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Sammanfattning
Humanitära kriser påverkar allt fler människor 
och berör just nu 1 % av jordens befolkning. 
Antalet människor som varit i behov av stöd 
genom FN:s humanitära responsplaner har 
under de senaste fyra åren ökat successivt från 
77 miljoner till 101 miljoner. Kriser och kon
flikter har även blivit alltmer utdragna varpå 
responsen behövs under längre tid, vilket 
återspeglas av att 90 % av de responsplaner 
som utformats under 2018 har en genomför
andeperiod på fem år eller mer. Året har även 
bevittnat än högre utbetalningar av globala 
humanitära medel än vad som var fallet under 
rekordåret 2017. 

För MSB:s del har det varit ett intensivt år 
både vad gäller internationell och nationell in
satsverksamhet. MSB har under 2018 bedrivit 
122 internationella biståndsinsatser i 41 länder, 
varav ett flertal insatser härrört årets mest 
omfattande humanitära kriser som pågått 
under längre tid. Detta gäller till exempel den 
våldsamma konflikten i Nigeria med miljon
tals människor som är i behov av humanitärt 
stöd, de förvärrade stridigheterna i Central
afrikanska republiken (CAR), den humanitära 
krisen i Demokratiska Republiken Kongo 
(DRC), liksom inbördeskriget i Sydsudan som 
orsakat stora flyktingströmmar till grann
länder som DRC, Uganda, Sudan, och CAR. 
MSB har även stöttat den pågående fredspro
cessen i Colombia samt bistått i responsen 
kopplad till de eskalerande konflikterna och 
hungersnöden i Jemen och i den fortsatta 
hanteringen av flyktingkrisen i Bangladesh 
med anledning av flykten av Rohingyas från 
Myanmar (Burma). 

Kostnaderna för MSB:s internationella bistånds
verksamhet uppgick under året till 149,1 mnkr 
och täcks av extern finansiering i enlighet med 
MSB:s instruktion. Därtill har MSB genomfört 
91 nationella insatser i Sverige. 

Insatsverksamheten har sin grund i den styr
ning som ges i den av regeringen beslutade 
strategin för humanitärt bistånd genom Sida 
för 2017–2020, liksom att verksamheten för 
internationell civil krishantering regleras i en 
separat resultatstrategi. I enlighet med MSB:s 
överenskommelse med Sida om finansiering 
av humanitära insatser och i linje med insats
verksamhetens samlade resultatramverk, är det 
övergripande målet för MSB:s insatsverksam
het att rädda liv, lindra nöd, skydda egendom och 
värna miljö, främja frihet och säkerhet, samt stärka 
motståndskraft mot kriser och katastrofer i samhället. 
Inom resultatramverket har MSB identifierat 
tre effektområden till vilka insatsverksamheten 
bidrar helt eller delvis: 
  Effektområde 1, Hantering: insatser som 

bidrar till att kris och katastrofhantering är 
behovsbaserad, effektiv och samordnad. 

  Effektområde 2, Återhämtning: insatser som 
bidrar till att kris och katastrofhanteringen 
integrerar återinrättandet av centrala sam
hällsfunktioner och återhämtande förmåga

  Effektområde 3, Resiliens: Insatser som bidrar 
till effektiv hantering av kris och katastrof
risker och som stärker resiliens i samhället.

En stor del av MSB:s internationella insat
ser har under året syftat till att säkerställa 
en behovsbaserad, effektiv och samordnad 
humanitär respons, vilket skett genom stöd 
till partners med till exempel etablering av 
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 boende och kontorslösningar, säkerhets
arrangemang, liksom med kompetens och 
materiel för samordning och informations
hantering. Vidare har stödet inkluderat 
planering för flyktingbosättningar, tillfälliga 
krisboenden, samt insatser kopplade till  vatten, 
sanitet och hygien (WASH). Med ambitionen 
att stärka partnerorganisationer och syster
myndigheter i att möta kvinnor, flickor, pojkar 
och mäns olika behov i kriser och ta deras 
prioriteringar i beaktande, har MSB även 
bistått med riktat stöd inom jämställdhet 
och könsbaserat våld gentemot partners i ett 
flertal länder. Sammantaget har dessa insatser 
bidragit till säkerställd kapacitet hos ansva
riga aktörer att ta emot och samordna stöd i 
samband med humanitär respons, samt till en 
stärkt infrastruktur som möjliggör humanitär 
närvaro och värnande om drabbade männi
skors och samhällens behov. Den humanitära 
responsen redogörs för i kapitel 1. 

MSB:s verksamhet inom humanitär min
hantering syftar till att minska riskerna för 
befolkning och humanitära aktörer vad gäller 
explosiva kvarlämningar från krig. Under 2018 
har insatser genomförts kopplat till Syrien
krisen, Somalia, CAR och Irak, samt inom civil 
konflikthantering i DRC, Tadjikistan och Col
ombia. Insatserna har genom exempelvis ut
bildningar i hantering av explosiva krigsrester 
och Emergency Trauma Bag (ETB)hantering, bi
dragit till att FN och dess humanitära partners 
ökat sin kunskap och förmåga att identifiera 
hot och genomföra åtgärder vid säkerhetsinci
denter, samt att de skapat förutsättningar för 
humanitär närvaro i högriskområden. MSB:s 
verksamhet inom området beskrivs i kapitel 2. 

Med bakgrund av en ökad strävan hos myn
digheter i krisdrabbade länder att utveckla 
sin kapacitet att förebygga och hantera kriser 
och katastrofer för en ökad resiliens, har MSB 
under året ingått och arbetat vidare inom ett 
antal fleråriga myndighetssamarbeten i västra 
Balkan, Irak, Serbien och Turkiet. Stödet har 
framför allt handlat om risk och sårbarhets
analys, samverkan och ledning, samt om stärkt 
beredskap för effektiv respons och återhämt
ning. Insatserna har hittills bidragit till en 

ökad förmåga hos partners att identifiera och 
förstå risker liksom förmåga att förebygga och 
mildra risker på nationell och lokal nivå. Inom 
det multilaterala resiliensstärkande arbetet 
har MSB under 2018 fokuserat på att stötta 
partners i att brygga gapet mellan humanitär 
respons, utvecklingssamarbete och freds
byggande inom det så kallade Humanitarian- 
Development-Peacebuilding Nexus. Därtill har 
MSB för första gången erhållit finansiering för 
ett flerårigt internationellt utbildningsprogram 
 (International Training Programme – ITP) inom 
katastrofriskhantering, som i ett första skede 
vänder sig mot deltagare från myndigheter, 
civila samhället och akademiska institutioner i 
Kambodja, Bangladesh, Filippinerna och Nepal. 
MSB:s resiliensbyggande verksamhet gentemot 
aktörer i andra länder beskrivs i kapitel 3.

MSB:s arbete inom civil krishantering har 
innefattat stöd till Europeiska Unionen (EU), 
Förenta Nationerna (FN), Organisationen 
för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), 
samt Temporary International Presence in Hebron 
(TIPH). MSB har inom sitt missionsstödjande 
mandat försett organisationerna med ett stort 
antal fälttjänster inom olika tematiska områ
den, vilket bidragit till skapandet av opera
tiva förutsättningar att bedriva verksamhet i 
konflikt  och postkonfliktområden, liksom till 
stärkt fredsuppbyggnad. Utöver personal som 
placerats i fält har MSB under året även utökat 
sitt stöd till organisationernas högkvarter för 
att kunna påverka insatsers utformning på en 
strategisk nivå. Vidare har MSB under 2018 
signerat ett kontrakt med EUkommissionen 
som berättigar Sverige och MSB att  ansvara 
för all lagerhantering kopplad till civila kris
hanteringsmissioner inom EU:s Common Security 
and Defence Policy (CSDP), genom att driva det 
så kallade CSDP Warehouse i Kristine hamn. 
Den internationella insatsverksameten inom 
civil krishantering återges i kapitel 4. 

Nationellt har 2018 varit ett mycket intensivt 
år. MSB har deltagit i en räddningsinsats för 
att bistå med strandnära oljeskyddsmaterial 
efter att ett fartyg gått på grund utanför Os
karshamn och läckt stora volymer brännolja. 
Vidare har MSB:s förstärkningsresurser inom 
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CBRN, dvs. kemenheter, saneringsenheter 
och enheter för avancerad indikering, aktive
rats vid 27 olika händelser under året. Det var 
dock framförallt insatserna kopplade till de 
stora och svårsläckta skogsbränderna i Gävle
borgs, Jämtlands och Dalarnas län samt i an
dra delar av Sverige, som präglade den natio
nella insatsverksamheten 2018. MSB:s respons 
bestod av ett aktivt arbete för att stärka lokal 
räddningstjänst med olika förstärkningsresur
ser och  säkerställande av tillgång till interna
tionella resurser för släckning av pågående 
skogsbränder samt för att förhindra eskalering 
och spridning av nya bränder. Arbetet pågick 
från juni till augusti och resulterade dels i att 
lokal räddningstjänst kunde hantera de större 
bränderna och dels i att fler större bränder 
kunde undvikas. MSB:s nationella insatser 
redogörs för i kapitel 5. 

MSB:s insatsverksamhet arbetar löpande med 
att integrera jämställdhetsperspektiv i verksam
heten. Under 2018 har t.ex. ett nytt ramverk 
utvecklats för jämställdhet och förebyggande 
av könsrelaterat våld i den operativa verksam
heten för åren 2018–2022. Revideringen av 
MSB:s Gender Equality Toolkit för den inter
nationella insatsverksamheten har fortgått, 
samt att MSB arbetat vidare enligt myndig
hetens handlingsplan för att uppnå en jämn 
könsfördelning inom insatsverksamheten. 
Utbildningssatsningen som inleddes 2017 för 
att kvalitetssäkra och stärka kompetensen hos 
genusrådgivarna i MSB:s resursbas har även 
fortsatt under 2018. 

Inom arbetet med MSB:s gradering av insatsers 
påverkansmöjlighet för jämställdhet har en 
analys påbörjats för att utröna hur påverkans
graden inför nästa år kan öka. Slutligen har 
MSB under 2018 bistått sina partners med sju 
genusrådgivare inom den internationella insats
verksamheten. Jämställdhetsintegreringen 
inom insatsverksamheten redovisas i kapitel 6. 

Insatsstatistik med ekonomisk redovisning 
som speglar finansieringen av årets genomförda 
insatser återfinns sammanfattat i kapitel 7. 

MSB som operativ aktör
MSB:s samlade operativa uppdrag är att: 
• Bidra till nationell beredskap dygnet runt, 

genom kontakter med ansvariga aktörer i 
Sverige, EU och i andra länder, omvärlds
bevakning och upprätthållande av en 
aktuell lägesbild, samt att vid behov initiera 
samhällets samlade hantering av olika sam
hällsstörningar och MSB:s stöd till andra 
aktörer både nationellt och internationellt 

• Driva den aktörsgemensamma  hanteringen 
vid samhällsstörningar genom att på 
central myndighetsnivå verka för inriktning 
och samordning samt en effektiv använd
ning av samhällets samlade resurser och en 
samlad kriskommunikation 

• Stärka andra aktörer med kompetens och 
materiel genom insatser i Sverige och i 
andra länder.

Insatsverksamheten baseras till stor del på den 
kompetens som MSB har tillgång till genom 
myndighetens resursbas och den materiel som 
finns dels i myndighetens lager i Kristinehamn 
och dels förvaras hos räddningstjänster i olika 
delar av landet. 

För att genomföra nationella insatser till stöd 
för kommuner, myndigheter och andra aktörer i 
Sverige, har MSB utvecklat en bred uppsättning 
av nationella förstärkningsresurser att ställa till 
förfogande vid en olycka, kris eller vid andra 
samhällsstörningar. 

I genomförandet av internationella insatser 
arbetar MSB främst inom ramen för den 
svenska biståndspolitiken, där MSB har upp
draget att hålla beredskap för räddnings och 
katastrofinsatser, humanitär minhantering, 
stärkande av katastrofberedskap, tidig åter
uppbyggnad samt civil krishantering. MSB 
genomför också stödinsatser till icke bistånds
länder vid katastrofer, främst genom EU:s civil
skyddsmekanism och de arrangemang som 
skapats för att möjliggöra stöd och solidaritet 
mellan EUländerna.
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Under 2018 har ett för insatsverksamheten 
sammanhållet resultatramverk implemente
rats vilket bidragit till en förbättrad resultat
styrning och uppföljning, liksom till ökad 
harmonisering mellan den internationella och 
den nationella insatsverksamheten. Därtill 
organiseras insatsverksamheten inom ett antal 
operativa leveranser (OL) som motsvarar det 
som MSB ska kunna leverera externt i enlighet 
med de krav och förväntningar som finns i 
myndighetens instruktion. 

Återrapportering
Enligt MSB:s regleringsbrev för 2018 ska 
myndigheten redovisa följande för den inter
nationella verksamheten:
• en sammanfattande analys av omfattning, 

inriktning, resultat och finansiering av 
genomförda insatser under året

• hur myndigheten använt medlen under 
anslag 2:6 villkor 7 (som avräknas bistånds
ramen) för att finansiera beredskap och 
indirekta kostnader för att genomföra 
internationella insatser 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 genomför
ande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020.

Av regleringsbrevet framgår att myndigheten 
ska redovisa sin bedömning av uppnådda re
sultat avseende både prestationer och effekter, 
att genomförda insatser ska redovisas och 
analyseras uppdelat på kön, samt att kostnader 
gällande insatser i biståndsländer ska särredo
visas. Redovisningen ska ske i en separat 
rapport i anslutning till MSB:s övergripande 
årsredovisning. 

Denna rapport utgör MSB:s återrapportering 
utifrån ovanstående uppdrag. Det inledande 
kapitlet sammanfattar hur insatsverksamheten 
under året implementerat regeringens huma
nitära politik, geografisk utbredning, samt ger 
en beskrivning av MSB som operativ aktör. 
Därefter redovisas den internationella verk
samheten och uppnådda resultat kopplat till 
de för insatsverksamheten relevanta operativa 
leveranser.

Då MSB:s verksamhet inom ramen för inter
nationell civil krishantering styrs av ett särskilt 
regleringsbrev särredovisas dessa insatser, 
exemplifierat av de största missionerna som 
genomförts under året. 

Vidare återfinns en redovisning av de mest 
betydande nationella insatserna som genom
förts under 2018. 

Arbetet med jämställdhet beskrivs i kapitel 1 
under avsnittet Kapacitet inom jämställdhet och 
könsbaserat våld med exempel på jämställdhets
specifika insatser, samt i kapitel 6 Jämställdhet, 
som utgör en sammanhållande rapportering 
av hur jämställdhetsaspekter integrerats inom 
insatsverksamheten. 

Arbetet med miljö och integrering av miljö
aspekter i insatsverksamheten redovisas i 
kapitel 1 under avsnittet Kapacitet att hantera 
miljökonsekvenser. 

Rapporten avslutas i kapitel 7 med en statis
tisk och ekonomisk sammanfattning av verk
samheten under 2018. Här redovisas bland 
annat kostnader för insatser i biståndsländer 
samt hur MSB nyttjat de medel som avräknas 
från biståndsramen för finansiering av bered
skap och indirekta kostnader för den interna
tionella biståndsverksamheten i enlighet med 
återrapporteringskraven.



9Insatsverksamheten 2018

Sammanfattning

Geografisk utbredning av MSB:s insatsverksamhet 2018 
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Ovan exemplifieras typen av verksamhet som MSB har bedrivit under 2018 i ett urval av länder.

1. Albanien
2. Bangladesh
3. Bosnien-Hercegovina
4. Burkina Faso
5. Burundi
6. Centralafrikanska rep.
7. Colombia
8. Dem. rep. Kongo
9. Etiopien
10. Fiji
11. Filippinerna
12. Georgien
13. Irak
14. Jemen

15. Jordanien
16. Kambodja
17. Kamerun
18. Kosovo*
19. Libanon
20. Libyen
21. Makedonien
22. Mali
23. Mauretanien
24. Montenegro
25. Nepal
26. Niger
27. Nigeria
28. Palestina

29. Rwanda
30. Senegal
31. Serbien
32. Somalia
33. Sudan
34. Sydsudan
35. Syrien
36. Tadzjikistan
37. Tchad
38. Thailand
39. Turkiet
40. Uganda
41. Ukraina

10

* This designation is without prejudice to positions on status and is in line with UNISCR 1244 and the 
IJC Opinion on the Kosovo declaration of independence.
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1. Humanitära insatser
MSB har inom verksamhetsområdet genom
fört 73 insatser, där den största delen av stödet 
gått till insatser i Bangladesh, DRC, CAR, 
Nigeria och Uganda. Under 2018 har flertalet 
av de större insatserna som genomförts syftat 
till att stärka infrastruktur som möjliggör 
humanitär närvaro vid kriser och katastrofer. 
MSB har under årets gång sekonderat expertis 
till partners inom samtliga leveranser av rele
vans för området. Sammantaget har insatserna 
verkat inom effektområdet Hantering och har 
på en övergripande nivå bidragit till att kris 
och katastrofhantering i berörda länder varit 
behovsbaserad, effektiv och samordnad. I 
kapitlet beskrivs MSB:s humanitära insatser 
utifrån de sex operativa leveranser som verk
samheten organiserats inom. 

Infrastruktur för humanitär 
närvaro
Under 2018 har MSB bistått internationell 
 respons och humanitär närvaro med så 
kallade ”humanitära hubbar” innefattande 
boende och kontorsutrymmen, säkerhets
arrangemang samt logistiska och tekniska 
lösningar vilket även inbegripit stöd inom 
transport, lagerhållning, upphandling och 
säker elförsörjning. Hubbarna har etablerats i 
kris och konfliktdrabbade områden i CAR, 
Bangladesh, Nigeria, DRC, Uganda, Etiopien, 
Tchad, Palestina och i Sydsudan. 

MSB har under året genomfört fem om
fattande projekt där ett flertal humanitära 
hubbar har etablerats i svårtillgängliga om
råden i CAR, DRC, Nigeria, Bangladesh och 
Uganda. I CAR har MSB förstärkt och ökat 
kapaciteten på tre anläggningar för humanitärt 
stöd i Bouar, Paoua och Bambari, vilket resul
terat i etableringen av cirka 90 kontorsplatser, 

40 boendeplatser och förstärkta lagerutrym
men. I Bangladesh har MSB tillsammans med 
International Organisation for Migration (IOM) 
och World Food Programme (WFP) inom ramen 
för International Humanitarian Partnership (IHP) 
etablerat tre samordningshubbar i nära an
slutning till de läger där Rohyngyaflyktingarna 
uppehåller sig. Samordningshubbarna erbjuder 
kontorslösningar för cirka 100 humanitära 
medarbetare i Ukhia, Nhila samt Madu Chara, 
liksom ett 20tal tillfälliga boendeplatser. Även 
i Uganda har MSB samarbetat inom ramen 
för IHP för att stötta United Nations High 
Commission for Refugees (UNHCR:s) arbete med 
att ta emot sydsudanesiska flyktingar. Stödet 
har resulterat i att två fältkontor med boende
platser etablerats i Imvepi och Palabek Ogilli, 
samt i att befintliga fältkontor i Adjumani och 
Youmbe har förstärkts. Därtill har MSB leve
rerat materiel för beredskap att etablera ytter
ligare en hubb vid behov. Hubbarna i Uganda 
har en total kapacitet om 110 kontorsplatser 
och 39 boendeplatser. 

Humanitär hubb i Demokratiska 
Republiken Kongo 
Med anledning av en förvärrad konfliktsitua
tion med efterföljande interna flyktingströmmar 
i DRC, har MSB bistått WFP i att expandera 
sitt befintliga kontor i Kananga med ett trettiotal 
kontorsplatser samt ett mötesrum för 35–40 
personer. Syftet har varit att bidra till säker
ställande av kapacitet för etablering, utökning 
och fortsatt säker närvaro för WFP, Food and 
Agriculture Organisation (FAO) och United Nations 
Population Fund (UNFPA). Som en del av stödet 
har MSB bistått med en dieselreningsanlägg
ning, omprogrammering av generatorer så att 
de belastas på ett korrekt sätt, samt med ett ge
neratorhus för att minska slitage på generatorer.  

1
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Vidare har MSB medverkat till genusan
passning av sanitära utrymmen, till utökad 
belysning inom anläggningen, samt till att 
säkra en jämnare könsfördelning vid rekryte
ring av lokalanställda för diverse byggnations
arbeten. Inom insatsen har MSB även stöttat 
WFP med en miljörådgivare som identifierat 
förbättringsåtgärder gällande dieselläckage, 
placering av septiktank och infiltrationsbädd, 
dagvattenhantering och återvinningsmöjlig
heter, samt med rådgivning gentemot WFP 
rörande deras fortsatta hantering för att mi
nimera anläggningens miljöpåverkan. Hubben 
används nu som en så  kallad inter- agency hub 
delad av WFP, FAO och UNFPA, där samlo
kaliseringen innebär en kostnadseffektiv drift 
och samutnyttjande av kommunikationslös
ningar, sanitära utrymmen och säkerhetslös
ningar. 

Humanitär hubb och 
 satellitanläggningar i Nigeria
MSB har under 2017–2018 tillsammans med 
partners inom nätverket IHP och mottagande
partner IOM etablerat en större boendean
läggning i Maiduguri i Borno State, nordöstra 
Nigeria samt sju mindre satellitanläggningar 
i svårtillgängliga områden i regionen. Den 
åttonde hubben slutfördes av IOM i slutet av 
2018. Boendeanläggningen i Maiduguri hade 
inledningsvis 100 boendeplatser men utökades 
senare till att erbjuda boendemöjligheter för 
upp till cirka 200 personer. Vardera satellit
anläggning har plats för 15 personer. Belägg
ningsgraden på anläggningen i Maiduguri är 
på över 90 % och serviceutbudet på satellit
anläggningarna har hittills nyttjats av över 65 
olika verksamma humanitära organisationer. 
Användningsgraden på de åtta satellitanlägg
ningarna varierar beroende på det volatila 
säkerhetsläget, men medeltalet för nyttjandet 
av boendeplatser ligger på cirka 35 %. 

Mötesrum i Kananga, DRC. Foto: Kerstin Degerman-Oldgren, MSB 2018.
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Med hjälp av MSB:s rådgivare inom tvärgå
ende frågor har huvudanläggningen anpassats 
till miljö och jämställdhetsaspekter genom 
att riskerna för dieselläckage har minskat och 
återvinningen har förbättrats, samt att boen
det är tryggt och anpassat efter kvinnor och 
mäns respektive behov. 

Sammantaget har samtliga nämnda hubbar i 
de fem länderna gett ett tiotal FNorgan och 
15–20tal ickestatliga humanitära aktörer fys
iska förutsättningar att säkra en kontinuerlig 
närvaro i svårtillgängliga högriskområden, för 
att bättre nå ut med livräddande insatser och 
ändamålsenligt stöd till drabbad befolkning. 
MSB:s stöd har bidragit genom att organisa
tionerna t.ex. har kunnat öka sin personal
närvaro, utöka sin responsverksamhet, trygga 
säkerheten för personalen och förbättra sin 
logistikverksamhet. Vidare har etablering
arna inneburit stärkta förutsättningar inom 
kommunikation, samordning, och informa
tionsdelning för berörda aktörer, vilket ger 
ökad möjlighet att anpassa respektive stöd 
gentemot drabbad befolkning samt stärkta 
förutsättningar för faktagrundade priorite

ringar och beslut om kommande humanitära 
insatser. Detta då ett flertal av hubbarna 
används för humanitära samordningsmöten, 
genomförande av utbildningar och för internet 
och radioanvändning. MSB:s och mottagande 
organisationers resultatuppföljning visar på att 
alla hubbar har en god genomsnittlig använd
ningsgrad.

Internationella aktörers  
förmåga att samverka  
och leda
MSB har under 2018 tillhandahållit kompetens 
och materiel inom koordinering, informations
hantering och ICT gentemot framförallt WFP, 
UNHCR, IOM, United Nations International 
Children Emergencies Fund (Unicef), United 
Nations Office for the Coordination of   Humanitarian 
Affairs (OCHA) och United Nations  Development 
Programme (UNDP). Insatserna har genom
förts i Mali, Uganda, DRC, Nigeria, Irak, 
Senegal, Bangladesh och Somalia, samt inklu
derat regionalt stöd med anledning av Sahel
krisen, Syrienkrisen och Tchadkrisen. 

Huvudanläggningen Red Roof i Maiduguri, Borno State, Nigeria. Foto: Tina Pettersson, MSB 2018. 
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Insatserna har bland annat bidragit till förbätt
rade förutsättningar för planering och priori
tering i samband med eskalerande konfliktsi
tuationer, som t.ex. i samband med stödet till 
Unicef  i Kasairegionen i DRC. Detta stöd 
innefattade framtagning av responsplaner och 
samordningsstrukturer vilket har bidragit till 
en stärkt katastrofsamordning och beredskap 
hos Unicef  och partners, samt att det genom 
stärkt informationsinsamling och analys kring 
undernäringen i drabbade områden även 
genererat ett förbättrat nutritionsprogram för 
Unicef. Arbetet med nutritionsprogrammet 
har särskilt fokuserat på att integrera analys med 
köns och åldersindelad data för att bidra till 
ökad förståelse om skillnader i nutritionsstatus 
mellan kvinnor, män och flickor och pojkar. 

Insatserna inom leveransen har genom för
stärkning av internationella biståndsaktörers 
förmåga att leda och samverka vid humani
tära kriser, bidragit till en stärkt kapacitet och 
effektivitet i det humanitära systemet.

Krissamordning i Bangladesh 
MSB har under årets gång stöttat UNHCR i 
Bangladesh med expertstöd inom kris och 
katastrofsamordning med syftet att stärka 
koordineringen mellan internationella  aktörer 
och bangladeshiska myndigheter inom Inter- 
Sector Coordination Group (ISCG). Inom den 
humanitära responsen för flyktingkrisen av 
Rohingyas identifierades krissamordning som 
en prioriterad fråga, då de områden där de 
befintliga flyktinglägren ligger, årligen utsätts 
för cyklon monsun och översvämningspe
rioder. För att effektivt samordna krisbered
skaps och krishanteringsåtgärder etablerades 
ett Emergency Operation Center (EOC) i Cox’s 
Bazar, där MSB:s personal har bistått med 
teknisk kompetens och koordinering av de 
olika aktörerna. Vidare har MSB bistått vid 
framtagning av krisberedskaps och kris
hanteringsplaner för flyktingläger gällande 
kommande cykloner. Insatsen har utöver att 
ha resulterat i stärkt krissamordning mellan 
ISCG, bangladeshiska myndigheter och andra 
ansvariga aktörer, även lagt grunden för kris
samordningsstruktureringen inför kommande 

år. Insatsen har vidare säkerställt att nödvän
diga behovsbedömningar kunnat genomföras 
i ett tidigare skede för att nå ut med nödvän
diga resurser till den drabbade befolkningen. 

Kapacitet för tillfälligt 
 boende och bastjänster
Med syftet att tillhandahålla snabba och 
effektiva lösningar för tillfälliga boenden och 
bastjänster för drabbad befolkning, har MSB 
under året stöttat framförallt Unicef,  UNHCR 
och IOM i Uganda, Bangladesh, Nigeria, CAR, 
Jemen, Sydsudan och Sudan.

Stödet har inkluderat planering av flyktingbo
sättningar, etablering av tillfälliga krisboenden 
och insatser inom vatten, sanitet och hygien. 
Bland annat har områdesplaner tagits fram 
för fler än 100 000 flyktingar i Uganda, samt 
åtgärdsförslag för att minimera miljöpåverkan 
i berörda områden vad gäller t.ex. begräns
ning av avskogning samt rekommendationer 
för hållbar vattenförsörjning. Stödet har därtill 
bidragit till att skapa en förbättrad tillgång 
till vatten, förbättrade sanitära villkor och 
hygienaspekter i ett antal länder. När så varit 
relevant har MSB utöver att bidra till bättre 
boende och bastjänster i flyktingförläggningar 
även gjort detsamma för värdsamhällen, då 
dessa ofta påverkas avsevärt av flyktingtill
strömningen. 

MSB:s expertis inom vatten, sanitet och 
hygien i både Uganda och Bangladesh har 
bistått med uppförande av latriner, genom
förande av hygienutbildningar, framtagande 
av WASHplaner, samt med uppföljning av 
efterlevnad av rutiner bland implementerande 
partners. Experterna har även varit drivande 
i att utbilda och lära upp nationellt anställd 
personal för att säkra en god överlämning i 
samband med MSB:s insatsavslut. 

Insatserna inom leveransen har genom stärkt 
fysisk och strategisk planering av områden för 
flyktingbosättningar, bidragit till ett minskat 
lidande hos den drabbade befolkningen och 
förbättrade förutsättningar för etablering av 
samhällsviktiga funktioner. 
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Planering av flyktinghantering  
i Uganda 
Med syftet att stötta UNHCR och ugandiska 
myndigheter i att långsiktigt planera för stora 
inkommande flyktingströmmar i de norra 
delarna av landet, har MSB har under 2018 
bistått UNHCR med ett flertal sekonderingar. 
Stödet har inbegripit inkludering och beakt
ning av tvärgående perspektiv såsom miljö, 
jämställdhet och utsatta grupper, samt skydd 
och information. De sekonderades ansvar har 
inkluderat design av och stöd i etablering av 
bosättningar, samt inneburit ett totalansvar 
för att följa upp att alla under leverantörer 
levererar och utför beställda arbeten gällande 
t.ex. konstruktion av skolor, hälsocenter, vägar 
och polisstationer. 

Genom tillhandahållande av  ändamålsenliga 
och väl planerade boendelösningar har insat
serna resulterat i att UNHCR stärkts i sin pla
nering, design och implementering av boende 
för ett stort antal flyktingar från  Sydsudan, 
som hänvisats till olika bosättningar vid an
komst till Uganda. Insatserna har bestått av 
ett kombinerat stöd inom Shelter, Site Planning, 
WASH samt Solid Waste, vilket bidragit till en 
respons där olika funktioner kunnat samverka 
med varandra för ett mer hållbart resultat som 
även beaktar tvärgående frågor. Vidare har 
UNHCR stärkts i sin samordningsförmåga 
gentemot partners och lokala myndigheter, 
samt att de erhållit en bättre förmåga att 
genomföra kvalitativa behovsbedömningar 
och att tekniskt utvärdera och analysera finan
sieringsansökningar med syftet att skapa en 
bättre boendesituation för flyktingarna. 

Planering av flyktingbosättningar 
i Jemen
MSB bistår sedan juli 2018 UNHCR i Jemen 
med planering av flyktingbosättningar med 
syftet att stärka UNHCR:s kapacitet att 
säkerställa uppfyllnad av humanitära normer 
i samband med planering, etablering och 
förbättringsåtgärder av boendelösningar 
för flyktingar i landet. Inte minst har stödet 
efterfrågats vad gäller hänsynstagande till risk 
för smittspridning samt säkerhets och trygg
hetsperspektiv med beaktning av kön och 
ålder. MSB:s personal inom insatsen har bl.a. 

genomfört kontroller som granskat tillgänglig 
yta per person, granskat rutiner och bistått med 
rekommendationer för förbättringsåtgärder 
kopplat till brandskyddsregler, efterlevnad av 
byggstandard, tvättmöjligheter och kulturellt 
hänsynstagande. Stödet har även innefattat 
etablering av två arbetsgrupper (en kopplad 
till Shelter Guidelines och en till diversifiering av 
non-food-items), med uppdraget att kategorisera, 
utveckla och standardisera respektive arbets
gruppsområde. Arbetsgrupperna medger en 
förbättrad koordinering mellan UNHCR och 
relevanta statliga, nationella och internatio
nella aktörer, vilket bidrar till ett mer effektivt 
och integrerat arbete i berörda flyktingupp
tagningsområden. I förlängningen avses in
satsen även kunna bidra till lindrad nöd och 
en förbättrad boendemiljö i bosättningarna 
för kvinnor, män och barn utifrån ett hälso 
 säkerhets och trygghetsperspektiv. 

Kapacitet för hantering av 
miljökonsekvenser
Med syftet att stärka partners kapacitet att 
hantera miljökonsekvenser i samband med 
 kriser och katastrofer har MSB under året bi
stått bland annat UNHCR, UNDP och  United 
Nations Disaster Assessment and  Coordination 
(UNDAC) med expertis inom snabba miljö
bedömningar, teknisk och strategisk miljöråd
givning samt avfallshantering. Inom t.ex. 
responsen kopplad till flyktingströmmarna från 
Sydsudan och DRC till Uganda har MSB bistått 
UNHCR med rådgivning gällande avfall och 
avloppshantering i värdsamhällen, utveckling 
av miljö och hälsoskyddsfrågor i myndighets
koordinerad planering samt med identifi ering 
av miljöbehov i skärningen  mellan humanitär 
respons och utvecklingssamarbete. I samband 
med höstens översvämningar i  Nigeria har 
MSB även stöttat UNDAC:s  response team 
med en miljöexpert som sekonderats via EU:s 
Emergency Response Coordination Centre (ERCC).

MSB har vidare stöttat med miljörådgivare i 
fält för att integrera miljöaspekter i de huma
nitära hubbarna med boende och kontorslös
ningar i Nigeria, Bangladesh och DRC. Inom 
ramen för MSB:s fredsfrämjande verksamhet 
har MSB även sänt två miljöexperter till 
Somalia för att undersöka förutsättningarna 
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för att bistå United Nations Operation in Somalia 
(UNSOS) med stöd inom hållbar avfalls och 
avloppshantering samt energieffektivisering. 

Sammantaget har insatserna genom miljö
bedömningar, rådgivning och vägledning, 
framförallt vad gäller avfallshantering, bidra
git till en högre miljöintegrering i humanitär 
respons, återuppbyggnad och planering för 
kommande insatser, samt till att boende och 
kontorsanläggningar i ökad utsträckning har 
planerats utifrån ett miljöperspektiv. 

Avfallshantering inom  
Rohingyaresponsen i Cox’s Bazar
Med syftet att bidra till bättre miljömässiga och 
hygieniska förhållanden för Rohingyaflyktingar 
och boende i värdsamhällen, liksom att stärka 
förmågan hos berörda aktörer att planera 
och genomföra avfallshanteringsåtgärder, har 
UNDP och MSB genomfört en insats inom 
avfallshantering i Cox’s Bazar, Bangladesh. 
Insatsen har bl.a. innefattat avfallsinsamling 
i fyra flyktingområden, etablering av enklare 
avfallsanordningar samt en medvetandegöran

dekampanj gentemot allmänheten för ökad 
förståelse för miljöhygieniska kopplingar. 
 Arbetet med avfallsinsamling och byggna
tionen av avfallsanordningar har involverat 
flyktingar eller personer från värdsamhällen 
genom Cash for Work (CFW), vilket inneburit 
att de medverkande fått ekonomiskt stöd un
der en begränsad period. Vidare har insatsen 
unders ökt möjligheterna för inkomstbringande 
verksamhet för flyktingar och värdbefolkning 
inom återvinningsområdet. 

Insatsen har även bidragit till att UNDP tagit 
fram en ansökan och fått finansiering för 
att genomföra ett treårigt avfallshanterings
projekt tillsammans med lokala myndigheter 
i Cox’s Bazar. Det treåriga projektet har med 
MSB:s stöd startat upp under hösten 2018 
och avses att vid sitt avslut ha bidragit till en 
hälsosammare miljö och mer hållbara avfalls
hanteringsrutiner för flyktingar och värdbe
folkning i i distrikten Ukhia och Teknaf. Vid 
avslutet 2021 avses insatsen även ha lett till ett 
stärkt ansvarstagande för avfallshanteringen 
bland berörda lokala myndigheter. 

Avfallsanordning konstruerad av tillfälligt kontrakterade personer inom CfW, Cox’s Bazar Bangladesh. Foto: Faisal 
Ridwan, MSB 2018.
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Kapacitet inom jämställd
het och könsbaserat våld
MSB:s insatser inom jämställdhet och köns
baserat våld relateras till olika internationella 
ramverk som Sverige bidrar till, samt att de 
bidrar till efterlevnad av Sveriges nationella 
handlingsplan för genomförande av FN:s säker
hetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och 
säkerhet 2016–2020. Handlingsplanen nämner 
MSB specifikt kopplat till åtgärder inom flera 
områden där insatser och expertis inom jäm
ställdhet och könsbaserat våld kan bidra.

Under 2018 har MSB stöttat Unicef  UNHCR, 
WFP och UNDP i Palestina, Burundi, Rwanda, 
Irak, Syrien och Bangladesh, samt regionalt i 
Sydostasien. Insatserna har bl.a. bidragit till 
att MSB:s partnerorganisationer och syster
myndigheter som ansvarar för krishantering 
i andra länder, så som Joint Crisis Coordination 
Centre (JCC) i Irakiska Kurdistan, har stärkt 
sin förmåga att möta kvinnor, flickor, pojkar 
och mäns olika behov i kriser och ta deras 
prioriteringar i beaktande i humanitära och re
siliensstärkande interventioner. Insatserna har 
även bidragit till att öka kvinnor och flickors 
deltagande och inflytande över interventioners 
utformning, genomförande och uppföljning.

Sammantaget har insatserna inom den opera
tiva leveransen bidragit till en säkerställd 
kapacitet hos ansvariga internationella bi
ståndsaktörer att värna drabbade människors 
och samhällens behov, förutsättningar och 
prioriteringar vid kris och katastrofhantering. 

Förebyggande av könsbaserat 
våld i Bangladesh
MSB har under året stöttat UNHCR och Unicef  
i Cox’s Bazar i Bangladesh inom området köns
relaterat våld, där MSB:s personal arbetat med 
att stärka kapaciteten hos organisationerna och 
deras implementerande partners att förbygga 
könsrelaterat våld och stötta överlevare av våld 
i de flyktingläger som UNHCR och Unicef  
ansvarar för. Insatsen har bland annat inneburit 
att över 300 samhällsbaserade volontärer (ca 
30 % kvinnor) har rekryterats från flykting
befolkningen och genomgått en utbildning om 
risker kopplade till könsrelaterat våld. Insatsen 

har bidragit till en generellt förbättrad skydds
miljö för flyktingarna i lägren, samt till att 
UNHCR stärkt sitt samhällsbaserade arbete till 
att bli mer strategiskt, systematiskt och lokalt 
förankrat. Unicef:s och UNHCR:s legitimitet 
i koordineringsforum för könsbaserat våld har 
vidare ökat, liksom att kunskapen inom om
rådet och samordningen av aktiviteter mellan 
andra aktörer som jobbar med bekämpning av 
könsrelaterat våld har stärkts.

MSB:s stöd har även bidragit till etablering av 
säkra platser, så kallade Women Friendly Spaces, 
som är fysiska konstruktioner där kvinnor 
och flickor kan delta i sociala aktiviteter och 
få tillgång till information, hälsovård och 
stöd. Antalet samordnade hänvisningssystem 
för överlevare av våld har samtidigt ökat och 
täckte vid insatsens slut 22 områden i flykting
lägren där man använde sig av ett standardi
serat system för säkerställande av kvalitet och 
likvärdigt stöd i alla läger. Samtlig personal 
på Unicef:s fältkontor i Cox’s Bazar har fått 
utbildning i hur sexuella trakasserier och 
utnyttjande ska förebyggas och hur hänvis
ningssystem för överlevare av könsrelaterat 
våld ska användas. Detta förväntas bidra till 
att överlevare av könsrelaterat våld erhåller 
nödvändigt, konfidentiellt och säkert psykoso
cialt stöd eller sjukvård, samt till att det på sikt 
avses bidra till att förebyggande av könsrelate
rat våld integreras på ett mer systematiskt sätt 
i organisationernas program. 
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2. Humanitär minhantering
MSB har inom området ’Stärkande av ansvariga 
aktörers kapacitet inom min- och ammunitions-
hantering’ genomfört fem insatser, bland annat 
med United Nations Mine Action Services (UN
MAS) som primär mottagare av stöd kopplat 
till Syrienkrisen, Somalia, CAR och Irak. 
Därtill har minhanteringsinsatser genomförts 
inom ramen för civil konflikthantering i DRC, 
Tadjikistan och Colombia, där stödet har 
gått till UNMAS och OSSE. Insatserna med 
bäring på Syrienkrisen har bidragit till att FN 
och dess humanitära partners i Syrien ökat sin 
kunskap och förmåga att identifiera hot och 
genomföra åtgärder vid säkerhetsincidenter. 
De insatser som innefattat planering och ge
nomförande av ETButbildningar har bidragit 
till att sjukvårdspersonal fått kunskapsmässiga 
förutsättningar att stationeras i högriskområ
den, vilket möjliggör övrig humanitär närvaro. 

Insatserna har verkat inom effektområdet 
Hantering samt Återhämtning och har förutom att 
ha bidragit till en behovsbaserad, effektiv och 
samordnad kris och katastrofhantering, även 
medverkat till att kris och  katastrofhanteringen 
i respektive insatskontext integrerar återinrättan
det av centrala samhällsfunktioner och stärker 
återhämtande förmåga. I kapitlet exemplifieras 
verksamhetsområdet utifrån en insats gällande 
säker ammunitionshantering i Somalia. 

Vapen och ammunitions
hantering i Somalia
MSB har sedan juni 2015 och fram till decem
ber 2018 bidragit med expertstöd inom vapen 
och ammunitionshantering, Weapons and 
Ammunitions Management (WAM) till  UNMAS 
WAMprogram för Somalia. Insatsen har 
syftat till att bistå den somaliska federala 
regeringen (FGS) i att stärka och utveckla sin 
vapen och ammunitionshanteringsförmåga 

i Somalia och till att säkerställa att alla vapen 
och ammunition under FGS kontroll hanteras 
på ett säkert sätt genom hela dess livscykel. 

Vid insatsens start var den somaliska fede
rala regeringens kapacitet och resurser inom 
WAMverksamheten mycket låg, men har 
under insatsens förlopp utvecklats varpå 
verksamheten nu är operativt fungerande 
för somaliska säkerhetsstyrkor likväl som för 
ministeriet för intern säkerhet (MOIS). Detta 
är ett resultat av personalutbildning, driftsätt
ning av vapenmärkning, vapenregistrering och 
vapenförstöring, samt lagerhantering av vapen 
och ammunition, där vapen och ammuni
tionspersonal nu arbetar i överensstämmelse 
med internationella standarder. Den soma
liska regeringen har även påbörjat ett arbete 
med biometrisk vapenmärkning där vapen 
kopplas med brukare. Från att tidigare bara ha 
genomförts i Mogadishu med omnejd, har en 
expansion av den operativa förbättrade vapen
hanteringen vidare påbörjats för att nå med
lemsstaterna på landsomfattande nivå. MSB:s 
personal har även bistått FGS i att producera 
lagar för handeldvapen (Small Arms Light 
Weapons, SALW), samt en lag som gäller för 
privata säkerhetsbolag, vilken i nuläget drivs 
via ett dekret i väntan på parlamentsbeslut. 
I samband med detta producerades också nio 
standardrutiner som reglerar alla aspekter av 
vapen och ammunitionshantering i Somalia. 

Sammantaget har insatsen resulterat i att den 
somaliska staten kraftigt stärkt sin kompetens 
inom området och därmed effektiverare kan 
arbeta med kontroll av vapen och ammunition. 
Detta bidrar till minskad spridning av vapen 
till terrorverksamhet och kriminalitet och kan 
i förlängningen även bidra till minskat väpnat 
våld i regionen. 

2
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3. Resiliensbyggande insatser
Inom det verksamhetsområde som syftar till 
att främja en stärkt förmåga i andra länder 
och hos internationella aktörer att förebygga, 
hantera och återhämta sig från kriser och 
katastrofer finns ett särskilt fokus på arbete 
med kapacitetsutveckling. Det är ett tillväga
gångsätt som inom området avser bidra till 
stärkt institutionell kapacitet hos framförallt 
myndigheter och organisationer att före
bygga, förbereda sig för och hantera kriser 
och katastrofer, liksom att planera för en 
hållbar återuppbyggnad. Insatserna genom
förs framförallt inom delområdena risk- och 
sårbarhetsanalys, samverkan och ledning, samt 
beredskap för respons och återuppbyggnad. Vad 
gäller det senare har det blivit alltmer aktuellt 
att stärka partners i att hantera återuppbygg
nadsprocesser som beaktar både humanitära 
behov, fredsbyggnadsprocesser och långsiktiga 
utvecklingsprioriteringar, genom att verka 
inom det så kallade Humanitarian-Development- 
Peacebuilding Nexus. 

MSB har inom verksamt området genomfört 
18 insatser under 2018. Året har särskilt präglats 
av en ökad efterfrågan av myndighetssamar
beten framför allt inom ramen för Sveriges 
utvecklingsbistånd, vilket möjliggör för MSB 
att mernyttja expertis och kapacitet inom 
sitt nationella uppdrag i det internationella 
utvecklingsbiståndet. Insatser som baserats på 
myndighetssamarbeten, liksom på att stärka 
nexus mellan humanitär respons, utvecklings
samarbete och fredsuppbyggnad har inte bara 
lett till en ökad omsättning beslutade insatser 
under 2018, utan förväntas prägla verksam
hetsområdet även nästa år. Insatserna har dels 
verkat inom effektområdet Resiliens och har 
genom att ha främjat en ökad förmåga hos 
ansvariga aktörer att identifiera och förstå 

samt förmåga att förebygga och mildra risker 
på nationell och lokal nivå, bidragit till en 
effektiv hantering av kris och katastrofrisker 
som stärker samhällelig resiliens. Insatserna har 
även verkat inom effektområdet Återhämtning, 
genom att ha bidragit till en ökad förmåga 
hos ansvariga aktörer att återinrätta centrala 
samhällsfunktioner, att samordna och delta i 
krishantering och återuppbyggnad, liksom att 
integrera hållbar återuppbyggnad i respons 
och skapa förutsättningar för rehabilitering. 

I kapitlet beskrivs verksamheten utifrån de 
operativa delleveranser som insatserna organi
serats inom. En beskrivning återfinns även av 
det proaktiva arbete som genomförts under 
det gångna året. 

Risk och sårbarhetsanalys
MSB:s arbete med kapacitetsutveckling för 
risk och sårbarhetsanalys syftar till att stärka 
förmågan hos myndigheter i andra länder att 
utveckla nationella och tvärsektoriella risk 
och sårbarhetsanalyssystem som innefattar 
lokala och regionala nivåer i respektive land. 
MSB stöttar även partners i utveckling av 
olika metoder för risk och sårbarhetsanalys, 
vilket kan bidra till reducerad sårbarhet och 
ökad beredskap samt förmågan att hantera 
risker. Under 2018 har MSB inom ramen för 
den biståndsfinansierade insatsverksamheten 
implementerat två storskaliga regionala insat
ser inom området, en i västra Balkan och en i 
Sydostasien. Båda syftar till att bygga kapacitet 
för länder att samla och analysera riskdata, 
vilket bidrar till förbättrade möjligheter hos 
ansvariga aktörer att förebygga risker och att 
förbereda sig inför kommande kriser. 

3
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Riskanalys och riskkartering  
i västra Balkan och Turkiet
Inom ramen för EU:s instrument för anslut
ning, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), 
leder MSB implementeringen av programmet 
IPA Disaster Risk Assessment and Mapping (IPA 
DRAM) i västra Balkan och Turkiet under 
perioden 2016–2019. Programmet har den 
övergripande målsättningen att stärka mot
tagarländernas förmåga till katastrofriskhan
tering på nationell, regional och EUnivå, 
genom att bättre kunna inhämta historisk 
och aktuell data om risker och sårbarheter i 
samhället samt analysera och visualisera dessa. 
Under 2018 har insatsens fokus legat på att, 
utifrån ländernas kontextuella handlingsplaner 
genomföra ett antal tekniska workshops och 
rådgivande uppdrag, samt att regionala möten 
ordnats för erfarenhetsutbyte och förstärk
ning av regionalt nätverkande. Hittills genom
förda aktiviteter har bidragit till att mottagar
organisationernas kunskap och förståelse 
för sakområdet har ökat. Genom handfast 
rådgivning och stöd har nämnda organisatio
ner även fått bättre förutsättningar att omsätta 
sin kunskap i praktisk handling. 

 

Resiliensbyggande i Asien  
och Stillahavsregionen
I sydöstra och södra Asien har MSB tillsam
mans med ett antal konsortiepartners under 
året initierat ett flerårigt regionalt program 
vid namn Building Resilience through inclusive 
and climate-adaptive Disaster Risk Reduction 
in Asia-Pacific (BRDR). Samarbetet leds av 
Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 
och där övriga partners utgörs av Stock-
holm Environmental Institue (SEI) och Raoul 
Wallen berginstitutet (RWI). Programmet har 
 under sin uppstartsfas resulterat i förstudier 
kopplade till programmets tre resultatom
råden (1. stärkt regionalt samarbete, 2. ökad 
 användning av riskinformerade arbetssätt i 
planering och utveckling för att minska sår
barhet för katastrofer och klimatförändringar 
samt, 3. stärkt integrering av jämställdhet och 
 mänskliga rättigheter i katastrofriskhantering 
och klimatanpassning), vilka analyserat behov, 
utmaningar och potentiella ingångsvärden för 
det fortsatta genomförandet av programmet. 
MSB har bidragit till nämnda resultatområden 
genom att utveckla ett uppföljnings och 
utvärderingsramverk med tillhörande verktyg, 
samt genom att ha utvecklat ett jämställdhets
integreringsramverk för programmet. Detta 
förväntas bidra till programmets mål om ökad 
resiliens genom att kvinnor, män, flickor och 
pojkar liksom sårbara grupper bättre inklude
ras i det resiliensbyggande arbetet i regionen. 
Viktiga tematiska komponenter i det fortsatta 
arbetet där MSB kommer bidra, är risk och 
sårbarhetsanalys samt förmåga att hantera 
riskdata för såväl förebyggande som krisbered
skapsarbete. 

Samverkan och ledning
MSB:s arbete med kapacitetsutveckling för 
samverkan och ledning hos partners i andra 
länder syftar till att stärka kapaciteten hos 
ansvariga myndigheter att samverka och 
leda vid kriser och katastrofer. En utvecklad 
kapacitet inom området kan stärka länders 
förmåga att hantera allvarliga händelser i 
syfte att skydda människors liv och hälsa, 
samhällets funktionalitet, samt andra viktiga 
aspekter som mänskliga rättigheter, miljö och 
ekonomiska värden. Stödet ges ofta till  MSB:s 
systermyndig heter (s.k. National Disaster 

Besök på Karlstads Universitet och “Centre for Climate 
& Safety (CCS)” med visning av översvämningsmodel-
len “Floodville”. Foto: Hanna Norell, MSB 2017. 
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Management Agencies, NDMA:s). Under 2018 
har MSB utvecklat bilaterala samarbeten inom 
området med myndigheter i Irak och Serbien, 
samt fortsatt det fleråriga samarbetet med 
den kurdiska regionala regeringens kriskoor
dineringsmyndighet i norra Irak, Joint Crisis 
Coordination Center (JCC).

Stöd till den kurdiska regionala 
regeringens krishanteringscenter 
i Irak
MSB:s stöd till JCC har pågått sedan 2014 
och har i stort fokuserat på att stärka kris
hanteringsförmågan på huvudkontoret i Erbil. 
Under 2018 har stödet handlat allt mer om 
att stötta JCC:s provinskontor i de kurdiska 
guvernoraten, vilka under året erhållit expert
stöd liksom mentorskap inom diverse sakom
råden som ingår i MSB:s och JCC:s respektive 
mandat. Detta har inbegripit kapacitetsut
veckling inom riskanalys, krissamordning och 
informations/datainsamling, samt jämställd
hetsintegrering. Vad gäller det senare har det 
ingått som tvärgående perspektiv där MSB 
och JCC gemensamt sett över JCC:s interna 

arbete med frågorna och säkerställt att genus
perspektivet genomsyrar samarbetet. Trots ett 
politiskt och säkerhetsmässigt utmanande år 
för norra Irak har MSB:s stöd bidragit till en 
stärkt samverkans och ledningsstruktur för 
hela JCC; till en ökad förmåga hos JCC att 
bevaka, bedöma, analysera och kommunicera 
hot och risker; samt till en stärkt förmåga 
hos JCC att hantera risker på regional och 
lokal nivå utifrån olika gruppers behov och 
intressen. Utöver det planerade kapacitets
utvecklingssamarbetet har MSB även bistått 
JCC med rådgivning under utvecklandet av 
Kurdiska Regionala Regeringens (KRG:s) 
nya krishanteringslag, som inom kort avses 
beslutas i det kurdiska parlamentet. Samman
taget har insatsen bidragit till att stärka KRG:s 
förmåga att förutse, förbereda sig inför och 
koordinera krishändelser. 

MSB har under året också förberett och fått 
finansiering för ett nytt resiliensstärkande pro
jekt i Irak, som utöver den kurdiska regionen 
ska täcka in hela Irak med fokus på samarbete 
med nationella myndigheter och regionala 
organisationer. Primär samarbetspartner för 

Workshop i identifiering av hot och risk-bilder, katastrofriskhantering, Erbil, Irak. Foto: Markus Green, MSB 2018.
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detta är JCC:s motsvarighet i Bagdad, Joint 
Coordination and Monitoring Center (JCMC), som 
har ett federalt mandat. En annan viktig sam
arbetspartner är Iraqi Civil Defence (ICD), som 
ansvarar för befolkningsskydd och avgörande 
delar av den nationella responsen vid olyckor, 
katastrofer och antagonistiska attacker. Därtill 
kommer JCC att kvarstå som partner och 
med vilka samarbetet kommer fortsätta som 
en del av det nya projektet. Projektet kom
mer inledas med en uppstartsfas under 2019, 
vilken avses lägga grunden för ett flerårigt 
projekt bestående av utbildning, övning och 
rådgivning inom områdena samverkan och 
ledning, risk och sårbarhetsanalys, räddnings
tjänst, genus, miljö, liksom uppföljning och 
utvärdering. Det förväntade resultatet är en 
uppnådd stärkt kapacitet hos ansvariga aktö
rer att identifiera och bedöma risker, samt till 
förstärkt kapacitet för beredskap och förmåga 
att koordinera samt genomföra insatser på 
nationell och regional nivå. 

Beredskap för respons och 
hållbar återuppbyggnad 
Inom MSB:s arbete med beredskap för re
spons och hållbar återuppbyggnad avses natio
nell och lokal kapacitet stärkas genom stöd till 
partners i att bygga upp en responsberedskap, 
som även integrerar hållbar återuppbyggnad 
och skapar förutsättningar för återhämtning. 
Detta kan innefatta stöd till partners i att 
planera och  genomföra insatser som syftar till 
ökade synergier mellan humanitär respons, 
fredsuppbyggnad och långsiktig utveckling. 
Utöver direkt stöd inom området till nationella 
och lokala myndigheter och organisationer, 
kan MSB också kanalisera sitt stöd genom 
multilaterala aktörer inom FNsystemet. De 
insatser som genomförts inom området under 
2018 har i stor utsträckning skett via UNDP 
som i sin tur bistått nationella samarbetspart
ners att öka sam spelet mellan humanitära, 
fredsbyggande och utvecklingsaktörer med 
syftet att främja en hållbar återuppbygg
nad i Somalia, CAR och Uganda. Därtill 
har MSB sekonderat personal till UNDP i 
 Bangladesh med syftet att bidra till utveckling 
av  beredskaps och  responsplaner kopplade till 
 Rohingyaresponsen i Cox’s Bazar.

Biståndskoordinering för stärkt 
resiliens i Somalia
I Somalia har MSB via UNDP stöttat den 
somaliska regeringen i att skapa positiva 
synergier mellan humanitärt och utveck
lingsorienterat arbete, samt till att stärka 
biståndskoordinering och lokalt ägarskap för 
nämnda synergiarbete. Insatsen har bland 
annat resulterat i att ett för Somalias regering, 
FN och andra utvecklingspartners gemensamt 
ramverk tagits fram, som nu ligger till grund 
för prioritering av återuppbyggnadsbehov, 
fredsbyggande och resiliensskapande i landet 
(Resilience and Recovery Framework). Genom 
MSBpersonalens aktiva nätverkande med 
berörda aktörer har insatsen vidare bidragit till 
framtagningen av gemensamma målsättning
ar i form av Collective Outcomes. Sammantaget 
har MSB:s stöd bidragit till att förutsättning
arna stärkts för en mer inkluderande och 
effektiv biståndsarkitektur som främjar bättre 
samordning mellan nationella och internatio
nella aktörer verksamma inom Humanitarian- 
Development-Peacebuilding Nexus. 

Nexusprogram i Uganda
MSB bistår sedan 2017 med expertstöd 
till UNDP och Resident Coordinator’s Office i 
Uganda med syftet att länka samman humani
tära och utvecklingsaktörer i landet. Insatsen 
har bland annat bidragit till stärkt samordning 
mellan nationella myndigheter och organisa
tioner på distriktsnivå. Under 2018 har MSB 
i dialog med UNDP vidareutvecklat stödet 
till ett flerårigt nexusprogram med syfte 
att stödja implementeringen av Ugandas så 
kallade Comprehensive Refugee Response Framework 
(CRRF), där den primära målgruppen är 
nationella myndigheter samt distriktsmyndig
heter. MSB bistår här med expertstöd inom 
samordning och planering för resiliens på 
nationell och lokal nivå samt med expertis 
inom beredskap och miljö. Stödet förväntas 
resultera i stärkt förmåga hos ugandiska 
myndigheter att samla aktörer från olika fält 
i implementeringen av CRRF; liksom i stärkt 
förmåga att integrera miljö och riskaspekter i 
lokala utvecklingsplaner; samt förmåga att öka 
miljöintegrering i sin beredskapsplanering. 



25Insatsverksamheten 2018

3. Resiliensbyggande insatser

Katastrofriskreducering  
i Bangladesh
I Bangladesh har MSB bistått UNDP med 
expertstöd inom katastrofriskreducering med 
syftet att inom ramen för Rohingyarespon
sen i området kring Cox’s Bazar, bidra till att 
öka UNDP:s och andra humanitära aktörers 
förmåga att förstå, förebygga och mildra 
riskerna kopplade till de återkommande 
monsunsäsongerna. MSB:s stöd har fram
förallt identifierat riskreducerande åtgärder 
vilket framgent avses bidra till utveckling av 
lokala beredskaps och responsplaner. Stödet 
har sammantaget stärkt förutsättningarna 
för UNDP och dess partners att förebygga 
risker, varpå de nu är bättre rustade att värna 
flyktingarnas liv och säkerhet i samband med 
framtida monsunsäsonger.

Proaktivt arbete
MSB har under 2018 drivit ett antal  proaktiva 
processer i syfte att utveckla nya  operativa 
samarbeten inom ramen för stärkande av 
katastrofberedskap. Detta har resulterat 
i att finansiering beviljats för ett flerårigt 
myndighets samarbete i Serbien och för ett 
internationellt utbildningsprogram inom 
 katastrofriskhantering med deltagare initialt 
från Syd och Sydostasien. 

Förberedelserna för samarbetet med  Serbiska 
myndigheter har skett genom besök och 
dialog med inrikesministeriets Sector for 
 Emergency Management (SEM) samt med Sida 

på ambassaden i Belgrad. Primär målgrupp 
och samarbets partner är SEM men även 
andra ansvariga myndigheter för katastrof
beredskap och respons kommer att involveras. 
 Förväntade resultat av insatsen är förstärkt 
förmåga att genomföra koordineringsövningar, 
förbättrade arbetsmetoder för koordinering i 
krissituationer samt stärkt kapacitet att använda 
sig av geobaserad information om risker vid 
riskhantering och insatser vid katastrofer, 
olyckor och kriser. Insatsen beviljades finan
siering under 2018 och påbörjas officiellt i 
februari 2019.

Det internationella utbildningsprogram MSB 
beviljats medel för går under namnet Inter-
national Training Programme (ITP) for Disaster 
Risk Management och inkluderar komponenter 
kopplade till katastrofberedskap, respons och 
återuppbyggnad. Därtill är jämställdhet och 
miljö två prioriterade perspektiv att integrera 
i genomförandet, liksom att stärka kapacitet 
inom, hos deltagande organisationer från Nepal, 
Bangladesh, Kambodja och Filippinerna. I ett 
senare skede avser programmet även inkludera 
komponenter i Afrika.. 

Programmets aktiviteter beräknas pågå från 
februari 2019 till juni 2013, och kommer 
omfatta genomförande av sju utbildnings
cykler, fem för deltagare från Asien och två 
för deltagare från Afrika. Målgruppen består 
av mellanchefer och tekniska experter inom 
myndigheter, civilsamhälle och universitet.
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4. Civil krishantering
MSB har under året genomfört fredsfrämjande, 
säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande 
arbete i 14 länder, med totalt 71 avslutade 
kontrakt. 

MSB:s missionsstödjande mandat bidrar till att 
skapa operativa förutsättningar för EU, OSSE, 
TIPH, samt för FN att bedriva verksamhet i 
konflikt  och postkonfliktområden. I enlighet 
med resultatstrategin för internationell civil 
krishantering bör MSB:s bidrag till organisatio
nerna nyttja svensk kompetens och erfarenhet 
på ett effektivt sätt samt påverka insatsens in
riktning och genomförande. Därav har perso
nal till chefsbefattningar och kärnfunktioner 
prioriterats, samt att MSB under året ytterligare 
utökat sitt stöd till organisationernas högkvarter 
genom beslut om tillsättning av ett antal exper
ter på strategisk eller ledningsnivå. Det största 
personalbidraget under året har gått till EU:s 
arbete inom civil krishantering, där stärkt mission 
support är en viktig del. Här har MSB bidragit 
med CSDP Warehouse II, med ett långsiktigt 
centralt stöd till Mission Support Platform, samt 
med den breda sekonderande verksamheten. 
Utöver ordinarie sekonderingar ger MSB även 
kontinuerligt stöd till EU:s civila insatser. 

Sammantaget har insatserna inom verksamhets
området verkat inom effektområdet Hantering 
samt Återhämtning, och har bidragit till en 
behovsbaserad, effektiv och samordnad kris 
och katastrofhantering, samt till att kris och 
katastrofhanteringen i respektive insatskontext 
integrerar återinrättandet av centrala samhälls
funktioner och återhämtande förmåga. 

I kapitlet beskrivs verksamheten utifrån den 
operativa leveransen ’Stärkande av ansvariga 
 aktörers genomförande av civil konflikthantering’ och 
dess olika delar enligt uppdelningen i Regle
ringsbrevet för internationell civil krishantering. 

4

Stöd till EU:s civila  
krishantering 
EUCAPmissionen i Somalia 
Missionen European Union Capacity Building 
Mission (EUCAP) i Somalia är MSB:s per
sonalmässigt största inom civil krishantering 
med sju sekonderade experter inom olika 
befattningar som sitter på back office i Nairobi, 
på högkvarteret i Mogadishu och på fältkon
toret i Hargeisa. Personalen roterar även till 
fältkontoret i Garowe. 

Missionen har verkat inom områden som 
IT, sjukvård, kustbevakning och brandsäker
het. Inom ITområdet har MSB:s personal 
utvecklat och underhållit missionens ITinfra
struktur vilket varit avgörande för en effektiv 
kommunikations och informationshantering. 
Inom sjukvårdsområdet har MSB:s personal 
bidragit till stärkt och upprätthållen sjukvård
skapacitet inom missionen, vilket är en del 
av det prioriterade bidraget till Duty of  Care. 
Detta har innefattat ledning och planering av 
dygnsberedskap på fältkontor, upprättande 
av sjukrum, samt stärkt kapacitet för akut 
sjukvård och medicinsk evakuering. Vad gäller 
kustbevakning har MSB:s kustbevakningsex
pert ansvarat för utbildning av den somaliska 
kustbevakningen kopplat till användningen av 
tre båtar som avyttrats från den svenska kust
bevakningen. MSB har även stöttat missionen 
med bedömning av el och brandsäkerhet på 
Garowes fältkontor, samt med  rapportering 
av nödvändiga åtgärder för att undvika 
 framtida el och brandrelaterade incidenter. 

Sammantaget har missionsstödet skapat och 
underhållit missionens operativa förutsättningar 
att genomföra sitt mandat genom att verka i 
Somalia och samarbeta med lokala myndigheter 
i fält. Insatsen har inte minst bidragit till en 
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stärkt utveckling av säkerhetsaspekter inom 
den maritima sektorn och till att uppnå ökad 
respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet 
och frihet från förtryck och våld i enlighet 
med resultatstrategin för Somalia. 

EUAMmissionen i Irak
Missionen EU Advisory Mission in Iraq 
(EUAM) är den senast inledda EUmissionen 
vilken inleddes i oktober 2017 som ett svar 
på en förfrågan från den irakiska regeringen 
om stöd för att implementera landets natio
nella säkerhetsstrategi. Missionen fokuserar 
på rådgivning och mentorskap gentemot två 
irakiska myndighetsorgan avseende säkerhets
sektorreformering. MSB:s stöd till insatsen är 
fokuserat till områdena säkerhet och sjuk
vård, med en expert inom respektive område 
sekonderad till missionen. Båda områdena har 
varit fundamentala i den uppstartsfas mission
en befunnit sig i under det första året, liksom 
att de utgör en förutsättning för att missionen 
ska ha möjlighet att genomföra arbete inom sitt 
mandat i Irak. MSB har även säkrat tillgången 
till en acceptabel nivå av sjukvård för mission
ens personal genom att bidra med medicinsk 
utrustning. 

Stöd till FN:s fredsfrämjande 
insatser
Logistikstöd till UNMAS i Mali 
MSB har under 2018 stöttat UNMAS i Mali 
med syftet att stärka och effektivisera UNMAS 
logistikstöd till United Nations Multidimensional 
Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA). 

Vid insatsens start saknade UNMAS pro
gram i Mali logistisk expertis vilket ledde 
till felprioriteringar i godshanteringen och 
inköp av kostsam materiel, men som fram
förallt innebar att nödvändig materiel i stor 
utsträckning inte nådde de delar av missionen 
som hade behov av det. MSB:s sekondering 
av en logistiker till UNMAS har sedan dess 
medverkat till införandet av ett system och 
rutiner som gör att fokus ligger på att omsätta 
rätt gods när och där behoven finns. Som en 
del av uppdraget har även en ändamålsenlig 
utformning gjorts av en ny lagerlokal, vilket 
har optimerat användningen av lagret. Därtill 
har insatsen innefattat förarutbildningar för 
bepansrade fordon vilket förväntas bidra till 
färre olyckor och mindre slitage på UNMAS 
fordonsflotta. Sammantaget har insatsen 
inneburit stora resursbesparingar och effekti
vitetsvinster för UNMAS i Mali.

Utbildning av Somaliska kustbevakningen, Mogadishu. Foto: Kenneth Neijnes, MSB 2018.
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Stöd inom min och ammunitions
hantering till UNMAS i Colombia
UNMAS efterfrågade under sommaren 2018 
stöd med tre tjänster inom Explosive Ordinance 
Disposal (EOD), informationshantering och 
sjukvård i Colombia. Det efterfrågade stödet 
avses bidra till den pågående fredsprocessen 
i landet genom att återintegrera tidigare kom
battanter i samhället, vilket ska ske genom att 
utbilda dem inom min och ammunitionshante
ring inom ramen för den nybildade organisation 
Humanicemos DH. UNMAS och Humanicemos 
DH avses gemensamt kunna nå full operationell 
kapacitet och därmed aktivt kunna bidra till att 
göra Colombia fritt från minor. MSB:s personal 
har under 2018 arbetat med framtagande av 
utbildningsplaner, materiel och andra förbere
delser som krävs inför de utbildningar i ammu
nitionsröjning och sjukvård som beräknas starta 
i februari 2019. Under 2019–2020 beräknas 
fler än 250 kombattanter att demobiliseras 
och utbildas i EOD och minröjning genom 
samarbetet mellan UNMAS och MSB. 

Stöd till OSSE
Stöd till OSSES kontor i Tadjikistan
Sedan början av året omfattar MSB:s stöd 
inom civil krishantering även Tadjikistan 
genom stöd på ledningsnivå till OSSE:s 
programkontor i Dushanbe. Då ett av de 
största hoten för personal och civilbefolkning 
i Tadjikistan är oexploderad ammunition och 
landminor, har MSB sekonderat personal 
till OSSE för att ansvara för all verksamhet 
relaterad till minhantering. Detta innebär att 
driva och utveckla verksamheten inom de fem 
områden som arbetet med minhantering vilar 
på, dvs: minhantering, utbildning, assistans till 
minoffer, säker förstöring av obrukbar ammu
nition och explosiva ämnen, samt främjande 
av förbud mot användningen av antipersonella 
minor och klusterammunition. 

MSB:s stöd har hittills bidragit till att det regi
onala samarbetet med övriga Central asiatiska 
länder inom Mine Action och Explosive Hazards 
Reduction har stärkts genom bland annat tek
niska möten med Kazakstan och Kirgizistan. 
Ett Memorandum of  Understanding (MOU) med 
Kazakstans försvarsdepartement har upprät
tats och undertecknats, samt att ett likvärdigt 

MOU planeras upprättats med Kirgizistan. 
MSB har därtill stöttat OSSE med strategisk 
ledning kopplat till det röjnings arbete OSSE 
genomför med nationella aktörer. Denna 
verksamhet pågick från april till november 
och under året har OSSEfinansierade projekt 
röjt cirka 445 459 m2 minfält, 4 276 minor 
och 100 ammunitionseffekter. MSB:s personal 
har även bistått i kvalitetssäkring av utbild
ningar inom EOD, vilka även fortsättningsvis 
kommer genomföras med MSB:s stöd för 
länder från hela den Centralasiatiska regionen. 

Högkvarterstjänster
Befattningar på OSSE:s sekretariat 
I syfte att stärka OSSE:s planering och genom
förande av civila  krishanteringsinsatser ur 
ett långsiktigt perspektiv, stöttar MSB dess 
sekretariat i Wien med personalexpertis. 
Under det gångna året har MSB stärkt arbetet 
inom personalresurser/HR, vilket resulterat 
i att OSSE:s rekryteringsfunktion haft bättre 
möjligheter att både planera, rekrytera samt 
utveckla verksamheten inom OSSE både på 
sekretariatet och i fält. 

Vidare stöttar MSB sekretariatet med en säker
hetsexpert med ansvar för säkerhetsfrågor 
inom Special Monitoring Mission (SMM) i  Ukraina. 
Hittills har detta stöd resulterat i framtagning 
av styrdokument som Security Framework, samt 
SOP:s för Security Risk Assessments och Patrol, 
vilka skapar förutsättningar för SMM att dels 
införliva rutinerna i sin linjeorganisation, och 
dels främja en säker arbetsmiljö. Detta är 
av yttersta vikt särskilt i östra Ukraina som i 
dagsläget är en farlig miljö att vistas i, liksom 
att det är ett stöd som MSB ser framgent kan 
ha stor påverkan på hela det svenska bidraget 
till Ukraina. 

Ett arbete har även initierats under året med 
etablerandet av en OSSE säkerhetsriskanalys
utbildning och certifieringskurs, vilket är ett 
sätt att säkerställa att personalen inom SMM 
har en tillräcklig säkerhetsnivå för att utöva 
sina arbetsuppgifter i fält. MSB kommer under 
2019 stödja med sin expertis inom utbildning 
och övningsverksamhet i framtagandet och 
implementeringen av utbildningen.
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Medicinskt rådgivarstöd till CPCC 
i Bryssel
MSB sekonderar sedan hösten 2017 en 
medicinsk rådgivare till högkvarteret för EU:s 
civila missioner Civilian Planning and Conduct 
Capability (CPCC). Positionen är kopplad till 
ledningen för CPCC och hör till den nyligen 
etablerade sektionen Security office/Duty of  care. 
Positionen utgör en fokalpunkt för medicinsk 
expertis för samtliga civila EUmissioner för 
att stödja, rådge och assistera i frågor röran
de sjukvård, hälsa samt att länka samman 
denna med säkerhetsfunktionen. Exempel 
på genomförda åtgärder 2018 är ett medi
cinskt seminarium om antibiotikabehandling, 
framtagande av en medicinsk utbildning 
för samtlig säkerhetspersonal, kvalitetssäk
ring av personal, revidering av kravprofiler 
för sjukvårdspersonal, samt framtagning av 
kravspecifikationer för inköp av mediciner 
och sjukvårdsmateriel via CSDP Warehouse II. 
Avsikten är att detta på sikt kan leda till en 
högre medicinsk standard och därmed ökad 
säkerhet i fält. Sekonderingen av positionen 
medför samtidigt att insatserna på ett bättre 
sätt kan omhänderta de medicinska behoven 
hos sin personal, vilket ökar säkerheten och 
ger en positiv effekt på effektiviteten och 
kvaliteten i missionernas arbete. 

Stöd till TIPH i Palestina 
TIPH är en civil observatörsstyrka som verkar 
på Västbanken med uppgift att förbättra sä
kerheten för Hebrons invånare. Sverige är ett 
av fem medlemsländer i TIPH som har verkat 
sedan 1997 med bidrag till finansiering och 
personalförsörjning. 

MSB har bidragit med ledningspersonal till 
TIPH som ansvarat för administrativ ledning 
av samtliga supportfunktioner inom verksam
heten. Detta har resulterat i stärkt kapacitet 
hos TIPH att planera, prioritera och utveckla 
sitt insatsarbete. MSB:s personal har även 
bidragit aktivt i TIPH:s patrullverksamhet och 
har under året ansvarat för den personal som 
behövs för att upprätthålla den sjukvårds
beredskap som krävs för att säkra insatsens 
operativa verksamhet, samt för bemanning av 
insatsens sjukvårdsmottagning. Detta inklude
rar samarbete med palestinska och israeliska 
ambulans och sjukvårdsresurser. All TIPH:s 
personal har kontinuerligt utbildats och övats 
i hjärt och lungräddning samt i användande 
av hjärtstartare. MSB:s sjukvårdspersonal har 
i samband med detta ansvarat för ständig 
sjukvårdsberedskap och psykosocialt stöd till 
samtlig personal vid insatsen.

Patrullverksamhet i Hebron, Palestina. Foto: Johan Lundahl, MSB 2017.
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Arbetet har resulterat i en stärkt sjukvårdsbered
skap, samt i förbättrade och stärkta beredskaps
rutiner för ambulanstransporter, liksom för 
rutiner gällande akuta olycks och sjukdomsfall. 
Sammantaget har MSB bidragit till en stärkt 
sjukvårdskapacitet hos TIPH, liksom till att 
samarbetet mellan TIPH och palestinska samt 
israeliska sjukvårdsresurser ytterligare förstärkts.

I skrivande stund är det troligt att TIPH kommer 
avvecklas, varpå MSB:s och andra organisatio
ners stöd sannolikt kommer avslutas under 2019.

Insatsnära stöd 
Säkerhetsutbildning för medicinsk 
personal 
MSB genomförde under 2016–2017 en kart
läggning och utvärdering av sjukvårdsbered
skapen och sjukvårdsförmågan vid European 
Union Monitoring Mission (EUMM) i Georgien. 
Detta genomfördes på begäran av missionen 
och det konstaterades då att det fanns ett stort 
behov av att öka sjukvårdskompetens bland 
den operativa personalen vid fältkontoren och 
till viss mån även på huvudkontoret. MSB och 
missionen enades därefter om att medicinska 
fokalpunkter skulle tillsättas och att de även 
skulle inneha rollen som Mission Security Officer 
(MSO). Då dessa var i behov av ytterligare 
utbildning för att axla den nya rollen, ålades 

MSB att ta fram och genomföra en anpassad 
utbildning för fokalpunkterna och för samtliga 
befintliga MSO:s vid EUMM Georgien. MSB 
tog därmed fram utbildningskonceptet Medical 
Security Training for Security Personnel (MedSec) 
och efter att i november 2017 ha informerat 
EU/CPCC/EEAS om utbildningsplanerna 
för EUMM Georgien och genom diskussioner 
med Bryssel, så beslutades det att utbildningen 
även kunde inkludera MSO:s från andra missi
oner. Detta för att nyttja utbildningsresurserna 
vid utbildningstillfället på bästa sätt. 

Utbildningarna har bidragit till att EU:s civila 
insatsers sjukvårdsberedskap stärkts, samt till 
stärkt förmåga hos säkerhetspersonal att i nöd
situationer omhänderta skadad personal och 
rädda liv i fall av allvarliga incidenter. 

Under 2018 har tre kurser genomförts med del
tagare från nio av EU:s insatser (Georgien, Irak, 
Kosovo, Libyen, Mali, Niger, Palestina, Somalia, 
Ukraina) samt med personal från Bryssel. Totalt 
har 49 personer utbildats under året.

I syfte att ytterligare öka kapaciteten och 
förmågan inom EU:s missioner avser MSB på 
uppdrag av CPCC att fortsätta att genomföra 
ett flertal MedSecutbildningar, vilka avses 
genomföras på olika geografiska orter under 
det kommande året till stöd för EU:s freds
främjande verksamhet.

Utbildning för Medical Security Officers, Georgien. Foto: Johan Lundahl, MSB 2018.
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Under året har MSB hanterat 91 nationella 
insatser framförallt kopplade till oljeutsläpp, 
kemikalieolyckor och skogsbränder. MSB har 
dock även vid flera tillfällen aktiverat sina för
stärkningsresurser inom översvämningsskydd 
och avancerad indikering.

Då stora delar av landet under sommaren 
2018 bevittnade extrema brandriskvärden åt
följda av mer eller mindre omfattande bränder, 
har den nationella insatsverksamheten fram
förallt präglats av skogsbrandshantering. MSB 
har inom området fokuserat på stödinsatser i 
Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län, samt 
i södra och mellersta Sverige. 

Flertalet av de nationella insatserna har syftat 
till att säkerställa kapacitet hos ansvariga 
aktörer att ta emot, leda och samordna stöd 
vid genomförande av kris och katastrof
hantering. Sammantaget har insatserna verkat 
inom effektområdet Hantering och har på en 
övergripande nivå bidragit till att krishante
ring i berörda områden varit behovsbaserad, 
effektiv och samordnad. 

De nationella förstärkningsresurser som  
MSB kan bistå med omfattar kompetens  
och materiel inom:

• Samverkan och ledning
• Värdlandstöd (stöd till en aktör som begär 

internationell hjälp)
• Skogsbrand
• Översvämning
• Oljeutsläpp
• CBRN (stöd vid olyckor med kemikalier 

och andra farliga ämnen)
• Urban sök och räddning
• Ambulansflyg (svenska nationella 

ambulans flyget, SNAM), samt
• Att bistå personer med hemvist i Sverige 

som drabbas av en allvarlig händelse 
utomlands (stödstyrkan).

5

Sommarens skogsbrands
hantering
Under sommaren pågick flera omfattande och 
parallella räddningsinsatser till samtidiga och 
allvarliga skogsbränder, där en taktisk reserv 
med internationella resurser skapades dels för 
att kunna hantera negativa akuta förändringar 
vid initierade räddningsinsatser, och dels för 
att proaktivt stärka beredskapen och tillsam
mans med lokal räddningstjänst snabbt kunna 
förhindra att nya skogsbränder eskalerade. 

Skogsbränderna föranledde att MSB gick upp 
i särskild organisation, det vill säga en form 
av stabsläge som hanterade den höga brand
risken i landet. Där ingick även frågan om 
torka och risk för vattenbrist. Totalt arbetade 
cirka 270 personer i MSB:s särskilda organisa
tion för skogsbrandshanteringen, både från 
MSB:s egen verksamhet men också inlånade 
från andra organisationer. Den externa per
sonalen, cirka 50 personer, kom från bland 
annat Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 
Polisen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och 
Försvarsmakten. 

MSB:s arbete i särskild organisation syftade 
till att: 
  säkerställa en samlad hantering kopplat till 

skogsbränderna och torkan
  samordna resurser mellan insatser och 

inrikta lokala liksom nationella och inter
nationella aktörers hantering

  stödja relevanta aktörer med insats
förmågor och förstärkningsresurser som 
MSB förfogar över eller kan begära

  upprätta en nationell lägesbild som upp
dateras vid behov 

  säkerställa information till allmänheten ur 
ett nationellt perspektiv
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Brandbekämpning I Kårböle.  
Foto: Pavel Koubek, European Union 2018.
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MSB:s arbete med skogsbrandshanteringen 
beskrivs nedan med utgångspunkt i det insats
stöd i form av så kallade förstärkningsresurser 
och andra operativa leveranser som MSB själv 
förfogar över eller kan begära. 

Stöd med materiel

Skogsbrandsdepåer
MSB har totalt 15 skogsbrandsdepåer som via 
avtal med kommuner i skogsrika län är place
rade från norr till söder i landet. Två av de 15 

depåerna är utbytesdepåer som är placerade vid 
MSB:s lager i Kristinehamn. En depå består av 
tre containrar och innehåller bland annat slang, 
motorsprutor, pumpar och en sexhjuling.

Under perioden juni–augusti 2018 aktiverades 
skogsbrandsdepåerna 23 gånger. Därtill har 
ett antal strategiska förflyttningar av hela eller 
delar av depåer genomförts. På grund av det 
extremt svåra läget med torka och skogsbränder 
var efterfrågan på MSB:s skogsbrandsdepåer 
historiskt stort. 

Karta 1. Samtliga län dit skogsbrandsdepåerna skickades
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Högkapacitetspump
MSB:s högkapacitetspump med tillhörande 
team efterfrågades för att stödja räddnings
tjänsten i släckningsarbetet i Gävleborgs län. 
Högkapacitetspumpen används vid över
svämningar, men också vid skogsbränder för 
att transportera släckvatten långa sträckor i 
terrängen. Uppgiften var att med hjälp av ett 
danskt team hålla en cirka sju kilometer lång 
begränsningslinje och stödja med vattenför
sörjning längs brandgatan. 

Mobilt tältcamp 
På begäran från Gävleborgs län uppförde 
MSB en mobil tältcamp i Färila som boende 

och kontorsresurs till skogsbrandbekämp
ningen i Ljusdals kommun. Tältcampen hade 
en kapacitet på cirka 200 sängplatser för in
satspersonal och kom att underlätta och effek
tivisera släckningsarbetet i berörda områden. 

Rakel basstationer
För att underlätta kommunikationen i sam
band med brandbekämpningen i områden 
med bristande täckning för radiokommunika
tion, utökade MSB kommunikationssystemet 
Rakel med två mobila basstationer i  Dalarnas 
samt Gävleborgs län. 

Behovet av Rakelmobiler blev på flera platser akut och några myndigheter, inklusive MSB agerade för att täcka det 
behovet. Foto: Johan Eklund, MSB 2018.
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Samordning av resurser och inriktning av internationella aktörers hantering. Foto: Pavel Koubek, European Union 2018.

Stöd med kompetens inom 
 samverkan och ledning 
Under sommaren inkom förfrågningar om 
stöd med MSB:s förstärkningsresurs för 
samverkan och ledning (FSOL) från Rädd
ningstjänsten Bergslagen, Länsstyrelsen 
Västmanlands län, samt från Länsstyrelsen 
Gävleborg. MSB har inom ramen för FSOL 
bistått berörda aktörer med totalt 15 personer 
med 18 olika FSOLuppdrag.

Initialt stöttade FSOL berörda aktörer i 
deras uppbyggnad och etablering av stab och 
ledningsstöd. I Gävleborg var till exempel 
behovet av kriskommunikatörer under den 
inledande veckan särskilt stort. Den tidvis 
hastiga händelseutvecklingen ställde därefter 
stora krav på att skala upp systemledning 
och samverkan för berörda räddningstjänster 
och länsstyrelser. Här fyllde FSOL en viktig 
funktion genom att erbjuda aktörerna per
sonal med expertkompetens kring krishante
ringssystemet, metodstöd för samverkan och 
ledning samt stabschefsstöd. Detta syftade till 

att stärka aktörernas förmåga till ledning och 
samverkan. Över tid bidrog FSOL även till 
aktörernas uthållighet genom den personal
förstärkning som erbjöds.

Stöd med kompetens inom 
 värdlandsstöd
Förstärkningsresursen värdlandsstöd (HNS), 
ansvarar för att underlätta mottagandet av 
internationella resurser. Normalt sett  stödjer 
MSB en annan aktör med resursen men i 
somras var det MSB som efterfrågade det 
internationella stödet. MSB byggde upp en 
markcell och en flygcell för att inom den egna 
organisationen hantera det inkommande stödet. 
MSB tog i detta arbete stöd av bl.a. Försvars
makten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket. 
Utöver den interna värdlandsstödsfunktionen 
skickade MSB även ut förstärkningsresursen i 
fält för att underlätta för internationell per
sonal att kunna verka effektivt i Sverige inom 
vad som kom att bli den hittills största insatsen 
inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. 
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Värdlandsstöd marktrupper
Under sommaren mottog Sverige interna
tionellt markstöd bestående av över 300 
personer och 85 markfordon från Danmark, 
Finland, Frankrike, Polen och Tyskland. 
Värdlandsstödet i MSB:s särskilda organisa
tion samt i fält hade uppgiften att ta emot och 
samordna stödet samt se till att insatserna 
med dessa team utgjorde ett effektivt stöd till 
räddningstjänsten. Stödet från respektive land 
bestod av en kombination av personal och for
don med ett flertal självförsörjande team som 
arbetade enligt värdlandsstödets inriktning. 

Inriktning för det internationella markstödet 
skedde från MSB:s Särskilda organisation 
(SO), åtföljt av daglig kommunikation mellan 
MSB SO:s markcell och utsänd HNSper
sonal. Förstärkningsresursen värdlandsstöd 
bistod markstyrkorna med att lösa allehanda 
uppkommande behov för att möjliggöra ett 
effektivt stöd, samt att den bidrog till löpande 
samverkan mellan internationella markteam, 
lokal räddningsledning, med MSB samt med 
andra lokala och regionala aktörer. 

Karta 2. Internationellt markstöd
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Värdlandsstöd för luftburet stöd
Utöver samordning av internationellt markstöd 
innefattade värdlandsstödet inriktning och 
koordinering av sex brandbekämpningsflyg 
och 14 helikoptrar med tillhörande personal. 
 Sverige begärde redan i juni stöd från EU 
för att hålla beredskap med italienska skogs
brandsflyg. Detta var unikt och första gången 
ett medlemsland hade använt EU:s civilskydds
mekanism för att höja sin beredskap redan innan 
man har en stor händelse att hantera. Det luft
burna stödet i juli kom från Italien, Frankrike, 
Portugal, Tyskland, Litauen och Norge.

Förstärkningsresurs värdlandsstöd för 
stöd till helikoptrar och flygplan, har under 
skogsbrandshanteringen funnits på  närbelägna 
flygplatser. I HNSteamet har det  förutom 
koordinator och logistiker funnits med 
räddningstjänststöd som dels har stöttat från 
flygplats men också flugit med resurserna 
och kommunicerat med räddningsledaren på 
marken för bästa effekt av släckningen. Det 
luftburna stödet har varit särskilt värdefullt 
för släckningsarbeten i mellersta och södra 
Sverige. 

Karta 3. Insatser med brandbekämpningsflyg per län
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Genom bevakning, brandsläckning, fördröj
ning och begränsning av skadeverkan samt 
eftersläckningsarbete bidrog både markstyr
kor och luftburna styrkor sammantaget till 

ansatsen att få kontroll, begränsa och seder
mera släcka bränderna i Gävleborg, Jämtland 
och Dalarnas län samt i mellersta och södra 
Sverige. 

Karta 4. Insatser med helikoptrar per län
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Slutledning och lärdomar från 
skogsbrandshanteringen
Under sommaren fördelades nationella och 
internationella resurser framgångsrikt på de 
mest omfattande insatserna samt där man 
bedömde att riskerna för nya storbränder 
var som störst. Trots stora materiella skador 
lyckades taktiken i stort och flera större brän
der kunde undvikas. Responsen utgjorde en 
prövning och utmaning för ansvariga aktörer 
som bl.a. tydliggjorde behovet av en ytterligare 
stärkt nationell beredskap för hanteringen av 
stora skogsbränder. 

I samband med att Sverige inom ramen för 
värdlandsstöd tog emot den största stödinsatsen 
i EU:s historia, påvisades även relevansen av 
MSB:s erfarenhet av insatsarbete utomlands. 
Erfarenhet från hantering av omfattande natur
katastrofer och tillgången till personal med 
vana av självständigt arbete under pressade 
förhållanden internationellt, visade sig vidare 
vara oumbärlig.

En process för att dra lärdomar av som
marens händelser och för att säkerställa 
uppbyggnad av en stärkt beredskap inför 
framtiden initierades tidigt och MSB lämnade 
i september 2018 in ett första underlag till 
regeringen med en beskrivning av nödvändiga 
utvecklingsåtgärder samt en uppskattning 
av resursbehov för att kunna genomföra 
detta utvecklingsarbete. MSB arbetar sedan 
dess  enligt denna inriktning med att stärka 
beredskapen inför sommaren 2019. Bland 
åtgärderna finns exempelvis ett ökat antal 
nationella depåer för skogsbrandsmateriel, 
stärkt förmåga till brandbekämpning från 
luften genom avtal, samt utveckling av MSB:s 
befintliga förstärkningsresurser för samverkan 
och ledning, respektive för värdlandsstöd. 

Kemikalieolyckor
Vid kemikalieolyckor och händelser inom 
 ramen för CBRN (kemiska, biologiska, radio
logiska och nukleära händelser) kan rädd
ningstjänsten och andra myndigheter behöva 
stöd med kunskap och avancerad utrustning. 
Vid en sådan insats kan MSB stödja med 
materiel och särskilt utbildad personal. Under 
2018 har MSB:s förstärkningsresurser inom 
CBRN, dvs. kemenheter, saneringsenheter 
och enheter för avancerad indikering varit 
aktiverade 29 gånger vid 27 olika händelser. 

Oljeutsläpp i Oskarshamn
I juli fick MSB en förfrågan om strandnära olje
skyddsmateriel i samband med att ett fartyg 
lastat med över 1 300 bilar och cirka 400 m3 
liter olja gick på grund utanför Flatvarp och 
läckte en okänd mängd brännolja som spreds 
mot kusten. En stor räddningsinsats etablera
des och både Kustbevakningen och kommu
nen arbetade primärt för att hindra oljan från 
att nå stranden. MSB:s oljeskyddsdepåer från 
Oskarshamn, Göteborg och Djurö aktivera
des till Oskarshamn och Flatvarp, liksom att 
flera frivilligorganisationer deltog i sanerings
arbetet. MSB skickade samtidigt insatsperso
nal för att bistå räddningsledaren i utbildning 
och information om materielen. 

I och med att MSB:s oljeskyddsdepåer och 
resursbaspersonal snabbt var på plats fick 
räddningstjänsten stöd med att hindra en större 
mängd olja att nå land. Detta underlättade 
saneringsarbetet och minskade miljöpåverkan 
på stranden.
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6. Jämställdhet
MSB arbetar kontinuerligt med att integrera 
jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. 
MSB:s arbete för jämställdhet i insatsverk
samheten grundas bland annat på skrivelser i 
regleringsbrevet som innefattar uppdraget för 
jämställdhetsintegrering i myndigheter och 
Sveriges nationella handlingsplan för genom
förande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
kvinnor, fred och säkerhet (1325agendan) 
2016–2020. Arbetet innefattar att ta hänsyn 
till och verka i enlighet med FN:s Säkerhets
råds agenda gällande kvinnor, fred och säker
het. För att ta del av MSB:s sammanhållna 
rapportering på utförda aktiviteter kopplat till 
handlingsplanen för 1325, se separat rappor
teringsmatris som är bilagd myndighetens 
övergripande årsredovisning. 

Internt arbetar MSB mot en målbild att 
samtliga operativa leveranser inom det inter
nationella insatsområdet ska bidra till jäm
ställdhet och anpassas utifrån ett genus och 
mångfaldsperspektiv år 2022. För att opera
tionalisera denna målbild och systematisera 
och synkronisera utvecklingsarbetet inom 
jämställdhetsområdet över de fyra enheter 
som är involverade i insatsverksamheten har 
MSB under 2018 utarbetat ett nytt ramverk 
för jämställdhet och förebyggande av köns
relaterat våld i den operativa verksamheten 
för åren 2018–2022. Ramverket täcker in de 
operativa leveranserna, vilket innebär att det 
kan förankras och inkluderas i avdelningens 
ordinarie styrning. Detta har varit en viktig 
utgångspunkt för att inte skapa en parallell 
styrprocess för arbetet. Ramverket ska öka 
samordningen av utvecklingsarbetet mellan 
involverade enheter och även tydliggöra re
sursbehov för att uppnå målen.

6

Ökad könsbalans och 
 expertis inom  jämställdhet 
och könsbaserat våld i 
 resursbasen 
Under året har arbetet med att genomföra 
MSB:s handlingsplan för jämn könsfördel
ning vid genomförande av insatser fortsatt. 
Målsättningen är att andelen kvinnor som 
deltar i insats ska motsvara minst andelen 
kvinnor som är registrerade i resursbasen. 
För närvarande är andelen kvinnor i resurs
basen 32,3 %, vilket således utgör det aktuella 
referensvärdet och innebär en ökning med 
1,3 % sedan före gående år. Likaså har ande
len kontrakt som utfärdats till kvinnor inom 
insatsverksamheten ökat sedan föregående 
år, från 24,5 % till 30 % av det totala antalet 
utställda kontrakt.

Av totalt 90,7 årsarbetskrafter som genom
förts på heltidskontrakt inom insatsverksam
heten 2018, svarade kvinnor för 25,3 %, vilket 
är en procentuell ökning med 1,2 % från 
föregående år.

En bakomliggande orsak till det ökade antalet 
kontrakt under 2018 är den nationella in
satsverksamheten som under sommaren var 
intensiv, inte minst med anledning av hante
ringen av de extrema brandriskvärdena samt 
skogsbränderna. Totalt har MSB utfärdat 146 
kontrakt för nationell verksamhet. Att dessa 
kontrakt inte fått mer genomslag på den totala 
mängden årsarbetskrafter beror på att de är 
betydligt kortare än vad som vanligtvis gäller i 
den internationella insatsverksamheten.
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De profiler som MSB framförallt har förstärkt 
resursbasen med under 2018 återfinns främst 
inom områdena miljö, ekonomi, logistik, värd
landsstöd samt inom stödstyrkan. Totalt har 
85 personer nyregistrerats under året, varav 
48,2 % kvinnor. Detta är den högsta andel 
kvinnor som uppmätts bland nyregistreringar 
sedan statistik på området började föras 2006. 
Nivån ligger därmed inom målbilden för 
jämställdhetsintegreringen där fördelningen 
40/60 anses indikera en jämn könsbalans.

För att svara upp mot förfrågningar efter 
genus rådgivare och experter inom könsrela
terat våld från samarbetspartners, samt mot 
MSB:s behov i större insatser, finns nu 46 
genusrådgivare och 24 experter inom könsba
serat våld registrerade i MSB:s resursbas. Då 
tillgängligheten för insats bland genusrådgi
varna och experterna inom könsrelaterat våld 
inte till fullo motsvarat förväntningarna under 
året planeras en förstärkning av resursbasen 
under 2019. 

Kunskap hos intern 
 personal och personal 
 registrerad i resursbasen
MSB strävar efter att all personal ska ha 
kunskap om kvinnor, män, flickor och  pojkars 
olika behov och roller i krissituationer. Den 
obligatoriska introduktionsutbildningen för 
individer i resursbasen innefattar en grund
läggande utbildning i jämställdhet och mång
faldsaspekter i insatsverksamheten, resolu
tion 1 325 och 1 820, samt förebyggande av 
köns baserat våld. 2018 deltog 68 personer 
i introduktionsutbildningen och av dessa 
var 23 kvinnor (motsvarande 34 procent). 
Utbildningssatsningen som inleddes föregå
ende år för att kvalitetssäkra genusrådgivarnas 
kompetens och förmåga har även fortsatt. En 
kurs på avancerad nivå har genomförts där 
totalt 11 personer deltog, samtliga kvinnor. 
Ambitionen på sikt är att minst 40 % av de 
registrerade i resursbasen och således även 
utbildningsdeltagarna, ska utgöras av kvinnor.

För att bidra till jämställdhet och uppnå 
största möjliga kvalitet och effekt i insatsverk
samheten, integreras frågor som belyser olika 
behov kopplat till genus, ålder och eventuellt 
andra relevanta faktorer i övriga insatsrelate
rade utbildningar. Detta återspeglas i mål och 
innehåll för kursen, både i teori och praktisk 
tillämpning, samt att det följs upp vid utvär
dering.

Under 2018 har verksamhetsprocesserna för 
att kvalitetssäkra personal vid registrering i 
resursbas och rekrytering till insats vidareut
vecklats med ett särskilt fokus på att stärka 
möjligheterna att systematiskt utvärdera de 
sökandes kunskap om och inställning till jäm
ställdhet. Systemstödet vid registrering och 
rekrytering har anpassats för att återspegla det 
utvecklade arbetssättet.

Arbetet med att revidera MSB:s Gender 
Equality Toolkit (tidigare Gender Equality 
Handbook), har fortsatt under 2018. Det är 
en verktygslåda som främst är ämnad till att 
stödja insatspersonal att integrera jämställd
hetsaspekter inom ramen för sitt uppdrag. 
Toolkithandboken utvecklas i nära samarbete 
med MSB:s samarbetspartners och intern 
personal kommer att erbjudas praktiska verk
tyg för arbetsmetoder, så som datainsamling, 
genusanalys, projektplanering, utbildning och 
rekrytering, samt tematiska råd för experter 
inom olika tematiska områden. Resursen i 
form av ett färdigt toolkit kommer lanseras i 
början på 2019.

Projektledare på insatsenheten har genomgått 
en seminarieserie för att öka kunskapen och 
förståelsen om hur jämställdhet och förebyg
gande av könsbaserat våld ska integreras i 
insatshanteringsprocessen. En självuppskat
tande enkät delades ut innan och efter passen 
och visade på ökad kunskap och förståelse 
för frågorna. Likaså rapporterade majoriteten 
av projektledarna att de efter seminarierna 
uppskattar att de nu har grundläggande för
ståelse för hur insatsverksamheten kan bidra 
till att främja jämställdhet liksom kvinnors 
och flickors ökade deltagande och inflytande i 
krishantering och fredsfrämjande arbete. 
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6. Jämställdhet

Insatser och samarbeten 
kopplat till jämställdhet
För att systematisera arbetet med jämställdhet 
i insatsverksamheten sjösatte MSB 2016 ett 
graderingssystem för att tydliggöra om en 
insats har hög, medel eller låg påverkansmöj
lighet på jämställdhet och utsatta gruppers 
situation. Insatsen graderas i insatshanterings
systemet och beroende på nivå följer sedan in
struktioner när frågorna ska integreras genom 
projektcykeln, från planeringsfas, uppföljning 
och rapportering. Av påbörjade insatser under 
2018 har tre graderats som hög, 40 som 
medel och 12 som låg vad gäller relevans för 
jämställdhet och utsatta grupper. 

Under 2018 har insatser av expertis inom 
jämställdhet och könsrelaterat våld minskat 
något jämfört med 2017 och antalet utskickade 
experter har därför också varit lägre. Det har 
även varit vissa utmaningar i tillgängligheten 
hos registrerade experter i resursbasen att ta 

uppdrag. MSB genomför en analys av bak
grunden till detta och hur tillgängligheten kan 
öka inför 2019, samtidigt som det planeras att 
rekrytera in nya experter inom området köns
relaterat våld. Under 2018 har MSB stöttat 
partnerorganisationer med sju genusrådgivare 
(en påbörjad insats och sex pågående från 
2017). En trainee inom genus rådgivning har 
dessutom skickats ut, vilket är ett beprövat 
koncept som MSB tillämpar för att öka chan
serna för att mindre  seniora experter i resurs
basen ska bli antagna till uppdrag i framtiden. 
Insatsländer har innefattat  Palestina, Burundi, 
Rwanda, Irak och Syrien och regionalt stöd 
i Sydostasien och på Balkan. MSB har även 
stöttat med två experter inom könsrelaterat 
våld till Rohingyaflyktingkrisen i Bangla
desh (se delkapitel Kapacitet inom jämställdhet 
och könsrelaterat våld under kapitel 1.) och haft 
en trainee inom samma område utsänd till 
UNCHR i Tanzania (alla tre insatserna påbör
jades 2017).
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7. Insatsstatistik och ekonomisk 
redovisning

I detta avsnitt redovisas insatsstatistik för 
MSB:s insatser under 2018, inklusive den eko
nomiska redovisning som efterfrågas specifikt 
för denna rapport i MSB:s regleringsbrev. 

Tabell 1. Antal insatser per insatskategori år  
2016–2018

Insatskategori 2018 2017 2016

Humanitära insatser 73 73 86

Humanitär minhantering 5 5 3

Tidig återuppbyggnad - 5 7

Civil konflikthantering 26 24 15

Stärkande av katastrof-
beredskap

18 18 15

Totalt bistånd 122 125 126

Nationella stödinsatser 91 36 43

Insatser i icke bistånds-
land

1 3 4

Totalt icke bistånd 92 39 47

Summa samtliga  
insatser 214 164 173

MSB har under 2018 genomfört 214 insatser, 
varav 122 internationella biståndsinsatser och 
92 insatser i Sverige och i icke biståndsländer. 
Antalet internationella biståndsinsatser har 
under de tre senaste åren varit på ungefär 
samma nivå. Antalet nationella stödinsatser 
är under 2018 högre än någon gång tidigare, 
vilket förklaras av det omfattande arbetet i 
samband med sommarens skogsbränder.

7

Från och med 2018 särredovisas inte längre 
insatser inom området tidig återuppbyggnad. 
Dessa insatser inkluderas i stället i kategorin 
humanitära insatser.

Tabell 2. Antal insatser per samarbetsparter inom FN 
2016– 2018

FN-organ 2018 2017 2016

WFP 19 20 24

UNHCR 18 18 15

Unicef 15 18 28

UNDP 14 12 10

UNMAS/UNOPS 11 9 3

IOM 10 6 3

OCHA 6 9 18

Summa 93 92 101

MSB är så kallad Standby Partner till ett  antal 
FNorgan för att snabbt kunna bidra med 
stöd vid behov. Dessa FNorgan är de van
ligaste uppdragsgivarna i den internationella 
biståndsverksamheten, även om andra upp
dragsgivare också förekommer.

I tabell 2 visas antal insatser per Standby Partner 
under de senaste tre åren. Antalet insatser 
till stöd för FN är i stort på oförändrad nivå 
under 2018 jämfört med året innan. WFP är 
liksom under föregående år den största mot
tagaren av stöd från MSB i antalet insatser.
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Ökningen av antalet insatser till IOM har 
fortsatt och dessa insatser är dessutom i flera 
fall omfattande. Trenden med färre insatser 
till stöd för OCHA och Unicef  har fortsatt 
under 2018. Detta är bland annat en kon
sekvens av att MSB numera arbetar med 
tydligare geografiska prioriteringar än tidigare 
år, i syfte att bidra mer effektivt och fokuserat 
i ett mindre antal humanitära kriser.

Tabell 3. Antal biståndsinsatser per insatsland 2018

Insatsland Antal insatser

Bangladesh 20

Uganda 15

Nigeria 12

Centralafrikanska rep. 7

DR Kongo 7

Irak 7

Mali 5

Somalia 5

Övriga länder 44

Summa 122

Under 2018 genomförde MSB totalt 122 bi
ståndsinsatser i 41 länder. I tabell 3 redovisas 
de länder där MSB genomfört flest insatser. 
Bangladesh och Uganda är de länder där MSB 
haft flest antal insatser under 2018.

Även i denna tabell avspeglas MSB:s ökade 
fokus på geografiska prioriteringar. Under 
2018 var de åtta största insatsländerna för 
64 % av antalet insatser, en ökning från 53 % 
under 2017.

Tabell 4. MSB:s finansiärer och intäkter för bistånds
insatser 2016–2018 (mnkr)

Finansiär 2018 2017 2016

Sida 80,8 135,5 109,7

Regeringskansliet 56,3 41,4 36,4

FN 6,7 2,3 3,7

EU 5,3 6,6 0,7

Kustbevakningen - 1 -

Totalt 149,1 186,8 150,5

Det totala kostnadsutfallet för MSB:s inter
nationella biståndsverksamhet 2018 var 149,1 
mnkr. Detta är lägre än genomsnittet för de 
senaste åren. En av orsakerna till detta är 
att förberedande arbete inför uppstarten av 
nya insatser nedprioriterats och försenats då 
organisationen under sommarmånaderna fo
kuserade tillgängliga resurser på hanteringen av 
den nationella skogsbrandssituationen. Vidare 
påverkas siffrorna i stor utsträckning av vilka 
boende och kontorsinsatser som pågår, då 
dessa står för en stor del av verksamhetens 
kostnader. Området civil krishantering har ett 
markant ökat utfall under 2018 jämfört med 
tidigare, i linje med de höjda ambitionerna i 
regleringsbrevet.

MSB förväntar att det totala biståndsutfallet 
för 2019 blir högre än för 2018. Detta då flera 
större insatser beviljats finansiering under 
slutet av 2018 och stora insatser väntas också 
nå beslutsstadiet tidigt under 2019.
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Tabell 5. Kostnader för insatsverksamhet inom civil 
konflikthantering 2018 (mnkr)

Insats Belopp (mnkr)

EUCAP Somalia 8,4

Personal till EU:s högkvarter 6,2

TIPH Västbanken 5

EUMM Georgien 4,6

EULEX Kosovo 4,4

EUAM Ukraina 3,2

EUAM Irak 2,8

Personal till OSSE:s  
högkvarter

2,7

EUBAM Libyen 2,3

OSSE Tadzjikistan 1,7

EUCAP Sahel Niger 1,6

UNMAS Colombia 1,5

UNMAS DRC 1,5

Fredsfrämjande insats FN, Ugan-
da regionalt

1,1

ETB-stöd till fredsfrämjande 
insatser

0,9

UNMAS Mali 0,8

OSSE Ukraina 0,3

UNSOS Somalia 0,1

MINUSTAH Haiti -0,1

Förvaltningskostnader  
insatsverksamhet

5,5

Insatsnära verksamhet 1,9

Summa 56,3

Insatsfinansieringen till området civil konflikt
hantering styrs av ett särskilt regleringsbrev 
och särredovisas därför ovan. Kostnaderna för 
MSB:s arbete inom verksamhetsområdet har 
under 2018 fördelat sig enligt siffrorna i tabell 
5. De totala kostnaderna uppgår till 56,3 mnkr, 
vilket kan jämföras med 41,4 mnkr för 2017.

MSB har höjt ambitionsnivån inom detta 
verksamhetsområde och ser fortsatt goda 
möjligheter att expandera verksamheten 
ytterligare.

Tabell 6. Kostnader per organisation finansierat av 
Sida 2016–2018 (mnkr)

Organisation 2018 2017 2016

WFP 21,7 40,3 23,3

OCHA 3,2 7,3 21

IOM 11,3 37,1 20,2

Unicef 7,7 12 14

WHO 0,4 1,7 8,7

UNHCR 11,7 15,7 6,8

UNDP 11,1 6,5 5,6

ERCC 0,2 0,1 1,8

Röda korset 0,3 1,9 1,7

UNMAS 7,8 3,4 1,7

UN Women - 3,5 1,5

UNOPS 1 2 1,3

Nationella myndigheter 2,6 1,3 1,3

GOAL - - 0,3

Övrigt 1,8 2,7 0,5

Summa 80,8 135,5 109,7

Sida är den enskilt största finansiären av  MSB:s 
biståndsinsatser. dessa insatser går i huvudsak 
till stöd för olika FNorgan. Tabell 6 visar 
vilka organisationer som fått stöd av MSB 
genom Sidafinansiering, i form av kostnader 
för genomförda insatser. Liksom under de 
senast föregående åren är FN:s livsmedelspro
gram WFP, även 2018 den största mottagaren 
av MSB:s Sidafinansierade insatser.
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Tabell 7. Kostnader per insatsland 2018 (mnkr)

Land Belopp (mnkr)

Bangladesh 14,3

Centralafrikanska rep. 5,2

DR Kongo 12,5

Etiopien 0,6

Fiji 1,4

Georgien 4,6

Irak 9,4

Jemen 0,8

Jordanien 0,5

Kamerun 0,2

Kenya 0,1

Kosovo 4,4

Libanon 2

Libyen 2,3

Mali 1,3

Mauretanien 2,1

Niger 2

Nigeria 9,3

Palestina 6,6

Rwanda 0,8

Serbien 0,2

Senegal 0,3

Sierra Leone 0,2

Somalia 4,6

Sudan 0,5

Sydsudan 4,1

Syrien 2,4

Tadzjikistan 1,7

Tchad 1,9

Uganda 13,8

Ukraina 3,5

Övrigt och ej landbundet 35,5

Summa 149,1

Tabell 7 visar kostnader under 2018 för 
externfinansierad insatsverksamhet uppdelad 
per land (länder i bokstavsordning). Siffrorna 
inkluderar även anslagsfinansiering för insatser 
inom området civil konflikthantering (även 
separat redovisade i tabell 5 ovan).

De insatsländerna som fått mest stöd av MSB 
under 2018 i form av kostnader är Bangladesh, 
Uganda och Demokratiska republiken Kongo. 
Orsaken är främst att omfattande boende 
och kontorsinsatser pågått under året i alla 
dessa länder.

Tabell 8. Nyttjande av biståndsmedel för finansiering 
av beredskap och indirekta kostnader för bistånds-
insatser 2018 (mnkr)

Verksamhet Belopp (mnkr)

Avdelningsledning 5,2

Insatser 21,5

Operativ personal 29,7

Logistik och materiel 25,8

Omvärldsanalys 13,7

Overhead 18,4

Summa 114,3

I enlighet med särskilt villkor i MSB:s regle
ringsbrev kan myndigheten nyttja maximalt 
115 mnkr under 2018 av medel som avräknas 
från biståndsramen för finansiering av bered
skap och indirekta kostnader för bistånds
insatser. Nyttjandet av dessa medel redovisas 
i denna rapport, i enlighet med aktuellt åter
rapporteringskrav (se avsnitt 1 ovan).

2018 års användning av medlen framgår av 
tabell 8.
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7. Insatsstatistik och ekonomisk redovisning

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 per
sonalkostnader vid MSB:s enhet för insatser. 
Stora delar av enhetens verksamhet finansie
ras via externa medel, nämligen allt arbete 
som är att betrakta som direkt insatsverksam
het kopplat till enskilda insatser. Väsentliga 
delar av verksamheten är dock att betrakta 
som beredskap och indirekt insatsverksamhet. 
Här finansieras exempelvis enhetsledning 
samt de verksamhetsansvariga som leder och 
fördelar arbetet i enhetens arbetslag för inter
nationella 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 till
sammans med MSB:s partners finansieras här, 
vilket t.ex. kan handla om att tillsammans med 
FNorganisationer besöka utsatta områden 
för att på plats skaffa en bättre bild över hur 
MSB:s kompetens skulle kunna komma till 
användning i form av insatser.

Operativ personal omfattar främst personal 
och utbildningskostnader vid MSB:s enhet för 
operativ personal. Denna enhet ansvarar för 
att bygga upp MSB:s resursbas av personal för 
insatsverksamheten, liksom att vid insatsför
frågningar rekrytera personal från resursbasen 
till de specifika insatserna. Här finns också 
kostnader för utbildnings och övningsverk
samhet för den operativa personalen, liksom 
kostnader för det fysiska och psykosociala 
hälsostöd som ges till insatspersonal.

Området Logistik och materiel omfattar 
personal, materiel och lokalkostnader vid 
MSB:s enhet för logistik och stödresurser. 
Verksamheten inbegriper bland annat anskaff
ning, hantering och underhåll av den materiel 
som krävs för att beredskapen för insatsverk
samheten ska upprätthållas. Beredskap finns 
för insatser inom ett stort antal operativa 
leveranser, vilket också gör att materiel och 
logistikberedskapens kostnader är betydande. 
Enhetens personal ansvarar även för de mate
rieltransporter som behöver finnas tillgängliga 
för att verksamheten ska fungera.

Omvärldsanalys handlar om delfinansiering av 
huvudsakligen personalkostnader vid MSB:s 
enhet för omvärld och beredskap. Enheten 
håller löpande bevakning på omvärldsfaktorer 
av betydelse för insatsverksamheten och upp
rätthåller funktionen tjänsteman i beredskap, 
som bland annat har till uppgift att upptäcka, 
verifiera och larma vid händelser av betydelse. 
Vidare utförs fördjupade analyser av om
världsutvecklingen. Av särskild betydelse för 
insatsverksamheten är de säkerhetsanalyser 
som utförs och som är en förutsättning för 
MSB:s beslutsfattande om insatser, då insat
serna ofta sker i säkerhetsmässigt utmanande 
miljöer. Inom området finns också kostnader 
för MSB:s beredskapsfunktioner, 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 kostnadstäck
ning för myndighetsgemensamma funktioner 
såsom lokaler, teknik, ekonomi, myndighets
ledning, med mera.
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Förkortningar
ADPC Asian Disaster Preparedness Center 
CAR Centralafrikanska Republiken 
CBRN Kemiska, Biologiska, Radiologiska eller Nukleära ämnen
CSDP Common Security and Defence Policy 
CfW Cash for Work
DRC Demokratiska Republiken Kongo
ETB Emergency Trauma Bag 
EOD Explosive Ordinance Disposal 
ERCC Emergency Response Coordination Centre (ERCC).
EUCAP European Union Capacity Building Mission in Somalia
EUMM European Union Monitoring Mission
EUAM Irak EU Advisory Mission in Iraq 
EOC Emergency Operation Centre 
FAO Food and Agriculture Organisation 
FGS Federala regeringen i Somalia
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
ITP International Training Programme
IHP International Humanitarian Partnership 
IOM International Organization for Migration 
ICD Iraqi Civil Defence 
IPA Instrument for Pre-Accession Assistance
ISCG Inter-Sector Coordination Group
JCC Joint Crisis Coordination Centre
JCMC Joint Coordination and Monitoring centre
KRG Kurdistan Regional Government 
MOIS Somaliska ministeriet för intern säkerhet 
MINUSMA United Nations Multidimensional Integrated Stabilization SNAM
MedSec Medical Security Training for Security Personnel 
NDMA National Disaster Management Agency

Svenska Nationella Ambulansflyget
OECD/ Organisation for Economic Co-operation and Development's/
DAC Development Assistance Committee 
OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
OSSE Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa 
RWI Raoul Wallenberg Institutet 
SALW Small Arms Light Weapons
SEI Stockholm Environmental Institute
SEM  Sector for Emergency Management
TIPH Temporary International Presence in Hebron
UNICEF United Nations International Children Emergencies Fund 
UNHCR United Nations High Commission for Refugees 
UNHAS United Nations Humanitarian Air Service
UNFPA United Nations Population Fund
UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination
UNSOS United Nations Operation in Somalia
UNMAS United Nations Mine Action Services
UNDP United Nations Development Programme Mission in Mali 
WASH Water, Sanitation and Hygiene 
WFP World Food Programme 
WHO World Health Organisation
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