamarbete med 
palestinska och israeliska sjukvårdsresurser.

Övriga insatser inom civil konflikthantering
Under året har MSB även bidragit med personalexpertis till insatserna EUCAP Nestor 
på Afrikas horn samt i avvecklingen av både EUPOL och EUSEC DR Kongo. MSB har 
även get stöd till EU:s högkvarter för GSFPinsatserna (CPCC) i Bryssel i början av året 
med ett behovsbedömningsteam som fick i uppdrag att göra en skadebedömning på 
EUBAM Rafahs förstörda byggnader. En rapport innehållande kostnadsförslag samt 
lösning på hur man kan återuppbygga byggnaderna har levererats till CPCC och 
övriga berörda.

I syfte att stärka EU:s, FN:s och OSSE:s planering och genomförande av civila kris-
hanteringsinsatser ska MSB stödja dessa organisationers högkvarter med personal-
expertis. Sedan juli 2015 stödjer MSB CPCC med en expert vars främsta uppdrag är 
att utveckla och implementera ett standardiserat IT-system för samtliga GSFP-insatser 
samt på högkvarters nivå. MSB stärkte även upp OSSE:s högkvarter i Wien med en 
Talent Manager inom HR under ett par månader under sensommaren.

Vidare har regeringen angett att MSB särskilt ska prioritera ett nära samarbete med 
FN i syfte att stärka Sveriges förhållande till FN och dess medlemsstater under 2015 
och framgent. Inriktningen för det arbetet tas fram i samråd med Regeringskansliet, 
där MSB har tagit fram underlag för sina kompetensområden samt diskuterat priori-
teringar med berörda departement. I november uppvaktade MSB, tillsammans med 
Utrikesdepartementet och Folke Bernadotte Akademin, svenska representationen 
och FN:s högkvarter i New York i ett led att upparbeta kontaktvägar samt utveckla en 
strategi för hur man ska kunna stödja FN:s fredsfrämjande verksamhet på bästa sätt.

Nationell samverkan
I syfte att stärka samverkan inom ramen för civil konflikthantering beslutade reger-
ingen under 2013 att myndigheter som sänder ut personal till GSFP-insatser ska ingå  
i Rådet för myndighetssamverkan inom internationell fredsfrämjande verksamhet. 
Myndigheterna ska samverka kring gemensamma utbildnings- och övningsfrågor, 
göra samordningsvinster, erfarenhetshantering samt bidra till att Sverige har ett 
enhetligt och samordnat agerande i det internationella samarbetet om internationell 
fredsfrämjande verksamhet. Ett exempel på det är att Rådet har diskuterat förut-
sättningarna för svenska myndigheter att sekondera personal till FN sekretariatets 
fredsfrämjande insatser under året. MSB har deltagit i samtliga rådsmöten och 
bidragit till arbetet inom olika samverkansgrupper inom civil konflikthantering. 
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Samrådsgruppen för internationella fredsinsatser har bland annat överenskommit 
riktlinjer för nationella kontingentledare (NCL) inom ramen för GSFP insatser. Under 
året höll samrådsgruppen även ett seminarium som berörde erfarenheter av arbetet 
med att öka antalet svenskar på strategiska tjänster i freds- och krishanteringsinsatser. 
Ett antal frågeställningar identifierades som myndigheter och departement kommer 
att arbeta vidare med. Till verksamhetsresultaten i arbetsgruppen Samverkansforum 
för utbildningsfrågor kan nämnas att forumet har bidragit till stärkt samverkan 
rörande insatsförberedande utbildning genom att deltagande myndigheter har fått 
ökad medvetenhet om pågående policyprocesser rörande utbildning och övning inom 
GSFP och FN. Myndigheterna har också stärkt utbytet om olika pedagogiska metoder 
och angreppssätt för utbildning och övning. Nätverket för säkerhetschefer inom 
utsändande myndigheter har utvecklat samverkansformerna under året för att 
säkerställa ett effektivt utbyte av information med inriktning på sekonderingsverk-
samheten samt humanitära insatser. Myndigheterna är i olika grad mottagare av 
underrättelser från ett antal svenska underrättelse- och säkerhetsorgan. 

Verksamheten i arbetsgruppen Nationellt samverkansforum för FN:s resolution 
1325 och Genderforce styrgrupp beskrivs närmre i avsnitt 9 nedan.
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6. Stärkande av katastrofberedskap
MSB har under 2015 genomfört 20 insatser i 19 länder inom området stärkande av 
katastrofberedskap. MSB har goda förutsättningar att med stöd av myndighetens 
nationella uppdrag bidra positivt till det internationella utvecklingsbiståndet. 
Under 2015 har efterfrågan på bilaterala insatser ökat, framförallt avseende kapaci-

tetsutveckling för nationell krisberedskap, och trenden visar 
på fortsatt efterfrågan. Insatserna har bidragit till en ökad 
motståndskraft i samhällen och länder genom att stärka 
kapaciteten hos ansvariga aktörer att förebygga, förbereda  
sig för samt effektivt hantera kriser och katastrofer.

Det multilaterala stödet har omfattat teaminsatser och ett 
antal enskilda experter till framför allt UNDP, UN-Habitat, 
WFP och Unicef. Samtliga sekonderingar har syftat till att 
under insatsens gång stödja och utveckla organisationens 
förmåga att arbeta med katastrofberedskap och riskredu-
ceringsfrågor. I Nairobi och Bangkok har MSB stöttat WFP:s 
respektive Unicef:s regionala kontor i arbetet med kapacitets-

stärkande för katastrofberedskap. Stödet har omfattat utveckling och genomförande 
av utbildning av personal vid regionala- såväl som landkontor, samt stöd till planering 
och genomförande av aktiviteter med inriktning mot katastrofriskreducering.

Biståndsfinansierat förarbete för bilaterala insatser har under året genomförts i 
Bosnien-Hercegovina, Serbien och Bangladesh med syfte att utveckla långsiktiga 
kapacitetsstärkande insatser till stöd för nationella myndigheter. Dessa insatser 
grundas i myndighetens nationella arbete med katastrofriskreducering, där MSB 
anses ha goda förutsättningar att bidra till en förbättrad sammantagen förmåga i 
mottagarländerna.

Filippinerna
Trots att Filippinerna ansetts ha haft en gedigen och internationellt erkänd katastrof-
hanteringsplan blev det i samband med tyfonen Haiyan i november 2014 tydligt att 
landets myndigheter är i behov av stärkt institutionell kapacitet för att kunna dra nytta 
av de juridiska ramverken som planen innebär. 

Mot bakgrund av detta stödjer MSB sedan augusti 2014 FN:s utvecklingsprogram 
(UNDP) i Filippinerna i deras arbete med katastrofriskreducering efter tyfonens fram-
fart i Visayasregionen. I enlighet med Filippinernas nationella återuppbyggnadsplan 
och UNDP:s återuppbyggnadsstrategi för regionen har man identifierat ett antal 
nyckelaktörer med vilka samarbetet koncentrerats; den regionala myndigheten för 
civilt försvar (OCD), ett antal kommuner, samt det civila samhället organiserat genom 
två NGO:er.

Från MSB:s sida har stödet bestått av tre experter inom katastrofriskreducering som 
jobbat sida-vid-sida med lokala samarbetspartners, samt att MSB donerat räddnings-
utrustning och geografiska informationssystem till samarbetskommunerna. Insatsen 
har på regional nivå framförallt bidragit till att regionala riktlinjer för katastrof-
hantering och beredskap färdigställts, godkänts av OCD, samt delgetts till relevanta 
tjänstemän som även fått vägledning i kris- och beredskapsplanering. 
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På kommunal nivå har stödet genom coaching, evakueringsövningar och användandet 
av modern IT-utrustning bidragit till att lokala tjänstemän fått en stärkt kapacitet 
inom riskanalys, tidiga varningar och beredskapsplanering. Detta har resulterat i 
upprättande och antagande av nya katastrofriskreduceringsplaner samt i en stärkt 
utryckningskapacitet. 

Det är dock på medborgarnivå som insatsen kommit att få störst spridning som ett 
resultat av det arbete som kanaliserats via de två lokala NGO:erna inom ett program 
för Community based disaster risk reduction management (CBDRRM). Programmet har genom-
förts i totalt 26 Barangays (lägsta administrativa nivån under 
kommunerna) och utmynnat i att hela samhällen erhållit en 
större kunskap om risker och sårbarheter i sitt närområde, 
samt om hur de kan använda sig av lokala tidiga varnings-
system. Aktiviteterna på medborgarnivå har vidare skett i nära 
samarbete med berörda kommuner, som kommit att väga in 
lokalt utförda riskanalyser i kommunala planer, vilket bidragit 
till att identifierade risker erkänts och uppmärksammats på en 
institutionell nivå.

På de många workshops som ordnats för att jobba med risk 
och sårbarhetsanalyser har deltagandet dominerats av kvinnor. 
Insatspersonalen har dokumenterat hur riskreducering och 
återuppbyggnad i ökad grad kan genomföras med jämställdhetsperspektiv, exempelvis 
genom upprättande av regelverk som underlättar att kvinnor äger mark och fastigheter, 
samt genom etablering av fora för att öka kvinnors möjlighet till informationsdelning 
och stärkande av kvinnors ledarskap.

Kommuninvånare i utkanten av Tacloban, Filippinerna arbetar med att identifiera risker i sitt närområde, samt peka 
ut särskilt känslig och riskbenägen mark. Foto: Camilla Andersson, MSB.
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Vidare har MSB:s stöd designats på så sätt att det utgjort en plattform för UNDP att 
utgå ifrån när de planerat nya program för en resilient och långsiktigt hållbar utveck-
ling i regionen.

Sammantaget har insatsen bidragit till att öka det filippinska samhällets motstånds-
kraft genom att stärka kapaciteten hos ansvariga aktörer att förbereda sig för och 
hantera kommande kriser och katastrofer.

Irak
Situationen i Irak har det senaste årtiondet präglats av konflikt och instabilitet, men 
har nu förvärrats ytterligare i takt med Islamiska statens agerande i landet. Närmare 
åtta miljoner människor är i behov av skydd och antalet internflyktingar ökar och 
uppgår nu till 3,2 miljoner människor.

Den humanitära situationen ställer därmed stora krav på den irakisk-kurdiska 
regionala regeringen (KRG) att koordinera interna men även externa aktörer för att 
effektivt kunna hantera situationen.

MSB har under perioden oktober 2014 – mars 2015 arbetat med kapacitetsutveckling 
av KRG:s krishanterings och koordineringsförmåga i en insats finansierad av UNDP. 

Insatsen riktades till inrikesministeriets Joint Crisis Coordination 
Centre (JCC) och föll väl ut. Insatsen har resulterat i att en civil 
lägesbilds- och koordineringscentral upprättats, vilket stärkt 
kriskoordineringskapaciteten i regionen.

I början av 2015 fick det nyetablerade krissamordningscentret 
det officiella mandatet av KRG att samordna krishanteringen  
i den kurdiska regionen i Irak, med direkt fokus på den 
nu varande situationen men med ett uttalat syfte att kunna 
hantera alla typer av kriser. Huvudparten av stödet genom-

fördes av interna experter från MSB. Detta har gjort att projektets utformning fått en 
nära anknytning till den ordinarie verksamhet som bedrivs vid MSB. Det finns idag ett 
kontinuerligt fortsatt mentorskap mellan MSB och JCC, vilket sker inom ramen för de 
löpande verksamheterna.

Kapacitetsutvecklingsinsatsen avslutades i mars 2015. MSB fortsatte därefter att stötta 
kunskapsutvecklingen genom att i oktober 2015 via Unicef sekondera en informations-
hanteringsexpert till JCC under sex månader. MSB undersöker för närvarande möjlig-
heten att ytterligare stärka kunskapsutbytet i framtida möjliga kapacitetsutvecklings-
samarbeten med JCC.

Förstudieinsatser
Under 2015 har MSB, på uppdrag av Sida och Ambassaderna, genomfört förstudier i 
Serbien, Bosnien-Hercegovina och Bangladesh. Syftet med dessa har i första hand varit 
att undersöka möjligheter för ett framtida engagemang från Sida och MSB i respektive 
land. Förstudierna har finansierats av Sidas medel för bilaterala samarbeten (landmedel).

Sida efterfrågade under våren 2015 stöd från MSB för att genomföra en förstudie i syfte 
att bedöma möjligheter för Sida att i framtiden genomföra biståndsprojekt i Serbien 
inom ramen för landets nationella program för katastrofriskhantering. Förstudien 
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rapporterades i september 2015. Insatsen resulterade i att Sida och ambassaden i 
Belgrad fått en god insikt i Serbiens förmåga inom katastrofriskhantering samt kun- 
skaper om vilket behov av stöd som finns inom området och hur ett sådant stöd skulle 
kunna se ut. 

På uppdrag av Sida vid ambassaden i Sarajevo genomförde MSB under sommaren 
2015 en förstudie i Bosnien-Hercegovina, för att på ett övergripande plan undersöka 
möjligheter för ett framtida Sidafinansierat stöd inom ramen för området katastrof-
riskreducering. Förstudien rapporterades i juli 2015. Det finns ett tydligt behov av stöd 
inom civilskydd och katastrofriskreducering och relativt goda förutsättningar för att 
genomföra biståndsprojekt i landet. Rapporten listar ett antal områden där behov av 
stöd finns och föreslår en djupare genomgång av dessa.

I den resultatstrategi som antagits för Bangladesh 2014–2020 ingår stärkt motstånds-
kraft och förbättrad anpassningsförmåga mot klimatförändringar, miljöpåverkan och 
naturkatastrofer. Detta är ett område där Sida vill utveckla sitt stöd till landet och 
MSB har på uppdrag av Sida genomfört en förstudie för att bedöma förutsättningar 
för stöd till nationella myndigheter samt att ta fram förslag på samarbetsområden där 
MSB:s kapacitet skulle passa gentemot lokala behov. Ett utkast till förstudie lämnades 
till Sida i december 2015. Arbetet har resulterat i en tydligare bild av inom vilka områ-
den MSB och Sida skulle kunna engagera sig och det fortsatta arbetet inriktas på att 
tillsammans med UNDP och nationella myndigheter planera detta mer i detalj.

De första tälten står redo att ta emot simulerade flyktingar under övningen IPA CAMPEX i Makedonien.  
Foto: Estelle Batt, MSB.
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EU-insatser
Inom ramen för EU:s IPA-samarbete (Instrument for Pre-accession Assistance) genom-
förs ett antal projekt med det övergripande målet att minska sårbarhet för katastrofer 
i mottagarländerna Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro, 
Serbien och Turkiet, samt att föra dessa länder närmare EU:s civilskyddsmekanism. 
IPA-projekten ses som ett viktigt verktyg för kontakt mellan mottagarländerna å ena 
sidan och Europeiska kommissionen samt EU:s medlemsländer å den andra.

Under 2015 har MSB haft en stödjande roll i genomförandet av IPA Civil Protection 
Cooperation Programme II (IPA II), som startade under 2013. Ett konsortium, lett av 
Sloveniens civilskyddsmyndighet och omfattande bland annat motsvarigheter från 
Kroatien, Tyskland, Italien och Sverige, ansvarade för att utföra projektet. Aktiviteter 
omfattade bland annat utbildningar, expertutbyten och övningar. Fältövningen IPA 
CAMPEX 2015, som genomfördes i juni i utkanten av Skopje, simulerade hanteringen 
av en stor flyktingström orsakad av en jordbävning. 

Scenariot krävde att övande länder hjälptes åt att bygga och sköta ett större tältläger. 
Utvärderingen framhöll att lägrets service på ett säkert sätt var tillgängligt för alla, 
inklusive huvudsakliga utsatta grupper, och att grupper och individer med särskilda 
behov följdes upp systematiskt. Övningen genomfördes med både kvinnor och män 
på olika nivåer (från internationella team till statister) även om majoriteten var män. 
IPA II avslutades i november 2015 och bedöms ha uppnått de generella målen.

Ytterligare ett IPA-projekt, IPA Programme for Prevention, Preparedness and Response to Floods 
in the Western Balkans and Turkey (IPA FLOODS), inleddes under 2015. IPA FLOODS syftar 
till att utveckla mottagarländernas kapacitet att hantera översvämningar och kommer 
att pågå till 2018. MSB ingår i ett konsortium liknande det som genomförde IPA II, 
men denna gång lett av Italiens Department for Civil Protection (DPC). Projektet går 
ut på att bygga upp kapacitet inom 3 operativa områden: räddning via båt, högkapaci-
tetspumpning och översvämningsbarriärer. Projektet ska dels ta fram koncept och 
rutiner för landspecifika resurser – som även ska kunna sättas ihop till multinatio-
nella moduler, dels anskaffa utrustning samt arrangera utbildningar och övningar. 
Under hösten 2015 har så kallade Fact-Finding Missions ägt rum i samtliga mottagar-
länder, i syfte att kartlägga varje lands behov och inleda diskussioner om hur dessa 
kan matchas av projektet. 
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7. Tidig återuppbyggnad
MSB har under 2015 genomfört 8 insatser i 6 länder inom området tidig återuppbyggnad.  
Det finns en ökad efterfrågan på stöd inom området tidig återuppbyggnad som är 
kopplad till uppkomsten av större katastrofer. Här har MSB en komparativ fördel som 
flexibel genomförare som snabbt kan infinna sig på plats och påbörja verksamhet i nära 
anslutning till den omedelbara responsfasen. Bakom detta 
ligger en medveten satsning från MSB:s sida att etablera partner-
skap för tidig återuppbyggnad samt ett ökat fokus på hållbara 
resultat och utveckling på global nivå.

Under året genomförde MSB ett antal sekonderingar inom 
tidig återuppbyggnad. Flertalet experter har fokuserat på stöd 
i återuppbyggnadsarbetet i Nepal efter jordbävningarna i maj 
månad, återuppbyggnad efter den tropiska cyklonen Pam i 
Vanuatu och Tuvalu under våren och stöd till UNDP i Irak  
i samband med den pågående konflikten med Islamiska staten. MSB:s huvudsakliga 
samarbetspartner inom tidig återuppbyggnad är FN:s utvecklingsprogram (UNDP), 
vilket reflekteras av stöd globalt och regionalt genom en Inter-Agency Early Recovery 
Advisor på global nivå som har kunnat användas som stöd till pågående och under året 
uppkomna kriser, samt genom sekondering av expertis inom informationshantering 
till klustret för tidig återuppbyggnad i Nepal. Stödet till UNDP avseende tidig återupp-
byggnad är del av ett sammanhållet koncept för samarbetet mellan UNDP och MSB. 
Stödet resulterar i ett stärkt och mer handlingskraftigt kluster för tidig återupp-
byggnad, med möjlighet att snabbt stödja koordinering av tidig återuppbyggnad vid 
katastrofer. Nedan följer några exempel på insatser där MSB arbetat med tidig åter-
uppbyggnad under 2015.

Nepal
Jordbävningarna i Nepal den 25 april och 12 maj 2015 slog hårt mot landet då cirka  
9 000 människor omkom och tiotusentals skadades. Skalven orsakade även omfattande 
skador på kritisk infrastruktur, samt på privatbostäder liksom på offentliga byggnader. 
I särskilt drabbade områden totalkollapsade hela byar. Ackumuleringen av rasmassor 
på och längs med vägar i vissa distrikt utgjorde till en början oöverstigliga hinder för 
humanitär hjälp att nå fram. 

Mot bakgrund av detta inledde MSB och UNDP ett samarbete inom katastrofavfall och 
omhändertagande av rasmassor, vilket snart kom att kompletteras av en omfattande 
plan för rivning av de byggnader som var så pass allvarligt skadade att de var obeboeliga. 
MSB stöttade UNDP i att tillsammans med nationella myndigheter etablera ett rivnings-
program bestående av cirka 2 700 så kallade cash for work-arbetare (civila medborgare 
som får en mindre summa mot att de bistår UNDP och regeringen med enklare manu-
ellt arbete), 88 ingenjörer anställda som FN-volontärer, sex internationella experter 
varav fyra från MSB; samt ett stödteam av lokalanställda på UNDP:s kontor i Katmandu. 
MSB:s experter har framförallt verkat som distriktssamordnare och övervakare av 
rivningsarbetet, där en viktig del bestått i bedömning av byggnaders skick samt i 
kontinuerlig utbildning av lokala ingenjörer. 

Under den tid som MSB:s experter var i landet resulterade programmet i att man i 
de värst drabbade distrikten genomförde skadebedömningar av cirka 4 000 byggnader 
och rev cirka 3 000 osäkra en- och tvåvåningshus, vilket har varit en förutsättning för 
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människor att påbörja återuppbyggnaden av nya hus. I detta återuppbyggnadsarbete 
tar man överlag tillvara på cirka 80 % av rivningsmassorna från de raserade bygg-
naderna. Under en första fas koncentrerades rivningsprogrammet till mindre hus på 
landsbygden som revs manuellt, medan en andra fas kom att fokusera på offentliga 
och mer komplexa byggnader som krävde maskinell rivning. Sammantaget har cirka 
240 000 kubikmeter rasmassor sorterats och återvunnits under MSB-experternas 
ledning. Arbetet har huvudsakligen genomförts av cash for workarbetarna, som 
totalt erhållit cirka 300,000 USD för sin insats, vilket utgjort en viktig resurs för de 
anställda och deras familjer i det omfattande återuppbyggnadsarbetet.

Utöver de utbildningar inom rivning och hantering av ras massor som hållits för de 88 
FN-volontärerna så har MSB:s experter även utbildat ett antal instruktörer samt 40 
ingenjörer från olika jordbävningsdrabbade distrikt, så att arbetet ska kunna fortgå 

med upprätthållen kvalitet även då insatsen avslutats. Utbild-
ningarna har vidare skett i nära samarbete med tjänstemän 
från lokala myndigheter, vilket förankrat kunskap erna och 
gynnat kapacitetsutveckling på en institutionell nivå. 

Insatsen har successivt bidragit till att utveckla rivningspro-
grammet och har kommit att inkludera nya rutiner för säker-
het och arbetsskydd, teknisk träning samt träning i första 
hjälpen, etablering av bättre kommunikationskanaler och 
tydliggörande av ansvarsfördelning bland de många medver-
kande. Ett exempel på ett särskilt intressant verktyg som togs 
fram i en pilotstudie under programmets gång är en mobil-

telefon applikation genom vilken man enkelt och snabbt kan markera och registrera 
data kopplade till drabbade områden, status på byggnader, genomfört arbete och föra 
loggbok över de anställda. Kopplat till genusperspektiv på insatsen kan framhållas att 

Förstörda hushåll efter den tropiska cyklonen Pam i Vanuatu. Foto: MSB.

MSB:s experter har 
utbildat FNvolontärer, 
instruktörer och ett stort 
antal ingenjörer från 
jordbävningsdrabbade 
distrikt, så att arbetet 
kan fortgå även efter  
att insatsen avslutats.
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Trånga gator där behovet att riva farliga byggnader är stort, Chautara, Nepal. Foto: Anna Nordlander, MSB.
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de anställda inom cash for work utgjordes av minst 40 % kvinnor, för att bidra till 
kvinnors ekonomiska egenmakt och deltagande i återuppbyggnaden. Endast 10 % av 
FNingenjörerna var kvinnor. Det finns förhållandevis få kvinnliga ingenjörer i Nepal 
och tyvärr åtnjuter de mindre respekt än sina manliga kollegor. MSB:s experter satsade 
därför på att stärka kvinnorna i deras yrkesroll och framhålla dessa kandidater vid 
genomförande av arbetsuppgifter. 

Insatsen kan sägas ha varit en förutsättning för återuppbyggnadsprocessen i det huma-
nitära skedet likväl som i den tidiga återuppbyggnadsfasen. 

Medan UNDP fick i uppdrag av den nepalesiska regeringen att ombesörja rivnings
arbetet med tillhörande hantering av rasmassor på landsbygden, så fick International 
Organization for Migration (IOM) i uppdrag att göra detsamma i tätbebyggda kommuner 
och stadsdelar. Detta visade sig innebära ett komplext arbete då det fanns ett flertal 
byggnader som översteg 5 våningar, lutade mot varandra samt riskerade att dra ner 
andra hus i den kuperade omgivningen. Som ett led i att bistå IOM i att genomföra ett 
urbant rivningsprogram på ett så effektivt, säkert och miljömässigt hållbart sätt som 
möjligt skickade MSB en avfallshanteringsexpert, miljöexperter, en informatör samt 
en byggnadsingenjör med expertis inom arbetsskydd och säkerhet. Sammantaget har 
stödet till IOM resulterat i rekommendationer för ett säkert rivningsarbete, tekniska 
rivningsplaner, miljöbedömningar för hur man bättre kan ta hand om det avfall som 
inte går att återbruka eller återvinna, samt i rekommendationer för miljömässigt håll-
bar deponering. Under insatsens gång har man eftersträvat en så jämn könsrepresen-
tation som möjligt vid olika informations- och mötestillfällen, samt fått positivt utfall 
när det gäller att öka andelen kvinnor bland lokalanställda. Insatsen har även bidragit 
till att IOM med hjälp av en enkätundersökning under 2016 kommer att fånga upp 
vilken effekt cash for workkomponenten har haft för kvinnor.

IOM stödjer rivning av skadade byggnader i Chautara, Nepal. Foto: Anna Nordlander, MSB.
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8. Nationella och ej biståndsfinansierade insatser
MSB har under 2015 genomfört 53 nationella insatser samt en övrig, icke bistånds-
finansierad insats i form av en stödstyrkeinsats i Nepal. MSB förfogar över ett antal 
förstärkningsresurser som i första hand utvecklats för att svara mot nationella behov 
i samband med olyckor och kriser, vilket i normalfallet är vad som redovisas under 
denna rubrik. Den dominerande händelsen nationellt under 2015 har dock varit de 
insatser som följt på grund av det stora antal människor på flykt som sökt sig till 
Sverige under slutet av 2015. Nedan följer några exempel på insatser från verksam-
hetsområdet nationella och ej biståndsfinansierade insatser under 2015.

MSB:s insatser med anledning av flyktingsituationen
MSB har uppdraget att stödja samordningen av ansvariga aktörers åtgärder och infor-
mation till media och allmänhet vid samhällsstörningar. MSB har också uppdraget att 
inhämta information från berörda aktörer och sammanställa nationella lägesbilder.

I samband med hanteringen av flyktingsituationen har samordning genomförts inom 
ett antal områden såsom boende för nyanlända, process för utvidgat antal anvisnings-
kommuner för ensamkommande flyktingbarn, inklusive samordning av transporter 
kopplat till detta, samordning av frivilligstöd till Migrationsverket och länsstyrelser/
kommuner samt inventeringar av en mängd olika behov i den uppkomna situationen. 
MSB tar inte över ansvaret från andra myndigheter, utan ser till att de får tillfälle 
att samordna sitt arbete i syfte att skapa en effektivare och mer enhetlig hantering. 
I detta uppdrag har MSB lämnat stöd till främst Migrationsverket, länsstyrelser, 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och enskilda kommuner.

Utöver den samordnande rollen har MSB lämnat stöd till Migrationsverket och kom-
muner direkt med boende, logistikstöd samt med samverkans- och ledningsinsatser.

Boendestöd
MSB har erbjudit boende med plats för ett femtiotal ensamkommande flyktingbarn 
vid myndighetens verksamhetsställe i Revinge. Denna insats var ett stöd till Malmö 
stad som har varit hårt ansträngda när det kommer till boendeplatser för barn.

MSB lämnar även stöd till Migrationsverket i form av ett till- 
fälligt tältboende på MSB:s verksamhetsställe i Revinge. I det 
tillfälliga tältboendet finns eluppvärmda tält på 48 kvadrat
meter med sängplatser för 12 personer vardera. Vid årsskiftet 
hade tältlägret en kapacitet att ta emot drygt 200 boende.  
I anslutning till tältboendet finns tillfälliga byggnader med 
toaletter och duschar. Mat levereras i form av catering. 
Boendet bemannas av personal från MSB, Migrationsverket 
alternativt väktare dygnet runt. De första personerna flyttade 
in i tältboendet i december 2015.

I planeringsprocessen för tältboendet genomfördes fokus-
gruppsdiskussioner med nyanlända män och kvinnor separat 
(och farsi- och arabisktalande för sig) i syfte att kvalitetssäkra 
utformningen. Förslag kopplat till bönetält och möjlighet till uppdelning av boende 
utifrån konflikt/utsatthetsfaktorer beaktades. Förslag på uppföljningsmetoder togs 

MSB erbjuder boende 
för ett femtiotal ensam
kommande flyktingbarn 
vid myndighetens verk
samhetsställe i Revinge, 
för 200 personer i Sandö 
samt har byggt upp ett 
tältläger med kapacitet 
för mer än 200 boende  
i Revinge.
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fram för att säkra att samtliga boende har tillgång till service- och säkerhetsarrange-
mang oberoende av kön eller andra relevanta faktorer.

För att stödja Migrationsverket har även ett boende vid MSB:s verksamhetsställe på 
Sandö upprättats. Boendet som är ett långtidsboende för upp till 200 personer sker i 
lokaler som MSB hyr för ändamålet och är avsett för familjer som sökt asyl och väntar 
på att deras ansökan ska behandlas. Planen för boendet är att stödja Migrationsverket 
under en 3-årsperiod.

Logistikstöd
MSB har bistått Malmö stad med campkoordinatorer 24/7 till posthusplatsen vid Malmö 
centralstation under den initiala uppstartsperioden på två veckor. MSB:s insats bidrog 
till att rutiner och procedurer implementerades för att säkerställa driften av posthus-
platsen vilket inkluderade bemanning, transporter, förtäring, säkerhet samt generell 
samverkan och koordinering mellan myndigheter. Insatsen bidrog till att möjliggöra 
att Malmö stad kunde starta aktiviteten på posthusplatsen på ett effektivt sätt samt 
underlättade för berörda aktörer som bedrev verksamhet på platsen. 

MSB har vidare bistått Migrationsverket med logistikpersonal för ankomstprocessen 
av flyktingar i region syd. Initialt bedrevs arbetet 24/7 i Trelleborgs hamn. Insatsen 
ändrade efter den initiala responsen karaktär och övergick därefter till att etablera en 
ankomstcentral. Ett syfte med ankomstcentralen var att möjliggöra för att berörda 
aktörer skulle kunna uppnå en ökad samverkan, utforma arbetsprocesser som skulle 
leda till en ökad registreringskapacitet, reducera antalet oregistrerade asylsökande på 
ankomstboenden samt att begränsa antalet oregistrerade som anlände till Sverige. 
Insatsen bidrog till att Migrationsverket fick en ökad kapacitet att hantera krisen med 

MSB personal Rickard Uppenberg, camptekniker, arbetar med att sätta upp tält i Sandö. Foto: Anna Hjärne, MSB.
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de tillgängliga resurser av materiel och personal som fanns 
inom den egna organisationen. Insatsen bidrog vidare till att 
identifiera behov som behövde externt stöd för att åtgärdas. 

Stöd har vidare givits till Migrationsverket med tält som har 
rests vid verkets olika anläggningar i Malmö, Kållered, Solna, 
Hägersten, Flen, Norrköping, Östersund, Lindesberg och 
Hedemora för att öka väntrumskapaciteten. Totalt har 25 tält 
satts upp på olika platser i landet. MSB hade ansvar för att 
sätta upp tälten samt för att utrusta dem med belysning, 
elcentraler och värmare. Migrationsverket ansvarade för alla 
eventuella tillstånd, drift, underhåll och framtida omhändertagande av materielen. 
Insatsen bidrog till att Migrationsverket fick en ökad kapacitet att kunna erbjuda 
väntrumsplatser med tak över huvudet på de olika anläggningar där de bedriver 
verksamhet. Vidare bedöms insatsen ha haft en positiv inverkan på asylsökandes 
situation i regi streringsprocessen och att en ökad värdighet i mottagandet uppnåddes. 

MSB har även bistått Migrationsverket i region mitt med två logistiker som utgjorde 
ett mobilt arbetslag som kunde verka och arbeta i regionen med syfte att rekognos-
cera logistikbehov vid de olika lokal kontoren och boendena samt hantera uppsättande 
av väntrumstält. Insatsen bidrog till att stärka Migrationsverkets kapacitet och effek-
tivitet kopplat till logistiska processer och rutiner vid Migrationsverkets lokala kontor 
och boenden. Vidare bidrog insatsen till att logistiska utmaningar och svårigheter 
identifierades och att konstruktiva lösningar identifierades och implementerades. 
Insatsen bedöms också ha stärkt Migrationsverkets förmåga att kunna genomföra en 
mer samordnad och effektiv koordinering i regionen. 

Stab och ledning
MSB har lämnat stöd inom stab och ledning till såväl Migrationsverkets huvudkontor 
som dess regionkontor. Stödet har utformats i nära dialog med Migrationsverket och 
skett i form av att personal sekonderats till Migrationsverkets kontor. Till region-
kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö samt till huvudkontoret i Norrköping 
har stödet bestått av personal med god erfarenhet av stabs- och ledningsarbete, som 
fungerat som både metodstöd och deltagit i själva stabsarbetet. Den utsända persona-
len har varit involverad i utformandet av respektive stab och 
dess arbetsuppgifter, liksom i att samordna det stöd som 
Försvarsmakten bidrar med till Migrationsverket. Utöver 
stödet inom stab och ledning har även stöd lämnats inom ett 
antal olika områden, i olika utsträckning till de olika kontoren. 
Exempel på områden som stöd lämnats inom är logistik, 
samordning av frivilligresurser, HR-frågor, boende frågor och 
kommunikation.

Arbetet med att upprätta Migrationsverkets staber har lett till 
att arbetet med att hantera den situation som Migrationsverket 
är ställt inför med ett stort antal flyktingar ankommande till 
Sverige, har kunnat ske med högre kapacitet och bättre förmåga. Upprättandet och 
driften av staberna har lett till stärkta former för samordning av arbetet mellan 
Migrations  verkets respektive regionkontor samt med huvudkontoret.

MSB:s logistikstöd för 
väntas ge Migrations
verkets lokalkontor större 
kapacitet att erbjuda 
väntrumsplatser, vilket 
skapar en förbättrad 
situation för de anlän
dande.

Arbetet med att upprätta 
Migrationsverkets staber 
har lett till att arbetet 
med att hantera ett stort 
antal flyktingar kan ske 
med högre kapacitet och 
bättre förmåga.



42   INSATSVERKSAMHETEN 2015

Vidare har dessa insatser lett till att Försvarsmaktens stöd till Migrationsverket kunnat 
fasas in på ett mer effektivt sätt, samt att detta stöd kunnat bygga vidare på det som 
åstadkommits av MSB:s utsända.

Utsänd personal som lämnat stöd inom de områden som nämns ovan har lett till att 
Migrationsverkets kapacitet inom respektive område ökats, samt att frågor som tidigare 
inte hanterats, såsom exempelvis samordning av resurser från frivilliga försvarsorganisa-
tioner, nu omhändertagits. Det HR-stöd som MSB bidragit med kan också nämnas, vilket 
syftat till att samordna de behov av specifik personal som Migrationsverket har med 
de erbjudanden om personal som andra statliga myndigheter lämnat. Denna samordning 
har lett till ett effektivt utnyttjande av de resurser som ställts Migrationsverket tillhanda.

Övriga nationella insatser 
MSB har i uppdrag att stödja Sveriges kommuner med förstärkningsresurser i situationer 
då de lokala och regionala resurserna är uttömda eller då händelsen är så komplex till 
sin karaktär att en enskild kommun inte förväntas ha beredskap med resurser för att 
hantera händelsen. MSB har för dessa ändamål förstärkningsresurser inom områdena 
skogsbrand, översvämning, CBRN, oljeskydd, sök och räddning, flygmedicinsk evaku-
ering samt värdlandsstöd (dvs stöd till en region som behöver ta emot internationell 
hjälp). Under året har även arbete inletts med att ta fram ett operativt stöd inom 
samverkan och ledning som en följd av behov som uppkommit vid exempelvis skogs-
branden i Västmanland 2014.

MSB:s generaldirektör Helena Lindberg och MSB:s personal Lars Johansson och Rickard Wennergrund som arbetar 
med logistikstöd till Migrationsverket för ankommande flyktingar. Foto: MSB.
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År 2015 var vädermässigt inte extremt, vilket gjorde att varken skogsbränder eller 
översvämningar krävde nationella förstärkningsresurser. En oljeskyddsinsats genom-
fördes på Gotland under april månad som en följd av en mindre mängd olja av okänt 
ursprung som flöt i land på Södra Gotland. Mer frekvent har CBRNresurserna använts 
under 2015, dock ej i högre utsträckning än de senaste åren. 17 insatser genomfördes 
med förstärkningsresurserna för avancerad indikering i syfte att identifiera okända 
kemikalier. 14 insatser genomfördes med kemresurserna, främst för att hantera tank- 
bilsolyckor och industribränder med kemikalier inblandade. Slutligen genomfördes 
en saneringsinsats för att sanera insatspersonal efter en industribrand.

Stöd till konsulär insats i Nepal
Efter jordbävningen i Nepal i slutet av april deltog sex personer ur Stödstyrkan från 
MSB, Socialstyrelsen och Polisen med att stödja Utrikesdepartementet i arbetet med 
att bistå svenskar som önskade lämna landet eller som var i behov av annat stöd. 
Personalen deltog bland annat i säkerhetsbedömningar, krisstöd och lättare sjukvård 
samt lämnade visst logistik- och teknikstöd. Bland annat bemannades ett mottagnings-
center på flygplatsen för att kunna lämna information och stöd till svenskar i området.
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9. Jämställdhet, miljö och säkerhet
MSB arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhets-, miljö- och säkerhetsper-
spektiven i insatsverksamheten utifrån målbilden att MSB:s operativa verksamhet är 
ledande inom dessa områden 2018. MSB ska på ett strukturerat sätt utveckla de opera-
tiva leveranserna utifrån ett jämställdhets-, miljö- och säkerhetsperspektiv för att höja 
kvaliteten i den operativa verksamheten och för att kunna bidra till långsiktiga och 
hållbara resultat.

Jämställdhet
MSB:s arbete för jämställdhet och mångfald i insatsverksamheten grundas bland annat 
på skrivelser i regleringsbrev, Sveriges policy för humanitärt bistånd och FN:s säker-
hetsråds resolutioner 1325 och 1820. Målsättningarna för insatsverksamheten är att 
kvinnors och mäns, flickors och pojkars olika situation och behov påverkar insatsens 
utformning, att kvinnors deltagande påverkar insatserna och kvinnors kapacitet till - 
varatas, att personal som arbetar med insatsverksamheten har en god förståelse för 
och förmåga att arbeta för jämställdhet och mångfald samt att det är en prioriterad 
fråga i dialogen med samarbetsorganisationer.

Under 2015 inkluderades flera åtgärder för jämställdhetsintegrering i verksamhets-
planen utifrån rekommendationer från två externa studier som undersökte hur MSB:s 
operativa verksamhet genomsyras av ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Exempel-
vis har ett system för Gender Focal Points på avdelningsledning och enheter implemen-
terats. Ett förslag på ett system har också utvecklats, som klargör vilka insatser som 
ska hålla en högre ambitionsnivå inom jämställdhetsintegrering utifrån olika insats-
typers möjliga påverkan på jämställdhet. Jämställdhetsintegrering av rekognoserings-
resor inför internationella insatser har också utvecklats ytterligare i en intern work-
shop (som ingår i en mer sammanhållen checklista för rekognoseringsresor som ska 
tas fram 2016). 

Kunskap hos insatspersonalen

Kunskap och förmåga hos insatspersonal är en viktig bas för att möjliggöra att ett 
jämställdhetsperspektiv genomsyrar insatsverksamheten. MSB strävar efter att all 
personal på insats är utbildad i resolution 1325 och har kunskap om kvinnors och 
mäns behov och roller i konflikt och postkonfliktsituationer. Till sitt stöd har insats-
personal verktyg såsom MSB:s handbok i jämställdhet och briefing inför utresa om 
jämställdhets och mångfaldsaspekter kopplat till geografisk kontext, partnerorgani-
sation och arbetsuppgifter. Även utbildningsverksamheten bildar en grund för detta 
arbete. Beställningsmallen av utbildning för operativ personal har utvecklats under 
året för att förtydliga jämställdhetsintegrering och säkra att en miniminivå uppnås. 

2015 deltog 89 personer i MSB:s introduktionsutbildning (där bland annat FN:s 
säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 ingår), av dessa var 25 kvinnor (28 %). 
Ambitionen är dock att minst 40 % är kvinnor, men det påverkas även av andelen 
kvinnor bland rekryterad personal. Vad gäller övriga fokusutbildningar så strävas 
alltid efter att integrera ett genusperspektiv. Kursen Overview Course on Disaster Risk 
Reduction, Respons and Recilience inkluderade genusaspekter kopplat till området katastrof- 
 riskreducering. Under 2015 genomgick 17 personer kursen, varav 9 kvinnor (53 %).



INSATSVERKSAMHETEN 2015   45

Ökad jämställdhet i personalförsörjning till insatser 

Under året har arbetet med att genomföra MSB:s handlingsplan för jämn könsfördel-
ning vid bemanning av insatser fortsatt. Målsättningen är att minst 40 % av MSB:s 
utsända är kvinnor. Handlingsplanen innehåller åtgärder kopplade till kommunika-
tion, rekrytering och personalförsörjning till insatser. Under året har arbetet med 
positiv särbehandling av kvinnor fortsatt i samband med rekrytering, utbildning 
och övning – för att öka kvinnors möjlighet att bli antagna till kommande insatser. 
Förutsättningarna för arbetet med en jämnare könsfördelning och större mångfald 
har stärkts genom att exempelvis systematiskt framhålla och diskutera könsuppdelad 
statistik på enheten för operativ personal. Jämställd kommunikation har diskuterats 
internt i syfte att nå rätt med kommunikation och texten ”Kvinna eller man – genus-
medvetenhet i MSB:s insatsverksamhet” har spridits i MSB:s kanaler på sociala medier. 
Initiala kontakter har tagits med Försvarsmakten för ett framtida samarbete för att 
öka andelen kvinnliga experter inom profilerna IT och ICT. Under året genomförde 
också MSB, för andra året i rad, en särskild eventdag för kvinnor som är insatspersonal i  
MSB:s personalpool. Syftet var att inspirera kvinnor att delta i utvecklingen av insatsverk-
samheten samt att skapa ett forum för dialog kring frågor som rör ett ökat deltagande 
av kvinnor i insatsverksamheten. 36 kvinnor deltog och dagen gav många värdefulla 
synpunkter och förslag på utvecklingsuppdrag att ta med i den fortsatta planeringen.

Under 2015 rekryterades 141 personer till MSB:s personalpool, av dessa utgjordes 31 % 
av kvinnor. Detta är en lägre siffra än 2014 då det rekryterades 36 % kvinnor. Dock 
ligger 2015 års siffror i linje med nivån under de senaste åren, då genomsnittssiffran 
(2006–2014) för antal rekryterade kvinnor till poolen ligger på 32 %. Rekryteringen 
2015 innefattade framförallt insatspersonal inom byggnation, informationshantering 
och katastrofhantering. 

Inom bemanningen av insatser har antalet kontrakterade kvinnor sjunkit något 
under 2015 jämfört med året innan. Under 2015 anställdes 26 % kvinnor vilket kan 
jämföras med 31 % 2014 och 26 % 2013. Det totala antalet kontrakterade personer 
har dock aldrig varit så högt som under 2015 med 328 kontrakterade personer. Under 
2014 var denna siffra 298, under 2013 var den 229 och under 2012 203 personer. 
MSB:s mandat och verksamhetsområde påverkar inkommande förfrågningar och i 
vissa fall fokuseras dessa till traditionellt mansdominerade yrkesgrupper. Större 
personalkategorier på insats 2015 innefattade bland annat byggnation, informations-
hantering och katastrofrespons till Nepal. Under 2014 påverkades könsfördelningen 
på insatsstatistiken positivt av andelen kvinnor som rekryterades och kontrakterades  
i ebolaresponsen. 

Insatser och samarbeten kopplat till jämställdhet 

Vissa insatser har större förutsättningar att genomföras med genusperspektiv och bidra 
till jämställdhet. Till dessa hör insatser som huvudsakligen syftar till ökad jämställdhet 
eller som har en relativt direkt påverkan på kvinnor, män, flickor och pojkar samt 
marginaliserade grupper som riskerar att drabbas eller har 
drabbats av en kris eller katastrof. Se exempelvis rapportering 
om anpassning av internflyktingcampen i Irak utifrån olika 
boendes behov (avsnitt 3 ovan). Även insatser som har en mer 
indirekt påverkan på drabbad befolkning och lokalsamhället 
genom åtgärder såsom lokalanställningar, utbildningar och 
lokala inköp påverkar jämställdhet (såsom kvinnors ekonomiska 

Under 2015 har antalet 
förfrågningar kopplat  
till expertis inom jäm
ställdhet och könsbas
erat våld ökat.
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egenmakt). Läs exempelvis om arbetet med att inkludera kvinnor i cash for work pro-
gram för att röja rasmassor i Nepal (avsnitt 7 ovan) och om lokalanställningar som 
beaktar jämställdhets, mångfalds och konfliktaspekter i CAR (avsnitt 3).

Under 2015 har antalet förfrågningar kopplat till expertis inom jämställdhet och köns-
baserat våld ökat. Detta gäller dels etablerade humanitära samarbetsorganisationer 
såsom WFP och Unicef, men även aktörer som arbetar med jämställdhet och köns
baserat våld som huvudsyfte, såsom UN Women och UNFPA. Detta har under året 
föranlett en ökad rekrytering av expertis inom dessa områden och framtagande av 
nya profilbeskrivningar för experter inom jämställdhet och könsbaserat våld. I nuläget 
stödjer MSB WFP med en genusexpert som sedan oktober 2015 arbetar med att stödja 
WFP:s nyetablerade landkontor i Libanon med jämställdhetsintegrering i program, 
uppföljning och kapacitetsutveckling utifrån organisationens genuspolicy. Läs även om 
MSB:s stöd till Unicef med en specialist på könsbaserat våld i Nigeria (avsnitt 3 ovan).

MSB har även deltagit i den myndighetsgemensamma styrgruppen Genderforce, 
som består av handläggare för resolution 1325 vid Försvarsmakten, Folke Bernadotte-
akademin, Polisen och Kvinna till Kvinna. Inom ramen för detta samarbete har MSB, 
FBA och Försvarsmakten under året avslutat Gender Coachprogrammet 2013–2015. 
Programmet syftade till att stärka höga chefer inom myndigheterna i jämställdhets-
integrering och genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 inom ramen 
för sin verksamhet. Programmet ledde bland annat till en tydligare inkludering av 
jämställdhet i verksamhetsplanen för avdelningen för samordning och insats inom 
MSB. Myndigheterna har även samarbetat kring sammanställningen av indikators-
rapporten för 1325. MSB har även deltagit i Nationellt samverkansforum för 1325 där 
representanter för myndigheter, departement samt civilsamhället diskuterar genom-
förande av resolutionen och utbyter information. Under 2015 genomfördes ett möte i 
detta forum där, utöver informationsutbyte, Försvarsmakten ledde diskussioner kring 
hur resolution 1325 fungerar i en svensk konfliktkontext. 

Miljö
Under 2015 har MSB förtydligat sitt myndighetsövergripande arbete med miljö- och 
miljöledning. Utifrån en miljöutredning har fyra miljöaspekter identifierats där MSB 
ska fokusera sitt miljöarbete: myndighetsuppdraget, transporter, resursförbrukning 
och energiförbrukning. Inför 2015 års verksamhet genomfördes också en miljöutred-
ning på avdelningen för samordning och insats som tydligt prioriterat MSB:s arbete 
för de kommande åren till fyra områden. Dessa är: grön profil på insatsverksamheten, 
humanitärt miljöstöd, stöd till miljökatastrofer samt miljö och klimatanpassning i 
katastrofriskreducerande verksamhet.

Miljörådgivning i fält 

2012 etablerade MSB expertprofilen miljörådgivare i fält (Environmental Field Advisors) 
som ett internt stöd i syfte att minska den negativa miljöbelastningen från de egna 
materiel- och logistiktunga insatserna, samt för att integrera miljöfrågor i projektstöd 
till övriga insatser. Profilen har blivit ett efterfrågat och uppskattat stöd även hos 
samarbetsorganisationerna, framförallt har OCHA visat stort intresse. Under slutet av 
2015 genomfördes en utbildning av Environmental Field Advisors för att stärka MSB:s 
resurser inom området. MSB kommer därför ha en stärkt kapacitet inom miljö-
området framgent.
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Under april och maj 2015 inträffade den svåra katastrofen i Nepal med jordbävningar 
som orsakade omfattande skador på byggnader i stora delar av landet. För att redu-
cera rasrisker för människor som bor kvar i de drabbade byarna och för att underlätta 
återuppbyggnaden behöver de förstörda och skadade byggnaderna rivas och fraktas 
bort. Under 2015 har MSB sekonderat personal till IOM i Nepal för att stötta med 
teknisk kunskap om att riva större och komplicerade byggnader inne i tätbebyggda 
samhällen i Nepal. Som ett komplement till den insatsen har MSB även sekonderat 
miljöstöd till IOM i Nepal. Personalen har stöttat med att göra miljöbedömningar av 
byggnadsmaterial inför rivning, stöd till val av metod för omhändertagande eller 
återvinning samt stöd till val och utformning av deponiplatser för icke återvinnings-
bara rivningsmassor. Läs mer om insatsen i avsnitt 7 ovan.

Avstjälpningsplats för rivningsavfall i Chautara, Nepal. IOM stöttar lokala myndigheter med rivning av officiella 
byggnader som totalskadats samt privata byggnader som riskerar skada befolkningen. Foto: Anna Nordlander, MSB.
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Säkerhet
Säkerhetsarbetet har under året i huvudsak bedrivits inom områdena stöd till internatio-
nella insatser, stöd till andra myndigheter som verkar internationellt, samt utbildning.

Stöd till internationella insatser

Arbetet bedrivs i första hand som proaktivt arbete, dvs att genom analyser och sam- 
verkan med internationella partners förutse vilka risker som föreligger så att dessa 
risker kan beaktas. Beslutsfattande chefer samt utsänd personal ska känna till riskerna 
för att kunna fatta beslut om deltagande vilket görs i en så kallad säkerhetsöversikt. 
Under året har cirka 170 säkerhetsöversikter gjorts för olika insatser. Målsättningen 
är att få en god bild av miljön på plats där arbetet ska bedrivas och ett antal rekogno-
seringar och uppföljningar har genomförts i bland annat Somalia, Irak, Kamerun, 
Nigeria, Jordanien och Sydsudan. I Somalia har ett kontinuerligt säkerhetsarbete varit 
en avgörande komponent för att kunna slutföra uppdraget att stödja regeringen med 
en biståndskoordinator, främst genom specialanpassade säkerhetslösningar.

I det bilaterala stödet till de kurdiska myndigheterna i Erbil, Irak, har MSB även haft 
en person med säkerhetsansvar som insatspersonal för att kunna genomföra verksam-

heten på ett säkert sätt i samband med byggnationen av en 
lägesbilds- och koordineringscentral (se avsnitt 6).

Kamerun och Nigeria är två andra länder med ett komplext 
säkerhetsläge. I båda länderna har MSB haft insatspersonal i 
de norra delarna i närheten av Boko Harams fästen. Tack vare 
tidiga rekognosceringar och kontinuerlig uppföljning har MSB 
bidragit till att möjliggöra viktig humanitär närvaro för FN så 
att de kunnat verka för att stödja den omfattande internflyk-
tingsituation som uppstått i länderna.

I slutet av året har MSB även genom rekognoscering och närvaro med säkerhetsråd-
givare möjliggjort uppstarten av arbetet med byggande av lätta basläger för IOM i 
Sydsudan, för att öka förutsättningarna att nå ut med humanitär hjälp till den hårt 
ansatta befolkningen och internflyktingar.

Totalt sett har MSB:s säkerhetsarbete bidragit till att öka effekterna av det humanitära 
arbetet i många kontexter med ett besvärligt säkerhetsläge.

Stöd till andra myndigheter som verkar internationellt

MSB:s hantering av säkerheten runt internationell verksamhet har ett gott förtroende 
och ett flertal nya myndigheter har under året sökt stöd med både hanteringen av den 
utsända personalens säkerhet samt med den egna myndighetens hantering av den- 
samma inom ramen för arbetsgivaransvaret. Formaliserat stöd har upprättats med 
bland annat SMHI, SCB, Kriminalvården och Riksrevisionen. Sedan tidigare stöds 
Utrikesdepartementet, Sida, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket, Domstolsverket 
och Skatteverket.

MSB:s säkerhetsarbete 
har bidragit till att öka 
effekterna av det huma
nitära arbetet i många 
kontexter med ett be
svärligt säkerhetsläge.
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Utbildning

Utbildning är en viktig del av MSB:s säkerhetsarbete. Primärt sker utbildning för  
att säkerställa att MSB-personal som jobbar med internationella insatser ges bästa 
möjliga säkerhetsmässiga förutsättningar vid rekognosering, uppföljning samt övriga 
tjänsteresor. Mottagare är i första hand Avdelningen för samordning och insats egen 
personal men externa myndigheter bjuds även in som deltagare till självkostnadspris. 
Även UD:s administrativa personal erhåller säkerhetsutbildning genom MSB. Vidare 
deltar säkerhetsrådgivare vid MSB:s introduktionsutbildning samt har på förfrågan 
hjälpt ett antal myndigheter med skräddarsydda utbildningar. Under året har följande 
utbildningar genomförts:

 f 1 kurs i Fältsäkerhet i urban miljö

 f 4 kurser i Fältsäkerhet i medelriskmiljö

 f 2 kurser i Fältsäkerhet i högriskmiljö

 f Utbildning av Skatteverkets internationella personal

 f Utbildning av Åklagarmyndighetens internationella personal

 f Utbildning av Migrationsverkets personal som stöttar mottagande på Sicilien

 f Utbildning åt SIDA för andra myndigheter samt NGO:er
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10 Insatsstatistik och ekonomi
I detta avsnitt redovisas insatsstatistik för MSB:s insatser under 2015, inklusive  
den ekonomiska redovisning som efterfrågas specifikt för denna rapport i MSB:s 
regleringsbrev. 

Tabell 1. Antal insatser per insatskategori 2013–2015

Insatskategori 2015 2014 2013

Humanitära insatser 126 129 113

Humanitär minhantering 2 5 7

Tidig återuppbyggnad 8 8 8

Civil konflikthantering 16 16 13

Stärkande av katastrofberedskap 20 18 16

Totalt bistånd 172 176 157

Nationella stödinsatser 53 36 42

Stödstyrkan 1 0 1

Insatser i icke biståndsland 0 0 0

Totalt icke bistånd 54 36 43

Summa samtliga insatser 226 212 200

MSB har under 2015 genomfört 226 insatser, varav 172 internationella biståndsinsatser 
och 54 insatser nationellt. Detta innebär att insatsantalet internationellt är i stort sett 
oförändrat på den höga nivå som rapporterades för 2014, medan insatsantalet natio-
nellt ökat betydligt.

Orsaken till de fortsatt höga siffrorna för biståndsinsatser är främst det fortsatt stora 
antalet humanitära katastrofer i världen, som exempelvis Syrienkrisen, Islamiska 
statens fortsatta härjningar, ebolautbrottet i Västafrika samt den stora jordbävningen 
i Nepal. Ökning en av antalet nationella insatser är i sin helhet hänförlig till insatser 
som genomförts mot bakgrund av 2015 års stora mottagande av människor på flykt. 
Totalt sett har MSB aldrig tidigare haft ett så stort antal samtidigt pågående insatser 
under ett enskilt år som under 2015.

Tabell 2. Antal insatser per samarbetspartner inom FN 2013–2015

FN-organ 2015 2014 2013

Unicef 37 37 32

OCHA 34 30 23

WFP 28 28 29

UNHCR 18 24 26

UNDP 13 11 8

UNMAS/UNOPS 1 2 13

Summa 131 132 131
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MSB är så kallad standby partner till ett antal FN-organ, för att snabbt kunna bidra 
med stöd vid behov. Dessa partners är de vanligaste uppdragsgivarna i den internatio-
nella biståndsverksamheten, även om andra uppdragsgivare också förekommer.

I tabell 2 visas antal insatser per standby partner under de senaste tre åren. Mätt som 
antal insatser är storleksordningen på MSB:s stöd till de olika FN-organen på likvärdig 
nivå under 2015 som under året dessförinnan. Den låga siffran för UNMAS/UNOPS har 
sin bakgrund i avsaknaden av samarbetsavtal under 2015.

Under 2014 och 2015 är också Världshälsoorganisationen (WHO) en betydande 
mottagare inom FN-systemet av stöd via MSB med anledning av ebolautbrottet i 
Västafrika. Detta avspeglas inte i tabell 2, eftersom MSB inte har något standby 
partneravtal med WHO.

Tabell 3. Antal biståndsinsatser per insatsland 2015

Insatsland Antal insatser

Irak 18

Nepal 13

Sierra Leone 8

Jemen 8

Ukraina 8

Malawi 7

Somalia 7

Centralafrikanska republiken 6

Sudan 5

Vanuatu 5

Kamerun 5

Övriga länder 82

Summa 172

Under 2015 genomförde MSB totalt 172 biståndsinsatser i 50 länder. Detta kan jämföras 
med 2014, då MSB genomförde 176 insatser i 46 länder. Det stora antalet humanitära 
katastrofer som pågått under hela eller delar av dessa båda år avspeglas i det faktum 
att MSB aldrig genomfört så många internationella biståndsinsatser som under dessa år.

Allra flest insatser under 2015 genomfördes i Irak, ett land som påverkats starkt såväl 
av Syrienkrisen som av Islamiska statens framfart i regionen, två orsaker som i sig 
påverkas av varandra. Näst flest insatser genomfördes i Nepal, som ett resultat av den 
kraftiga jordbävningen i april 2015.
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Tabell 4. MSB:s finansiärer och intäkter för biståndsinsatser 2013–2015 (mnkr)

Finansiär 2015 2014 2013

Sida 159,9 170,2 118,6

Regeringskansliet 37,8 35,5 38,2

FN 7,7 6,4 7,2

EU 5,3 6,0 -

DFID 0,6 0,5 -

Totalt 211,3 218,6 164,0

MSB:s biståndsinsatser finansieras med externa medel, i enlighet med bestämmelserna 
i myndighetens instruktion. Den stora efterfrågan på biståndsinsatser under 2015 
avspeglas i volymen på finansieringen under året. Intäkterna för genomförande av 
biståndsinsatser uppgick under 2015 till 211,3 mnkr. Detta är marginellt lägre än 2014, 
men betydligt högre siffror jämfört med åren dessförinnan.

Tabell 5. Kostnader för insatsverksamhet inom civil konflikthantering 2015 (mnkr)

Insats Belopp (mnkr)

EULEX Kosovo 9,2

EUPOL Afghanistan 5,3

TIPH Västbanken 4,8

EUCAP Nestor Afrikas horn 3,5

EUMM Georgien 3,1

EUAM Ukraina 3,1

EUCAP Sahel Niger 1,9

Nationell expert 1,6

EUCAP Sahel Mali 1,2

OSSE Ukraina 1,1

EUBAM Rafah Damage Assessment 0,6

EUSEC DR Kongo 0,6

EUPOL DR Kongo 0,1

Förvaltningskostnader insatsverksamhet 0,9

Insatsnära verksamhet 0,8

Summa 37,8

Kostnaderna för MSB:s arbete inom civil konflikthantering har under året fördelat 
sig enligt siffrorna i tabell 5. De totala kostnaderna uppgår till 37,8 mnkr, vilket kan 
jämföras med 35,5 mnkr för 2014.
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Verksamheten handlar huvudsakligen om genomförande av insatser inom EU:s gemen- 
samma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Insatserna i Kosovo och Afghanistan är de 
personellt och ekonomiskt mest omfattande insatserna bland dessa insatser. Omfatt-
ningen av MSB:s stöd inom civil konflikthantering styrs av ett särskilt regleringsbrev, 
där det framgår vilka insatser som MSB ska bidra till, samt minsta eller högsta belopp 
för MSB:s kostnader för respektive insats.

Tabell 6. Kostnader per organisation finansierat av Sida 2013–2015 (mnkr)

Organisation 2015 2014 2013

WFP 37,2 25,4 15,6

WHO 33,0 37,6 -

OCHA 28,1 23,1 32,7

Unicef 22,9 19,0 13,7

UNHCR 12,6 25,2 23,0

Nationella myndigheter 9,9 18,1 -

UNDP 9,3 8,7 3,1

GOAL 2,3 - -

UN-Habitat 1,4 2,0 -

UNISDR 0,6 1,2 -

UNRWA - 1,6 3,1

ICRC - 1,5 -

UNMAS -0,4 3,0 20,2

Övrigt - 3,8 7,2

Summa 156,8 170,2 118,6

Sida är den enskilt största finansiären av MSB:s biståndsinsatser. Denna finansiering 
går i huvudsak till stöd till olika FN-organ. Tabell 6 visar till vilka organisationer som 
MSB:s Sidafinansierade stöd gått, i form av kostnader för genomförda insatser.

WFP var under 2015 den största mottagaren av insatser från MSB. Stödet till WHO låg 
fortsatt kvar på en hög nivå, vilket i sin helhet förklaras med insatser relaterat till 
ebolautbrottet i Västafrika.

Orsaken till att summan för Sidafinansiering skiljer sig mellan tabell 4 och tabell 6 
är att tabell 4 visar intäkter och tabell 6 visar kostnader. Under 2015 har det uppstått 
en differens mellan intäkter och kostnader som en följd av den bokföringsmässiga 
hanteringen av ett i tidigare årsrapport redovisat underskott för transportkostnader  
i samband med MSB:s stöd till Filippinerna efter tyfonen Haiyan under 2013.
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Tabell 7. Kostnader per insatsland 2015 (mnkr)

Land Belopp (mkr) Land Belopp (mkr)

Afghanistan 5,9 Mali 2,2

Bangladesh 0,4 Moçambique 0,5

Bosnien-Hercegovina 0,1 Nepal 39,2

Burma 1,2 Niger 1,9

Centralafrikanska republiken 9,5 Nigeria 2,0

DR Kongo 2,9 Pakistan 0,7

Egypten 1,0 Palestina 5,8

Etiopien 1,3 Senegal 1,2

Filippinerna 2,9 Serbien 0,6

Georgien 3,1 Sierra Leone 5,0

Irak 12,5 Somalia 9,7

Jemen 2,5 Sudan 1,8

Jordanien 2,7 Sydsudan 2,1

Kamerun 4,4 Tanzania 0,8

Kenya 0,9 Tchad 1,6

Kongo Brazzaville 0,5 Turkiet 2,2

Kosovo 9,2 Uganda 2,0

Libanon 0,6 Ukraina 7,4

Liberia 36,0 Vanuatu 4,2

Malawi 5,6 Övrigt och ej landbundet stöd 14,2

Summa 208,3

Tabell 7 visar kostnader för externfinansierad insatsverksamhet uppdelad per land 
som stödet avsett (länder i bokstavsordning). Siffrorna inkluderar även anslagsfinan-
siering för insatser inom området civil konflikthantering (även separat redovisade i 
tabell 5 ovan).

Största insatsland under 2015 mätt som kostnader för insatser är Nepal. Insatser till 
stöd efter den stora jordbävningen i april 2015 har genomförts till en kostnad av drygt 
39 mnkr. Också kostnaderna för responsen efter ebolautbrottet i Västafrika har varit 
höga under året. Det totala stödet riktat till Liberia under 2015 uppgår till 36 mnkr.
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Tabell 8. Nyttjande av biståndsmedel för finansiering av beredskap och indirekta 
kostnader för biståndsinsatser 2015 (mnkr)

Verksamhet Belopp (mnkr)

Avdelningsledning 4,1

Insatser 22,9

Operativ personal 23,4

Logistik och materiel 34,2

Omvärldsanalys 14,7

Overhead 14,7

Summa 114,1

I enlighet med särskilt villkor i MSB:s regleringsbrev kan myndigheten nyttja maximalt 
115 mnkr under 2015 av medel som avräknas från biståndsramen för finansiering av 
beredskap och indirekta kostnader för biståndsinsatser. Nyttjandet av dessa medel 
redovisas från och med 2015 i denna rapport, i enlighet med aktuellt återrappor-
teringskrav (se avsnitt 1 ovan).

Nyttjandet av dessa medel framgår av tabell 8.

Under verksamheten Avdelningsledning finansieras delar av kostnaderna för anställda 
vid ledningen för MSB:s avdelning för samordning och insats. En betydande del av 
denna personals arbete är relaterat till insatsverksamheten, vilket gör att kostnaderna 
faller in under beredskap och indirekta kostnader för insatsverksamheten.

Området Insatser avser huvudsakligen personalkostnader vid MSB:s enhet för 
insatser. Stora delar av enhetens verksamhet finansieras via externa medel, nämligen 
allt arbete som är att betrakta som direkt insatsverksamhet kopplat till enskilda 
insatser. Väsentliga delar av verksamheten är dock att betrakta som beredskap och 
indirekt insatsverksamhet. Här finansieras exempelvis enhetsledning samt de verk-
samhetsansvariga som leder och fördelar arbetet i enhetens arbetslag för internatio-
nella insatser. Dessa ansvarar även för strategisk utveckling tillsammans med MSB:s 
partners, bedömning av inkommande insatsförfrågningar, övergripande ansvar för 
att säkra insatsfinansiering i enlighet med ställda krav i MSB:s instruktion, med mera. 
Vidare finansieras här tjänster för utvecklingsarbete relaterat till MSB:s operativa 
leveranser samt arbete som bedrivs för att stärka kvaliteten i insatser inom ett antal 
tvärgående områden nämligen jämställdhet, miljö och utveckling av resultatstyrning. 
Även proaktivt arbete tillsammans med MSB:s partners finansieras här, vilket till 
exempel kan handla om att tillsammans med FN-organisationer besöka utsatta 
områden för att på plats skaffa en bättre bild över på vilket sätt MSB:s kompetens 
skulle kunna komma till användning i form av insatser.

Operativ personal omfattar personalkostnader vid MSB:s enhet för operativ personal. 
Denna enhet ansvarar för att rekrytera personal till MSB:s personalpool för insats-
verksamheten, liksom att vid insatsförfrågningar bemanna insatserna med personal 
ur denna pool. Här finns också kostnader för utbildnings och övningsverksamhet för 
den operativa personalen, liksom kostnader för det fysiska och psykosociala stöd som 
ges till personal på insats av anställda vid enheten.
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Området Logistik och materiel omfattar personal-, materiel- och lokalkostnader vid 
MSB:s enhet för logistik och stödresurser. Verksamheten inbegriper bland annat 
anskaffning, hantering och underhåll av den omfattande materiel som krävs för att 
beredskapen för insatsverksamheten ska upprätthållas. Beredskap finns för insatser 
inom ett stort antal operativa leveranser, vilket också gör att materiel- och logistik-
beredskapen är betydande. Enhetens personal ansvarar även för de materieltransporter 
som behöver finnas tillgängliga för att verksamheten ska fungera.

Omvärldsanalys handlar om delfinansiering av huvudsakligen personalkostnader 
vid MSB:s enhet för omvärld och beredskap. Enheten håller löpande bevakning på 
omvärldsfaktorer av betydelse för insatsverksamheten och upprätthåller funktionen 
tjänsteman i beredskap, som bland annat har till uppgift att upptäcka, verifiera och 
larma vid händelser av betydelse. Vidare utförs fördjupade analyser av omvärldsut-
vecklingen. Av särskild betydelse för insatsverksamheten är de säkerhetsanalyser som 
utförs och som är en förutsättning för MSB:s beslutsfattande inför beslut om insatser, 
då insatserna ofta sker i säkerhetsmässigt utmanande miljöer (se vidare avsnitt 9 ovan). 
Inom området finns också kostnader för MSB:s beredskapsfunktioner, som finns till 
gängliga dygnet runt för att vid akuta förfrågningar kunna påbörja nya insatser vid 
särskilda händelser, alternativt hantera akuta situationer i redan pågående insatsverk-
samhet. Vidare delfinansieras kostnader för den teknik som behövs för att upprätt-
hålla ovanstående funktioner.

Overheadposten bidrar med kostnadstäckning för myndighetsgemensamma funktioner 
såsom lokaler, teknik, ekonomi, myndighetsledning, med mera.

Finansiering av insatser med anledning av flyktingsituationen

I normalfallet finansieras MSB:s nationella insatser via myndighetens ordinarie 
anslag. Därmed har dessa kostnader inte redovisats särskilt i denna rapport tidigare 
år. Avseende insatser med anledning av flyktingkrisen kommer delar av insatskostna-
derna att belasta MSB:s anslag, medan Migrationsverket kommer att finansiera delar 
av MSB:s insatskostnader.

Under 2015 har MSB bokfört kostnader för genomförande av insatser relaterade till 
flyktingsituationen i Sverige till en kostnad av cirka 15 mnkr. Delar av dessa kostnader 
kommer under 2016 att ersättas av Migrationsverket.
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