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8 Sammanfattning

Sammanfattning
MSB har under 2017 genomfört 164 insatser, varav 125 internationella bistånds-
insatser och 39 insatser i Sverige och i icke biståndsländer. Kostnaderna för 
MSB:s internationella biståndsverksamhet täcks av extern finansiering i enlighet 
med MSB:s instruktion. Denna finansiering uppgick under 2017 till 186,8 mnkr. 
Kapitel 1 redogör för MSB som operativ aktör.

MSB:s humanitära insatsverksamhet är indelad i fyra resultatområden som har 
sin grund i den styrning som ges i den av regeringen beslutade strategin för 
humanitärt bistånd genom Sida 2011–20141 och den nuvarande strategin för 
2017–20202. Resultatområdena omfattar MSB:s målsättning om att bistånds-
insatserna ska bidra till faktagrundad planering och prioritering av biståndets genom-
förande; ökad responskapacitet hos FN, EU och andra aktörer inom humanitär 
respons; stärkt samordning före, under och efter kriser och katastrofer; samt 
stärkt resiliens i drabbade samhällen och länder. 

Den humanitära situationen i världen är allvarligare än på många år med fler antal 
drabbade, framför allt till följd av konflikter och påföljande flyktingströmmar och 
migration. MSB har under 2017 haft omfattande humanitär verksamhet i de flesta 
av de största och allvarligaste humanitära situationerna i världen, där både sekon-
deringar av experter och mer omfattande projekt har genomförts. Bland dessa 
kriser märks särskilt de långvariga striderna mot IS och återtagandet av Mosul 
i Irak, den omfattande flyktingkrisen i Sydsudan och dess konsekvenser i grann-
länder såsom Uganda, interna stridigheter och matosäkerhet i Central afrikanska 
republiken, flyktingkrisen där folkgruppen Rohingya flyr ifrån Myanmar (Burma) 
till Bangladesh, den långdragna konflikten i Syrien, samt interna stridigheter och 
väpnat våld mot civila orsakade av Bokom Haram i norra Nigeria. Genom insats-
verksamheten har MSB bidragit med kritiska stödresurser för att stärka framför allt 
FN:s kapacitet att etablera humanitär närvaro, etablerat kritisk infrastruktur för 
humanitära aktörer att nå ut med livräddande stöd samt bidragit med stöd för att 
samordna responsen och därmed effektivt nå ut med stöd till drabbad befolkning. 
Särskilt fokus har i flertalet av dessa insatser lagts på arbete med jämställdhets-
integrering såsom riktat stöd med expertis inom jämställdhet och könsbaserat våld. 
Kapitel 2 redogör för MSB:s humanitära insatser. 

Verksamheten inom humanitär minhantering har under 2017 ökat jämfört med 
föregående år. Detta beror på att ett förnyat samarbetsavtal med UNMAS (United 
Nations Mine Action Service) och Internationella Rödakorskommittén (ICRC) har 
skrivits under, vilket har skapat goda förutsättningar för MSB att kunna svara 
upp mot uttalade behov från partners och stärka deras kapacitet. MSB:s verksam-
het bidrar till att minska riskerna för befolkning och humanitära aktörer kring 
explosiva kvarlämningar från krig. MSB har främst givit expertstöd till kriserna i 
Syrien, Centralafrikanska republiken och Somalia. Kapitel 3 beskriver MSB:s stöd 
till humanitär minhantering. 

MSB har under 2017 haft en ökad ambition inom civil konflikthantering och 
sekonderat motsvarande ca 32 årsarbetskrafter till insatser främst inom ramen 
för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Dessa insatser syftar 
till att stärka EU:s roll i fredsbevarande operationer, konfliktförebyggande verk-
samhet och internationell säkerhet. MSB har även utökat sitt uppdrag och bistått 

1. Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011–2014. Regeringsbeslut III:2, 
2011-03-31. UF2011/19399/UD/SP.

2. Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017–2020. Bilaga till 
regeringsbeslut 2017-01-26. UD2017/01299/KH. 
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FN:s fredsfrämjande verksamhet med stöd till FN-missionerna i Haiti, Uganda 
och Demokratiska Republiken Kongo. Noterbart är även MSB:s strategiska stöd 
till EU och OSSE genom expertis till organisationernas högkvarter. I samarbete 
med Kustbevakningen stöttade MSB också Europeiska gräns- och kustbevaknings-
byrån Frontex att genom operation Triton rädda människor ur sjönöd på Medel-
havet. Kapitel 4 beskriver myndighetens arbete inom civil konflikthantering och 
fredsfrämjande insatser närmre. 

MSB har fortsatt arbetet med att stärka andra länders kapacitet att hantera 
kriser och katastrofer. Under 2017 har efterfrågan på regionala multilaterala 
insatser liksom långsiktiga bilaterala insatser ökat. I oktober 2016 meddelade 
EU-kommissionen att MSB vunnit anbudet för genomförande av ett större kapa-
citetsutvecklande projekt till stöd för utveckling av system och förmåga vad 
gäller risk- och sårbarhetsanalys, riskkartering samt hantering av katastrofskade-
data i sydöstra Europa, Balkan och Turkiet. MSB:s arbete om stärkande av kata-
strofberedskap behandlas i kapitel 5. 

Inom området tidig återuppbyggnad har insatserna under 2017 koncentrerats 
till sekonderingar av experter till stöd för UNDP:s verksamhet gällande lerskreden 
i Freetown, Sierra Leone och flyktingkrisen i Bangladesh. MSB har etablerat sig 
som en snabb och kunnig aktör inom tidig återuppbyggnad med ett särskilt 
fokus på miljö och hanteringen av katastrofavfall. Denna verksamhet redovisas 
för i kapitel 6. 

Under 2017 har MSB:s nationella insatsverksamhet utvecklat en ny förstärknings-
resurs till stöd för samverkan och ledning vid olyckor, kriser och andra sam-
hällsstörningar. Resursen har utvecklats till följd av erfarenheterna från skogs-
branden i Västmanland 2014 och flyktingsituationen 2015. Vidare har MSB:s 
förstärkningsresurser genom skogsbrandsdepåer använts, samt för kemikalie-
olyckor vid bland annat ett utsläpp av fluorvätesyra på en industri i Avesta samt 
vid en tågurspårning i Varberg. Resurserna har förstärkt räddningstjänstens 
beredskap och möjlighet till effektiv krishantering. MSB ger också stöd till icke 
biståndsländer. Under 2017 har detta stöd givits till hantering av översvämningar 
i Peru, skogsbränder i Europa och Chile, samt till en miljöolycka i Armenien. 
MSB:s nationella och icke biståndsfinansierade verksamhet redogörs för i kapitel 7.

MSB:s insatsverksamhet arbetar löpande med att integrera jämställdhets-, miljö- 
och säkerhetsperspektiv i insatsverksamheten. Då dessa perspektiv är tvärgående, 
rapporteras hur myndigheten har arbetat specifikt med dessa perspektiv under 
respektive verksamhetsområde. Kapitel 8 beskriver därtill sammantaget hur MSB 
arbetar med jämställdhet.

Insatsstatistik och en ekonomisk redovisning för 2017 finns sammanfattad i 
kapitel 9. 



Inledning
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1. Inledning

MSB som operativ aktör
MSB:s operativa uppdrag syftar till att möjliggöra, inrikta och stödja andra aktö-
rers hantering av allvarliga olyckor, kriser och katastrofer, såväl nationellt som 
internationellt. Detta görs genom att bistå med stödresurser till svenska kom-
muner och länsstyrelser samt till andra länder, EU och FN i samband med större 
händelser. MSB ska även skapa förutsättningar för centrala myndigheter, läns-
styrelser 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 förutsättningar 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 katastrofinsatser, humanitär minhantering, stärkande av katastrof-
beredskap, tidig återuppbyggnad samt civil konflikthantering. MSB genomför 
också stödinsatser till icke biståndsländer vid katastrofer, främst genom EU:s 
civilskyddsmekanism och de arrangemang som skapats för att möjliggöra stöd 
och solidaritet mellan EU-länderna.

Myndigheten bistår även med förstärkningsresurser nationellt, exempelvis vid 
skogsbrand, 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 trans-
portera sjuka och skadade.

Under 2017 har ett sammanhållet resultatramverk tagits fram för hela MSB:s 
insatsverksamhet, vilket kommer att implementeras under 2018. Detta ska stärka 
verksamheten ytterligare genom förbättrad resultatstyrning och -uppföljning. 
Ramverket kommer också att bidra till att harmonisera och stärka synergierna 
mellan den internationella och den nationella insatsverksamheten.  

Återrapportering
Enligt MSB:s regleringsbrev för år 2017 ska myndigheten i en separat rapport 
redovisa följande:

 • en sammanfattande analys av omfattning, inriktning, resultat och finan-
siering av genomförda insatser under året

 • hur myndigheten använt medlen under anslag 2:6 villkor 8 (som avräknas 
biståndsramen), 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

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

 • vidtagna åtgärder i enlighet med den nationella handlingsplanen för 
genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och 
säkerhet 2016–2020.
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Av regleringsbrevet framgår även att MSB:s bedömning av uppnådda resultat 
ska redovisas avseende såväl prestationer som effekter. Genomförda insatser ska 
redovisas och analyseras uppdelat på kön. Vidare ska kostnader hänförliga till 
insatser i biståndsländer särredovisas.

Denna rapport utgör MSB:s återrapportering utifrån ovanstående uppdrag. Ett 
inledande avsnitt sammanfattar hur insatsverksamheten under året implementerat 
regeringens humanitära politik. Därefter redovisas verksamheten inom insats-
verksamhetens huvudområden. Nyckelinsatser beskrivs och resultat redovisas. 

Geografisk utbredning av MSB:s insatsverksamhet 2017

1. Sverige

Nationella insatser. 

2. Ukraina

Stöd till civil konflikthantering.

3. Serbien

Katastrofriskreducering.

4. IPA-DRAM

Stöd till katastrofriskreducering i 
Albanien, Bosnien-Hercegovina, 
Kosovo, Makedonien, Montene-
gro, Serbien och Turkiet.

5. Kosovo

Stöd till civil konflikthantering.

6. Georgien

Stöd till civil konflikthantering.

7. Azerbajdzjan

Stöd till minhantering.

8. Armenien

Humanitärt stöd.

9. Syrien

Humanitärt stöd och  
minhantering.

10. Libanon

Humanitärt stöd.

11. Palestina

Stöd till katastrofriskreducering 
och civil konflikthantering.

12. Irak 

Humanitärt stöd, katastrof-
riskreducering och stöd till  
civil konflikthantering.

13. Jemen/Jordanien

Tidig återuppbyggnad.

14. Afghanistan

Humanitärt stöd och stöd  
till civil konflikthantering.

15. Bangladesh 

Humanitärt stöd, katastrof-
riskreducering och tidig  
återuppbyggnad.

16. Tunisien

Humanitärt stöd.

17. Algeriet

Humanitärt stöd och stöd  
till civil konflikthantering.

18. Libyen

Humanitärt stöd och stöd  
till civil konflikthantering.

19. Senegal

Humanitärt stöd.

20. Sierra Leone

Humanitärt stöd och tidig 
återuppbyggnad.

21. Mali

Humanitärt stöd och stöd  
till tidig återuppbyggnad  
och civil konflikthantering.

22. Niger

Stöd till civil konflikthantering.

23. Nigeria 

Humanitärt stöd.

24. Kamerun

Humanitärt stöd.

25. Centralafrikanska  
republiken

Humanitärt stöd och  
minhantering.

26. Sudan

Humanitärt stöd och katastrof-
riskreducering.

27. Sydsudan/Uganda

Humanitärt stöd.

39
21

19

20

40

41

38

37
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MSB:s arbete med jämställdhet, miljö och säkerhet kopplat till insatserna redovisas 
i de insatser där det är särskilt relevant. En sammanhållande rapportering för 
jämställdhet redovisas i kapitel 8. 

Rapporten avslutas i kapitel 9 med en statistisk och ekonomisk sammanfattning 
av verksamheten under 2017. Här redovisas bland annat kostnader för insatser i 
biståndsländer samt hur MSB nyttjat de medel som avräknas från biståndsramen 
för finansiering av beredskap och indirekta kostnader för den internationella 
biståndsverksamheten i enlighet med återrapporteringskraven ovan.

Insatsländer

Övriga länder

15

28. Etiopien

Humanitärt stöd och katastrof-
riskreducering.

29. Somalia

Humanitärt stöd, minhantering, 
stöd till civil konflikthantering 
och katastrofriskreducering.

30. Uganda

Humanitärt stöd, katastrof-
riskreducering och stöd till  
civil konflikthantering.

31. Kenya

Katastrofriskreducering  
och humanitärt stöd. 

32. Demokratiska  
Republiken Kongo

Humanitärt stöd och stöd  
till civil konflikthantering.

33. Rwanda

Katastrofriskreducering.

34. Burundi

Katastrofriskreducering.

35. Mocambique

Humanitärt stöd.

36. Fiji

Katastrofriskreducering.

37. Haiti

Stöd till tidig återuppbyggnad 
och civil konflikthantering.

38. Dominica

Humanitärt stöd.

39. Antigua och Barbuda,  
Barbados

Humanitärt stöd.

40. Peru

Humanitärt stöd. 

41. Chile

Icke biståndsfinansierad  
insats.

 1

 4

23

12

2925
27

14

17

 3

7

34
3332

28

31

35

18

16

22

24

26

 2

 9

30

36

 6

13

 5
10

11

 8

N
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2. Humanitära insatser

MSB:s verksamhet och regeringens humanitära politik
MSB:s biståndsverksamhet är indelad i fyra resultatområden. Dessa områden har 
haft sin grund i den styrning som ges i den av regeringen beslutade strategin 
för humanitärt bistånd genom Sida 2011–20143 och den nuvarande strategin för 
2017–20204. 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 2017 års insatsverksamhet. Verksamheten 
beskrivs sedan mer utförligt i efterföljande kapitel utifrån den indelning som 
finns i MSB:s myndighetsinstruktion. Under 2018 kommer en ny treårig ram-
överenskommelse träffas mellan Sida och MSB vilken fortsatt kommer att vägledas 
av Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd5 och 
Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2017–2020. 

Faktagrundad planering och prioritering
MSB:s biståndsinsatser ska bidra till faktagrundad planering och prioritering av 
biståndets genomförande på operativ och global nivå. Detta förväntas i sin tur 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, både område 1. Behovsbaserad, snabb och effektiv 
humanitär respons och område 4. Stärkt kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet. 

Faktagrundad planering och prioritering uppnås genom insatser rörande infor-
mation, koordinering samt information- och kommunikationsteknologi. Exem-
pelvis bidrog MSB till förbättrade förutsättningar för planering och prioritering i 
samband med skogsbränderna i Chile och översvämningarna i Peru genom stöd 
till EU:s civilskyddsinsatsteam. Vid den tropiska orkanen Irma i Karibien och 
efter lerskreden i Sierra Leone bidrog MSB genom att bistå FN:s snabbinsatstyrkor 
(United Nations Disaster Assessment and Coordination, UNDAC) med experter. MSB 
har även under 2017 stärkt FN:s informationshanteringskapacitet i exempelvis 
Somalia, Uganda, Syrien och Yemen samt givit koordineringsstöd till FN:s huma-
nitära insatser i Demokratiska Republiken Kongo, Sydsudan och Uganda. Inom 
informationsteknologi har MSB stöttat FN:s insatser i Irak. MSB bedömer att 
resultaten inom området är goda och att insatserna har bidragit till faktagrundad 
planering och prioritering.

Responskapacitet
MSB:s biståndsinsatser ska stärka kapaciteten hos FN, EU och andra internatio-
nella 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 förväntas i sin 
tur bidra till minskat lidande hos den drabbade befolkningen och förbättrade 
förutsättningar för långsiktig utveckling genom de fördelar som kommer med en 
snabb och effektiv humanitär respons. Resultaten av dessa insatser har en direkt 

3. Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011–2014. Regeringsbeslut III:2, 
2011-03-31. UF2011/19399/UD/SP.

4. Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017–2020. Bilaga till 
regeringsbeslut 2017-01-26. UD2017/01299/KH.

5. Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Regeringens skrivelse 2016/17:60.
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koppling till målen i strategin för humanitärt bistånd genom Sida, framför allt 
genom område 1. Behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons. 

De insatser som bidrar till en stärkt responskapacitet faller inom områdena min-
hantering, vatten, sanitet och hygien samt tillfälligt boende (på engelska kallat 
shelter). MSB bedömer att de insatser som genomförts inom dessa områden under 
det gångna året har resulterat i stärkt responskapacitet i flera kriser. I Uganda 
bidrog MSB med ett flertal positioner till UNHCR:s (United Nations High Commissioner 
for Refugees) verksamhet för att stödja mottagandet av det stora antalet sydsuda-
nesiska flyktingar inom områdena vatten, sanitet och hygien (engelska Water, 
Sanitation and Hygiene, WASH), planering av flyktingbosättningar (engelska site 
planning) samt tillfälliga boenden och konstruktioner (shelter). I Centralafrikanska 
republiken har MSB bistått IOM:s (International Organization for Migration) verksam-
het genom konstruktionsexpertis för att stärka arbetet med att hjälpa internflyk-
tingar med boendelösningar. I Centralafrikanska republiken och Syrien har MSB 
inom minhanteringsområdet stöttat med expertis till UNMAS (United Nations Mine 
Action Service). Detta görs för att minska risken för befolkning och humanitära 
aktörer att påverkas av explosiva ämnen, samt för att förbättra säkerheten för 
humanitär personal hos FN och andra organisationer. 

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 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 koppling till målen i strategin för humanitärt bistånd genom Sida, 
framför allt inom område 2. Ökat skydd för krisdrabbade människor samt ökad respekt 
för humanitära principer och internationell humanitär rätt. Fokus för arbetet har varit 
att förbättra möjligheterna till säkert och obehindrat humanitärt tillträde till 
krisdrabbade människor. 

Stärkt samordning uppnås genom insatser inom ramen för områdena boende, 
kontor, transport och logistik, samt säkerhet och sjukvård. Under 2017 har 
denna typ av insatser stått för den största delen av insatserna (räknat i använda 
medel). Dessa lösningar används ofta när FN behöver etablera närvaro i nya 
områden på grund av en förvärrad humanitär situation, exempelvis efter en 
naturkatastrof, i samband med nya eller ökade flyktingströmmar (såsom skett i 
Uganda, Nigeria, Bangladesh och Irak), eller i post konfliktområden (såsom Cen-
tralafrikanska republiken). 

Under 2017 har MSB bidragit till ökad humanitär närvaron i olika områden 
genom att genomföra förbättringar av boende- och kontorslösningar. Insatserna 
har lett till förbättrad säkerhet samt arbets- och boendemiljö, har ökat förutsätt-
ningarna för permanent och temporär stationering av personal, samt minskat 
kostnader för resor. Detta har i sin tur bidragit till en större uthållighet hos 
personalen som arbetar i aktuella områden och ökat förutsättningarna för en 
samordnad respons.

MSB har även stöttat FN:s logistikkapacitet i bland annat Etiopien, Nigeria, 
Bangladesh och Centralafrikanska republiken, där MSB:s expertis har bidragit till 
mer effektiv samordning och hantering av humanitära förnödenheter. Detta har 
bland annat resulterat i snabbare leveranser till drabbad befolkning. MSB bedö-
mer att insatserna under 2017 väl bidragit till att stärka den humanitära närva-
ron, vilket i sin tur bidrar till att stärka samordningen i det humanitära arbetet. 
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Stärkt resiliens
MSB:s biståndsinsatser ska bidra till en ökad motståndskraft i samhällen och 
länder genom att stärka kapaciteten hos ansvariga aktörer att förebygga, förbe-
reda sig för samt effektivt hantera kriser och katastrofer. Detta förväntas i sin 
tur bidra till ett minskat lidande hos drabbad befolkning och stärka förutsätt-
ningarna för långsiktig utveckling i de aktuella länderna, då skadeverkningarna 
av katastrofer blir mindre än vad som annars skulle varit fallet och kapaciteten 
ökar att snabbt återuppbygga ett samhälle efter en kris eller katastrof. Dessa 
resultat har en koppling till Sveriges strategi för humanitärt bistånd genom att 
de omsätter perspektiven på integrering av katastrofförebyggande6 respektive 
resiliens7 i konkret verksamhet. Detta bidrar i sin tur till ”att stärka motstånds-
kraft, återhämtnings- och anpassningsförmåga hos den befolkning som drabbas 
av naturkatastrofer, konflikter eller hälsohot.”8 Området redovisas i mer detalj 
under kapitel 5. Stärkande av katastrofberedskap och kapitel 6. Tidig återupp-
byggnad.  

Stärkt resiliens uppnås genom insatser inom områdena katastrofriskreducering 
och tidig återuppbyggnad. MSB:s bedömning är att flera insatser som genomförts 
under 2017 inom dessa områden har bidragit till stärkt resiliens hos drabbade 
samhällen. I Irak har MSB exempelvis förnyat samarbetet med den kurdiska 
regionala regeringen gällande utvecklingen av en krissamordningsmyndighet 
samt påbörjat en översyn av möjligheterna för ett samarbete som omfattar hela 
landet. Arbetet ska bidra till varaktigt höjd kapacitet att hantera pågående och 
framtida kriser i regionen.

Vidare arbetar MSB sedan början av året med ett regionalt program i västra Balkan 
och Turkiet för att stärka nationella aktörers förmåga att genomföra risk- och 
sårbarhetsanalyser och visualisera riskdata i realtid. MSB leder ett konsortium av 
europeiska partners och insatsen kommer att pågå till slutet av 2019. Resultaten 
förväntas bidra till en stärkt förmåga att identifiera och analysera risker, och 
därmed ge bättre förmåga att förebygga risker och förbereda samhällen inför 
naturolyckor. 

Vad gäller insatser inom tidig återuppbyggnad har MSB främst givit stöd till 
insatser rörande katastrofavfallshantering med stöd till UNDP:s (United Nations 
Development Programme) verksamheter i Haiti, Sierra Leone och Bangladesh. 
Genom att förflytta avfall bidrar insatserna till en ökad humanitär access och 
därmed en mer effektiv respons. Därtill bidrar insatserna till att undvika sekun-
dära miljökatastrofer samt att ge drabbad befolkning vissa försörjningsmöjlig-
heter genom tillfälliga anställningar inom avfallshanteringen.

Irak
Situationen i Irak har de senaste årtiondena präglats av konflikt och instabilitet 
och har alltjämt förvärrats sedan slutet av 2013 i takt med IS framfart. Den 
humanitära krisen i Irak fortsätter att vara en av världens största och mest 
volatila kriser och den försämrade säkerhetssituationen har bidragit till att ca 
11 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd.9 Under 2017 har kraftiga 
strider i och omkring Mosul genomförts och antalet internflyktingar har stigit 
kraftigt. Därmed har under 2017 fler människor än tidigare varit utsatta i den 

6. Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011–2014. Regeringsbeslut III:2, 
2011-03-31. UF2011/19399/UD/SP.

7. Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017–2020. Bilaga till 
regeringsbeslut 2017-01-26. UD2017/01299/KH.

8. Op. cit. sida 6. 
9. HNO (2017). Humanitarian Needs Overview Iraq. Jan 2017. 
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långtgående krisen, och i kombination med en ekonomisk stagnation påverkas 
närmast varje del av det irakiska samhället. Vidare har det svåra säkerhetsläget 
starkt påverkat den humanitära närvaron i landet. Dock möjliggjorde fritagan-
det av Mosul en utökad humanitär access och närvaro i områden som tidigare 
varit otillgängliga för humanitära responsinsatser, vilket intensifierat responsen. 

MSB har under året bidragit med expertstöd inom informationshantering till 
WFP (World Food Programme) och OCHA (United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs), expertis inom samordning till WHO (World Health Organiza-
tion) och till EU:s snabbinsatsteam för civilskyddsmekanismen, ICT-expertis (Infor-
mation and Communications Technology) till WFP samt säkerhetsexpertis till UNMAS. 
Detta har stärkt de humanitära aktörernas förmåga till informationsinsamling 
och -analys, vilket har resulterat i etableringen av mer tillförlitliga lägesbilder 
och behovsbedömningar. Därtill har kommunikationsinfrastruktur uppdaterats. 
Stödet till WHO och till EU:s civilskyddsteam bidrog till att stärka samordningen 
av hälsoresponsen och mottagandet av internationella sjukvårdsresurser. Exempel-
vis bidrog MSB:s stöd till etableringen av temporära sjukhus i den mest akuta 
fasen av Mosuloffensiven. Sammantaget har dessa insatser givit stärkta förutsätt-
ningar för FN och andra humanitära aktörer att samordna, planera och prioritera 
verksamhet på ett mer effektivt sätt.

Inom ramen för International Humanitarian Partnershop (IHP) har MSB stöttat WFP och 
det humanitära samfundet med att etablera en boendeanläggning med specifika 
säkerhetslösningar för ett 10-tal personal i Adhba i utkanten av Mosul. IHP:s per-
sonal stöttade FN med att göra behovsbedömningar samt tekniska områdes- och 
infrastrukturbedömningar. Vidare stärkte MSB:s experter mottagande aktörer 
med att planera, upphandla och utvärdera etableringen av boendeanläggningen. 
Insatsen bidrog med ökade förutsättningar för humanitär personal att kunna 
verka i området, bland annat genom att specifika säkerhetsåtgärder installerades. 
Säkerhetsläget förvärrades dock i slutskedet av implementeringen vilket ledde 
till att humanitära aktörer enbart kunnat använda anläggningen i mycket 
begränsad utsträckning. Boendelösningen har givit de fysiska förutsättningarna 
att säkra en kontinuerlig närvaro, men då användning varit begränsad har effek-
ten på den humanitära närvaron uteblivit.

MSB har även bidragit med logistikexpertis och konstruktionsexpertis till WHO, 
samt med logistikexpertis till WFP och logistikklustret. Detta bidrog till att öka 
lagerkapaciteten för humanitära förnödenheter såsom mat och sjukvårdsartiklar 
och stärkt logistikplanering inför och under Mosuloffensiven. Det logistiska 
stödet har bidragit till bättre förutsättningar för humanitär närvaro genom att 
stärka leveranser och lagring av humanitär nödhjälp till svårtillgängliga områden. 
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However, land ownership issues were raised, as it was difficult to identify the real owner of the land. 
Therefore, OCHA decided to implement only Project Phase 1, and have the hub built inside the existing 
WHO Field Hospital Compound. 
 

2. IHP KEY TASKS 
 

 Furnishing and upgrading of pre-existing two Caravans; 
 Provision of basic furniture and equipment (beds, bedsheets, desks, chairs, cupboards, Air 

Conditioning, Mosquito nets, reading lamps, kettles, water dispensers, light partitions); 
 6 x 1400 liters Water Tanks; 
 1 x 1000 liter fuel tank; 
 Generators set-up (2 x 14 Kva generators already provided by WFP); 
 Installation of security measures required by MOSS and SRM (T-walls, Security gates, sand bags, etc.); 
 Contracting of a construction company to perform works; 
 Technical oversight of the project; 
 Ground works/site preparation/drainage/sewage; 
 Electrical works (wiring connections); 
 Plumbing works (water and sanitation). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Den färdigbyggda boendeanläggningen för ett 10-tal personal i Athba, Irak. Längs husväggarna syns sandsäckar för att 
skydda anläggningen och boende mot beskjutning. Boendet har byggts enligt FN:s säkerhetsstandard, Minimum Operation 
Security Standard (MOSS). Foto: Attila Jensen, MSB, 2017.

Somalia
Somalia har präglats av väpnad konflikt och återkommande naturkatastrofer de 
senaste decennierna. Detta har resulterat i en låg motståndskraft hos befolkningen 
och har bidragit till att den är i en allvarlig och utsatt situation. Återkommande 
perioder av torka och minskad nederbörd har bidragit till att över 6 miljoner 
människor nu är i behov av humanitär assistans. Av dessa är 1,2 miljoner barn 
undernärda och antalet drabbade har ökat under 2017. Antalet internflyktingar 
har ökat det senaste året och överstiger nu 2 miljoner.10 Vidare medför vatten-
bristen en ökad risk för spridning av sjukdomar och negativa konsekvenser för 
landets jordbruk. Den nuvarande torkan har också bidragit till en prisinflation 
på basvaror och vatten vilket ytterligare har påverkat de mest sårbara hushållen 
negativt.11

MSB har under året framför allt bistått ett flertal FN-aktörers verksamhet i Somalia 
med expertstöd, i huvudsak inom informationshantering och samordning. Inom 
koordinering genomför MSB en insats för OCHA med särskilt fokus på kommu-
nikation med drabbad befolkning där utsedda fokalpunkter har utbildats och 
inkluderats i de existerande humanitära koordineringsstrukturerna. Detta har 
resulterat i en ökad transparens och inkludering av befolkningens perspektiv i 
de humanitära programmens utformning. 

10. HNO (2018). Humanitarian Needs Overview Somalia. Nov 2017. 
11. Op. cit. 
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MSB har givit stöd till ett flertal aktörer inom informationshantering. För WFP 
har det bidragit till att stärka organisationens kapacitet att producera och 
distribuera analys- och informationsprodukter gällande matosäkerheten och 
undernäringen i Somalia. Detta har i sin tur medverkat till att en förbättrad och 
uppdaterad lägesbild funnits som underlag till WFP och partnerorganisationers 
beslutsfattare. På liknande sätt har MSB:s expertstöd till Unicef bidragit till att 
organisationen på ett mer effektivt sätt kunnat bedriva arbetet och kommuni-
kationen gällande barns säkerhet och rättigheter. För UNHCR har MSB:s stöd 
bidragit till att stödja det arbete som UNHCR och skyddsklustret genomför gällande 
att säkerställa flyktingars rätt till skydd under befolkningsförflyttningar. Stödet 
har bland annat omfattat framtagande och systematisering av behovsanalyser, 
analys och visualisering av befolkningsförflyttningar samt framtagande av upp-
följningsverktyg. 

Sammantaget har MSB:s insatser bidragit till den humanitära responsen i Somalia 
genom stärkt kapacitet att samla in och analysera data samt genomföra behovs-
bedömningar. Detta bidrar i sin tur till att öka FN:s förutsättningar att genom-
föra en mer faktagrundad och prioriterad respons till den drabbade befolkningen.

Sydsudan/Uganda
Inbördeskriget i Sydsudan har orsakat stora flyktingströmmar och påverkar även 
grannländerna Uganda, Sudan, Etiopien, Kenya, Demokratiska Republiken Kongo 
och Centralafrikanska republiken. 2017 har tillströmningen kraftigt fortsatt och 
närmare hälften av alla flyktingar flydde till Uganda. Där bedöms det idag att 
över en miljon människor från Sydsudan uppehåller sig. Situationen har beskrivits 
som en av världens snabbast uppkomna och omfattande flyktingkriser. Majoriteten 
av flyktingarna utgörs av kvinnor och barn.12 Inflödet av flyktingar har bidragit 
till ett högt tryck på regeringen och de humanitära aktörerna att säkerställa 
skyddsaspekter och tillgodose människors omedelbara humanitära behov. 

MSB har under året bistått UNHCR:s respons på den allvarliga situationen med 
ett flertal experter, bland annat inom vatten, sanitet och hygien, site planning och 
shelter till UNHCR. Experterna har främst arbetat med att genomföra och se över 
behovsbedömningar på både övergripande geografisk nivå och detaljplanerings-
nivå för flertalet flyktingbosättningar i de norra delarna av landet. Stödet har 
bidragit till att bosättningar för flera hundratusentals flyktingar har etablerats. 
Därtill har planer för nya bosättningar tagits fram i beredskapssyfte för nya 
flyktingströmmar. Vidare har expertis inom vatten, sanitet, hygien och avfalls-
hantering bidragit till att öka vattenförsörjningen och minimera riskerna för 
sjukdomar och miljöpåverkan från avfall. Ett tjugotal brunnar har nyetablerats 
eller reparerats i samarbete med myndigheter och partnerorganisationer samt 
i förankring med lokalsamhällena. Detta har minskat beroendet av kostsamma 
och ineffektiva vattentransporter med lastbil och har därmed bidragit till att 
tusentals människor har fått tillgång till rent vatten i enlighet med humanitära 
standarder. Hygien- och avfallsaspekter har setts över för att minska risken för 
vatten- och vektorburna sjukdomar. Bland annat har ett stort antal hygienfokal-
punkter utsetts och utbildats för att öka kunskapen hos befolkningen kring 
smittspridning. Vidare har MSB:s expertis inom konstruktion och tillfälligt 
boende levererat basal och nödvändig infrastruktur till de drabbade såsom skol- 
och hälsobyggnader i ett flertal av bosättningarna.

12. UNHCR (2017). South Sudan Regional Refugee Response Plan – Revised. January – December 2017. May 2017. United Nations High Commissioner 
for Refugees.
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Tvärgående perspektiv gällande jämställdhet och miljö har lyfts in i design-, pla-
nerings- och implementeringsarbetet. Ett särskilt viktigt stöd riktas till särskilt 
utsatta grupper i flyktinglägren. Dessa har tilldelats mer tillgängliga bosättningar 
och stöttas vidare med exempelvis konstruktionsstöd för upprättande av boende 
och anpassade faciliteter. Vidare har det etablerats ett trettiotal skydd- och 
informationscenter för kvinnor där specifikt stöd ges. För att minimera miljö-
påverkan, har MSB:s experter bland annat bidragit till att ge flyktingar tillgång 
till verktyg för att kunna tillverka jordtegel, vilket minskar avverkningen av träd 
i närliggande områden till flyktingboendena. De omfattande planer som tagits 
fram för bosättningar har även kunnat användas som referens för planering av 
miljöaktiviteter såsom att identifiera skyddsvärda miljöer eller områden lämpliga 
för trädplantering. På så sätt har planerna en viktig funktion för att uppnå lång-
siktig hållbarhet genom att bidra till att bevara ekosystem och minimera risker 
såsom översvämningar av bosättningar. En av MSB:s experter arbetar för att 
etablera en ny miljö- och hälsostrategi som syftar till att minska miljöpåverkan 
vid etableringen av bosättningar för flyktingar.

Bosättningarna ligger i avlägsna och relativt svårtillgängliga områden i gräns-
trakterna mellan Uganda och Sydsudan. För att kunna intensifiera den humani-
tära responsen har det funnits ett stort behov av att utöka personalresurserna 
och förbättra deras arbets- och levnadsförhållanden. MSB har inom ramen för 
IHP (International Humanitarian Partnership) etablerat 
boende och kontorslösningar på sex olika platser i 
norra delen av Uganda. Kontor för ca 157 personer 
och boendeplatser för 39 personer har inrättats i 
nära anslutning till bosättningarna. Dessa har satts 
upp till stöd för UNHCR, ansvariga myndigheter och 
humanitära aktörer. MSB har stöttat genomförandet 
av behovsbedömning och teknisk bedömning av plat-
serna, projektplanering, upphandling av konstruk-
tionslösningar, samt genomförande och uppföljning 
av etableringen av anläggningarna. Byggnationen 
av en permanent kontorsbyggnad har försenats och 
förväntas att färdigställas under 2018. Stödet på de 
olika platserna har bidragit till en stärkt närvaro 
och förbättrade levnads- och arbetsförhållanden för 
humanitär personal. Denna förbättrade närvaro ger i 
förlängningen förutsättningar för att stärka samord-
ning hos de humanitära aktörerna och ökade möjlig-
heter att genomföra regelbundna uppföljningar och 
utvärderingar av den humanitära verksamheten. 

MSB:s stöd till den humanitära krisen i Uganda har bidragit till en ökad respons-
kapacitet hos UNHCR där miljö- och jämställdhet inkluderas i både planeringen 
och implementeringen av stödet till flyktingar. Sammantaget har MSB:s stöd 
givit UNHCR och Ugandas regering ökade förutsättningar att svara upp på den 
akut uppkomna situationen och uppfylla sina mandat gentemot flyktingarna och 
värdsamhällena. 

Sammantaget har 
MSB:s stöd givit 
UNHCR och Ugan-
das regering ökade 
förutsättningar att 
kunna svara upp 
på den akut upp-
komna situationen 
och uppfylla sina 
mandat gentemot 
flyktingarna och 
värdsamhällena.
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MSB:s projektledare Lena Holmgren intervjuar UNHCR-personal under rekognoseringsresan för behovsbedömningen i 
Uganda. Foto: Lars Johansson, MSB, 2017. 

Boende och kontor för UNHCR och partners i Uganda genom IHP-projektet. Foto: David Miller, MSB, 2017. 
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Centralafrikanska republiken
Centralafrikanska republiken (CAR) är drabbat av en långvarig humanitär kris 
som sedan 2013–2014 ytterligare förvärrats med utbredda stridigheter mellan 
olika väpnade grupper. De humanitära behoven är mycket stora då staten inte 
kan tillgodose befolkningens grundläggande behov. OCHA uppskattar att 2,5 
miljoner människor i landet är i behov av humanitärt stöd och att 2,1 miljoner 
människor lider av matosäkerhet. Av dessa är ca 600 000 internflyktingar som 
lever under mycket svåra förhållanden.13 Centralafrikanska republiken rankas 
149/159 enligt Gender Inequality Index,14 vilket visar på en svår diskriminering av 
kvinnor och flickor som påverkar deras tillgång till humanitärt skydd och grund-
läggande service. Sexuellt och könsrelaterat våld är utbrett. Staten och viktiga 
samhällsfunktioner är så gott som helt frånvarande utanför huvudstaden Bangui 
där även de humanitära aktörerna har svårt att etablera närvaro. 

Samtidigt som de humanitära behoven är mycket stora lider närapå samtliga 
humanitära aktörer av stora resursutmaningar, bland annat med finansierings-
nivåer på väl under 40% av de prognosticerade behoven för såväl 2016 och 2017.15 
Svårigheten att etablera närvaro utanför huvudstaden kvarstår som ett av de 
största hindren då lokal närvaro behövs för att kunna bedöma behovet av och 
prioriteringar för den humanitära responsen samt för att den ska kunna nå fram 
och följas upp. Därför arbetar FN:s ledning i landet aktivt för att utöka de huma-
nitära organisationernas närvaro utanför Bangui. 

MSB initierade 2016 tillsammans med WFP ett omfattande konstruktionsprojekt 
för boende- och kontorsanläggningar för humanitära aktörer. Under 2017 har 
MSB fortsatt implementeringen av projektet med etablering av anläggningar på 
tre svårtillgängliga platser. Dessa har skapat 10–15 boendeplatser på vartdera 
stället och totalt ett 70-tal kontorsplatser för humanitär personal. En av de tre 
anläggningarna inkluderar även en renovering av WFP:s strategiskt viktiga logis-
tikbas i Bouar. Under december 2017 färdigställdes alla anläggningar trots vissa 
förseningar, vilka främst berodde på det svåra säkerhetsläget. I samband med 
konstruktion och renovering av anläggningarna har särskilt fokus lagts på att se 
över miljökonsekvenserna av de åtgärder som MSB har bidragit med. Ett system 
för uppföljning av miljökonsekvenser och åtgärder har implementerats på de 
orter där insatsen haft verksamhet. Förutom kvalitetssäkring av miljöarbetet har 
MSB även implementerat tekniska lösningar inom hantering av avfall och farliga 
ämnen. Vidare har projektet arbetat med energieffektivisering och förnybara 
energilösningar vilka båda reducerar anläggningarnas klimatpåverkan och även 
bidrar till ekonomiska besparingar.

Projektet har förbättrat möjligheten för FN och andra humanitära aktörer att 
kunna bo och arbeta i svårtillgängliga områden med hög säkerhetsrisk. Detta 
bidrar till att möjliggöra utökad och långsiktigt uthållig humanitär närvaro i 
Paoua, Bambari och Bouar, vilka hör till landets mest utsatta områden. Däri-
genom förväntas insatsen även att bidra till att ge FN och andra humanitära 
aktörer förbättrade möjligheter till samordning av den humanitära responsen 
i landet. Genom att stärka infrastrukturen och lokalerna på logistikbasen har 
insatsen också stärkt WFP:s och logistikklustrets kapacitet att nå ut med snabba, 
effektiva och ändamålsenliga leveranser av mat och förnödenheter till den 
drabbade befolkningen.

13. HNO (2018). Humanitarian Needs Overview Central African Rebublic/Aperçu Des Besoins Humanitaires Republique Centraficaine. Nov 2017.
14. UNDP (2016). Human Development Report 2016. United Nations Development Program.
15. Financial Tracking Service (2018a). Central African Republic 2016 (Humanitarian response plan). https://fts.unocha.org/appeals/517/

summary. Hämtad 2018-01-29; Financial Tracking Service (2018b). Central African Republic 2017 (Humanitarian response plan). 
https://fts.unocha.org/appeals/549/summary. Hämtad 2018-01-29.

https://fts.unocha.org/appeals/517/summary
https://fts.unocha.org/appeals/517/summary
https://fts.unocha.org/appeals/549/summary
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Elektriker Stefan Olsson under arbetet med elinstallationer vid boende- och kontorsanläggningen i Bouar i västra Central-
afrikanska republiken i juni 2017. Foto: Johan Lundahl, MSB, 2017. 

Arbete med elinstallationer vid boende- och kontorsanläggningen i Bouar i västra Centralafrikanska republiken i juni 2017. 
Foto: Johan Lundahl, MSB, 2017. 
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Lokal media intervjuar Anneli Bergholm-Söder, chef för MSB:s operativa avdelning, och insatschefen Jeffrey Fox under invig-
ningen av WFP:s boendeanläggning i Bouar, Centralafrikanska republiken. Foto: Emilia Henriksen, MSB, 2017. 

Lunchdags vid skola i Paoua i en av de skolor som WFP stödjer genom sitt skolmatsprogram. MSB:s stöd för att öka den 
humanitära närvaron i området har bidragit till att aktörerna når drabbade delar av befolkningen. Foto: Emilia Henriksen, 
MSB, 2017. 
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Utöver det omfattande stödet för att förbättra förutsättningarna för humanitär 
närvaro har MSB under året stöttat med ett flertal experter inom bland annat 

konstruktionskompetens med fokus på att etablera boenden för 
internflyktingar och expertis inom jämställdhetsintegrering. Den 
senare är en insats med en genusrådgivare (Gender Advisor) till 
OCHA. Insatspersonalen har bidragit till att öka förståelse för hur 
jämställdhetsfrågor behöver och kan inkluderas i arbetet med 
exempelvis behovsbedömningar och humanitära responsplaner. 
Insatsen har även varit inriktad på att stärka aktörer på regional 
och lokal nivå. Bland annat kan nämnas att mer än 655 personer 
(45 % kvinnor och 55 % män) har utbildats inom ämnet köns-
baserat våld och jämställdhetsintegrering. Förutom FN-partners 
har även organisationer från civilsamhället, klustermedlemmar, 
ansvariga för flyktingläger, studenter samt kristna och muslimska 
kvinnogrupper deltagit vid utbildningarna. 

Insatsen har resulterat i att humanitära verksamheter i större 
utsträckning inkluderar och bidrar till jämställdhet och tar hän-
syn till olika befolkningsgruppers och utsatta gruppers behov. 
Tack vare OCHA:s goda möjligheter att påverka humanitära 

behovsbedömningar och planer, projektfinansiering och övergripande uppföljning 
och utvärdering av humanitär respons, har insatsen bidragit till bättre förutsätt-
ningar för en effektivare humanitär respons i Centralafrikanska republiken.

MSB:s expert på jämställdhet, Coty Beausejour, genomför en utbildning om jämställhet och könsbaserat våld med de huma-
nitära aktörerna i Berberati, Centralafrikanska republiken. Målet med utbildningen är att säkerställa att humanitärt stöd når 
kvinnor, män, pojkar och flickor oavsett kön och ålder. Foto: Johan Lundahl, MSB, 2017. 
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Nigeria
Den humanitära krisen i Nigeria är nu inne på sitt åttonde år och visar få tecken 
på att avmattas. De värst drabbade staterna i nordöstra Nigeria är Borno, Adamawa 
och Yobe. I början av 2016 utgick det mesta arbete från Abuja och endast ett fåtal 
internationella aktörer befann sig i nordöstra Nigeria. Sedan i slutet av 2016 har 
den humanitära responsen utökats avsevärt och flyttats upp till delstaten Bornos 
regionshuvudstad Maiduguri. Mer än 500 internationella och 2000 nationella 
hjälparbetare är engagerade i den humanitära responsen i de nordöstra delarna 
av landet.16

MSB genomförde i oktober 2016 en rekognoseringsresa till Nigeria, vilket resul-
terade i planering för en insats för att etablera en större bas i regionhuvudstaden. 
Insatsen genomförs tillsammans med International Organization for Migration (IOM) 
inom ramen för International Humanitarian Partnership (IHP). Anläggningen har 
varit i drift sedan januari 2017 och har en kapacitet på 100 personer. Den har 
sedan den etablerades använts av personal från ett stort antal organisationer, 
däribland FN, EU, INGO:s (Internatinoal non-overnment organizations), NGO;s (Non-
government organizations), journalister och givare. Beläggningen har varit hög, 
i genomsnitt 70 %, och tusentals gästnätter för flera hundratals personal har 
levererats. 

MSB har arbetat med tvärgående perspektiv inom säkerhet och miljö i insatsen. 
Anläggningen uppfyller de säkerhetskrav som har etablerats av FN:s säkerhets-
organisation, vilket bidrar till att minska riskerna för personalen i området. En 
miljörådgivare involverades under byggnationerna av faciliteterna i Maiduguri 
vilket medfört att ett antal åtgärder har vidtagits för att minska anläggningens 
miljöpåverkan. Ett återvinningssystem har införts för allt avfall som genereras av 
anläggningen och plattformar har konstruerats för att minimera risken för läckage 
från generatorerna. Basen är helt fri från behovet av flaskvatten på grund av 
att ett vattenreningsverk har installerats. Dessa åtgärder reducerar avfallet och 
förbättrar avfallshanteringen och minskar på så vis negativa miljökonsekvenser. 
Ett arbete har även inletts med att montera ner tältkonstruktionerna och ersätta 
dem med prefabricerade moduler för att skapa en ett mer långsiktigt boende för 
FN:s personal och partners.

Insatsen omfattar även en etablering av åtta mindre humanitära hubbar i regio-
nen. Vid valet av lokalisering av hubbarna har extremt otillgängliga platser 
prioriterats, detta för att kunna genomföra humanitära interventioner utifrån 
faktorer såsom tillgänglighet, säkerhet och behov. Placeringen av hubbarna är 
baserade på aktörsgemensamma behovsbedömningar och sätts upp i Gwoza, 
Bama, Ngala, Dikwa, Monguno, Banki, Rann och Damasak. De fyra förstnämnda 
är klara och används för närvarande av humanitära organisationer. De resterande 
fyra beräknas bli klara i början av 2018. Alla hubbar rymmer 15 boende, där antalet 
är baserat på UNHAS (United Nations Humanitarian Air Service) kapacitet att evakuera 
personal vid en eventuell säkerhetshändelse. Alla hubbarna är försedda med 
boende, kontor, sanitetsfaciliteter, mötesrum och kök, samt säkerhetsåtgärder i 
form av murar, säkerhetsbunker och vakter. Utöver detta förses varje hubb med 
internet- och kommunikationsmöjligheter av FN:s telekommunikationssektor. 
I nära anslutning sätts även logistiksektorns mobila förråd upp med lagermöjlig-
heter för förnödenheter som delas ut till den drabbade befolkningen. De initiala 
utvärderingarna visar på relativt god beläggningsgrad, runt 50 % för boende, och 
hög användningsgrad för kontorsfaciliteterna då flertalet organisationer använder 
hubbarna under dagtid. 

16. Nigeria, Northeast: Humanitarian overview. September 2017 – Version 2. 
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Sammanfattningsvis har MSB:s insats bidragit till att runt 140 
boendeplatser har etablerats. 56 organisationer har nyttjat 
anläggningarna och tusentals gästnätter har kunnat bidra till 
bättre förutsättningar för humanitär personal att verka från 
dessa områden. Kommunikationsmöjligheter har stärkts och 
säkerhetsrisker har minimerats, samtidigt som kvaliteten i 
boende- och arbetsmiljön har höjts. Insatsen är helt avgörande 
för att humanitär personal överhuvudtaget ska kunna verka från 
dessa orter. Genom att ge humanitär personal denna möjlighet 

har insatsen inneburit en ökad humanitär närvaro för att nå ut med livräddande 
insatser till en mycket utsatt befolkning. Det övergripande målet med insatsen 
är att skapa en utökad och permanent närvaro i utsatta områden för att ge förut-
sättningar för genomförande, uppföljning och utvärdering av humanitär verk-
samhet. Detta mål anser MSB vara relativt väl uppfyllt, men arbetet med etable-
ringen av de resterande fyra hubbarna återstår för att nå full resultatuppfyllelse. 
Den ökade humanitära närvaron förväntas även bidra till stärkt fältsamordning 
av de olika humanitära aktörernas verksamhet.

    

Konstruktion av MSB:s hubb i Bama, nordöstra Nigeria. Foto: Johan Lundahl, MSB, 2017.
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MSB:s största anläggning Red Roof i Maiduguri, nordöstra 
Nigeria. Foto: Johan Lundahl, MSB, 2017.

MSB:s fältkontor på anläggningen Red Roof i Maiduguri, 
nordöstra Nigeria. Foto: Johan Lundahl, MSB, 2017.
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Kamerun
Den förvärrade humanitära situationen i Kamerun är främst ett resultat av de 
väpnade konflikterna i Nigeria och Centralafrikanska republiken. Det redan 
bräckliga ekonomiska och sociala systemet i Kamerun har inte kunnat hantera 
tillströmningen av flyktingar och den ökade mängden internflyktingar. I oktober 
2017 fanns det fortfarande cirka 320 000 flyktingar och 237 000 internflyktingar 
i Kamerun enligt Unicef:s situationsrapport.17 

Begränsad och svag närvaro av humanitära aktörer i landets mest utsatta områ-
den är en av de stora utmaningarna för att kunna leverera effektivt humanitärt 
bistånd. Vikten av att utöka och stärka kapaciteten hos FN samt andra humanitära 
och statliga aktörer har varit en central prioritering i FN:s humanitära respons-
plan 2017.18 De östliga och framför allt de norra delarna har stora behov av att få 
stöd för att nå ut med humanitär assistans till flyktingar, internflyktingar och 
värdsamhällen. Sexuellt våld karakteriserar de pågående konflikterna i Nigeria 
och Centralafrikanska republiken och är vidare ett utbrett och allvarligt problem 
bland flyktingbefolkningarna i Kamerun. 

MSB:s insats har under 2016–2017 etablerat ett boende för ett tjugotal personal. 
Detta har bidragit till att FN och andra humanitära organisationer har kunnat 
ta emot fler temporära uppdrag och besökare, samt att de har kunnat utöka 
sin personalstyrka. Insatsen har även stärkt säkerhetsarrangemangen på FN:s 
kontor- och boendeanläggning, vilket har minskat säkerhetsrisker för humanitär 
personal. Säkerhetssatsningarna har omfattat installation av säkerhetsskydd i 
form av murar, övervakning och evakueringsmöjligheter. Detta gör att godtagbar 
säkerhetsstandard nu uppfylls för FN att verka från anläggningarna. Insatsen har 
även installerat radiorum och radiokommunikation mellan fält- och hubbnivå, 
vilket har skapat ökad tillförlitlighet, räckvidd och kapacitet i radiosystemet. 
Sammantaget har insatsen bidragit till en stärkt fältnärvaro för FN och andra 
humanitära organisationer i de prioriterade norra delarna av landet. Detta har i 
förlängningen förbättrat förutsättningarna för samordning och givit möjlighet 
att nå ut med stöd till flyktingarna i norra Kamerun.

Vidare har MSB under 2016 och 2017 stöttat UN Women (United Nations Entity for 
Gender Equality and the Empowerment of Women) med teknisk expertis inom konstruk-
tion och könsbaserat våld (engelska Gender Based Violence, GBV). Detta har gjorts för 
att konstruera två stycken så kallade Women Cohesion Spaces i två olika flyktingläger 
(Minawao och Ngam). Konceptet syftar till att skapa ett område för ökad integration 
och säkerhet för kvinnor och flickor som är överlevare av könsbaserat våld samt 
kunna bemöta psykosociala och hälsorelaterade problem för den mest utsatta 
delen av befolkningen. MSB har stöttat med behovsbedömningar och tekniska 
bedömningar, projektplanering, upphandling, genomförande och uppföljning av 
faciliteterna. Parallellt med detta har MSB:s GBV-expert arbetat med utformning av 
tjänster och aktiviteter som ska hanteras inom faciliteterna, samt förankring och 
överlämning till lokala aktörer. En stor del av arbetet som görs på plats fokuserar på 
att erbjuda livsfärdigheter, samt påverkansarbete för att informera om könsbaserat 
våld och öka medvetenheten kring barnäktenskap. Varje Women Cohesion Space beräk-
nas nå minst 1 000 personer och har lokala organisationer som implementerar aktivi-
teter med rådgivning, utbildning och träning. Insatsen är en del av MSB:s åtagande i 
den nya handlingsplanen för resolution 1325 (2016–2020).19 

17. UNICEF (2017). Cameroon Humanitarian Situation Report. October 2017. United Nations Children’s Fund.
18. HRP (2017). Humanitarian Response Plan Cameroon 2017–2020/ Plan de Résponse Humanitaire Cameroun 2017–2020. Dec 2016.
19. Se område 4,3 Stärkt skydd av kvinnor och flickor från alla typer av våld i samband med och efter väpnad konflikt i Kvinnor, fred 

och säkerhet – Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsråds- resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020, 
Regeringskansliet.
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Sammantaget har insatsen bidragit till att ge förutsättningar för att utöka kvinnors 
inflytande och kapacitet, samt att främja jämställdhet och övergripande bidra till 
att skapa förutsättningar för att uppfylla rättigheter såsom rätten till liv och 
frihet från tortyr samt grym, omänsklig eller förnedrande behandling. MSB 
har bidragit till en god kapacitet att genomföra en effektiv och ändamålsenlig 
respons för att möta behoven hos drabbad befolkning i Kamerun. 

Ett av de Women Cohesion Spaces som MSB etablerade åt UN Women i Kamerun. Detta ligger i flyktinglägret Minawao med 
en befolkning på cirka 75 000 flyktingar, beläget i norra Kamerun. Foto: Gunilla Fallqvist, MSB, 2017.

Bangladesh
Den 25 augusti 2017 utbröt stora våldsamheter i norra Rakhinestaten i Myanmar 
(Burma). Till följd av våldet har ett stort antal flyktingar från den muslimska 
minoritetsgruppen Rohingya sedan dess flytt över gränsen till Bangladesh. 
Bangladesh uppskattas nu ha över 800 000 flyktingar i landet,20 varav 626 000 
människor har flytt till området kring Cox’s Bazar sedan augusti 2017.21 En för-
svårande omständighet är att den drabbade flyktingbefolkningen inte officiellt 
erkänns såsom tillhörande en specifik folkgrupp, eller ens som flyktingar.

Den massiva flyktingtillströmningen har satt ett enormt tryck på infrastruktur 
och det mottagande samhällets tjänster och därmed förmåga att ta hand om 
flyktingarna. Det råder akut brist på de flesta resurser som behövs för att täcka 
grundläggande behov såsom mat, rent vatten, sjukvård och skydd. Majoriteten 
av de tillkommande flyktingarna är extremt utsatta, och bosätter sig utanför 
de existerande flyktinglägren i provisoriska tillfälliga boenden och skydd längs 
vägar och på slutningar. Områden är svårtillgängliga och den drabbade befolk-
ningen är utspridd över en relativt stor yta. Situationen har skapat stora utma-
ningar för det internationella samfundet att utöka sin närvaro, genomföra 
effektiv samordning och stärka sin respons. 

Inom ramen för International Humanitarian Partnership (IHP) genomför MSB en 
omfattande insats tillsammans med International Organisation for Migration (IOM) 
för att etablera kontors- och samordningslokaler för det humanitära samfundet 
i flyktingområdet utanför Cox’s Bazar. Ett femtontal prefabricerade kontors-
byggnader har satts upp och lokalt byggda strukturer etablerats för att inhysa de 
humanitära organisationer som arbetar i området. Det finns idag mötesrum för 
40 personer, ett 60-tal kontorsplatser, toaletter och ett pentry för att tillaga lättare 

20. HRP (2017). Humanitarian Response Plan Rohingya Refugee Crisis, September 2017–February 2018. Oct 2017.
21. ISCG (2017). Situation Report: Rohingya Refugee Crisis, Cox’s Bazar, 3 December 2017. Inter Sector Coordination Group.
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måltider. Om flyktingkrisen försämras eller ändras kan detta kontor utökas alter-
nativt flyttas till andra områden. IHP diskuterar även med IOM om att också sätta 
upp ytterligare ett koordineringskontor söder om Cox’s Bazar.

Sammantaget bidrar insatsen till kvalitetsvinster för responsen i form av ökad 
närvaro och närhet till de drabbade, effektivitetsvinster i form av minskade 
transporter, möjlighet även för mindre organisationer 
att arbeta i området, samt ekonomiska fördelar då 
flera organisationer använder samma utrymmen. 
Stödet stärker även förutsättningarna för personalens 
egen hälsa samt god kvalitet och effektivitet i arbetet. 
Genom tillgång till adekvata kontor och mötesfaci-
liteter närmare den drabbade bef0lkningen har IOM 
och humanitära organisationer givits fysiska utrym-
men att säkra en kontinuerlig närvaro vilket är en 
förutsättning för en effektiv respons. Insatsen bidrar 
till stärkt samordning av den humanitära responsen, 
så att livräddande stöd och tjänster kan nå flykting-
områdena. Detta sker bland annat genom att för-
utsättningarna för det humanitära samfundets samordningsmekanismer Inter 
Sector Coordination Group (ISCG) och Humanitarian Country Team Taskforce stärks, då 
möjligheten att samordna och genomföra effektiva möten förbättrats. 

Utöver det ovan nämnda stödet har MSB genomfört ett flertal insatser med expertis 
till olika FN-organ, bland annat till Unicef inom vatten, sanitet och hygien (WASH) 
och logistik. Insatsen med WASH-expertis har bidragit till att förse flyktinglägren 
med nödvändiga vatten- och sanitetsfaciliteter vilka har anpassats till kvinnor och 
mäns specifika behov. Logistikstödet har bidragit till en effektiv logistikhantering 
med leveranser av förnödenheter inom hälsa, nutrition, utbildning, vatten och 
sanitet till framför allt kvinnor och barn. Genom expertis inom könsbaserat våld 
(GBV) till UNHCR bidrar MSB till att förbättra hantering av omhändertagandet 
av människor som drabbats av könsbaserat våld samt bidrar även till att minska 
risken för utsatta grupper genom preventiva åtgärder. Sammantaget bidrar MSB:s 
resurser till snabb, effektiv och ändamålsenlig respons för att möta behoven hos 
drabbade kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Den danske insatschefen Morten Helge Hansen arbetsleder det lokala byggföretaget vid byggnationen av kontoret i Ukyia. 
Foto: Martin Sjöholm, MSB, 2017.
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3. Humanitär minhantering
Under 2017 har ett flertal humanitära minhanteringsinsatser genomförts, däri-
bland till stöd för United Nations Mine Action Service (UNMAS) verksamhet i Syrien, 
Irak och Centralafrikanska republiken samt stöd till Internationella Rödakors-
kommitténs (ICRC) verksamhet i Azerbadjan. Utöver detta har ett flertal insatser 
genomförts till stöd för FN:s utvecklingsorienterade verksamhet i Somalia samt 
FN:s fredsfrämjande verksamhet, vilket redogörs för under kapitel 4. Civil kon-
flikthantering.

Det förnyade samarbetsavtalet med United Nations Office for Project Services (UNOPS) 
och UNMAS, samt avtalet med ICRC, skapar goda förutsättningar för MSB att 
kunna svara upp mot uttalade behov från partners och stärka deras kapacitet att 
genomföra snabb, effektiv och ändamålsenlig respons inom humanitär minhan-
tering. MSB har bidragit till minskade risker från explosiva ämnen, både genom 
indirekt stöd till minhanteringsinsatser, sjukvårdsstöd (medicinsk koordinering 
och utbildningsinsatser), säkerhetsanalys samt direkt stöd via expertis inom min- 
och ammunitionshantering. 

MSB:s minhanteringsinsatser spänner över hela katastrofcykeln, men förutom 
verksamheten i Somalia redovisas nedan huvudsakligen humanitära insatser 
inom området.

Syrien
Inbördeskriget i Syrien hör till en av världens mest omfattande kriser. FN har 
lyft fram risken med explosiva ämnen som en av de absolut främsta farorna för 
befolkningen i Syrien. Minst 8,2 miljoner människor bor i kontaminerade områ-
den varav mer än 2 miljoner barn är utsatta för risk från explosiva vapen.22 Den 
alltjämt pågående krisen med fortsatta stridigheter innebär en svår kontext att 
genomföra konventionella humanitära min- och ammunitionsröjningsaktiviteter 
på marken inne i Syrien.

MSB har under 2016–2017 bistått UNMAS med en säkerhetsanalytiker och en 
medicinsk koordinator. Dessa utgör ett tekniskt stöd inom säkerhetssektorn till 
UNMAS arbete riktat mot Syrienkrisen för att öka medvetenheten om de faror 
som finns med explosiva lämningar från krig. MSB:s experter har genomfört 
säkerhetsanalyser och samordnat UNMAS medicinoperativa verksamhet. Detta 
har gjorts som en del i arbetet att öka medvetenhet och beredskapsförberedelser 
hos icke-statliga organisationer som arbetar i partnerskap med UNMAS, liksom 
andra FN-organisationer. 

Stödet med en medicinsk koordinator har bidragit till en stärkt sjukvårdsbered-
skap, bland annat genom utbildningsinsatser och kvalitetshöjande åtgärder. Ett 
stort antal sjukvårdsutbildningar har genomförts, vilka främst har varit riktade 
till personal som arbetar med minhanteringsaktiviteter. Utbildningarna har 
stärkt personalens kapacitet att genomföra sina verksamheter, vilka syftar till 
att minimera den överhängande risken från minor och oexploderad ammunition 
(OXA) för den syriska befolkningen, FN, humanitära aktörer och frivilligorganisatio-
ner. Till de kvalitetshöjande åtgärder som genomförts hör insatser som genom-
förts för att säkerställa att medicinska instruktioner följer nödvändig internatio-
nell standard. 

22. Mineaction (2017). Syria. http://www.mineaction.org/programmes/syria. UNMAS. Senast uppdaterad okt 2017. Hämtad 2018-01-29.

http://www.mineaction.org/programmes/syria
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Stödet med en säkerhetsanalytiker har stärkt UNMAS tillgänglighet till relevanta 
säkerhetsanalyser och regelbundna säkerhetsrelaterade rapporter. Expertens 
arbete har även resulterat i att UNMAS kontor i Gaziantep i Turkiet och Erbil i 
Irak har förbättrat sina säkerhetslösningar. Detta har höjt säkerheten och minskat 
säkerhetsrisker för UNMAS personal och verksamhet. Insatsen har även etablerat 
ett kontaktnätverk som ska bidra till att UNMAS verksamhet bedrivs på ett säkert 
sätt. Den ursprungliga insatsen avslutades i juli 2017 varpå en ny insats påbörjades 
under augusti 2017. Den nya insatsen avser ett stöd med en säkerhetsanalytiker 
till UNMAS arbete i Syrien, med huvudstationering i Beirut, Libanon. 

Sammanfattningsvis har MSB:s stöd till UNMAS bidragit till det övergripande målet 
att möjliggöra humanitär närvaro och bidra till att stärka UNMAS och andra aktö-
rers kapacitet att respondera till de omfattande humanitära behoven i Syrien.

Centralafrikanska republiken
Situationen i Centralafrikanska republiken (CAR) har länge varit volatil, där olika 
makthavare har polariserat landets befolkning genom att anspela på etniska och 
religiösa skiljelinjer. Väpnad konflikt, sekteristiskt våld och korruption har drab-
bat civilbefolkningen hårt.23 Säkerhetsläget i landet stabiliserades tidigt under 
2016 efter det att presidentval och maktskifte kunnat ske utan omfattande oro-
ligheter, men destabiliserades igen vid årets slut med återkommande stridigheter 
mellan väpnade grupper i olika delar av landet.24 

Explosiva lämningar efter krig (så kallade Explosive Remnants of War, ERW) har 
till följd av konflikterna spridits i stora delar av landet, även om inte regelrätta 
minfält utgör ett stort hot. Därtill cirkulerar stora mängder lätta vapen och 
ammunition bland såväl de olika väpnade grupperna som bland civilbefolkningen. 
Detta utgör ett hot mot civilbefolkningen samt de fredsbevarande styrkorna och 
humanitär personal. En viktig del av den humanitära responsplanen är därför att 
säkerställa skydd av befolkningen där en central del är att minska utsatthet för 
och konsekvenser av minor, vapen och oexploderad ammunition. UNMAS ser ett 
ökat behov från humanitära aktörer och andra FN-partners att kunna hantera 
explosiva ämnen för att skydda befolkningen och främja humanitär närvaro. 

MSB stödjer UNMAS med två sekonderade EOD-experter (Explosive Ordnance Dispo-
sal) vilka är placerade i Bambari och Bouar i centrala respektive västra Central-
afrikanska republiken. MSB:s personal har bidragit till att UNMAS, MINUSCA 
(United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African 
Republic) samt lokala aktörer har kunnat genomföra säkert omhändertagande 
och förflyttning av tillvaratagna vapen och ammunition. Vidare har personalen 
tillsammans med UNDP identifierat risker inom fem byggnadsområden som ska 
rehabiliteras. Personalen har även stöttat identifiering och destruering av ammu-
nition från pilotprojekt inom DDR (Disarmament, Demobilization and Reintegration) 
samt samverkat med lokala myndigheter och aktörer för att utveckla ett nytt 
DDR-projekt inom vapen- och ammunitionshantering.

Sammantaget har MSB:s insats bidragit till att minska de negativa konsekvenserna 
ERW-kontamineringen har på civilbefolkningen, humanitära aktörer och de 
fredsbevarande styrkorna. MSB har även medverka till att förhindra förorening 
av mark genom det stöd som givits till röjning och kontrollerad destruktion av 
explosiva ämnen, vilket i sin tur har haft en positiv inverkan på miljön.

23. Säkerhetspolitik.se (2016). Centralafrikanska republiken (CAR). http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Centralafrikanska-republi-
ken-CAR/. Publicerad 2014-09-01, uppdaterad 2016-08-18. Hämtad 2017-12-20. 

24. Acaps (2017). CAR. https://www.acaps.org/country/car. Hämtad 2012-12-30. The Assessment Capacities Project.

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Centralafrikanska-republiken-CAR/
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Centralafrikanska-republiken-CAR/
https://www.acaps.org/country/car
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Somalia
Årtionden av konflikt i Somalia har resulterat i att stora landområden har kon-
taminerats av landminor och andra explosiva lämningar från krig, så kallade 
Explosive Remnants of War, ERW. Kvarliggande explosiva lämningar efter krig såsom 
oexploderad ammunition (OXA) innebär ett direkt hot mot befolkningen och 
explosivämnen riskerar även att användas vid kriminell bombtillverkning. FN:s 
minhanteringsorgan UNMAS arbetar i Somalia för att stärka regeringens kapaci-
tet att minska de hot som ERW medför och stärka landets vapen- och ammuni-
tionshantering.

MSB:s insats påbörjades våren 2015, där myndigheten har bidragit med tre expert-
befattningar varav två ammunitionsröjningsexperter för utbildning av den 
somaliska polisens ammunitionsröjningsenheter under 2015 och en vapen- och 
ammunitionshanteringsexpert (Weapon and Ammunition Management, WAM) under 
perioden 2015–2017. Under 2017 har MSB stöd med en WAM-expert sekonderad 
till UNMAS fortsatt vilken varit ansvarig för att stärka och utveckla Somalias 
nationella kapacitet inom vapen och ammunitionshantering. Experten har varit 
en central kunskapsbärare och rådgivare och har spelat en avgörande roll för att 
UNMAS har uppnått samtliga av de 7 uppställda mål de haft under 2017. Bland 
annat har flera framsteg gjorts vad gäller att bygga upp nyckelfunktioner inom 
den nationella säkerhetsapparaten. MSB:s WAM-expert har löpande under hela 
insatsperioden från 2015–2017 bidragit till UNMAS och den somaliska regeringens 
vapen- och ammunitionshantering genom att stödja verksamheten med utveck-
ling och tillhandahållande av relevanta utbildningar, monitorering och rådgiv-
ning. Den sekonderade WAM-experten har även bistått i arbetet med att ta fram 
en strategisk plan och ett institutionellt ramverk för Somalia gällande hanteringen 
av vapen och ammunition, vilka stipulerar nationella standarder, regleringar 
och rutiner. 

Projektet har avsett att på operativ nivå bidra till den svenska strategin för Somalia 
2013–2017 inom resultatområdet för mänsklig säkerhet och försörjning. Närmare 
bestämt har stödet avsett att bidra till förbättrade konfliktlösnings- och försonings-
mekanismer på lokal och nationell nivå. MSB:s bidrag till UNMAS har haft goda 
resultat och därmed stärkt kapaciteten att hantera vapen och ammunition. MSB 
planerar för fortsatt stöd till UNMAS/Somalia under 2018. Målsättningen med 
verksamheten kommer fortsatt att vara ett minskat hot från ERW genom stärkt 
förmåga hos ansvariga institutioner att på ett säkert sätt hantera, förvara och 
oskadliggöra vapen, ammunition och explosiva ämnen. Sammanfattningsvis har 
MSB:s stöd i förlängningen bidragit till det övergripande målet att stärka UNMAS 
och andra aktörers kapacitet att genomföra snabb, effektiv och ändamålsenlig 
respons för att möta behoven hos drabbade kvinnor och män, flickor och pojkar 
i Somalia.
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4. Civil konflikthantering
MSB har under 2017 genomfört insatser till stöd för fredsfrämjande, säkerhets-
främjande och konfliktförebyggande arbete i 13 länder med över 60 utsända 
personer, varav 24 % varit kvinnor. Med sitt missionsstödjande mandat bidrar 
MSB till att skapa operativa förutsättningar att bedriva verksamhet i konflikt  och 
postkonfliktområden för EU, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
(OSSE), Temporary International Presence in Hebron (TIPH) och FN. Under 2017 initie-
rades stödet till FN:s fredsfrämjande verksamhet. 

MSB har inom civil konflikthantering bidragit med personalexpertis inom admi-
nistration, ekonomi, HR, IT/telekom, transport, logistik, upphandling, min- och 
ammunitionshantering, sjukvård och säkerhet. I enlighet med resultatstrategin 
för internationell civil krishantering bör bidragen göra det möjligt att utnyttja 
svensk kompetens på ett effektivt sätt samt påverka insatsens inriktning och 
genomförande. Därför har personal till chefsbefattningar och kärnfunktioner 
prioriteras. MSB har även under året utökat stödet till organisationernas hög-
kvarter med en hälsokoordinator och en logistiker till EU, samt ytterligare HR-
stöd och en säkerhetsrådgivare till stöd för OSSE:s verksamhet. 

Det största personalbidraget under året har givits till EU:s arbete inom civil kon-
flikthantering, vilket i huvudsak syftar till att svara upp mot externa konflikter 
och kriser samt bygga partners kapacitet och skydda EU och dess medborgare. 
Detta görs bland annat genom att stärka staters demokrati- och rättssystem, 
exempelvis genom stöd till institutionsbyggande samt utbildning av polis- och 
andra rättsvårdande instanser. 

MSB förhandlar för närvarande om att bli strategisk lagerhållare för samtliga 
civila EU missioner. Det strategiska lagret ska möjliggöra att snabbt kunna initiera 
nya insatser, skala upp och ned responsen, flytta materiel, avsluta insatser samt 
omhänderta miljöfarligt avfall på ett säkert sätt. Då slutförhandlingar pågår om 
uppdragets omfattning går det under upprättandet av denna årsrapportering 
inte att lämna detaljer om uppdraget. Det strategiska lagret bedöms dock bli en 
viktig del i att öka reaktionshastigheten inom EU:s gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitik (GSFP) och säkerställa att insatserna har de fysiska förutsättningar 
som krävs för att implementera sitt mandat på ett effektivt och, för personalen, 
säkert sätt. 

MSB har under 2017, förutom att ge utökat stöd till organisationens huvudkvarter, 
givit stöd till OSSE med sekonderad säkerhetsexpertis till fältnärvaron i Ukraina. 
Till TIPH har myndigheten fortsatt givit kontinuerligt stöd med personal inom 
sjukvård, logistik samt transport och byggnadsvård. 

Under sommaren gav MSB ett särskilt stöd till Kustbevakningen med medicinsk 
personal. Efter en förfrågan från Kustbevakningen, som på regeringens uppdrag 
skulle delta med fartyget KBV 002 i den av Frontex25 ledda Operation Triton, 
beslutade MSB att stödja med sjuksköterskeexpertis. Myndighetens uppdrag 
var att säkerställa medicinskt omhändertagande av flyktingar i sjönöd. Insatsen 
omfattas inte av Regleringsbrevet för civil konflikthantering, utan istället fattades 
ett särskilt beslut om insatsen vilken finansierades av Frontex. 

25. Frontex, är EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå. Deras uppgift är att koordinera arbetet vid Europas sjö-, land- och luftgräns.
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Observatörer ute på uppdrag för TIPH Hebron. Foto: Johan Lundahl, MSB, december 2017.

Utdelning av mat ombord på KBV 002 efter en sjöräddningsinsats genomförd under FRONTEX ledning. Foto: Valdemar 
Lindekrantz, Kustbevakningen, 2017.
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Nationell samverkan
I syfte att främja ett samlat och enhetligt svenskt agerande inom ramen för 
civil konflikthantering beslutade regeringen 2013 att utsändande myndigheter 
ska samverka i genomförandet av sina respektive uppdrag. I samband med detta 
instiftades Rådet för myndighetssamverkan vid internationell fredsfrämjande verksamhet. 
Myndigheterna ska enligt regeringsbeslutet samverka kring utbildnings- och 
övningsfrågor, i erfarenhetsåterföring samt bidra till ett koherent svenskt 
agerande i det internationella samarbetet, exempelvis i policy- och doktrinfrågor. 

Rådet har ett roterande ordförandeskap, och under 2017 har MSB innehaft ord-
förandeskapet. Genom ordförandeskapet har MSB verkat för ett stärkt resultat-
arbete inom dessa insatser, samt för ökad samverkan för att bättre nyttja alla 
utsändande myndigheters resurser mot gemensamma mål. Stor kraft har lagts 
på att stärka kopplingen mellan rådet och dess undergrupper, liksom mellan 
rådet och respektive departement. Rådet har, under MSB:s ordförandeskap, givit 
undergrupperna konkreta uppdrag som sedan återrapporterats, vilket stärkt 
kopplingen och drivit arbetet framåt mellan de olika nivåerna. 

MSB är också representerat i flera av de under rådet liggande grupperna, såsom 
Samrådsgruppen för internationella fredsinsatser, vilken är en spegling av rådet 
på handläggarnivå. Samrådsgruppen har bland annat fortsatt ett arbete med 
kartläggning av strategiska tjänster på EU:s utrikestjänst EEAS (European External 
Action Service), ett arbete som initierades 2016. Det är också i denna grupp som 
merparten av samverkan på operativ nivå sker mellan de utsändande myndig-
heterna. Inom ramen för Nätverket för säkerhetschefer genomfördes bland annat 
ett seminarium under året med deltagare från 14 olika myndigheter med fokus 
på arbetsgivaransvaret vid internationell verksamhet. Ytterligare exempel på den 
nationella samverkan inom området är att de utsändande myndigheterna under 
året har genomfört gemensamma resor, insatsförberedande utbildningar samt 
delat erfarenheter bland annat kring språkutbildningar för insatspersonal. 

I stödet till Frontex Operation Triton samverkade Kustbevakningen, MSB och 
polisen för att genomföra insatsen. Socialstyrelsen deltog även med sin expert-
kunskap i planeringen av insatsen. 

EUPOL Afghanistan
Under åren 2007–2017 har missionen EUPOL Afghanistan arbetat med stöd till 
landets rättsväsende genom utbildning av poliser och nyckelfunktioner vid olika 
ministerier. Under sommaren 2017 avslutades missionen formellt och under året 
befann sig missionen i en avvecklingsfas. Huvuddelen av personalen i missionen 
avslutade sina insatser under neddragningen 2016 och under första halvåret av 
2017 fanns bara den personal kvar som krävdes för själva avvecklingen. Under 
denna period har MSB stöttat med expertis inom HR-området, som arbetat med 
personalutveckling. En stor mängd dokumentation från missionen har också 
tagits om hand och digitaliserats för bevarande. Till EUPOL Afghanistan har MSB 
sekonderat totalt 27 personer inom en stor variation av tjänster men främst inom 
sjukvård, HR (Human resources), ICT (Information and Communications Technology) och 
säkerhet. MSB:s bidrag har lett till en högre kvalitet och effektivitet i insatsen 
och starkt bidragit till en säkrare arbetsmiljö för insatsens personal. 



40 Civil konflikthantering

EUBAM Libyen
Efter den Libyska regeringens förfrågan skedde uppstarten av den civila insatsen 
EUBAM Libyen under 2016. Insatsen omfattar bland annat rådgivning och kapa-
citetsuppbyggnad inom polis- och det straffrättsliga området. Uppdraget förväntas 
även fokusera på gränsförvaltning, såsom stöd till kustbevakning, samt bistå de 
libyska myndigheterna i deras ansträngningar mot terrorism, förbättra hante-
ringen av migrationsströmmar, bekämpa människosmuggling och människo-
handel och samtidigt främja mer långsiktiga effekter inom säkerhetssektorn.

MSB har under året sekonderat experter inom områdena säkerhet, upphandling, 
IT och logistik. MSB:s personal inom IT-området har direkt bidragit med att 
säkerställa att missionen har en fungerande IT-infrastruktur och fungerande 
datalösningar, där MSB även har bidragit med viss nödvändig utrustning. Stödet 
inom säkerhet har i huvudsak fokuserat på en framtida eventuell återetablering 
i Tripoli i Libyen, vilket kommer ställa stora krav på säkerheten avseende bland 
annat boendelösningar och evakueringsmöjligheter. Inom upphandlingsområdet 
har missionen under en period varit eftersatt, varför MSB:s stöd starkt bidragit 
till att öka effektiviteten i missionen.

EUCAP Sahel Niger 
Situationen i Sahel präglas av hög osäkerhet, bland annat på grund av effekterna 
av kriget i Libyen, ökande terroristverksamhet samt den organiserade brottslig-
heten i regionen. Hotbilden har också ökat på grund av händelser i gränsområden 
mot Mali. Insatsen EUCAP Sahel Niger startade 2012 med syfte att bidra till 
utvecklingen av en mer integrerad, hållbar och människorättsbaserad strategi 
mellan de olika nigeriska säkerhetsorganen i arbetet mot terrorism och organise-
rad brottslighet. Insatsens pågående arbete präglas av EU:s utvidgning av manda-
tet till att även innefatta arbete kring de ökade migrationsflödena där stor vikt 
lagts vid mänskliga rättigheter.

Under det gångna året har EUCAP Sahel Niger etablerat en full operationell kapa-
citet i Agadez samt ökat närvaron i övriga regioner i landet. Insatsen fokuserar 
på att utöka interoperabiliteten mellan de olika säkerhetsstyrkorna, framför allt 
i Niamey och Agadez. MSB har under 2017 bidragit till insatsen genom stöd inom 
Communications and Information Systems (CIS), logistik samt med en ingenjör med 
ansvar för alla byggprojekt kopplade till insatsen. Stödet har lett till att insatsen 
nu kan slutföra uppgraderingen av säkerhetslösningar och infrastruktur vid 
insatsens fältkontor i Agadez. 

MSB:s stöd har bidragit till att utveckla både den tekniska och fysiska infra-
strukturen för insatsen. Detta har i sin tur lett till bättre kommunikationer och 
IT-säkerhet, samt ökad intern effektivitet och kvalitet vid samtliga verksamheter 
som genomförts i de olika regionerna.

EULEX Kosovo
EULEX Kosovo bildades under 2008 och blev fullt operativ 2009. EULEX mandat är 
exekutivt och det centrala målet är att bistå och stödja Kosovos myndigheter inom 
rättsområdet, särskilt inom polisen, rättsväsendet och tullområdet. Insatsen arbe-
tar i linje med principen om lokalt ägandeskap. Detta görs genom övervakning, 
mentorskap och rådgivning samtidigt som missionen ansvarar för vissa verkställande 
uppgifter inom specifika kompetensområden såsom specialpolis, krigsförbrytelser, 
organiserad brottslighet och korruption på hög nivå. Såväl EU:s som MSB:s stöd 
minskar i takt med att insatsen närmar sig sitt slutskede under 2018.
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MSB har genom kvalificerat IT-stöd under 2017 skapat förutsättningar för register-
föring och datalagring utifrån högsta utredningssekretess. Detta för att bästa 
möjliga skydd av vittnesuppgifter och vittnen till tidigare krigsförbrytelser ska 
kunna uppnås. IT-stödet möjliggör lagring av viktig information och bevismaterial 
inför kommande rättegångar. MSB har stärkt insatsens förmåga att lagra strikt 
sekretessbelagd digital information och därigenom skydda vittnen och deras 
familjer. MSB har ansvarat för administrativ ledningspersonal samt expertstöd 
vid regionkontoret i Mitrovica.

Insatsens administrativa förmåga att leda verksamheten vid regionkontoret i 
Mitrovica har stärkts och de pågående organisationsnerdragningarna har fortsatt 
kunnat genomföras på ett effektivt och genomtänkt sätt. MSB har genom att 
bidra med experter för insatsens behov av ledning av transporter, förarutbildningar, 
förarprov och fordonsunderhåll bidragit till att verksamheten blivit mer effektiv. 
Stödet i form av transport, logistik och administrativ ledning beräknas fortsätta 
fram till dess att insatsen avvecklas i sin nuvarande form, vilket förväntas ske 
under sommaren 2018. MSB bedömer att behovet av stöd kommer att vara fort-
satt stort under hela avvecklingsperioden, vilket kan komma att sträcka sig väl 
över årsskiftet 2018–2019. Sammantaget har stödet under året resulterat i stärkt 
intern effektivitet och kvalitet samt bidragit till att missionens exekutiva mandat 
inom t.ex. vittnesskydd kan utföras, vilket i sin tur bidrar till att främja rätts-
säkerheten i Kosovo. 

EUMM Georgien
EUMM Georgien inleddes under 2008 efter konflikten mellan Ryssland och 
Georgien. EUMM Georgiens mandat består i stabilisering, normalisering och 
förtroendeskapande åtgärder, liksom att bidra till EU:s framtida engagemang i 
regionen. Insatsen arbetar främst för att förhindra en förnyad väpnad konflikt, 
samt för att bidra till att göra de områden som gränsar till utbrytarregionerna 
Abchazien och Sydossetien trygga och säkra för de närboende. I likhet med resul-
tatstrategin för internationell civil krishantering värnar insatsen om mänsklig 
säkerhet och frihet från våld. 

Under året har MSB bidragit med personal till flera strategiskt viktiga positioner 
inom insatsen. MSB har bland annat bidragit med en Head of Mission Support Division 
med omfattande ansvar för stödfunktioner som personal, ekonomi, sjukvård och 
logistik. MSB har bidragit till insatsen med säkerhetspersonal för kontinuerlig 
monitorering av säkerhetssituationen och operativt säkerhetsarbete. Detta har 
sammantaget resulterat i bättre underlag för effektivare styrning och ledning 
genom tillförlitliga faktabaserade rapporter och underlag, vilka beskriver den 
aktuella situationen avseende säkerhet, frihet och mänskliga rättigheter. Stödet 
har även bidragit till en stärkt operativ säkerhetsnivå för personalen i missionen. 

MSB har bidragit med expertis som ansvarat för materielinköp och underhåll 
och i det arbetet bland annat fortsatt att utveckla och stärka insatsens kvalitets-
säkringsarbete vid anskaffning, inköp och lagerhållning. MSB har även bistått 
med expertis inom radio och telefoni, vilket resulterat i att samtlig personal vid 
insatsen har fungerande samband genom digitala system samt telefon och radio. 

MSB har under året fortsatt att bidra med medicinsk expertis och bistått med att 
skräddarsy insatsens sjukvårdsresurser och beredskap utifrån de olika fältkonto-
rens olika operativa behov. MSB har bidragit till att sjukvårdsutbildning genom-
förs med all personal inom hela insatsen, vilket lett till en stärkt sjukvårdsorga-
nisation på alla nivåer. Sammantaget har stödet till insatsen resulterat i stärkta 
och väl fungerande supportfunktioner med en förhöjd kvalitet i insatsens ”duty 
of care” för personalen.
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EUAM Ukraina
EUAM Ukrainas mandat är att stödja regeringen och nationella aktörer avseende 
framtagande av koncept, planering och implementering av långsiktiga och bestå-
ende reformer inom den civila säkerhetssektorn, däribland polisen och rättsstaten. 
Målet, som EU och Ukrainska myndigheter strävar efter, är effektiva och pålitliga 
civila säkerhetsinstitutioner under demokratiskt styre. Detta är i linje med 
Resultatstrategin för internationell civil krishantering, där främjandet av stärkta 
demokratiska processer och institutioner samt en ökad respekt för rättsstatens 
principer är viktiga delmål.26

MSB har under året bistått med expertis inom säkerhetsområdet. Resultatet av 
detta bidrag har varit stärkt kontinuerlig monitorering av säkerhetssituationen 
samt ett effektivare operativt säkerhetsarbete. Detta har sammantaget resulterat 
i bättre underlag för effektivare styrning och ledning genom tillförlitliga fakta-
baserade rapporter och underlag som beskriver den aktuella situationen avseende 
säkerhet, frihet och mänskliga rättigheter. MSB:s stöd har bidragit till en stärkt 
operativ säkerhetsnivå för personalen i missionen. 

MSB har bistått insatsen med expertis inom området för IT-stöd, radio och telefoni. 
Detta har resulterat i en tillförlitlig och stärkt sambandsförmåga vilket bidragit 
till ökad säkerhet för samtlig personal i den operativa verksamheten. MSB har 
även bidragit med HR-stöd i form av en HR Lead Advisor, vilket stärkt förmågan att 
rekrytera och välja ut lämplig personal. Även detta bidrar till en förhöjd effektivitet 
i insatsen. 

EUCAP Nestor Somalia
Somalia har under många år präglats av oroligheter, inbördeskrig och osäkerhet. 
Utan ett fungerande rättsväsende har kriminaliteten ökat såväl på land som till 
sjöss. Missionen EUCAP Nestor, sedan december 2016 EUCAP Somalia, har mandat 
att stödja utvecklingen av säkerhet inom den maritima sektorn i Somalia för att 
kunna bekämpa piratverksamhet. Stödet faller inom Rule of Law och omfattar 
sjöfartssäkerhet, polisarbete och juridiska dimensioner. Insatsen visar på EU:s 
åtagande att stärka de befintliga rättsliga och brottsbekämpande ramverken rela-
terade till piratverksamhet, samt utveckla relevanta instrument avseende den 
somaliska nationella säkerhetskapaciteten till sjöss. Ett av de viktigaste målen 
är att stärka det straffrättsliga systemet genom kapacitet att bedriva utredning 
av allvarlig marin brottslighet (t.ex. piratverksamhet, människohandel, narko-
tika- och vapensmuggling), gripande och fängslande av misstänkta samt väck-

ande av åtal. Missionen ska bidra till att uppnå ökad respekt för 
mänskliga rättigheter och frihet från förtryck samt värna om den 
mänskliga säkerheten och frihet från våld som resultatstrategin 
för internationell civil krishantering avser stödja.

Missionen är i nuläget MSB:s personalmässigt största. Under 2017 
har totalt elva experter sekonderats dit. Sedan etableringen av 
missionens högkvarter i Mogadishu, och etableringen av två 
fältkontor, har ett stort arbete fokuserat på att upprätthålla och 
säkerställa kommunikation och informationshantering. MSB:s 
stöd med ett flertal sekonderade inom området har starkt bidra-

git till missionens fungerande infrastruktur. Missionen har under året varit 
föremål för en kraftig expansion personalmässigt, vilket ställt höga krav inom 

26. Resultatstrategi för internationell civil krishantering. Regeringsbeslut III:2, 2014-09-11 UF2014/56358/UD/SP. Utrikesdepartementet, 
Regeringen. 
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områdena HR och ekonomi, där MSB också bidragit med expertis. Likaså har mis-
sionens upphandlingsförmåga bitvis varit decimerad, och MSB har bidragit med 
fundamentalt stöd inom området för att säkerställa den förmågan inom missionen. 
MSB har även sekonderat en senior kustbevakningsexpert som chef för fältkon-
toret i Hargeisa, en tjänst som under en längre period varit vakant. Denna expert 
har inneburit en väsentlig förbättring för missionens operativa verksamhet i 
denna del av landet, och säkerställt ett fungerande samarbete med lokala kust-
bevakningsmyndigheter.

EUAM Irak
Missionen EUAM Irak, EU Advisory Mission in Iraq, inleddes under oktober 2017 
som ett svar på en förfrågan från den irakiska regeringen om stöd för att imple-
mentera landets nationella säkerhetsstrategi. Missionen fokuserar på rådgivning 
och mentorering gentemot två irakiska myndighets-
organ avseende reformering av säkerhetssektorn. 
Detta inkluderar arbete som ska motverka terrorism 
och organiserad brottslighet. Missionen som pla-
neras att bestå av ca 51 personer (36 EU-experter 
och 15 lokalanställda) har ett initialt mandat på 
ett år. MSB har fokuserat stödet till missionen till 
områdena säkerhet och sjukvård, och har en expert 
inom respektive område sekonderad till missionen. 
Båda dessa personer har fundamentala roller i den 
uppstarsfas som missionen befinner sig i. Säkerhets-
experten har deltagit i planeringen inför beslutet 
att etablera missionen samt i uppstarten och den 
pågående etableringen av missionens högkvarter, då 
säkerhetssituationen i Irak ställer mycket höga säkerhetskrav. MSB:s sjukvårds-
expert säkerställer att missionens personal redan från uppstarten har tillgång till 
en acceptabel nivå av sjukvård. Vidare har MSB försett missionen med medicinsk 
utrustning som krävs för detta.

OSCE SMM Ukraina
OSCE (Organizaiton for Security and Co-operation in Europe) Special Monitoring Mission in 
Ukraine omfattar observatörs- och monitoreringsarbete i hela landet vars inrikt-
ning är att bidra med stabiliserande fredsbyggande och konfliktförebyggande 
åtgärder. Det innebär bland annat att ge skydd åt nationella minoriteter, arbeta 
för upprätthållandet av mänskliga rättigheter, ge stöd till demokratiuppbyggnad, 
rustningskontroll samt förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder. Uppdraget 
omfattar således stöd till myndigheter på alla nivåer i samhället, etniska och 
religiösa grupper, liksom stöd till det civila samhället i syfte att underlätta dia-
logen på marken. Under den senare delen av året har MSB stöttat insatsen med 
personal för kontinuerlig monitorering av situationen och operativt säkerhetsar-
bete i främst östra Ukraina. MSB:s stöd har redan resulterat i bättre underlag för 
effektivare styrning och ledning genom tillförlitliga faktabaserade rapporter och 
underlag som beskriver den aktuella situationen avseende säkerhet, frihet och 
mänskliga rättigheter. I tillägg har MSB bidragit till en stärkt operativ säkerhets-
nivå för personalen i missionen.
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TIPH Hebron
TIPH (Temporary International Presence in Hebron) är en civil observatörsstyrka på 
Västbanken med uppgift att förbättra säkerheten för Hebrons invånare. Sverige 
är ett av sex medlemsländer (Norge, Schweiz, Danmark, Turkiet, Italien och Sverige) 
i TIPH som har verkat sedan 1997. Avsikten med TIPH Hebron är att hjälpa till 
att stabilisera situationen och agera som ett neutralt vittne med uppgift att över-
vaka efterlevnaden av internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. 

MSB har bidragit med ledningspersonal som ansvarat för administrativ ledning 
av samtliga supportfunktioner inom insatsen. Detta har resulterat i stärkt kapa-
citet att planera, prioritera, utveckla och genomföra det insatsnära stödet vid 
TIPH HQ. MSB har även bidragit med expertis som ansvarat för insatsens samt-
liga byggnader, anläggningar och fordon, samt underhåll och kompletteringar 
av dessa. Genom detta har insatsens behov av transporter, kontor och boende 
tillfredsställts och stärkts.

MSB har under året ansvarat för insatsens sjukvårdsmottagning samt bidragit 
med den sjukvårdspersonal som krävs för att upprätthålla den sjukvårdsbered-
skap som behövs för insatsens operativa verksamhet. Detta inkluderar även sjuk-
vårdssamarbete med palestinska och israeliska sjukvårdsresurser. MSB:s personal 
har ansvarat för ständig sjukvårdsberedskap och psykosocialt stöd till samtlig 
personal vid insatsen. All personal vid insatsen har kontinuerligt utbildats och 
övats i hjärt- och lungräddning samt användande av hjärtstartare. Arbetet har 
resulterat i en stärkt sjukvårdsberedskap, förbättrade och stärkta beredskaps-
rutiner för akuta och andra typer av sjukvårdsinsatser, stärkt kapacitet hos samt-
lig personal vid insatsen, samt ytterligare stärkt samarbete med palestinska och 
israeliska sjukvårdsresurser.

Observatörer ute på uppdrag för TIPH. Foto: Johan Lundahl, MSB, december 2017.
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Stöd till FN:s fredsfrämjande
Regeringen har givit MSB i uppdrag att stötta FN:s fredsfrämjande verksamhet 
genom att ställa personal till förfogande. Under 2017 har MSB:s stöd till FN:s 
fredsfrämjande verksamhet initierats och under perioden har myndigheten 
stöttat MINUSTAH (United Nations Stabilization Mission in Haiti) med ett EOD-team 
(Explosive Ordnance Disposal), påbörjat stöd med logistikexperter i Uganda till stöd 
för MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the DRC), UNMISS 
(United Nations Mission in South Sudan) och UNISFA (United Nations Interim Security 
Force for Abyei) samt nyligen initierat ett större och återkommande stöd med sjuk-
vårdsutbildning (Emergency Trauma Bag, ETB). 

Samtliga insatser till stöd för FN:s fredsfrämjande verksamhet har möjliggjorts 
tack vare MSB:s samarbetsavtal med UNOPS. Via avtalet har MSB lång erfarenhet 
av stöd till UNMAS inom det tematiska området min- och ammunitionshantering. 
I linje med strategin för Hållbar Fred 2017–202227 har UNMAS till uppdrag att röja 
minor, klustervapen och andra explosiva lämningar efter krig samt att begränsa 
spridning av små och lätta vapen. Dessa åtgärder är viktiga för att förebygga och 
reducera spridning av konflikter, möjliggöra humanitär verksamhet, underlätta 
repatriering av flyktingar och internflyktingar samt bidra till tidig återuppbyggnad. 
UNMAS tillhör organisatoriskt DPKO (Department of Peacekeeping Operations) och 
har i alla aktuella insatser ett direkt mandat på uppdrag av FN:s fredsfrämjande 
missioner. Vikten av min- och ammunitionshanteringsaktiviteter i missionerna 
och effekterna av explosiva lämningar av krig förtydligas i Resolution 2365.28

Under det gångna året har MSB även arbetat med möjligheten att stärka DPKO:s 
Department for Field Support, och dess Environmental section med kapacitet inom 
avfallshantering både i Somalia och i Colombia. 

MINUSTAH Haiti
MSB har på uppdrag av UNMAS stöttat MINUSTAH med ett EOD-team (Explosive 
Ordinance Disposal) för att säkerställa att insatsen skulle kunna avslutas som pla-
nerat under 2017, utan att utsätta befolkningen för explosiva lämningar. Teamet 
som bestod av fem personer (en Team leader, EOD-operatörer samt en sjuksköterska 
med utrustning) har röjt 5200 m2 mark från kontaminering av explosiva objekt. 
Marken har därefter överlämnats till MINUSTAH. Totalt röjdes 25 818 ammu-
nitionsobjekt varav 18 694 var finkalibrig ammunition (SSA) och 61 objekt var 
oexploderad ammunition (OXA). Ammunitionsobjekten som utgjorde ett direkt 
hot mot befolkningen, har därefter destruerats. 

Regionalt stöd till FN:s fredsfrämjande, Uganda
MSB har under den senare delen av 2017 sekonderat två experter inom logistik-
sektorn till UNMAS Entebbe Support Base (ESB). Förfrågan inkom via UNOPS Peace 
and Security Center. Syftet med insatsen är att understödja UNMAS verksamhet på 
uppdrag av UNMISS, MONUSCO samt UNISFA med logistiska lösningar för att 
stärka resurs-, tid- och kostnadseffektivitet i verksamheten. Då dessa nyligen 
påbörjat sitt uppdrag kan några större resultat eller effekter inte redovisas.

27. Strategi Hållbar fred 2017–2022, UD2017/13669/KH. Regeringsbeslut 11:1, 2017-08-24. Utrikesdepartementet, Regeringen. 
28. Resolution 2365 (2017). S/RES/2365 (2017). United Nations Security Council. 30 June 2017. 
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ETB fredsfrämjande
Till stöd för FN:s fredsfrämjande verksamhet genomför MSB på uppdrag av 
UNMAS ett flertal ETB-utbildningar på olika geografiska orter, bland annat i 
Somalia och Uganda. Genomförandet av utbildningarna påbörjades under slutet 
av 2017 och ska fortgå under det kommande året. ETB-utbildningarna syftar till 
att ge nyckelpersonal i UNMAS program tillräckliga sjukvårdskunskaper för att 
vid en nödsituation kunna rädda liv och lem på sina kollegor. ETB-utbildningar 
är en förutsättning för att ha personal utstationerade i högriskområden, och är 
därmed en förutsättning för att öka närvaron i desamma. 

Att en viss andel personal är ETB-utbildad på särskilt utsatta stationeringsorter 
är ett krav inom FN för att kunna ha personal stationerad i svåra fältmiljöer. Det 
är därför av vikt att dessa genomförs med regelbundenhet, då certifikaten som 
den utbildade personalen får efter genomgången utbildning är tidsbegränsade 
och måste förnyas med ett visst intervall. 

I Uganda genomfördes den första insatsen, som utgjordes av två utbildningar 
med ca 20 deltagare per utbildning. Som tidigare redovisats stödjer UNMAS ESB 
ett flertal fredsfrämjande missioner som ofta, istället för att genomföra utbild-
ningar på plats i fältmissionerna, organiserar uppsamlingsutbildningar i det 
regionala centret. 

Under december 2017 genomfördes ytterligare en insats bestående av två utbild-
ningar i Somalia till stöd för UNSOS (United Nations Support Office in Somalia), då 
tidigare ETB-certifierad FN-personal återcertifierades.

MSB:s instruktör utbildar personal i livräddande åtgärder under ETB-utbildning i Entebbe, Uganda. Foto: Per Velandia, MSB, 
Oktober 2017.
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Högkvarterstjänster och övrigt stöd till civil konflikthantering
I syfte att stärka EU:s och OSSE:s planering och genomförande av civila kris-
hanteringsinsatser ur ett långsiktigt perspektiv, har MSB stöttat dessa organisa-
tioners högkvarter med personalexpertis. Sedan 2015 stödjer MSB OSSE:s hög-
kvarter i Wien med en Talent Manager inom HR. Under det gångna året har MSB 
ytterligare stärkt arbetet inom HR på sekretariatet, vilket resulterat i att OSSE:s 
rekryteringsfunktion haft bättre möjligheter att både planera, rekrytera samt 
utveckla verksamheten inom OSSE samt i fält. Dessutom stödjer MSB säkerhets-
funktionen på sekretariatet med särskilt fokus på säkerhetsfrågor inom SMM 
Ukraina (Special Monitoring Mission to Ukraine) och säkerhetssituationen i Ukraina 
i stort.

Sedan 2015 stödjer MSB EU:s högkvarter i Bryssel (The Civilian Planning and Conduct 
Capability, CPCC) med en expert vars främsta uppdrag är att utveckla och implemen-
tera ett standardiserat IT-system för samtliga GSFP-insatser samt på högkvartersnivå. 
Det innebär även utveckling av ett harmoniserat IT- och logistiksystem till den 
tänkta lagerhållningskapaciteten åt EU, vilken MSB för närvarande förhandlar med 
EU om. I det avseendet bidrar MSB även med ett expertstöd inom logistik sedan 
hösten 2017. Under året har MSB möjliggjort att en tjänst för en sjukvårdskoordi-
nator har skapats på CPCC, en befattning som myndigheten sekonderar en expert 
till. MSB:s sjukvårdskoordinator utgör en fokalpunkt för medicinsk expertis för 
samtliga civila GSFP-insatser för att stödja, ge råd och 
assistera i frågor rörande sjukvård och hälsa, samt 
länka samman denna med säkerhetsfunktionen. I till-
lägg stärker MSB stödet till EUMM Georgien ytterligare 
genom att bemanna dess HR-funktion i Bryssel. MSB 
stödjer även EEAS:s (European External Action Service) 
arbetsgrupp East StratCom med en analytiker. 

För att stärka sin förmåga att på ett resurs  och tids-
effektivt sätt kunna initiera och utöka civila GSFP-
insatser i konflikt  och postkonfliktområden, har 
Europeiska kommissionen beslutat om etablering 
av en strategisk lagerhållningskapacitet. Denna ska 
både ha kapaciteten att starta upp en ny insats samt 
kunna upphandla, förvalta och kassera utrustning 
och materiel. Lagerhållningskapaciteten ska även 
sköta logistiken gällande materiel till, mellan och 
från respektive insats oavsett om insatsen är under 
uppstart, är pågående eller under en avslutningsfas. 
Ur upphandlingsprocessen valdes MSB att tillhanda-
hålla tjänsten som lagerhållningskapacitet åt EU. 
I skrivande stund pågår fortfarande förhandlingar mellan MSB och EU om hur 
lagerhållningskapaciteten ska och bör utformas. Några av de effekter som ska 
komma av det strategiska lagret är ökad reaktionshastighet, stärkt planering 
inför en insats samt uppföljning och kostnadskontroll under insats och avslut.

I linje med sitt uppdrag inom insatsstöd, stödjer MSB utvecklingen och imple-
menteringen av den så kallade Mission Support Platform (MSP) i Bryssel. MSP är en 
centralisering av ett antal missionsstödjande tjänster vid CPCC. MSB:s stöd syftar 
till att tillhandahålla ett tids- och resurseffektivt stöd till insatserna så att dessa 
fungerar tillfredsställande utifrån områden såsom administration, HR, upphand-
ling och ICT.
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FRONTEX operation Triton
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex bistår länder 
inom EU och Schengen att skydda sina yttre gränser, och bidrar 
vidare till enhetliga gränskontroller inom EU. På regeringens upp-
drag deltog Kustbevakningens fartyg KBV 002 under sommar - 
månaderna 2017 i Frontex Operation Triton, som hade till uppdrag 
att bevaka en del av Medelhavet söder om Italien. På plats hade 
Kustbevakningen befogenheter att utföra till exempel gränskon-
troller för att förhindra gränsöverskridande brottslighet såsom 
smuggling av människor och narkotika. I uppdraget ingick även, i 
enlighet med internationell lag, att bistå vid sjöräddningar. Under 
de senaste åren har antalet migranter och flyktingar som vill resa 
in i EU ökat. Efter tidigare erfarenheter av insatser på Medelhavet 
bedömde Kustbevakningen att dedikerad expertis behövdes ombord 
på fartyget för att säkerställa medicinskt omhändertagande av de 
människor som räddats ur sjönöd. En förfrågan om stöd skickades 
till MSB och myndigheten beslutade att delta med två sjuksköter-
skor i operationen under juni, juli och augusti. 

Under insatsen räddades 2 374 människor (varav 1 691 män, 302 
kvinnor och 402 barn) i totalt 22 sjöräddningar.29 Hälften av dessa 
personer behövde vård ombord. Människorna som räddades 

var i många fall i vid dålig hälsa, med skador såsom benbrott, skottskador och 
kemiska brännskador. Även uttorkning och undernäring förekom. Ett särskilt 
fokus för MSB:s personal var utsatta grupper såsom barn och gravida kvinnor. 
Personalen genomförde också kapacitetsstärkande utbildningar av övrig besätt-
ning samt planerade för och satte vårdrutiner ombord. MSB bidrog även med 
medicinskt materiel och skyddskläder. MSB:s stöd var avgörande för kvaliteten 
och effektiviteten i det mediciniska omhändertagandet, och insatsen har bidragit 
till att rädda liv och lindra nöd hos drabbade människor. I insatsen har Kust-
bevakningen, polisen och MSB samverkat. Insatsen finansierades av Frontex. 

MSB:s sjukvårdspersonal ombord på KBV 002 samlar ihop barnflytvästar efter ett sjöräddningsuppdrag. Totalt 402 barn räd-
dades ur vattnet av fartyget och dess svenska besättning. Foto: Valdemar Lindekrantz, Kustbevakningen, 2017.

29. Kustbevakningen (2017). Uppdraget i Medelhavet slutfört. https://www.kustbevakningen.se/frontex/operation-triton3/nyheter-opera-
tion-triton/uppdraget-i-medelhavet-slutfort/. Publicerad 2017-09-15, hämtad 2017-12-01. 
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MSB:s sjukvårdspersonal assisterar en patient vid avstigningen i Italien. Hälften av alla räddade krävde medicinskt omhän-
dertagande. Foto: Valdemar Lindekrantz, Kustbevakningen, 2017.

Sjöräddningsinsats på Medelhavet. Foto: Valdemar Lindekrantz, Kustbevakningen, 2017.
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5. Stärkande av katastrofberedskap
MSB har under 2017 genomfört 18 insatser inom verksamhetsområdet stärkande 
av katastrofberedskap i 11 länder, varav 4 regionala insatser i 2 regioner (västra Bal-
kan och östra Afrika). MSB har goda förutsättningar att mernyttja expertis och 
kapacitet inom myndighetens nationella uppdrag i det internationella utvecklings-
biståndet och därmed nyttja synergier i myndighetens verksamhet. Under 2017 
har efterfrågan ökat vad gäller myndighetssamarbeten, framför allt inom ramen 
för Sveriges utvecklingsbistånd. Förutsättningar för att arbeta med stärkande 
av katastrofberedskap, och på sikt även resiliens, inom ramen för utvecklings-
samarbetet har förbättrats under 2016 och under 2017 har detta konkretiserats i 
förfrågningar om samarbeten till MSB. De insatser som genomförts under 2017, 
av vilka flertalet fortsätter in i 2018, har bidragit till ökad motståndskraft i sam-
hällen och länder. Detta har gjorts genom att stärka kapaciteten hos ansvariga 
aktörer att identifiera och analysera risker, agera samordnat samt leda responsen 
i kriser på ett effektivt och ändamålsenligt vis.

De multilaterala insatserna har fokuserat på att stärka kapaciteten hos multi-
laterala mottagarorganisationer, WFP, UNDP, UNHCR med flera inom områden 
såsom miljöintegrering, jämställdhet och mångfald. Insatserna har även syftat 
till att stärka organisationernas förmåga att arbeta kapacitetsutvecklande mot 
nationella aktörer och på så vis stärka inhemsk resiliens. 2016 års trend med ett 
lågt antal förfrågningar om individuella sekonderingar, har under 2017 fortsatt. 

IPA DRAM och IPA Floods
Inom ramen för EU:s IPA-samarbete (Instrument for Pre-accession Assistance) och 
med finansiering från Europeiska kommissionen (European Civil Protection and 
Humanitarian Aid Operations, DG-ECHO) genomförs ett antal insatser med det 
övergripande målet att minska sårbarheten för katastrofer i mottagarländerna 
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Serbien och 
Turkiet, samt att föra dessa länder närmare EU:s civilskyddsmekanism. IPA-insat-
serna ses som ett viktigt verktyg för kontakt mellan mottagarländerna, Europeiska 
kommissionen samt EU:s medlemsländer.

Västra Balkan och Turkiet är en katastrofdrabbad region och mottagarländerna 
utsätts regelbundet för naturkatastrofer såsom översvämningar, jordbävningar, 
jordskred och skogsbränder. En ökad kapacitet till förebyggande av risker och 
katastrofriskhantering ökar förmågan att hantera beroenden och spridnings-
effekter av oönskade händelser, vilket höjer motståndskraften i mottagarländerna. 
Detta kan i sin tur rädda liv, skydda investeringar och bidra till en hållbar utveck-
ling i förhållande till klimatrelaterade risker. 

IPA DRAM
IPA DRAM är en förkortning för Instrument for Pre-accession (IPA) och Disaster Risk 
Assessment and Mapping (DRAM). Projektets övergripande målsättning är att stärka 
mottagarländernas förmåga till katastrofriskhantering på nationell, regional och 
EU-nivå. Vidare syftar IPA DRAM till att bidra till att mottagarländerna utvecklar 
eller stärker sina nationella system för katastrofskadedata och metoder för risk-
bedömning och kartering. Arbetet avser bidra till en ökad integrering i den Euro-
peiska civilskyddsmekanismen, och ska ske i linje med EU:s regelverk, policys, 
och riktlinjer samt Sendai-ramverket. Målgruppen är i huvudsak civilskydds-
myndigheter och andra statliga och icke-statliga organisationer inom området 
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för katastrofriskhantering och katastrofhantering, men projektet har en mål-
sättning att även involvera aktörer från civilsamhället och forskningsvärlden.

MSB leder IPA DRAM tillsammans med tre andra civilskyddsmyndigheter från 
Italien, Slovenien och Kroatien samt med det italienska forskningsinstitutet 
CIMA Foundation. Projektet startade 1 december 2016 och pågår till och med 
30 november 2019.

Under det första året (2017) har stort fokus lagts på att bygga förtroende och 
skapa ett partnerskap med de mottagande länderna. Därtill har ett omfattande 
arbete lagts på att samla data och skapa en baseline för de nationella systemen 
och de metoder som används idag i relation till EU:s standard och riktlinjer, för 
att som en del av ett gediget så kallat M&E-system (Monitoring and Evaluation) 
kunna följa upp förbättringarna över tid. I projektorganisationen ingår genus- och 
miljörådgivare som har haft till uppgift att integrera dessa tvärgående perspektiv 
under hela projektcykeln. I arbetet innebär detta att miljö- och genusfrågorna 
genomsyrar projektets alla delar. Miljöarbetet integreras också i själva projekt-
hanteringen genom att prioritera videomöten framför fysiska möten när så är 
möjligt och när fysiska möten genomförs, välja platser för dessa där det går att 
reducera antalet flygresor samt samordna flera arbetsmöten vid samma tillfälle. 

Baserat på rekommendationerna i baseline-rapporten har partnerspecifika hand-
lingsplaner skapats genom en konsultativ process och med ett sektors- och myn-
dighetsöverskridande deltagande. Rekommendationerna ska under år 2 och 3 av 
det treåriga projektet guida implementeringen av aktiviteterna, såsom tekniska 
workshops, expertutbyte och utveckling av plattformar för karttjänster. 

För att höja blicken mot regionala och globala perspektiv arrangerades tidigt en 
regional workshop med syfte att utbyta erfarenheter mellan EU-medlemsländer 
och projektets mottagarländer samt att erbjuda kapacitetsutveckling med bidrag 
från UNISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) gällande Sendai-
ramverket, Europeiska kommissionen och JRC (Joint Research Center). Som ett 
ytterligare kapacitetsstärkande tillfälle med möjlighet till erfarenhetsutbyte, 
arrangerade MSB ett studiebesök i Karlstad. Fokus för besöket var det svenska 
decentraliserade katastrofriskhanteringssystemet, där Karlstads kommun, 
Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads universitet deltog.

IPA Floods
IPA Programme for Prevention, Preparedness and Response to Floods in the Western Balkans 
and Turkey (IPA FLOODS) har pågått sedan 2015 och är på väg att avslutats och 

utvärderas. Programmet har syftat till att utveckla mottagarlän-
dernas kapacitet att hantera översvämningar inom tre områden: 
räddning via båt, högkapacitetspumpning och översvämnings-
barriärer. MSB har haft ett särskilt ansvar för utvecklingen av 
förmågan att begränsa översvämningar med hjälp av barriärer. 
Myndigheten ingår i ett konsortium för genomförandet som letts 
av Italiens Department for Civil Protection (DPC) tillsammans med 
civilskyddsmyndigheter från Tyskland, Slovenien och Kroatien 
samt en italiensk forskningsstiftelse. 

Under 2017 har uppbyggnaden av kapacitet för räddning via båt 
avslutats och utvärderats. Programmet har under året inriktats 
på att etablera nationella team och att integrera dessa till totalt 
fyra gemensamma responsmoduler inom barriärer och hög-
kapacitetspumpning. Varje modul har en personalkapacitet och 
materiel som motsvarar samma typ av moduler inom EU:s civil-
skyddsmekanism.

En ökad kapacitet 
till förebyggande av 
risker och katastrof-
riskhantering ökar 
förmågan att han-
tera beroenden och 
spridningseffekter 
av oönskade hän-
delser, vilket höjer 
motståndskraften i 
mottagarländerna.
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De nationella teamen har etablerats med rutiner, materiel och tränad personal. 
Vid utgången av 2017 testades teamens kapacitet framgångsrikt vid en multina-
tionell slutövning i Kroatien. Under övningen har teamen tränats på att interagera 
som kompletta responsmoduler vilka består av tre till fyra länder. Förmågan att 
interagera med EU:s civilskyddsmekanism har också övats. Programmet kommer 
att avslutas med en extern utvärdering som förväntas vara färdig i januari 2018 
då även programmets samlade resultat ska presenteras. 

Slutövning för de översämningsmoduler som etablerats inom IPA FLOODS genomfördes i Varazdin, Kroatien, i oktober 2017. 
Foto: Ingvar Nero, Inero AB, 2017. Med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

JCC Irak
Sedan IS framfart och övertagande av staden Mosul i juni 2014, liksom efter de 
stridigheter som ägt rum vid stadens återtagande under 2017, har den humani-
tära krisen i Irak kontinuerligt försämrats. Den räknas idag som en av världens 
största, mest komplexa och volatila kriser med över 11 miljoner människor i 
behov av humanitärt stöd.30 Av dessa beräknar OCHA att 4,2 miljoner är irakiska 
internflyktingar och 230 000 syriska flyktingar, av vilka nästan hälften är barn 
eller kvinnor. För många är inte ens de mest basala behoven tillgodosedda, såsom 
tillgång till skydd, rent vatten, mat, tak över huvudet, sjukvård och skola. På 
grund av den relativa stabiliteten och säkerheten som förelegat i den kurdiska 
regionen i landet (Kurdistan Region of Iraq, KRI), har många av landets intern- och 
externflyktingar sökt sig dit. Den väpnade konflikten mot IS är dock ett symp-
tom på en långvarig kris. 

Bakomliggande faktorer utgörs av många år av splittrat och svagt politiskt styre, 
korruption, konflikt, terrorism och marginalisering av olika etniska och religiösa 
grupper samt tilltagande sexuellt och könsrelaterat våld, vilket bidragit till 
att skapa misstro och splittring i samhället. Förutom den direkta humanitära 
situationen är det säkerhetsmässiga och ekonomiska läget i landet allvarligt, 

30. HRP (2017). Humanitarian Response Plan Iraq. January–December 2017. Feb 2018.
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vilket inte förbättrats av de ökade spänningarna mellan den federala regeringen 
i Baghdad och den kurdiska regionala regeringen (Kurdistan Regional Government, 
KRG) i Erbil. Utöver detta är landet utsatt för flertalet katastrofrisker som inte är 
kopplade till konflikten, exempelvis risker förknippade med Mosuldammen samt 
den jordbävning som inträffade i november 2017.

MSB har sedan hösten 2014 stött KRG i instiftandet och kapacitetsstärkandet 
av dess krissamordningsmyndighet JCC (Joint Crisis Coordination Centre). Behoven 
av en samordnande aktör i regionen är stora, både för intern samordning samt 
koordinering med FN och andra humanitära aktörer. Framför allt handlar det 
om effektiv samordning för att hantera den nuvarande humanitära situationen, 
men JCC:s mandat inkluderar även responssamordning av andra katastrofer som 
kan inträffa (såsom exempelvis naturkatastrofer) varför ett allriskperspektiv 
appliceras. MSB samordnar sitt stöd till JCC i nära dialog med UNDP och andra 
partners för att skapa synergier och minska risken för överlappning. 

MSB:s stöd till JCC stärker dess roll och förmåga som fokalpunkt 
för krissamordning och bidrar därmed till en effektiv, behovs-
anpassad och ändamålsenlig respons gentemot den nuvarande 
humanitära krisen, samt mot kommande händelser. Insatsen 
som genomfördes under 2016–2017 omfattade tre komponenter; 
(1) ett utbyte mellan JCC och MSB, där personal från JCC besökte 
MSB i Sverige för att få förståelse för det svenska krishanterings-
systemet och framför allt få följa MSB:s operativa arbete; (2) ett 
utbildningsprogram där behovsanpassade utbildningspass och 
praktiska inslag (on the job training) genomfördes av intern MSB-
personal på plats i KRI inom områden som ingår i både MSB:s och 
JCC:s mandat (såsom insamling och bearbetning av information, 
risk- och sårbarhetsanalyser och aktörssamordning); samt (3) en 
senior rådgivare som knutits till JCC för stöd inom organisations-
utveckling och ledarskap avseende krishantering och krisbered- 

 skap. En jämställdhetskomponent (genderexpert) har också ingått, för grund-
läggande utbildning inom detta område samt för att säkerställa att detta per-
spektiv genomsyrar hela MSB:s stöd till myndigheten. 

Sammanfattningsvis innebär insatsen att MSB använder egen personal, kunskap 
och erfarenhet för att stödja och utveckla en ”systermyndighet” med liknande 
roll och mandat, i sin egen kontext. Insatsen har lett till att JCC:s roll och kapa-
citet stärkts avsevärt och inom KRG och av internationella aktörer anses JCC 
vara den naturliga fokalpunkten för krissamordning i regionen. Vidare har JCC, i 
och med jordbävningen som inträffade i november 2017 med stor förödelse som 
följd, visat prov på sin beredskapsorganisation också för andra typer av kriser.

Uganda Nexus 
Den massiva flyktingtillströmningen till Uganda har gjort landet till det nu 
varande största flyktingmottagande landet i Afrika. Det totala antalet flyktingar 
uppgick i slutet av 2017 till 1,4 miljoner, varav drygt en miljon kommer från 
Sydsudan. Många flyktingar kommer också från Demokratiska Republiken 
Kongo, Burundi och Somalia.31 

31. Uganda Refugee Response Portal (2017). https://ugandarefugees.org/ Hämtad 2017-12-01.

MSB:s stöd till JCC 
stärker dess roll och 
förmåga som fokal-
punkt för krissam-
ordning och bidrar 
därmed till en effek-
tiv, behovsanpassad 
och ändamålsenlig 
respons […].

https://ugandarefugees.org/
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Uganda för en progressiv flyktingpolitik och flyktingarnas rättigheter är fast-
ställda i landets lagar. Intentionen är att flyktingar ska integreras i värdsamhällen 
och ha tillgång till grundläggande och sociala samhällstjänster på liknande vill-
kor som Ugandas medborgare. Flyktingar har exempelvis rätt att arbeta, etablera 
affärsverksamhet och gå i skolan. Vidare är deras rörelsefrihet i landet inte 
begränsad. De lagar som antagits till skydd för flyktingar säkerställer individens 
värdighet och öppnar vägar för flyktingar att bli självförsörjande.

Dock klassas många av de värdsamhällen där flyktingarna är koncentrerade som 
högriskområden när det kommer till fattigdom och sårbarhet. Flyktingarnas 
begränsade motståndskraft och otillräckliga ekonomiska möjligheter bidrar till 
högre fattigdomsnivåer i områden som ofta är avlägsna och mindre utvecklade. 
Värdsamhällena är därför prioriterade för utvecklingsinsatser vilket öppnar upp 
för nationella och internationella aktörer att möta de humanitära behoven och 
utvecklingsbehoven hos såväl flyktingar som ugandiska medborgare.

För att möjliggöra ett effektivare arbete i den pågående krisen behövs en gemen-
sam inriktning av både de humanitära och de utvecklingsinriktade aktörerna, 
inklusive nationella myndigheter, för att säkra samordningen och för att stabilisera 
flyktingmottagande områden i Uganda. Den stora tillströmningen av flyktingar 
gör att kapaciteten att leverera stöd är hårt ansatt och likaså är FN:s resurser 
begränsade. 

MSB:s insats består av två Humanitarian Development Coordinators samt en Information 
Management Officer (IMO) som ett temporärt stöd till Resident Coordinator’s Office 
(RCO) i Uganda. Insatsen kommer få utökat miljöstöd i analys- och genomförande-
fasen av en miljörådgivare (Environmental Field Advisor, EFA). 

Insatsens syfte är att förbättra RCO:s möjligheter att samordna insatser som 
länkar samman det humanitära fältet och utvecklingsfältet, det så kallade 
Humanitarian Development Nexus. Eftersom situationen i Uganda handlar om att 
parallellt hantera mottagandet av stor mängder flyktingar och snabbt integrera 
dem i det ugandiska samhället, bidrar MSB:s insats till att ge stöd till RCO:s och 
FN-programmens personal med teknisk expertis så att de insatser som de olika 
aktörerna hanterar och genomför koordineras. Därmed skapar insatsen förut-
sättningar för RCO, FN-organ, övriga organisationer samt Ugandas myndigheter 
på nationell, regional och lokal nivå, att planera och prioritera sina planer, pro-
gram och aktiviteter samt skapa varaktiga lösningar i den humanitära responsen. 
Detta accelererar och skapar i sin tur förutsättningar för återuppbyggnad och 
utvecklingsarbete.

Insatsen startade i mitten av oktober 2017 och de förväntade resultaten är att 
RCO, FN- program samt Ugandas myndigheter på nationell, regional och lokal 
nivå stärker sin samordningskapacitet och förbättrar sina förutsättningar att 
hantera utvecklingsprocesser som inkluderar flyktingar, inklusive kopplingen 
mellan humanitärt stöd och utvecklingsstöd. Ett stärkt samarbete mellan aktö-
rer inom den humanitära responsen och det långsiktiga arbetet, genom stöd till 
koordineringen dem emellan, stärker aktörernas kapacitet att arbeta samordnat 
och säkerställer att de planer och program som implementeras är synkroniserade 
med varandra. Detta ska uppnås genom att fältkoordinatorerna bygger upp platt-
formar för koordinering lokalt, samt säkerställer att dessa koordineringsmeka-
nismer finns kvar bortom insatsens livslängd.

Vidare förväntas att RCO, FN-program samt Ugandas myndigheter på nationell, 
regional och lokal nivå har en samlad bild av de humanitära behoven samt 
utvecklingsbehoven inom de olika sektorerna i de olika distrikten. En samlad 
bild skapar förutsättning för att de planer och strategier som antas är samord-
nade och strävar mot samma mål. Detta ska uppnås genom att de koordinerings-
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mekanismer som byggs upp på lokal nivå, med stöd av den gemensamma infor-
mationshanteringsfunktionen (Information Management Officer, IMO), kommer att 
aggregera, analysera och dela information sinsemellan. Genom att tillföra en 
IMO så möjliggörs också insamling av köns- och åldersindelad data vilket tydlig-
gör skillnader i behov och resurser mellan kvinnor, män, flickor och pojkar samt 
utsatta grupper. Tillgång till disaggregerad information stärker det faktagrundade 
beslutsfattandet och möjliggör en utformning av planer och program som svarar 
upp mot utsatta gruppers särskilda behov. Detta kommer understödjas av fältko-
ordinatorernas arbete som öppnar upp möjligheter till ytterligare datainhämtning.

EMS stöd till WFP Kenya
I egenskap av världens största humanitära organisation har WFP:s (World Food 
Programme) verksamhet en potentiellt stor miljöpåverkan. Då mycket av WFP:s 
arbete sker i känsliga och sårbara miljöer där ofta många fattiga människor bor, 
kan dessa miljökonsekvenser bli extra kännbara för dessa utsatta grupper. Mot 
bakgrund av detta har WFP via sitt landskontor i Kenya valts ut som en av fyra 
FN-organisationer att ingå i ett pilotprojekt för implementering av ett miljö-
ledningssystem i enlighet med ISO-14001. Pilotprojektet leds av UN Environment 
och svenska Naturvårdsverket som bistår med teknisk kompetens och vägledning 
av metoder till pilotorganisationerna. Miljöledningssystemet som implementeras 
för WFP Kenya omfattar framför allt den påverkan som organisationens verk-
samhet har genom sina fältkontor. Givet att MSB arbetar för att inneha en 
ledande miljöroll inom internationellt humanitärt bistånd och då MSB under 
många år har varit en betydelsefull stand-by partner för WFP:s operationer i 
fält, har WFP bett MSB om stöd att implementera miljöledningssystemet för 
dess landskontor i Nairobi och tillhörande verksamhetskontor på spridda orter 
i Kenya. MSB:s stöd har hittills bestått i att bidra till genomförandet av en miljö-
utredning för att finna betydande miljökonsekvenser, framtagande av mål och 
handlingsplan för förbättringsåtgärder, etablering av styr- och arbetsgrupp, samt 
utkast till sammanställning av stödjande och styrande dokument för underhåll 
och ständig förbättring av miljöledningssystemet. Vidare har stödet inbegripit 
framtagande av utbildningsmaterial och genomförande av utbildningar samt 
rådgivning i fält. 

Sammantaget förväntas insatsen dels resultera i att WFP Kenya har ett etablerat 
miljöledningssystem färdigt att tas i drift, och dels till att WFP Kenyas personal 
har stärkts i sin kunskap om verksamhetens relevanta miljöaspekter och påverkan 
på miljön, samt att de fått erfarenhet av att implementera och kommunicera 
systemet. Det övergripande målet med insatsen är i första hand att WFP:s miljö-
påverkan i Kenya successivt minskar samt att de miljöförbättrande åtgärderna 
ökar. Detta förväntas i förlängningen att bidrar till en ökad motståndskraft i 
berörda samhällen. Erfarenheterna från WFP Kenya ska från och med nästa år 
tillsammans med erfarenheterna från de andra pilotorganisationerna även fung-
era som underlag för en flerårig global implementering av miljöledningssystemet 
inom WFP i enlighet med WFP:s nya miljöpolicy. 
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Förpackningsavfall i form av burkar och dunkar från WFP:s verksamhet i Kakuma som sorterats. Materialet avses att återvinnas 
för nya användningsområden. Foto: Annika Sällvik, MSB, 2016.

DRM Svenska Röda korset Sudan
Sudan har en komplex riskkontext med inslag av både väpnade konflikter och 
naturrelaterade katastrofer som torka och översvämningar. Vidare ökar klimat-
förändringarna sårbarheten hos en befolkning där 80 % är beroende av jordbru-
ket för sin försörjning.32

Flera faktorer påverkar landets förmåga till beredskap inför och hantering av 
pågående kriser och katastrofer, som idag har stora brister. Främst påverkar 
begränsade resurser hos nationella och lokala myndigheter, svag tillämpning av 
lagstiftning gällande risk- och katastrofhantering, oklara mandat och bristande 
koordineringsoförmåga. Den sudanesiska röda halvmånen (Sudanese Red Crescent 
Society, SRCS) anses dock av Sudans regering, liksom av det humanitära samfun-
det, vara en kapabel och stark aktör som är först på plats vid en händelse och har 
ett operativt mandat som ger dem en unik möjlighet att verka och arbeta i hela 
landet. Den kris- och katastrofhantering (Disaster Risk Management, DRM) som de 
driver är dock i det närmaste begränsad till direkt respons och räddning, med ett 
mindre mått av förebyggande och riskreducerande arbete. 

MSB och Svenska Röda Korset (SRK) enades om att under MSB:s ledning bistå SRCS 
med stöd i grundläggande kapacitetshöjande åtgärder gällande riskreducering, 
samt att förbereda sig inför ett 3-årigt kapacitetsstärkande projekt inom områ-
det. Projektet grundar sig på erfarenheterna från ett tidigare samarbete inom 
riskreducering mellan MSB, SRK och rödakorsföreningar i Västafrika, och har 
kommit av SRCS:s intresse för att förbättra sin organisatoriska kapacitet att verka 
strategiskt och proaktivt inom DRM. 

MSB:s stöd har bestått av att bidra med projektkoordinering samt expertis inom 
riskreducering, miljö och jämställdhet. Insatsen har omfattat aktiviteter såsom 
utbildningar, framtagande av en handbok och strategi, deltagarbaserade behovs- 
och kapacitetsanalyser samt coaching. Stödet har resulterat i att personal och 
volontärer på SRCS:s huvudkontor i Khartoum och ett urval fältkontor har stärkt 
sin kunskap om hur de kan arbeta med riskreducering och resiliens gentemot 
Sudans mest sårbara befolkning, samtidigt som de beaktar jämställdhets- och 
miljöaspekter.

32. WFP & Met Office (2016). Food Security and Climate Change Assessment: Sudan. C-ADAPT, Climate Resilience for Food Security. World 
Food Programme & Met Office, December 2016.
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I samband med att ett projektförslag för de kommande tre åren har framtagits, 
har ägarskapet för frågorna förankrats och samstämmighet uppnåtts inom SRCS 
högsta ledning. Detta är en förutsättning för det fortsatta arbetet med att stärka 
förmågan till DRM både inom SRCS och hos sårbara civilsamhällen.

I samband med ett besök till SRCS fältkontor för the Northern State, Sudan, visar lokala invånare tillsammans med SRCS 
volontärer på problematiken med ökenspridningen. Foto: Kenneth Westgate, MSB, 2017. 

Proaktivt arbete: Somalia, Serbien och ITP
MSB har under 2017 arbetat med att identifiera behov samt konceptualisera och 
utveckla insatser i ett flertal länder och regioner. Ledtiderna för att utveckla 
insatser inom stärkande av katastrofberedskap är förhållandevis långa och med 
flertalet osäkerheter. Därför redovisar MSB här ett antal proaktiva initiativ, där 
sannolikheten för insatsbeslut för 2018 är förhållandevis hög och där den tänkta 
insatsens betydelse och omfattning är avsevärd. 

Utöver de proaktiva initiativ som beskrivs nedan har MSB pågående dialoger: i 
Palestina med UNDP och den nybildande palestinska krissamordningsmyndigheten; 
i Irak med den federala krissamordningsmyndigheten (vilket skulle innebära 
en utökning av befintligt stöd till irakiska Kurdistans krissamordningsmyndighet); 
och regionalt med WFP:s regionalkontor för Östafrika rörande en regional övnings-
insats för att testa och utvärdera nationella aktörers förmåga att respondera mot 
naturhändelser med snabba förlopp och plötsligt uppkomna kriser 

Resiliensprojekt Somalia 
Som ett led i MSB:s proaktiva arbete har myndigheten genomfört rekognoserings-
resor till Nairobi, Kenya och Mogadishu, Somalia under vilka MSB har träffat 
representanter från den somaliska regeringen, FN-systemet, det internationella 
och nationella civilsamhället och Sida. Utifrån de proaktiva samtal som förts har 
det blivit tydligt att det, trots utmaningar så som bristande säkerhet, politisk 
splittring och svaga offentliga institutioner, finns goda möjligheter för MSB att 
utvidga sin bilaterala och resiliensorienterade verksamhet i landet. Därmed har 
myndigheten under hösten, i dialog med Sida på somaliasektionen på ambassaden 
i Nairobi, utarbetat ett förslag på ett långsiktigt kapacitetsbyggande projekt. 
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Projektet riktar sig till nationella myndigheter inom säkerhetssektorn så som 
polisen och tullverket, samt beredskapsmyndigheter så som Ministry of Humanita-
rian Affairs and Disaster Management på federal och delstatsnivå.

Projektets metodologiska ansats tar sitt avstamp i det svenska åtagandet inom 
ramen för Sendai-överenskommelsen och World Humanitarian Summit. Målsätt-
ningen är en ökad nationell förmåga att reducera risker för och minska konse-
kvenserna av olyckor och katastrofer genom att stärka de nationellt ansvariga 
aktörernas institutionella kapacitet. Projektet är uppbyggt kring två tematiska 
verksamhetsområden där det ena är minröjning och vapenhantering och det 
andra är krisberedskap och katastrofhantering. 

På grund av den komplexa kontexten i Somalia och vikten av att utveckla nya 
verksamheter på ett informerat och deltagarbaserat sätt, har MSB och Sida kommit 
överens om att projektet inleds med en så kallad utvecklings- och uppstartsfas 
under 2018. Syftet med denna fas är att planera och fastställa projektets mål, 
innehåll och struktur i samverkan med berörda målgrupper och potentiella sam-
arbetspartners för att sedan presentera en flerårig projektansökan för perioden 
2019–2022 till Sida. 

MSB träffar Minister Maryam Qaasim på Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management i Mogadishu, Somalia. 
Ändamålet med mötet var att utforska möjligheten att etablera ett partnerskap mellan MSB och MoHADM med syftet 
att stärka MoHADM:s kapacitet som ansvarig aktör för det somaliska beredskapssystemet. Foto: Leroy, Scandinavian Risk 
Solutions, 2017.

Serbien
MSB har under 2017 genomfört rekognoseringsresor till Serbien där MSB träffat 
representanter för myndighetens serbiska motsvarighet, inrikesministeriets 
Sector for Emergency Management (SEM). För närvarande förs en dialog med SEM och 
Sida på ambassaden i Belgrad och ett treårigt projekt för att stärka Serbiens kata-
strofresiliens är under utveckling. Projektet syftar till att stärka såväl funktionell 
som teknisk kapacitet hos SEM och till att stärka sektorns förmåga att stödja 
kommunerna i det lokala katastrofriskreducerande arbetet. 



60 Stärkande av katastrofberedskap

Projektet är uppbyggt kring två tematiska verksamhetsområden där det ena 
är samverkan och ledning och det andra beredskap för respons. Enligt föreslag 
utgörs projektet av tre interagerande komponenter som var och en bidrar till att 
stärka resultat i de övriga. Komponenterna utgörs av kapacitetsstärkande stöd 
till strategisk övningsverksamhet, samverkan och ledning, samt till användande 
av riskvisualisering som verktyg för riskinformerad katastrofhantering. 

MSB och Sida har kommit överens om att projektet inleds med en uppstartsfas 
under vilken behovs- och kapacitetsanalyser genomförs gemensamt med kapacitets-
utvecklande pilotaktiviteter. Syftet med en sådan fas är att utveckla verksamheten 
på ett informerat och deltagarbaserat sätt, samt att vidare planera och fastställa 
projektets specifika mål, innehåll och struktur i samverkan med samarbetspartner 
och andra berörda målgrupper.

International Training Programme (ITP)
En dialog gällande ett MSB-lett International Training Programme (ITP) inom ramen 
för Sidas strategi för kapacitetsutveckling förs mellan Sidas enhet för global 
kapacitetsutveckling (Sida CAPDEV) och MSB, där myndigheten har påbörjat 
arbetet med utveckling av en full ansökan. Strategiska utgångspunkter för 
inriktningen på ett tänkt ITP-program kan relateras till internationella överens-
kommelser, Sveriges åtaganden i World Humanitarian Summit (WHS) samt inom 
ramen för Regeringens skrivelse Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete 
och humanitärt bistånd 2016/17:60.33

Föreslagna tematiska inriktningar för programmet inkluderar 1) Katastrof-
samordning, ledning och kriskommunikation, 2) Katastrofriskhantering och  
3) Beredskapsplanering. 

Inom katastrofsamordning kan exempelvis samordning och samverkan med 
olika typer av aktörer på olika administrativa nivåer, framtagande av lägesbild 
samt konsekvensanalys av krisen/katastrofen samt samordning mellan nationella 
och internationella aktörer behandlas. För katastrofriskhantering kommer 
fokus att ligga på system för risk- och sårbarhetsanalys, användande av risk- och 
sårbarhetsanalyser in i andra processer och planering för risk-informerad sam-
hällsplanering och återuppbyggnad. Under komponenten beredskapsplanering 
inkluderas beredskapsplanering på olika nivåer i samhället, deltagande processer 
för beredskapsplanering, kartläggning av kritiska beroenden, användande av 
scenarios och risk- och sårbarhetsanalys som grund för beredskapsplanering 
samt tidiga varningssystem. 

MSB kommer under de närmsta månaderna att träffa andra ITP-genomförare 
för att ta del av lärdomar, vidareutveckla konceptet och innehållet i ett framtida 
program, besluta om geografisk inriktning samt utveckla en fullständig ansökan.

33. Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Regeringens skrivelse 2016/17:60. 
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6. Tidig återuppbyggnad
MSB har under 2017 genomfört 5 insatser inom området tidig återuppbyggnad. 
Under året har MSB fortsatt att prioritera informationshantering liksom operativt 
stöd inom katastrofavfallshantering. Utöver det väletablerade samarbetet inom 
tidig återuppbyggnad med United Nations Development Programme (UNDP), har även 
stöd inom området efterfrågats av International Organization for Migration (IOM). 

MSB:s gedigna erfarenhet av att genomföra snabba insatser, kombinerat med den 
tekniska expertis som finns inom myndigheten, har ökat efterfrågan av stöd från 
myndigheten. Framför allt har UNDP efterfrågat mer stöd ifrån MSB till flera av 
årets mer omfattande kriser. Exempelvis har MSB givit stöd avseende katastrof-
avfallshantering i Bangladesh och Sierra Leone. Vidare har stöd givits gällande 
informationshantering till de kluster som UNDP leder för tidig återuppbyggnad 
avseende kriserna i Nigeria och i Syrien (aktiverad i Turkiet).

Bangladesh 
På mindre än fyra månader har hundratusentals människor från den förtryckta 
muslimska folkgruppen Rohingya flytt från Myanmar (Burma) till Bangladesh. 
Sammantaget är det över 830 000 människor som tagit sin tillflykt till området 
Cox’s Bazar med omnejd, i Bangladesh.34 Majoriteten av de som flyr över gränsen 
är kvinnor och barn.35 Flyktingarna uppehåller sig i undermåliga boenden och 
lider brist på förnödenheter såsom mat och rent vatten, samt tillgång till sanitet 
och avfallshantering. Trångboddhet i kombination med sanitära brister och ökad 
ackumulering av avfall innebär en överhängande risk för spridning av smittbara 
sjukdomar som kolera och akut vattnig diarré.36 Därtill kan bristande avfallshan-
tering leda till föroreningar av grundvattenakvifären.37

Bangladeshs regering har genom sin representation på distriktsnivå i Cox’s Bazar 
tilldelat ministeriet för Disaster Management and Relief (MoDMR) övervaknings-
ansvaret för hanteringen av flyktingsituationen.38 MoDMR har i sin tur beviljat 
UNDP tillstånd att koordinera responsen gällande avfallshanteringen i de områden 
där flyktingarna uppehåller sig. UNDP har som ett första steg i det arbetet initierat 
en miljökonsekvensbedömning i Cox’s Bazar, vilken till viss del belyser avfalls-
problematiken. UNDP efterfrågade även ett 6 månaders stöd från MSB inom 
sektorn, varpå MSB i början av december skickade en expert som tillsammans 
med UNDP och lokala myndigheter ska genomföra en särskild behovsbedömning 
av avfallssituationen samt föreslå och initiera lösningar. 

MSB:s stöd förväntas vid avslutad insats ha bidragit till att en övergripande plan 
för avfallshanteringen ska ha tagits fram, liksom projektförslag som identifierar 
mark lämplig för åtgärder såsom sortering, återvinning och deponering av olika 
typer av avfall. Ett särskilt fokus ska läggas på smittsamt avfall. Berörda myndig-
heter och drabbad befolkning ska vidare ha erhållit stöd, rådgivning och träning 
i planeringen och genomförandet av lokala avfallshanteringsprojekt, liksom att 
prioriterade avfallshanteringsåtgärder ska ha kommunicerats gentemot all-
mänheten. Målet med MSB:s stöd är att bidra till minskade risker för miljö- och 
hälsorelaterade konsekvenser av flyktingbosättningarna i Cox’s Bazar. Stödet ska 

34. IOM (2017). IOM Bangladesh Rohingya Refugee Crisis Response – External Update 30 November 2017. International Organization for Migration.  
35. UNICEF (2018). Bangladesh. https://www.unicef.org/appeals/bangladesh.html. Senast uppdaterad 2018-01-04. Hämtad 2018-01-29. 
36. HRP (2017). Humanitarian Response Plan Rohingya Refugee Crisis, September 2017–February 2018. Oct 2017; UNICEF (2017). Bangladesh 

Humanitarian Situation Report #9 (Rohingya influx). 5 November 2017. 
37. Monitoring Report (2017). Rohingya Refugee Crisis Response Plan.
38. Op. cit. 

https://www.unicef.org/appeals/bangladesh.html
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även främja återvinning och inkomstbringande möjligheter för flyktingar och 
värdbefolkning, samt stärka kapaciteten inom området hos UNDP, berörda myn-
digheter och drabbad befolkning.

Avfallssituationen i ett spontant bosättningsområde i Cox’s Bazar under torrsäsong. I samband med den stundande monsun-
säsongen förväntas situationen förvärras ytterligare. Foto: Faisal Ridwan, MSB, 2017. 

Vid en första rekognosering av avfallssituationen i Cox’s Bazar observerades ackumulerat avfall och en illaluktande sörja av 
lakvatten i vattenansamlingar och diken. Detta utgör en risk för både människor och miljö, inte minst beträffande intillig-
gande jordbruksmarker. Foto: Faisal Ridwan, MSB, 2017. 
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Sierra Leone
Den 14:e augusti 2017 drabbades Sierra Leones huvudstad Freetown av lerskred 
och översvämningar. Över 1100 personer omkom eller anmäldes saknade.39 
Hundratals hus förstördes liksom tusentals provisoriska bosättningar, hem åt 
stadens fattigaste samhällen. Volymerna av lera och bråte som spridits, samt de 
skador som åsamkats dräneringssystem och avgränsningar till naturliga vatten-
drag, gjorde att risken för vattenburna sjukdomar ökade. Därtill ökade risken 
och sårbarheten för ras och läckage av miljöfarliga ämnen ifrån befintliga sop-
tippar som utsatts för översvämningar. Exponeringen för dessa slags miljörisker 
är särskilt stor för fattiga och marginaliserade människor bosatta i slumområden 
i direkt anslutning till dessa soptippar.

Situationen gjorde att Sierra Leones regering informerade FN om behovet av en 
omfattande bedömnings- och återuppbyggnadsstrategi. Inom ramen för detta 

arbete, och med stöd av UNDP, UNOPS, WFP och FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations), genomfördes därmed 
en geologisk kartläggning och analys av riskområden. UNDP och 
UNOPS har också stöttat den lokala miljöskyddsmyndigheten att 
utveckla en proaktiv plan för omedelbar evakuering av områden 
som potentiellt ligger i riskzonen för nya skred. 

Miljöavdelningen på UNDP:s landkontor stöttade även den lokala 
miljöskyddsmyndigheten med att uppföra återuppbyggnads-
strategin genom att koordinera en multidimensionell miljörisk-
bedömning för att förse strategiarbetet med miljöinformation. 
MSB:s insats avsåg ett expertstöd inom katastrofavfallshantering 
till detta arbete. Experterna arbetade bland annat med riskkarte-
ring av utsatta områden i Freetown. De koordinerade även arbetet 

att städa upp, röja och säkra avfall i drabbade områden där de mobiliserat en 
uppstädningskampanj enligt cash for work-modellen som ger viss möjlighet till 
arbete och ekonomisk ersättning för drabbade.

MSB:s stöd har bidragit till förbättrade beslutsunderlag och lägesuppfattning hos 
UNDP och andra FN-organ som arbetar med den tidiga återuppbyggnaden. Genom 
att stärka informationshanteringen hos nationella myndigheter bidrar UNDP 
vidare till det lokala kapacitetsbyggandet att hantera framtida katastrofhändelser. 
MSB:s expertstöd för genomförandet av miljö- och avfallsbedömningar i ett riskre-
ducerande perspektiv förväntas också ha en positiv inverkan på miljön. Insatsens 
resultat förväntas även att bidra till den övergripande återhämtningsprocessen. 

   

39. World Bank Group (2017). Sierra Leone Rapid Damage and Loss Assessment of August 14th, 2017 – Landslides and Floods in the Western Area. 
Washington DC. 
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Katastrofavfall efter översvämningar och lerskred i Freetown, Sierra 
Leone, under augusti 2017. Foto: Leif Jönsson, MSB/UNDAC 2017. 

UNDAC/Map Action Team under behovsbedömning i fält i Freetown, 
Sierra Leone. MSB ger stöd till hanteringen av katastrofavfall samt 
riskreducering inför framtida rasrisker kopplat till avfallshantering. 
Foto: Leif Jönsson, MSB/UNDAC, 2017.
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7. Nationella och icke  
biståndsfinansierade insatser

När en allvarlig olycka eller kris inträffar i Sverige ska MSB kunna stödja de 
ansvariga och se till att de som arbetar med krishanteringen kan samordna 
information och åtgärder. MSB genomför i samarbete med räddningstjänsten, 
Kustbevakningen och andra aktörer ett stort antal nationella insatser varje år. 
Utöver dessa insatser genomför MSB även insatser till stöd för andra länder som 
inte är biståndsländer enligt OECD DAC (Organisation for Economic Co-operation 
and Development, Development Assistance Committee). I stor utsträckning genomförs 
dessa insatser, men inte uteslutande, inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. 
Vid genomförande av insatser till icke-biståndsländer, eller situationer som inte 
anses vara av humanitär karaktär, används myndighetens beredskapsanslag. 

Nationella insatser
MSB har i uppdrag att stödja Sveriges kommuner med förstärkningsresurser 
i situationer då lokala och regionala resurser 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 sedan tidigare förstärkningsre-
surser inom områdena skogsbrand, oljeutsläpp, översvämning, kemikalieolyckor, 
sök- och räddning, flygmedicinsk evakuering samt stöd till en region som behöver 
ta emot internationell hjälp (så kallat värdlandsstöd).

Som en följd av erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 och 
flyktingsituationen 2015, har MSB utvecklat en ny förstärkningsresurs för stöd 

till samverkan och ledning vid olyckor, kriser och andra sam-
hällsstörningar. Resursen som varit på plats sedan årsskiftet 
2016/2017 består främst av personer med kompetens att stärka 
aktörers ledningsfunktion. Stödet utgår från MSB:s koncept 
Gemensamma grunder för samverkan och ledning.40

Fem av skogsbrandsdepåerna har larmats ut vid olika skogsbränder 
under sommaren 2017. Materielen i depåerna förstärkte räddnings-
tjänstens egen beredskap och därmed dess möjligheter till ett 
effektivt släckningsarbete.

Under året har förstärkningsresurserna för kemikalieolyckor 
varit aktiverade drygt 30 gånger vid totalt 29 insatser, insatser 
där förstärkningsresursernas unika metoder, kompetens och 
utrustning har bidragit till att rädda värden för hundratals 
miljoner kronor. 

Vid utsläpp av fluorvätesyra på en industri i Avesta var två 
kemenheter i Köping och Perstorp samt en enhet för avancerad 
indikering involverade samtidigt. MSB:s kemenheter tillförde 
både expertkunskap och pumpkapacitet som klarade av att pumpa 

den starkt frätande syran, vilket var en förmåga som både industrin och involve-
rade räddningstjänster saknade. 

40. MSB (2017). Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Publ.nr.: MSB777 - reviderad februari 2017, ISBN: 978-91-7383-569-5.
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Vid en tågurspårning i Varberg under våren 2017, där lasten innehöll stora 
mängder natriumhydroxid, kunde de läckande tankvagnarnas ordinarie tömnings-
system inte användas. MSB:s kemenheter har kompetens och utrustning för att 
borra hål i godsvagnar och pumpa över farliga ämnen till annat tankfordon, 
vilket är en unik metod som utfördes med gott resultat vid insatsen.

Fyra godsvagnar lastade med vardera 45 ton natriumhydroxid spårade ur i Varberg i april 2017. MSB:s kemenhet borrade hål 
och tömde tankarna på dess starkt frätande innehåll. Foto: Leif Hylander, Räddningstjänsten Perstorp, 2017.

Insatser – Icke biståndsländer

Peru – översvämningar
Peru drabbades av omfattande nederbörd under december 2016. Situationen förvär-
rades under januari 2017 och pågick fortsatt under våren. Ett mycket stort antal 
områden och invånare drabbades, vilket föranledde landet att begära stöd från det 
internationella samfundet. MSB stöttade EU:s civilskyddsteam med en koordinerings-
expert. Insatsen bidrog till att stödja både nationella aktörer och FN:s aktörer i Peru 
med de pågående skadebedömningarna, samt att löpande sammanställa behov och 
förmedla inkommande stöd via European Response Coordination Centre (ERCC).

Europa – skogsbränder
MSB har bidragit med utvärderingsexpertis till ERCC efter sommarens många 
skogsbränder inom EU. Rekommendationerna har presenterats för ledningen DG 
ECHO samt vid GD-mötet om civilskydd i Tallinn den 2–4 oktober 2017. Specifika 
rekommendationer har återförts till MSB för möjliga framtida närmare samarbeten 
med ERCC inom frågan.
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Chile – skogsbränder
Under februari 2017 skickade MSB brandbekämpningsmateriel via ERCC till 
Chile som stöd till de omfattande skogsbränderna som härjat i landet sedan 
december 2016. Materielstödet bestod av 18 750 meter slang, 100 stycken sprid-
ningsmunstycken och 40 grenrör till ett uppskattat värde av 1 572 500 SEK. 
Materielen överlämnades den 14 februari 2017 till ansvarig myndighet, Chiles 
nationella skogsstyrelse Corporación Nacional Forestal (CONAF). MSB bistod även 
med en ICT- och informationsexpert som stöttade teamets ledning- och samver-
kansfunktion. 

Armenien – miljöolycka
MSB stöttade myndigheterna i Armenien under september månad 2017, via 
ERCC och OCHA/Joint Environment Unit (JEU), med expertis inom farliga ämnen. 
Stödet bidrog till att de lokala myndigheterna kunde utreda och hantera en 
uppkommen miljökatastrof efter en brand i nairitfabriken utanför huvudstaden 
Jerevan i Armenien.
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8. Jämställdhet
MSB arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsperspektiv i sin verk-
samhet. MSB:s arbete för jämställdhet och mångfald i insatsverksamheten grun-
das bland annat på skrivelser i regleringsbrevet som innefattar uppdraget för 
jämställdhetsintegrering i myndigheter och Sveriges nationella handlingsplan 
för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säker-
het (1325-agendan) 2016–2020. MSB utgår ifrån effektmålet att verksamheten 
ska vara jämställdhetsintegrerad 2018 och den nya handlingsplanen för 1325 ses 
som en viktig del i detta arbete. En sammanfattning av utförda aktiviteter kopp-
lat till handlingsplanen för 1325 redovisas i myndighetens årsredovisning 2017.

För att systematisera arbetet med jämställdhet i insatsverksamheten sjösatte 
MSB 2016 ett graderingssystem för att tydliggöra om en insats har hög, medel 
eller låg påverkan på jämställdhet och utsatta gruppers situation. Insatsen gra-
deras i insatshanteringssystemet och beroende på nivå följer sedan instruktioner 
när frågorna ska integreras genom projektcykeln, från planeringsfas, uppföljning 
och rapportering. Under 2017 har 10 insatser graderats som hög, 32 som medel 
och 16 som låg vad gäller relevans för jämställdhet. 

Ökad könsbalans och expertis inom jämställdhet och könsbaserat våld i resursbasen
Under året har arbetet med att genomföra MSB:s handlingsplan för jämn köns-
fördelning vid bemanning av insatser fortsatt. Målsättningen är att minst 40 % 
av MSB:s utsända är kvinnor. Tidigare år har det skett ett arbete med att analysera 
varje funktionsområde utifrån ett jämställdhetsperspektiv och nyrekryterings-
behov. Detta har gjorts för att tydliggöra vilka profiler som bäst är lämpade att 
annonsera efter, samt för att kunna genomföra en analys av lämpliga forum för 
spridning av annonser. Under 2017 har detta arbete fortsatt och vid de rekryte-
ringskampanjer som skett har fler åtgärder tagits för att öka andelen sökande 
kvinnor. Arbetet har även inneburit att fler kompetenser hos kvinnor och män 
registrerade i resursbasen har lyfts fram för att öka deras antagningsbarhet till 
insatser. Vidare har det under året fortsatt förts en aktiv dialog med samarbets-
partners kring hur utbildning och övning kan ge bättre förutsättningar för kvin-
nor som saknar FN-erfarenhet att bli antagna på insatser, vilket är ett arbete som 
sker kontinuerligt. 

Under 2017 uppgick antalet av MSB kontrakterade kvinnor till 26 %, vilket är 
samma nivå som för 2016. Det totala antalet kontrakterade personer under 2017 
var 208 personer vilket även det ligger på samma nivå som för 2016 då MSB skrev 
kontrakt med 207 personer. Större personalkategorier på insats 2017 innefattade 
bland annat byggnation, sjukvård och katastrofhantering. Under 2017 stärktes 
MSB:s resursbas upp med 96 personer, av dessa utgjordes 51 % av kvinnor. Detta 
är den högsta siffran sedan MSB 2006 började insamla statistik och den är betyd-
ligt högre än förra årets nivå på 44 % vilket var rekord då. Nivån ligger också 
inom målbilden för jämställdhetsintegreringen där fördelningen 40/60 anses 
indikera en jämn könsbalans. De profiler som MSB framför allt har stärkt upp 
resursbasen med under 2017 återfinns mest inom genusrådgivare, könsbaserat 
våld och konstruktion.

För att svara upp mot ett ökat antal förfrågningar efter genusrådgivare och 
experter inom könsrelaterat våld från samarbetspartners samt ett större behov 
i MSB:s egna större insatser, gjordes under 2017 en rekryteringssatsning på 
området. Resursbasen består nu av 50 genusrådgivare och en avancerad kurs har 
tagits fram för att kvalitetssäkra kandidaternas kompetens och förmåga. Ungefär 
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hälften av genusrådgivarna i MSB:s resursbas deltog under 2017 i kursen och 
2018 kommer kursen att genomföras igen och erbjuda plats till fler experter. 25 
experter inom könsrelaterat våld har även rekryterats för att kunna stödja MSB:s 
samarbetspartners verksamhet för att förebygga könsrelaterat våld och ge stöd 
till överlevare av våld.

Kunskap hos intern personal och insatspersonal
MSB strävar efter att all personal har kunskap om kvinnor, män, flickor och 
pojkars olika behov och roller i krissituationer. Den obligatoriska introduktions-
utbildningen för resursbasen innefattar en grundläggande utbildning i jämställd-
het och mångfaldsaspekter i insatsverksamheten, resolution 1325 och 1820 och 
förebyggande av könsbaserat våld. 2017 deltog 53 personer i introduktionsutbild-
ningen och av dessa var 17 kvinnor (motsvarande 32 %). Ambitionen är att ha 
minst 40 % kvinnliga deltagare, men möjligheten att uppnå detta mål påverkas 
av andelen kvinnor bland rekryterad personal. För att bidra till jämställdhet och 
uppnå största möjliga kvalitet och effekt i insatsverksamheten, integreras frågor 
som belyser olika behov kopplat till genus, ålder och eventuellt andra relevanta 
faktorer i övriga insatsrelaterade kurser. Detta återspeglas i mål och innehåll för 
kursen, både i teori och praktisk tillämpning, och följs upp vid utvärdering.

För att stödja MSB:s interna personal och insatspersonal att integrera jämställd-
hetsaspekter i det praktiska arbetet, tog MSB 2009 fram en handbok om jäm-
ställdhet i internationella insatser. Under slutet av 2017 påbörjades en satsning 
för att revidera och uppdatera handboken för att den bättre ska återspegla de 
arbetssätt och metoder som MSB och globala aktörer använder sig av inom områ-
det idag. Den nya handboken utvecklas i nära samarbete med MSB:s samarbets-
partners och kommer att erbjuda praktiska verktyg för att integrera jämställd-
het, mångfaldsfrågor och förebyggande av könsbaserat våld inom MSB:s olika 
operativa områden. Under 2017 har även en film tagits fram för att på ett tydligt 
sätt kommunicera MSB:s arbete inom jämställdhetsområdet. Filmen riktar sig 
främst till insatspersonal och kommer att användas av projektledare som verk-
tyg för att initiera en diskussion med insatspersonalen om hur perspektiven kan 
integreras i respektive uppdrag och hur aktiviteter kan anpassas för att möta 
behoven på plats.

Insatser och samarbeten kopplat till jämställdhet
Under 2017 har efterfrågan av expertis inom jämställdhet och könsbaserat våld 
ökat inom insatsverksamheten. Med anledning av att resursbasen under året 
samtidigt stärkts på området har även antalet utskickade experter ökat. Under 
2016 gav MSB stöd med fyra genusrådgivare och under 2017 var denna siffra 10. 
Fyra av dessa experter utgjordes av intern personal från MSB som bidragit med 
stöd till längre och mer omfattande insatser, bland ett projekt där MSB bygger 
boende och kontor för IOM i nordöstra Nigeria (se kapitel 2 s. 27). Andra sam-
arbetspartners som MSB under året har givit stöd till på området är WFP, UNHCR, 
UNDP, Unicef och Joint Crisis Coordination Centre (JCC) i Irakiska Kurdistan. Under 
slutet av 2017 skickade MSB även ut två experter inom könsbaserat våld för att 
stödja UNHCR:s och Unicefs arbete i den humanitära responsen kopplat till 
Rohinygaflyktingar i Bangladesh. En trainee inom könsbaserat våld har dess-
utom tagits emot av UNHCR i Tanzania för att stärka kandidatens erfarenhet i 
internationell fältmiljö. Detta är ett beprövat koncept som MSB tillämpar för att öka 
chanserna för att mindre seniora experter i resursbasen ska bli antagna till upp-
drag i framtiden. 
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Gruppfoto efter genomförd workshop med MSB:s genusrådgivare Jean Coty Beausejour och personal från OCHA:s fältkontor 
i Berbérati, Centralafrikanska republiken, april 2017. Foto: Joan Lundahl, MSB, 2017.
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9. Insatsstatistik och ekonomisk redovisning
I detta avsnitt redovisas insatsstatistik för MSB:s insatser under 2017, inklusive 
den ekonomiska redovisning som efterfrågas specifikt för denna rapport i MSB:s 
regleringsbrev.

Tabell 1. Antal insatser per insatskategori 2015–2017

INSATSKATEGORI 2017 2016 2015

Humanitära insatser 73 86 126

Humanitär minhantering 5 3 2

Tidig återuppbyggnad 5 7 8

Civil konflikthantering 24 15 16

Stärkande av katastrofberedskap 18 15 20

Totalt bistånd 125 126 172

Nationella stödinsatser 36 43 53

Stödstyrkan 0 0 1

Insatser i icke biståndsland 3 4 0

Totalt icke bistånd 39 47 54

Summa samtliga insatser 164 173 226

MSB har under 2017 genomfört 164 insatser, varav 125 internationella bistånds-
insatser och 39 insatser i Sverige och i icke biståndsländer. Antalet internationella 
biståndsinsatser ligger på en likvärdig nivå som under 2016. Antalet humanitära 
insatser har minskat, men å andra sidan har flera av de insatser som pågått under 
året varit större insatser. Noterbart är också att den ökade ambitionsnivån inom 
området civil konflikthantering kan avläsas i form av ett ökat insatsantal under 
2017 jämfört med tidigare år. Antalet nationella insatser har återgått till normala 
nivåer efter att ha varit på ovanligt höga nivåer under särskilt 2015, men även 
2016, med anledning av MSB:s insatser till stöd för det stora mottagandet av 
människor på flykt under 2015 och 2016.

Den fallande trenden i den totala flerårsjämförelsen förklaras av att MSB under 
2015 hade fler aktiva insatser än någon gång tidigare. Utöver flyktingmottagandet 
beror toppen under 2015 bland annat på den fortsatta hanteringen av 2014 års 
ebolautbrott i västra Afrika samt på flera andra hastigt uppkommande humanitära 
katastrofsituationer.
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Tabell 2. Antal insatser per samarbetspartner inom FN 2015–2017

FN-ORGAN 2017 2016 2015

WFP 20 24 28

UNICEF 18 28 37

UNHCR 18 15 18

UNDP 12 10 13

OCHA 9 18 34

UNMAS/UNOPS 9 3 1

IOM 6 3 -

Summa 92 101 131

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 
internationella biståndsverksamheten, även om andra uppdragsgivare också 
förekommer.

I tabell 2 visas antal insatser per standby partner under de senaste tre åren. Antalet 
insatser till stöd för FN är något lägre än föregående år, vilket förklaras i anslut-
ning till tabell 1 ovan. WFP är under 2017 den största mottagaren av stöd från 
MSB mätt som antalet insatser.

MSB har under 2017 även genomfört två insatser till stöd för WHO samt en 
insats till stöd för UN Women, men mellan MSB och dessa organisationer finns 
ännu inget partnerskapsavtal.

Tabell 3. Antal biståndsinsatser per insatsland 2017

INSATSLAND ANTAL INSATSER

Uganda 14

Irak 12

Bangladesh 9

Somalia 9

Centralafrikanska republiken 6

Nigeria 6

Kenya 5

Etiopien 5

Övriga länder 59

Summa 125

Under 2017 genomförde MSB totalt 125 biståndsinsatser i 45 länder. I tabell 3 
redovisas de länder där MSB genomfört flest insatser. Uganda och Irak är de två 
länder där MSB haft flest aktiva insatser under 2017.
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Tabell 4. MSB:s finansiärer och intäkter för biståndsinsatser 2015-2017 (mnkr)

FINANSIÄR 2017 2016 2015

Sida 135,5 109,7 159,9

Regeringskansliet 41,4 36,4 37,8

FN 2,3 3,7 7,7

EU 6,6 0,7 5,3

DFID - - 0,6

Kustbevakningen 1,0 - -

Totalt 186,8 150,5 211,3

MSB:s biståndsinsatser finansieras med externa medel, i enlighet med bestämmel-
serna i myndighetens instruktion. I linje med bedömningen i föregående års-
rapport har biståndsinsatsernas omfattning ökat under 2017 jämfört med 2016. 
Detta förklaras huvudsakligen av de stora boende- och kontorsinsatser som pågått 
i Nigeria och Centralafrikanska republiken under 2017, samt av att verksamheten  
generellt återgick till normala prioriteringar efter att den internationella bistånds-
verksamheten varit delvis nedprioriterad i samband med flyktingsituationen under 
första delen av 2016. Totalt uppgick den externa finansieringen för biståndsinsatser 
under 2017 till 186,8 mnkr, jämfört med 150,5 mnkr under 2016.

Tabell 5. Kostnader för insatsverksamhet inom civil konflikthantering 2017 (mnkr)

INSATS BELOPP (MNKR)

EUCAP Nestor Afrikas horn 6,4

TIPH Västbanken 4,9

EUMM Georgien 4,5

EULEX Kosovo 4,3

EUAM Ukraina 2,7

EU:s högkvarter 2,7

OSSE:s högkvarter 2,3

EUBAM Libyen 2,2

MINUSTAH Haiti 2,2

EUCAP Sahel Niger 1,5

Fredsfrämjande insats FN, Uganda regionalt 0,8

EUAM Irak 0,4

EUPOL Afghanistan 0,4

OSCE Ukraina 0,3

ETB-stöd till fredsfrämjande insatser 0,2

Stöd till UNMAS, DRC 0,2

Förvaltningskostnader insatsverksamhet 2,0

Insatsnära verksamhet 3,3

Summa 41,4
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Insatsfinansieringen till området civil konflikthantering styrs av ett särskilt 
regleringsbrev och särredovisas därför ovan. Kostnaderna för MSB:s arbete inom 
verksamhetsområdet har under året fördelat sig enligt siffrorna i tabell 5. De totala 
kostnaderna uppgår till 41,4 mnkr, vilket kan jämföras med 36,4 mnkr för 2016.

Verksamheten handlar huvudsakligen om genomförande av insatser inom EU:s 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Noterbart är dock att MSB 
under 2017 lämnat stöd till flera av FN:s fredsfrämjande insatser, bland annat på 
Haiti samt i Uganda och i Demokratiska republiken Kongo.

Tabell 6. Kostnader per organisation finansierat av Sida 2015–2017 (mnkr)

ORGANISATION 2017 2016 2015

WFP 40,3 23,3 37,2

OCHA 7,3 21,0 28,1

IOM 37,1 20,2 -

UNICEF 12,0 14,0 22,9

WHO 1,7 8,7 33,0

UNHCR 15,7 6,8 12,6

UNDP 6,5 5,6 9,3

EUCP 0,1 1,8 -

Röda korset 1,9 1,7 -

UNMAS 3,4 1,7 -0,4

UN Women 3,5 1,5 -

UNOPS 2,0 1,3 -

Nationella myndigheter 1,3 1,3 9,9

GOAL - 0,3 2,3

UNISDR - - 0,6

UN-Habitat - - 1,4

Övrigt 2,7 0,5 -

Summa 135,5 109,7 156,8

Sida är den enskilt största finansiären av MSB:s biståndsinsatser. Denna finansie-
ring går i huvudsak till stöd till olika FN-organ. Tabell 6 visar till vilka organisa-
tioner som MSB:s Sida-finansierade stöd har gått, i form av kostnader för genom-
förda insatser.

WFP var under 2017, liksom föregående år, den största mottagaren av insatser 
från MSB mätt i kostnadsutfall. Nästan lika stort stöd gick till IOM, vilket förklaras 
av de stora boende- och kontorsbyggnationer som genomförts i Nigeria med IOM 
som mottagande organisation.
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Tabell 7. Kostnader per insatsland 2017 (mnkr)

LAND BELOPP (MNKR) LAND BELOPP (MNKR)

Afghanistan 0,9 Mali 3,1

Algeriet 0,3 Moçambique 0,3

Armenien 0,1 Niger 1,5

Bangladesh 11,7 Nigeria 30,1

Centralafrikanska republiken 30,4 Palestina 5,5

Chile 0,3 Rwanda 0,6

DR Kongo 1,1 Senegal 1,0

Etiopien 3,9 Serbien 0,1

Fiji 1,1 Sierra Leone 0,8

Georgien 4,5 Somalia 5,8

Haiti 4,2 Sudan 3,2

Irak 6,5 Sydsudan 1,4

Jemen 0,8 Syrien 0,9

Jordanien 0,5 Turkiet 1,3

Kamerun 5,6 Uganda 15,1

Kenya 5,2 Ukraina 3,1

Kosovo 4,3 Zimbabwe 0,1

Libanon 1,7 Övrigt och ej landbundet 29,2

Libyen 0,6

Summa 186,8

Tabell 7 visar kostnader under 2017 för externfinansierad insatsverksamhet upp-
delad per land som stödet avsett (länder i bokstavsordning). Siffrorna inkluderar 
även anslagsfinansiering för insatser inom området civil konflikthantering (även 
separat redovisade i tabell 5 ovan).

Största insatsländer under 2017 mätt som kostnader för insatser är Nigeria och 
Centralafrikanska republiken. Orsaken är att omfattande boende- och kontors-
insatser pågått under året i båda dessa länder.
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Tabell 8. Nyttjande av biståndsmedel för finansiering av beredskap 
  och indirekta kostnader för biståndsinsatser 2017 (mnkr)

VERKSAMHET BELOPP (MNKR)

Avdelningsledning 5,5

Insatser 21,7

Operativ personal 27,3

Logistik och materiel 28,3

Omvärldsanalys 13,2

Overhead 17,4

Summa 113,4

I enlighet med särskilt villkor i MSB:s regleringsbrev kan myndigheten nyttja 
maximalt 115 mnkr under 2017 av medel som avräknas från biståndsramen för 
finansiering av beredskap och indirekta kostnader för biståndsinsatser. Nyttjandet 
av dessa medel redovisas i denna rapport, i enlighet med aktuellt återrapporterings-
krav (se avsnitt 1 ovan).

2017 års användning av medlen framgår av tabell 8.

Under verksamheten Avdelningsledning finansieras delar av kostnaderna för 
anställda vid ledningen för MSB:s operativa avdelning. 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 enhets-
ledning samt de verksamhetsansvariga som leder och fördelar arbetet i enhe-
tens arbetslag för internationella insatser. Dessa ansvarar även för strategisk 
utveckling tillsammans med MSB:s partners, bedömning av inkommande insats-
förfrågningar, 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 
såsom jämställdhet, miljö och utveckling av resultatstyrning. Även proaktivt 
arbete tillsammans med MSB:s partners finansieras här, vilket t ex 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 per-
sonal. Denna enhet ansvarar för att bygga upp MSB:s resursbas av personal för 
insatsverksamheten, liksom att vid insatsförfrågningar rekrytera personal från 
resursbasen till de specifika insatserna. Här finns också kostnader för utbildnings- 
och övningsverksamhet för den operativa personalen, liksom kostnader för det 
fysiska och psykosociala hälsostöd 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 logistikberedskapen är betydande. Enhetens personal ansvarar 
även för de materieltransporter som behöver finnas tillgängliga för att verksam-
heten 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 upp-
täcka, verifiera och larma vid händelser av betydelse. Vidare utförs fördjupade 
analyser av omvärldsutvecklingen. Av särskild betydelse för insatsverksamheten  är 
de säkerhetsanalyser som utförs och som är en förutsättning för MSB:s besluts-
fattande inför beslut om insatser, då insatserna ofta sker i säkerhetsmässigt 
utmanande miljöer. Inom området finns också kostnader för MSB:s beredskaps-
funktioner, som finns tillgängliga dygnet runt för att vid akuta förfrågningar 
kunna påbörja nya insatser vid särskilda händelser, alternativt hantera akuta 
situationer i redan pågående insatsverksamhet. Vidare delfinansieras kostnader 
för den teknik som behövs för att upprätthålla ovanstående funktioner.

Overheadposten bidrar med kostnadstäckning för myndighetsgemensamma 
funktioner såsom lokaler, teknik, ekonomi, myndighetsledning, med mera.
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DRM Disaster Risk Management

EEAS European External Action Service

EOD Explosive Ordinance Disposal

ERCC Emergency Response Coordination Centre

ERW Explosive Remnants of War

EU Europeiska Unionen

FN Förenta Nationerna

GBV Gender Based Violence

GSFP EU:s gemensamma säkerhets- och försvars-
politik

HR Human resources

ICRC International Committee of the Red Cross, 
Internationella Rödakorskommittén

ICT Information and Communications Tech-
nology

IHP International Humanitarian Partnership

IOM International Organization for Migration

IPA Instrument for Pre-Accession

IS Islamiska staten (Daesh)

JCC Joint Crisis Coordination Centre

KRG Kurdistans regionala regering

KRI Kurdistan Region of Iraq

NGO Non-governmental organization

OCHA United Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs

OECD DAC Organisation for Economic Co-operation 
and Development, Development Assistance 
Committee

OXA Oexploderad ammunition

OSSE Organisationen för säkerhet och samarbete 
i Europa

Sida Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete

SRCS Sudanese Red Crescent Society

SRK Svenska Röda Korset

TIPH Temporary International Presence in 
Hebron

UNDAC United Nations Disaster Assessment and 
Coordination

UNDP United Nations Development Programme

UNEP United Nations Environment Programme

UNHCR United Nations High Commissioner for 
Refugees

Unicef United Nations Children’s Fund

UNMAS United Nations Mine Action Service

UNOPS United Nations Office for Project Services

UN  
Women

United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women

WAM Weapon and Ammunition Management

WASH Water, Sanitation and Hygiene

WFP World Food Programme

WHO World Health Organization
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