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Miljontals människor är idag drabbade av 
konfliktsituationer, drivna på flykt, skakade 
av konsekvenserna av naturkatastrofer, och 
påverkade av miljöför störing och industri
olyckor. En välfungerade humanitär kris
hantering syftar till att rädda liv, lindra nöd, 
skydda egendom och värna miljö, främja frihet 
och säkerhet, samt stärka motståndskraft mot 
 kriser och katastrofer i samhället. Detta är 
också det övergripande målet för Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap såväl natio
nellt som internationellt. 

MSB har under 2019 genomfört 184 insatser 
i sammanlagt 47 länder. Det är en minskning 
sedan föregående års 214 insatser, fram
förallt inom området  stärkande av katastrof
beredskap. Detta beror delvis på förändrade 
arbetssätt inom MSB, men är också en konse
kvens av att insatserna inom området har fått 
större omfattning. Så även om insatserna är 
färre så är den totala om fattningen av insats
erna ändå större än tidigare. Antalet nationella 
insatser återgick samtidigt till en mer normal 
nivå efter den starka stigningen som ägde rum 
under den brandintensiva sommaren 2018.

Merparten av biståndsinsatserna faller inom 
området humanitära insatser: sammanlagt 76 
stycken. Insatsområdet består såväl av kortare 
insatser, som till exempel utbildningar i akut 
medicinskt omhändertagande, som insatser 
som har pågått över flera år. Den största 
delen av det humanitära stödet har under året 
gått till Centralafrikanska republiken (CAR), 
Kamerun och Sydsudan. Samlat har MSB:s 
stöd inom området bidragit till bland annat att 
förbättra och möjliggöra humanitär närvaro 
på svårtillgängliga kris och konfliktdrab
bade platser i världen, vilket i sin tur bidrar 

till att bättre förutsättningar att nå ut med 
liv räddande insatser och ändamålsenligt stöd 
till drabbad befolkning. Under 2019 har MSB 
också tillhandahållit kompetens och materiel 
inom koordinering, informationshantering 
och informations och kommunikations
teknologi, vilket stärkt det humanitära sy
stemet. Miljöaspekter har en allt viktigare roll i 
dagens humanitära katastrofer, och under året 
har MSB därför också bidragit med rådgivning 
som medverkat till en högre miljöintegrering i 
humanitär respons.

Därtill har tre humanitära minhanterings
insatser genomförts, där MSB har  stöttat FN:s 
minröjningsorgansiation (UNMAS) i Irak och 
Syrien för att stärka deras arbete med säker
het och hälsovård, för att personal ska kunna 
 verka på ett säkrare sätt i områden med hög 
risk för minor och oexploderad ammunition. 

MSB arbetar också för att främja en stärkt 
förmåga i samarbetsländer och hos inter
nationella aktörer att förebygga, hantera 
och återhämta sig från kriser och katastrofer 
med särskilt fokus på kapacitetsutveckling. 
MSB har under året bedrivit nio så kall
lade resiliens insatser, som avser att bidra till 
stärkt  institutionell kapacitet hos framförallt 
myndig heter och organisationer att före bygga, 
förbereda sig för samt att hantera kriser och 
katastrofer, liksom att planera för en hållbar 
samhällsutveckling. Året har särskilt präg
lats av en ökad efterfrågan av myndighets
samarbeten framför allt inom ramen för EU:s 
närmande instrument. Samlat har MSB:s stöd 
bland annat bidragit till att stärka förmågan 
hos mottagarorganisationer att göra risk
bedömningar och riskkartering, och har ökat 
såväl förståelsen om vikten samt förmågan 
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till jämställdhetsintegrering i katastrofrisk
hantering och risk och sårbarhetsanalyser.

Det näst största området sett till antalet 
internationella insatser är civil krishantering 
som under 2019 har genomfört sammanlagt 
27 konfliktförebyggande samt freds och 
säkerhetsfrämjande insatser. MSB:s bidrag är 
en del av Sveriges samlade politik för inter
nationell civil och militär krishantering, och 
därmed en del av regeringens ansträngningar 
för att förebygga och mildra konflikter och 
skapa förutsättningar för varaktig fred. Stödet 
inom området riktar sig främst till multilaterala 
organisationer som EU, FN och OSSE och 
handlar främst om insatsstöd och rådgivning, 
men även om teknisk expertis, utbildning 
och kapacitetsutveckling. Den kvalitativa 
logistiktjänst som MSB bistår EU:s civila 
krishantering med, CSDP Warehouse II, kan 
lyftas som ett exempel som ökat den gemen
samma svarsförmågan. Likaså har stödet till 
EU inom miljö, vilket har ökat kapaciteten att 
förebygga och hantera miljökonsekvenser vid 
genomförandet av EUinsatser. MSB har även 
under året genomfört sin första EUfinansie
rade insats, i form av utökat sjukvårdsstöd till 
EUAM Irak, och har genom utbildningsstöd 
till FN och OSSE inom akutsjukvård respekt i
ve säkerhet bidragit till ökad kvalitet.

Myndigheten genomför även insatser i 
 Sverige. Under året har MSB genom fört 
 sammanlagt 65 nationella insatser som fram
förallt varit kopplade till hantering av skogs
bränder samt verksamhet inom området 
skadliga kemikalier, allvarliga smittämnen, 
radioaktiva ämnen, nukleära ämnen och 
explosiva ämnen (CBRNE). Ett fokus för året 
har varit att stärka skogsbrandsberedskapen 
inför sommarsäsongen bland annat med hjälp 
av avtalade helikopterresurser och ett ökat 
antal skogsbrandsdepåer placerade på stra
tegiska platser runt om i landet. Den stärkta 
beredskapen har tillfört MSB och aktörer goda 
erfarenheter för en fortsatt utveckling av verk
samheten. Med hjälp av förstärkningsresurser 
inom skadliga kemikalier, allvarliga smitt
ämnen, radioaktiva ämnen, nukleära  ämnen 

och explosiva ämnen (CBRNE) har MSB 
under året bland annat bidragit till förmågan 
att genomföra direktanalyser på skadeplats för 
att identifiera ämne och fastställa om det är 
skadligt för människa och miljö. Sedan 2019 
har MSB även haft en nationell förstärknings
resurs för urban sök och räddning, Nusar, 
som med specialutbildade och special utrustade 
team ökat beredskapen att stödja lokala rädd
ningstjänster att rädda människor vid stora 
komplexa räddnings insatser med  kollapsade 
byggnadskonstruktioner, orsakade av till 
exempel naturkatastrofer, olyckor, terrordåd 
eller krig. Under 2019 har Nusar aktiverats ett 
flertal gånger. 

MSB:s insatsverksamhets övergripande mål 
att rädda liv, lindra nöd,  skydda   egendom 
och värna miljö, främja frihet och säker-
het, samt stärka motståndskraft mot kriser 
och katastrofer i samhället avspeglas inom 
tre olika och sinsemellan ömsesidigt stärkande 
effektområden:

• Respons: insatser som bidrar till att kris
och katastrofhantering är  behovsbaserad, 
effektiv och samordnad 

• Återhämtning: insatser som bidrar till 
att kris och katastrofhantering  integrerar 
återinrättandet av centrala samhälls
funktioner och åter hämtande förmåga

• Resiliens: insatser som bidrar till effek
tiv hantering av kris och katastrofrisker 
och som stärker resiliens i samhället.

MSB:s insatsverksamhet är organiserad i så 
kallade operativa leveranser (OL), tematiska 
områden som motsvarar det som MSB ska 
kunna leverera i enlighet med de krav och 
förväntningar som finns i myndighetens 
instruktion. 

Läsanvisning
I kapitlet Humanitära insatser ges exem
pel på hur MSB genom sekonderad  expertis 
under 2019 har bidragit till att vid kriser och 
katastrofer stärka infra struktur som möj
liggjort humanitär närvaro (OL13), stärka 
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ansvariga inter nationella aktörer att samverka 
och leda (OL14), och stärka ansvariga akt
örers kapa citet att upprätta tillfälligt  boende 
och bastjänster för drabbad befolkning 
(OL15). MSB:s stöd har även bidragit till att 
stärka ansvariga aktörers kapacitet att  hantera 
miljö konsekvenser (OL16) samt utveckla 
arbetet inom jämställdhet och förebyggande 
av könsbaserat våld (OL18). Sammantaget 
har insatserna fram förallt verkat inom effekt
området Respons och har på en övergripande 
nivå bidragit till att krisoch katastrofhantering 
i berörda länder varit behovsbaserad, effektiv 
och samordnad. 

I kapitlet Humanitär minhantering ges 
exempel på hur MSB under året bidragit till 
att stärka ansvariga aktörers kapacitet inom 
min och ammunitionshantering (OL17) inom 
effektområdet Återhämtning som syftar till att 
stärka förmågan hos ansvariga kris och kata
strofhanteringsaktörer att återinrätta centrala 
samhällsfunktioner. Minhanteringsinsatser har 
även genomförts inom ramen för internatio
nell civil krishantering, vilket beskrivs närmare 
i det kapitlet.

I kapitlet Resiliensinsatser ges exempel 
på hur MSB har bidragit till att stärka för
mågan i andra länder och hos internationella 
aktörer att förebygga och hantera kriser och 
kata strofer (OL8). Insatserna har framförallt 
verkat inom effektområdet Resiliens genom 
att främja en ökad förmåga hos ansvariga 
aktörer att identifiera och förstå risker, samt 
förmåga att förebygga och mildra risker på 
nationell och lokal nivå. Genom i första hand 
kapacitets utvecklingsinsatser har insatserna 
också verkat inom effektområdet Återhämtning. 

Utifrån uppdelningen i Regleringsbrevet för 
internationell civil krishantering ges i kapitlet 
Internationell civil krishantering exempel 
från insatser som under året har bidragit till 
att stärka ansvariga aktörers genomförande 
av civil konflikt hantering (OL19). Samman
taget har insatserna verkat inom effektområdet 
Återhämtning. 

I kapitlet Nationella insatser, ges exempel 
på hur MSB har bidragit till att stärka an
svariga nationella aktörer att samverka och 

leda vid samhällsstörningar (OL9) och att 
genomföra räddningsinsatser (OL10). Här 
beskrivs också hur MSB har arbetat med att 
ta vara på erfarenheter från skogsbränderna 
sommaren 2018 och efterföljande regerings
uppdrag som resulterat i en stärkt operativ 
beredskap inför sommaren 2019. 

MSB arbetar löpande med att integrera 
jämställdhetsperspektiv i insats verksamheten, 
vilket beskrivs närmre i kapitlet  Jämställdhet. 
Bland annat har myndigheten under året 
fortsatt arbetet med att öka andelen kvinnor 
i insats erna liksom färdigställt och lanserat 
myndighetens jämställdhetshandbok. 

Redovisning som speglar finansieringen av 
årets genomförda insatser återfinns samman
fattat i kapitlet Insatsstatistik och  ekonomisk 
redovisning. Det totala kostnads utfallet för 
MSB:s internationella insatsverksamhet under 
året uppgick till 164,9 mnkr. 

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 län
der, omvärldsbevakning och upprätt
hållande av en aktuell lägesbild, samt att 
vid  behov initiera samhällets samlade 
hantering av olika samhällsstörningar 
och MSB:s stöd till andra aktörer både 
nationellt och internationellt 

• Driva den aktörsgemensamma hante
ringen vid samhällsstörningar genom 
att på central myndighetsnivå verka 
för inriktning och samordning samt 
en effek tiv användning av samhällets 
samlade resurser och en samlad kris
kommunikation 

• 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 
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materiel som finns dels i myndig hetens 
 lager och dels förvaras hos räddnings
tjänster i olika delar av landet. 

För att genomföra nationella insatser 
till stöd för kommuner, myndigheter och 
andra aktörer i Sverige, har MSB ut
vecklat en bred uppsättning av nationella 
förstärknings resurser att ställa till för
fogande 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 uppdraget att hålla beredskap 
för räddnings och katastrofinsatser, 
humanitär minhantering, stärkande av 
katastrof beredskap, tidig återuppbyggnad 
samt civil krishantering. MSB genom för 
också stödinsatser till icke biståndsländer 
vid katastrofer, främst genom EU:s civil
skyddsmekanism och de arrangemang som 
skapats för att möjliggöra stöd och sol
idaritet mellan EUländerna. 

MSB ska vara en relevant och självklar 
aktör inom svenskt bistånd och en viktig 
del av det är att kunna visa på och lära av 
resultat. Ett resultatfokus i insatsverksam
hetens planering, genomförande, uppfölj
ning och styrning leder till ökad kvalitet 
och effektivitet. Detta är en självklar 
prioritering för MSB och en förutsättning 
för att med knappa resurser kunna nå dit 
där behoven är som störst så snabbt som 
 möjligt. Det gemensamma resultatram
verket för MSB:s insatsverksamhet som 
togs fram under 2018 utgör en stomme i 
detta arbete.  Under 2019 har myndigheten 
fortsatt att utveckla resultatstyrningen, 
bland annat genom att ta fram indikatorer 
som ser till den humanitära insatsverk
samhetens måluppfyllelse och hållbarhet. 

Återrapportering 

Enligt MSB:s regleringsbrev för 2019 ska 
myndigheten redovisa följande för den inter
nationella verksamheten: 

• en sammanfattande analys av omfatt
ning, inriktning, resultat och  finansiering 
av genomförda insatser under året

• hur myndigheten använt medlen un
der anslag 2:6 villkor 7 (som avräknas 
biståndsramen) för att finansiera be
redskap och indirekta kostnader för 
inter nationella insatser i enlighet med 
OECD/DAC:s riktlinjer för vad som 
klassificeras som bistånd

• hur det övergripande målet för Sveriges 
humanitära bistånd har  implementerats i 
relevanta delar av insatsverksamheten

• vidtagna åtgärder i enlighet med den 
nationella handlingsplanen för genom
förande av FN:s säkerhetsrådsreso
lutioner om kvinnor, fred och säkerhet 
2016–2020.

Av regleringsbrevet framgår att myndigheten 
ska redovisa sin bedömning av upp nådda 
 resultat avseende både prestationer och 
 effekter, att genomförda insatser ska redo
visas och analyseras uppdelat på kön, samt att 
kostnader gällande insatser i biståndsländer 
ska särredovisas. Redovisningen ska ske i en 
separat rapport i anslutning till MSB:s över
gripande årsredovisning. 

Denna rapport utgör MSB:s åter
rapportering utifrån ovanstående uppdrag. 
Detta inledande kapitel sammanfattar hur 
insatsverksamheten under året  implementerat 
regeringens humanitära politik, geografisk 
utbredning, samt ger en beskrivning av MSB 
som operativ aktör. Därefter redovisas den 
inter nationella verksamheten och uppnådda 
resultat kopplat till de för insats verksamheten 
relevanta operativa leveranser. 

Vidare återfinns en redovisning av de mest 
betydande nationella insatserna som genom
förts under 2019.



9Insatsverksamheten 2019

Sammanfattning

Länder där MSB bedrivit insatsverksamhet under 2019.



Humanitära 
insatser
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Miljontals människor är idag drabbade av 
konfliktsituationer, drivna på flykt eller ska
kade av konsekvenserna av naturhändelser. 
De drabbade lider bland annat av brist på 
mat och vatten, av utsatthet för våld, och av 
avsaknad av sjukvård och annan omsorg. 
En välfungerade humanitär respons syftar till 
att nå och effektivt förbättra situationen för 
dessa människor. MBS:s humanitära insatser 
är en del i Sveriges arbete på detta område.

MSB har inom verksamhetsområdet 
humanitära insatser genomfört 76 insatser 
under 2019 vilket inkluderar tre insatser inom 
tidig återuppbyggnad. Den största delen av 
stödet har gått till insatser i Centralafrikanska 
republiken (CAR), Kamerun och Sydsudan. 
Flertalet av de större insatserna som genom
förts har syftat till att stärka infrastruktur 
som möjliggör humanitär närvaro vid kriser 
och katastrofer. 

I det här kapitlet ges exempel på hur MSB 
har bidragit till att vid kriser och katastrofer 
stärka infrastruktur som möjliggjort huma
nitär närvaro, stärka ansvariga internationella 
aktörer att samverka och leda, och stärka 
ansvariga aktörers kapacitet att upprätta till
fälligt boende och bastjänster för drabbad be
folkning. MSB:s stöd har även bidragit till att 
stärka ansvariga aktörers kapacitet att hantera 
miljökonsekvenser samt stärkt arbetet inom 
jämställdhet och könsbaserat våld. Samman
taget har insatserna på en övergripande nivå 
bidragit till att krisoch katastrofhantering i 
berörda länder varit behovsbaserad, effektiv 
och samordnad, inom MSB: effektområde 
Respons.

I kapitlet finns även exempel på civil
skyddsinsatser med ickehumanitära medel, 
det vill säga stödet till jordbävnings
responsen i Albanien och skogsbrands be
kämpningen i Bolivia.

Länder där MSB bedrivit humanitära insatser under 2019
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Infrastruktur för  
humanitär närvaro 

Flertalet humanitära situationer där människor 
lider nöd uppstår och pågår idag i om
råden med väpnad konflikt, hög säkerhets
problematik och i områden med bristande 
infrastruktur, såsom vägar och kommunika
tioner. En av de huvud sakliga utmaningar
na för hjälporganisationer är att ge förut
sättningar för sin  personal att kunna arbeta 
och bo på svårtillgängliga, osäkra och ut
manande platser i världen. Den humanitära 
närvaron är på många håll starkt utmanad  och 
humanitär personal arbetar och lever med 
väldigt hög risk.

Under 2019 har MSB bistått internationella 
och lokala hjälpinsatser med förbättrad och 
möjlig humanitär närvaro för personal och 
organisationer. Det har innefattat boende  
och kontorsutrymmen, säkerhetsarrangemang 
samt logistiska och tekniska lösningar vilket 
även inbegripit stöd inom transport, lager
hållning, upphandling och säker elförsörjning. 
Stödet har etablerats i kris och konflikt

drabbade områden i bland annat  Bangladesh, 
Bolivia, CAR, Kamerun, Mali, Nigeria, 
 Somalia, Sydsudan och Uganda.

MSB har under året genomfört ett antal 
omfattande insatser där ett flertal  humanitära 
 boende och kontorslösningar har och 
plan eras etableras i bland annat CAR och 
 Kamerun för att utöka och förstärka möjlig
heten för humanitär personal från olika 
 organisationer att kunna arbeta och verka i 
de krisdrabbade områdena. I slutet av året 
 inleddes även en planerings och projekt
eringsfas med fokus på etableringen av 
boende och kontorslösningar på tre platser i 
Sydsudan i samarbete med FN:s organi sation 
för migration (IOM). Insatserna ämnar 
bidra till att säkerställa kapacitet för etable
ring, utökning och fortsatt säker närvaro av 
ansvariga aktörer vid genomförandet av den 
humanitära verksamheten i landet. Projektet 
syftar även till att inhämta underlag för efter
följande etablering av humanitära hubbar 
på fler platser i landet. En liknande insats 
har även inletts i Demokratiska republiken 
Kongo (DR Kongo) tillsammans med FN:s 
livsmedelsprogram (WFP).

MSB:s expert-team i Sydsudan. Foto: Emmanuel Lomoro
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Sammantaget kommer de humanitära  bo ende 
och kontorslösningarna ha gett ett tiotal 
FNorgan och minst lika många ickestatliga 
humanitära aktörer fysiska förutsättningar att 
säkra en kontinuerlig närvaro i svårtill gängliga 
högrisk områden, vilket kommer bidra till 
att bättre förutsättningar att nå ut med liv
räddande in satser och ändamålsenligt stöd till 
drabbad befolkning. MSB:s stöd kommer att 
bidra till att organisationerna exempelvis kan 
öka sin personalnärvaro, utöka sin verksam
het, trygga säkerheten för personalen och för
bättra sin logi stik. Vidare bidrar etableringarna 
till stärkta förutsättningar för mer tillförlitliga 
kommunikations möjligheter, samordning, och 
informationsdelning för berörda aktörer, vilket 
ger ökad möjlighet att anpassa respektive stöd 
gentemot drabbad befolkning samt stärkta 
förutsättningar för faktagrundade prio ri
teringar och beslut om kommande humanitära 
insatser, då ett flertal av hubbarna används 
för samordningsmöten, utbildningar och för 
internet och radioanvändning. 

Humanitära hubbar i  
Centralafrikanska republiken

Det svåra säkerhetsläget, med attacker mot 
civilbefolkningen och förstörelse av infra
struktur, skapar utmaningar för humanitära 
organisationer att stödja den hårt drabbade 
civilbefolkningen i CAR. Huvudutmaningen 
för en eff ektiv och ändamålsenlig respons 
har varit problematiken med en svag när
varo av humani tära aktörer. Mot bakgrund 
av detta har MSB under 2019 initierat ett 
projekt för att stödja IOM, FN:s flykting
organ  (UNHCR), FN:s barnfond (UNICEF) 
och WFP för att utöka deras möjligheter att 
närvara i svårtill gängliga högriskområden. 
Genom byggandet av fyra stycken boende 
och kontors anläggningar till dessa huma
nitära organisationer bidrar MSB till att ge 
ett tiotal organisationer och dess personal 
och gäster ungefär 160tal arbets platser och 
 70tal boendeplaster samt lagerlokaler. Det 
ger  organisationerna bättre fysiska förut
sättningar att säkra en permanent och ökad 
närvaro i landet för sin personal och verk
samhet. Förbättringar av hälso och säker

hetsmässiga förutsättningar bidrar även till 
att förbättra personalens välmående, vilket 
förväntas bidra till bättre resultat för den 
humanitära responsen. I förlängningen bidrar 
insatsen till att förbättra förutsättning arna 
för att möta humanitära behov och öka 
organi sationernas förmåga att nå ut till den 
 drabbade befolkningen. 

Uppgradering av humanitär 
hubb och utbildningsinsatser  
i Kamerun

Den våldsamma konflikten mellan reger
ingens säkerhetsstyrkor och olika separatist
grupperingar i de engelsktalande regionerna 
av Kamerun har lett till att hundratusentals 
människor tvingats fly sina hem. Merpar
ten av intern flyktingarna har tagit skydd i 
skogsområden. Behoven av stöd har varit 
akuta, och humanitära organisationer har 
därför gradvis ökat sin verksamhet i de 
drabbade områdena. På grund av säkerhets
hinder och det svåra finansieringsläget har 
FN:s när varo dock varit begränsad, vilket 
har gjort det utmanande att nå ut till den 
 drabbade be folkningen. I syfte att för bättra 
den humani tära situationen genomförde 
MSB till sammans med FN:s organisation för 
humanitär samordning (OCHA) och WFP 
under 2019 en insats för att utöka anlägg
ningen i Buea med kontorsplatser, en säker
hetsuppgradering, radiorum liksom höjde 
kompentensen bland ett 80tal personal 
genom utbildningar i akut om händertagande 
och första hjälpen. Arbetet bidrog till att 
säkerställa ökad, säker och effektiv humanitär 
närvaro i Buea, där anläggningen bland annat 
expan derade från 17 till 39 kontorsplatser, 
säkerhetsarrangemangen upp graderades till 
given standard och radiokommunikationen 
säkerställdes. Insatsen i sin helhet resulterade 
i samlokalisering av FN:s livsmedels och 
jordbruks organisation (FAO), IOM, OCHA, 
FN:s jämställdhetsenhet (UN Women), 
FN:s säkerhetsorganisation (UNDSS), FN:s 
befolkningsfond (UNFPA), WFP och FN:s 
världshälsoorganisation (WHO) vilket bidrog 
till kostnadseffektivisering och ökad funktio
nalitet av befintliga resurser. På så sätt bidrog 
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MSB till att stärka den humanitära närvaron 
i Buea, vilket ökade förutsättningarna för 
organisa tionerna att bättre nå ut med nöd
hjälp till den drabbade befolkningen. 

Internationella aktörers  
förmåga att samverka 
och leda 

En annan viktig komponent av det huma
nitära arbetet är samordningen mellan  aktörer 
som levererar nödhjälp till de  drabbade. 
Gemensamma prioriteringar, tillförlitlig infor
mation, och effekt iva sam ordningsforum samt 
funktio nella kommunikations möjligheter är 
avgörande för väl fungerande samordning.

Under 2019 har MSB tillhandahållit kom
petens och materiel inom koordi nering, 
informationshantering och informations och 
kommunikations teknologi (ICT)  gentemot 
framförallt IOM, OCHA, UNHCR, 
 UNICEF och WFP. Insatserna har genom
förts i  Bangladesh, Burkina Faso, Colombia, 
 Etiopien, Kamerun, Malawi, Mocambique, 
Niger, Nigeria, Sydsudan, Tchad och Turkiet 
(kopplat till Syrienkrisen).

Stödet har bland annat bidragit till för
bättrade förutsättningar för planering och 
 prioritering i samband med eskalerande 
konflikt situationer. Insatserna har genom 
förstärkning av humanitära aktörers förmåga 
att leda, samordna och samverka vid humani
tära kriser, bidragit till en stärkt kapacitet, 
samordning och effektivitet i det humani
tära  systemet. Exempelvis genom stödet 
till OCHA i Etiopien med en Humanitarian 
Affairs Officer har MSB bidragit till att  stär ka 
samordningen mellan humanitära akt örer 
och nationella myndigheter, där MSB:s 
 personal leder det samordningsforum som har 
 eta blerats, bidrar till att operativa beslut och 
 prioriteringar baserats på relevant  infor mation 
och analys om drabbade  gruppers behov med 
mera. Detta har förbättrat förutsättningarna 
att hantera den humanitära krisen och nå ut till 
den drabbade befolkningen. 

Förbättrad kriskommunikation  
i Mocambique

Cyklonerna Idai och Kenneth drabbade 
Mocambique hårt våren 2019. Skadorna 
på infrastruktur blev stora och behovet 
av  vatten, sjukvård, mat och andra för
nödenheter kritiskt. Därutöver uppstod 
ett överhängande behov av att återupp
rätta kommunikations möjligheter för att 
säker ställa ett effektivt respons arbete och 
möjliggöra en effektiv återgång till normal 
samhällsfunktionalitet. För att tillgodose 
dessa behov stödde MSB det  omedelba ra 
responsarbetet med ett tekniskt team som 
stöttade FN:s behovsbedömningsstyrka 
 (UNDAC). MSB:s team säkerställde upprät
tande av koordineringslokaler för respons
arbetet (Emergency Operations Center, EOC), 
mottagningscenter vid flygplatsen för 
anländande responsarbetare, samt bistod 
 UNDACteamet med IT och radiokom
munikationsstöd. Utöver detta bidrog MSB 
med tre specialister inom nätverk, tele och 
datakommunikation via satellit, vilka genom 
WFP arbetade för att stötta samordningen av 
telekommunikationsarbetet (genom Emergency 
Telecom Cluster, ETC) att bistå det humanitära 
samfundet med fungerande kommunika
tionsmöjligheter. Arbetet omfattade planering 
och installation av IT och radiosystem, samt 
överföring av kunskap och rutiner som möjlig
gjorde för aktörer att kommunicera genom 
mail, telefon och video även i otillgängliga 
områden. På så sätt skapade insatsen förutsätt
ningar för god samordning i den humanitära 
responsen och bidrog i förlängningen till 
stärkta möjligheter att återställa samhällsfunk
tionaliteten på de drabbade orterna.

Internetlösningar för flyktingar  
och migranter i samband med 
Venezuelakrisen

I samband med Venezuelakrisen sökte 
ett stort antal människor en säkrare till
varo i grannländerna, däribland Colombia. 
 Flyktingmottagandet har varit utmanande 
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för dessa länder och flyktingarna har varit 
väldigt utsatta. En problematik har varit att 
säkerställa att de flyende ska kunna få tillgång 
till relevant information och möjligheten att 
kommunicera med anhöriga och ansvariga 
 aktörer och institutioner. Under 2019 har 
MSB därför stöttat den ickestatliga organi
sationen Nethopes arbete i Colombia med att 
säkerställa tillräcklig, tillgänglig och utbredd 
tillgång till kommunikationsmöjligheter för 
de människor som är på flykt från  Venezuela. 
Genom tillsättandet av en ICTexpert 
 stationerad i Colombia har stödet säkerställt 
ökad tillgång till internetlösningar för flykt
ingar och migranter, genom etablering av 
kommunikationscentra med gratis internet. 
Insatsen har på så sätt möjliggjort för den 
drabbade gruppen att komma i kontakt 
med anhöriga via internet, få uppdaterad 
informa tion, stärkt kommunikationen mellan 
ansvariga aktörer och de drabbade och på 
sätt  möjliggjort förutsättningar att värna om 
människors och samhällens behov. 

Kapacitet för tillfälligt  
boende och bastjänster
I humanitära situationer berövas människor 
bland annat tillräcklig tillgång till mat, 
 vatten, tak över huvudet och hälsovård. När 
samhälls inrättningar och marknader slutar att 
fungera normalt blir tillståndet ofta än mer 
akut. Avsaknad av basala tjänster leder oftast 
till hälsorelaterade problem, utsatthet för 
våld, osäkerhet med mera.

I syfte att tillhandahålla snabba och 
 effektiva lösningar för tillfälliga bo enden 
och bastjänster för drabbad befolkning, har 
MSB under året stöttat IOM,  UNHCR och 
 UNICEF i bland annat Etiopien, Jemen, 
Nigeria, Tchad och Uganda. Stödet har 
inkluderat planering av flykting bosättningar 
och etablering av tillfälliga krisboenden. 
Insatserna inom leveransen har genom stärkt 
fysisk och strategisk planering av områden 
för flyktingbosättningar, bidragit till att bo
sättningarna har byggts på ett så lämpligt sätt 
som möjligt och säkerställt att hänsyn tagits 
till miljöaspekter såsom minskad avskogning 
och även aspekter kring jämställdhet, bland 

annat vad gäller tillgång till och anpassning 
av  boenden för kvinnor och barn. Detta har 
ökat förutsättningarna för att befolkningen 
ska få en drägligare boende och levnads
situation, och i förlängningen minskat lidan
det hos den drabbade befolkningen. Arbetet 
har också förbättrat förutsättningarna för 
etablering av samhällsviktiga funktioner, 
såsom skolor, hälsocentraler med mera. 

Därtill har MSB bidragit till att skapa 
förbättrad tillgång till vatten, sanitet och 
hygien (WASH) i ett antal länder. MSB:s 
experter inom dessa områden har under 
året bistått UNHCR och UNICEF i Af
ghanistan,  Bangladesh,  Etiopien, Nigeria 
och Syrien med tekniskt stöd gällande 
vatten och sanitets frågor, uppförande av 
 latriner, genomförande av hygien utbildningar, 
framtagande av WASHplaner, samt med 
 uppföljning av efterlevnad av rutiner bland 
im plementerande partners. Experterna har 
även varit drivande i att utbilda na tionellt 
anställd personal för att säkra en god över
lämning i samband med MSB:s insatsavslut. 

Sammantaget har stödet inom denna 
operativa leverans bidragit till att säker ställa 
kapaciteten hos ansvariga aktörer att värna 
drabbade människors och samhällens behov, 
förutsättningar och prioriteringar vid kris 
och katastrof hantering.

Stärkt tillgång till rent vatten  
och sanitetslösningar i Syrien

Tillgång till rent vatten bedöms vara en av 
de stora utmaningarna i Syrien och avsaknad 
av kunskap inom WASHrelaterad infra
struktur är påtaglig. Under året har MSB 
bistått  UNICEF med en WASHexpert i 
syfte att utveckla organisationens arbete 
med att stärka tillgången till rent vatten 
och sanitets lösningar för människor i det 
 urbana Aleppo. Stödet ska främja folkhälsan 
och hjälpa UNICEF att effektivt möta de 
 humanitära  behoven inom vatten, sanitet 
och hygien.  Insatsen har ett särskilt fokus 
på utsatta grupper och syftar till att säker
ställa att  kvinnor, barn och människor med 
funktionsvariationer får ökad tillgång till rent 
dricksvatten och goda sanitära och hygien
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förhållanden. WASHexpertens arbete har 
hittills bidragit till framtagandet av strategier 
för att stärka UNICEF:s arbete med vatten 
och sanitet i området, initierat en kartlägg
ning av existerande vatten och sanitets
system och påbörjat utvecklingen av system 
för kvalitetssäkring av organisationens arbete 
inom WASH. 

Lägerstrukturer och hållbara  
boendekonstruktioner i Tchad 

Den senaste tidens våldsamheter i Tchadsjö
regionen, pådrivna av den väpnade gruppen 
Boko Haram och de militära motåtgärderna, 
har drivit ett ökande antal människor på 
flykt till Tchad. Många har slagit sig ner i 
utkanten av tidigare etablerade bosättningar 
och i spontana läger. IOM har ett koordi
neringsansvar av stödet till bosättningarna, 
men på grund av underfinansiering har bland 
annat vatten, sanitet och hälsa varit eftersatt. 
Under de senaste två åren har organisationen 
kunnat utöka sitt arbete, bland annat med 
expertstöd från MSB. Sedan juni 2019 stödjer 
MSB responsarbetet med bland annat en 
expert inom bosättningsfrågor (shelter) vilket 
har bidragit till att stärka IOM:s planering 
och genomförande av lämpliga boenden 
för människor som är på flykt i regionen. 
Under året har experten exempelvis tagit 
fram  utbildningspaket och undervisat lokala 
hantverkare i hållbara boendekonstruktioner 
utifrån lokala traditionella byggmaterial, vil
ket har effektiviserat materialanvändningen. 
Experten har även stöttat IOM:s fält team med 
att identifiera de mest behövande hushållen 
i dialog med lokalsamhällen och lokala myn
digheter, vilket bidragit att fler människor från 
särskilt utsatta grupper har kunnat få lämpligt 
stöd. Sammantaget har insatsen bidragit till att 
IOM och dess partner organisationer effekti
viserat stödet till de drabbade i form av bättre 
och mer hållbara boenden.

Kapacitet för hantering  
av miljökonsekvenser
Miljöaspekter har en allt viktigare roll i 
dagens humanitära katastrofer, och hante
ringen av utmaningar på miljöområdet har 

därför stor betydelse för en väl fungerande 
respons. I syfte att stärka partners kapacitet 
att hantera miljökonsekvenser i samband 
med kriser och katastrofer har MSB under 
året bistått bland annat FN:s utvecklings
program (UNDP) och UNHCR med exper
tis inom olika typer av miljöbedömningar, 
teknisk och strategisk miljörådgivning samt 
avfallshantering och katstrofavfallshantering. 
Som exempel kan nämnas insatsen kopplad 
till flyktingströmmarna från DR Kongo och 
Sydsudan till Uganda där MSB har bistått 
UNHCR med rådgivning gällande avfall och 
avloppshantering i värdsamhället, hantering 
av hälsorelaterat avfall kopplat till Ebola 
risken, utveckling av miljö och hälsoskydds
frågor i myndighetskoordinerad planering 
samt med identifiering av miljöbehov och 
planering av miljöåtgärder. 

Sammantaget har insatserna genom miljö
bedömningar, rådgivning och vägledning 
bidragit till en högre miljöintegrering i huma
nitär respons, återuppbyggnad och planering 
för kommande insatser, till att boende och 
kontorsanläggningar i ökad utsträckning har 
planerats utifrån ett miljöperspektiv samt till 
att öka UNHCR:s miljöledningsförmåga. 

Upprättande av  
miljöledningssystem i  
flyktingresponsen i Jordanien

UNHCR har ett övergripande mandat att 
samordna den internationella flykting
responsen i Jordanien i samarbete med 
den jordanska regeringen. Organisationen 
ansvarar även för att integrera miljöaspekter i 
sin verksamhet i enlighet med sina miljörikt
linjer. Mot bakgrund av detta har UNHCR 
identifierat ett behov av att kartlägga aktuell 
miljöpåverkan i flyktingupptagningsområden 
som man ansvarar för, liksom att identifiera 
och vidta åtgärder mot de största utma
ningarna på miljöområdet. I syfte att utöka 
organisationens miljöledningsförmåga och 
det miljörelaterade arbetet kopplat till sina 
genomförandepartner, ingick UNHCR under 
året i ett pilotprojekt drivet av Sustainable 
UN (SUN) och svenska Naturvårdsverket. 
 Projektet genomfördes i samarbete med 
MSB och gick ut på att vägleda ett flertal 
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av  UNHCR:s kontor i upprättandet av ett 
miljöledningssystem för sina respektive verk
samheter. Inom ramen för projektet tillsatte 
MSB två miljöexperter; en med strategisk 
kunskap om miljöledningssystem och en 
med fältteknisk kompetens inom miljö och 
vatten hantering. Expertstödet möjliggjorde 
för UNHCR att ta fram och implementera 
ett miljöledningssystem. På så sätt bidrog 
MSB till att organisationen idag har en struk
tur, relevanta riktlinjer och procedur, samt 
administrativa och planeringsmässiga förut
sättningar för att implementera, driva och 
underhålla ett mer hållbart miljöarbete för 
sin verksamhet i Jordanien. Stödet med förde 
även att UNHCR idag har ett system för 
beräkning och kontroll av vattenförbrukning, 
vilket är en förbättring av central betydelse 
för organisationens verksamhet i landet. I 
förlängningen förväntas resultatet leda till att 
UNHCR har bättre möjligheter att leda sin 
verksamhet på ett mer klimatsmart sätt samt 
att deras miljöpåverkan reduceras. 

Kapacitet inom  
jämställdhet och  
könsbaserat våld

När samhällsstrukturer bryter ihop och 
människor tvingas kämpa för sin överlevnad 
drabbas ofta de mest utsatta grupperna hårdast. 
Oavsett var i världen en humanitär situation 
försvåras medför det konsekvenser för kvinnor 
och flickors situation, vilket kan ta sig uttryck 
i bland annat eskalerande våld, ökad utsatt
het och försämrad tillgång till basala tjänster. 
En välfungerade humanitär respons tar dessa 
aspekter i beaktande och kan effektivt nå de 
mest utsatta. MSB:s insatser inom jämställdhet 
och könsbaserat våld bidrar till att möjliggöra 
en sådan respons. Arbetet relateras till olika 
internationella ramverk på området och till 
efterlevnaden av Sveriges nationella handlings
plan för genomförande av FN:s säkerhetsråds
resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 
2016–2020. 

Inom ramen för detta arbete har MSB 
under senare delen av 2019 bland annat stöttat 
UNICEF i Sydsudan och Uganda genom 
att stärka organisationens förmåga att möta 

kvinnor, flickor, pojkar och mäns olika behov 
i kriser och ta deras prioriteringar i beaktande 
i humanitära insatser. Insatserna har fokuserat 
på jämställdhetsintegrering och förebyggande 
av könsbaserat våld, vilket förväntas bidra till 
att öka kvinnor och flickors deltagande och 
inflytande över den humanitära nödhjälpens 
utformning, genomförande och uppföljning. 
Sammantaget förväntas insatserna bidra till en 
förbättrad  kapacitet hos ansvariga internatio
nella bistånds aktörer att värna drabbade 
människors och samhällens behov, förut
sättningar och prioriteringar vid kris och 
katastrofhantering. 

Stärkt jämställdhetsintegrering  
och förebyggande av  
könsbaserat våld i Uganda

Den allvarliga utvecklingen i regionen har 
bidragit till en flyktingkris i Uganda och ökat 
behovet av internationellt stöd för att hante
ra situationen. Med stora flyktingströmmar 
från DR Kongo och Sydsudan pressas det 
humanitära samfundet och de lokala samhäll
enas gemensamma resurser till sin spets för 
att tillgodose den drabbade befolkningens 
behov. Fler än fyra av fem av de drabbade är 
kvinnor och barn, en redan utsatt grupp vars 
särskilda behov behöver prioriteras för att den 
humanitära situationen inte ska förvärras. Som 
en del i den pågående humanitära responsen 
arbetar UNICEF med att implementera sin 
jämställd hetsintegrerande strategi (Gender 
Action Plan) för organisationens samtliga pro
gram i landet. Implementeringen av strategin 
är av stor vikt för den humanitära responsen 
i Uganda, men UNICEF har av resursskäl 
varit i behov av externt stöd. Under 2019 har 
därför MSB bistått UNICEF med en specialist 
inom jämställdhet och könsbaserat våld i syfte 
att stärka organisationens tekniska expertis 
och utveckla arbetet med jämställdhets och 
mångfalds aktiviteter liksom verksamheten 
kopplad till könsbaserat våld. Experten har 
hittills medverkat till att säkerställa att arbetet 
med implementeringen av strategin fortlöper 
enligt plan och därmed förbättrat UNICEF:s 
förutsättningar att nå ut till den drabbade 
befolkningen.
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Civilskyddsinsatser

Stöd till Bolivia i bekämpningen 
av skogsbränder

Hösten 2019 efterfrågade den bolivianska 
 regeringen stöd från Sverige via EU:s Center 
för samordning av katastrofberedskap (ERCC) 
för att bistå landets bekämpning av skogsbrän
der. Bränderna var många och riskerade bland 
annat att spridas till Amazonas största national
park, Noel Kempff  Mercado, vilket hade kunnat 
få förödande konsekvenser. I samarbete med 
ERCC bistod MSB med ett omfattade tempo
rärt boendestöd för brandsläckningspersonal i 
anslutning till ett större område där släcknings
arbete pågick. Stödet omfattade materiel bestå
ende av tältlösningar för 200 personer, kring
utrustning och stöd med vattenrening samt 
elektricitet. I syfte att säkerställa god hantering 
av materielen utbildades personal från  Bolivias 
civilförsvar och militär i att montera och 
hantera tältlösningarna och kringutrustningen 

som i samband med insatsens avslut  donerades 
till civilförsvaret för att kunna återanvändas vid 
nya  behov. Den flexibla boendelösningen bidrog 
till att effektivisera släckningsarbetet genom 
att  avsevärt förkorta transportsträckorna till 
släcknings platsen för räddningsarbetare som 
verkade i området. Efter anläggningens färdig
ställande användes den av ett 200tal brandmän 
och annan hjälppersonal. 

Stöd till jordbävningsresponsen  
i Albanien

Inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism 
bidrog MSB också till responsen efter de 
kraftiga jordbävningarna i Albanien i slutet 
av 2019, med stöd inom samordning och 
informations hantering samt tillfälliga tältboen
den till drabbad befolkning. Detta bidrog till 
bättre  förutsättning ar att ta emot och samordna 
hjälp insatser från andra EUländer samt till att 
drabbad befolkning fått tak över huvudet.

Tältlösning på plats i Bolivia. Foto: Sofia Westberg

Insatspersonal i arbete under hanteringen av skogsbränderna i Bolivia. Foto: Sofia Westberg





Humanitär 
minhantering
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MSB har under 2019 genomfört tre insatser 
som bidragit till att stärka ansvariga aktörers 
kapacitet inom min och ammunitions
hantering. Dessa har haft FN:s minröj
ningsorgansiation (UNMAS) som primär 
mot tagare. MSB har under året bland  annat 
stöttat UNMAS i Irak och Syrien med 
 operativ personal för att stärka deras arbete 
med säkerhet och hälsovård, för att UNMAS 
och andra organisationers personal ska kunna 

verka på ett säkrare sätt i områden med hög 
risk för minor och oexploderad ammunition. 

I detta kapitel ges exempel på hur 
MSB under året bidragit till att stärka 
 ansvariga  aktörers kapacitet inom min och 
ammunitions hantering, inom effektområdet 
Återhämtning.. Därtill har minhanterings
insatser genomförts inom ramen för inter
nationell civil krishantering, vilket beskrivs 
närmare i det kapitlet. 

Länder där MSB bedrivit humanitära minhanteringsinsatser under 2019
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Stöd till UNMAS  
Syrienrespons

MSB har sedan augusti 2017 och fram till 
sista oktober 2019 bidragit med två expert
stödsinsatser till UNMAS Syrienrespons, i 
form av en säkerhetsexpert och en medicinsk 
expert inom akut omhändertagande och 
första hjälpen. 

Insatserna har bidragit till att säker ställa 
UNMAS:s kapacitet att genomföra sitt 
uppdrag att minska riskerna från explosiva 
kvarlämningar från krig. Genom att skapa 
en säkrare närvaro för ansvariga aktörer 
vid genom förande av kris och katastrof
hantering har stödet möjliggjort för UNMAS 
och andra aktörer att verka i Syrien. 

Experternas arbetsuppgifter har bland 
annat innefattat utbildning i att identi
fiera hot, genomföra omedelbara åtgärder 
vid säkerhets händelser och säkerställa att 
 UNMAS Syrienrespons och dess aktörer 
har tillgång till säkerhetsrelaterade utbild
ningar, övningar och information. Vidare 
har  personalen implementerat säkerhets
arrangemang på flertalet av UNMAS 
kontor, bidragit med och säkerhetsrela
terad rådgivning samt att UNMAS och 
genomförandepartner arbetar i linje med 
FN:s säkerhetshanterings system (UNSMS) 
och annan relevant FNstandard. Den 
 medicinske expertens funktion har bidragit 

till att  planering,  förberedelse och genom
förande av UNMAS humanitära insatser till 
högriskområden i Syrien har säkrats ur ett 
medicinskt risk perspektiv. Den medicinska 
experten har levererat planering och genom
förande av ett tiotal utbildningar inom akut 
omhändertagande (Emergency Trauma Bag, 
ETB) och första hjälpen, vilka har bidragit 
till att  UNMAS:s personal liksom personal 
inom andra FNorgan och operativa huma
nitära partners fått kunskapsmässiga för ut
sättningar att stationeras i högriskområden, 
vilket  möjliggjort övrig humanitär närvaro. 
Gemensamt för insatserna var också att söka 
anpassning utefter jämställdhets och mång
faldsaspekter och utsatta gruppers situation, 
bland annat genom att i riskanalyser lyfta in 
olika gruppers perspektiv samt att anpassa åt
gärder vid omhändertagande av skadade vid 
traumahändelser i genomförda utbildningar.

Sammantaget har insatserna på ett av
görande sätt bidragit med nödvändig och 
kritisk expertkompetens för att UNMAS 
tekniska personal och dess medaktörer skall 
kunna arbeta i Syrien och i sin tur adressera 
hotet från explosiva kvarlämningar från krig 
(ERW), landminor och improviserade explo
siva anordningar (IED) som hindrar huma
nitär hjälp, återuppbyggnad av infrastruktur, 
försörjning och lokala ekonomiska aktiviteter 
liksom andra samhällsekonomiska aktiviteter 
i lokalsamhällena.





Resiliensinsatser
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Inom verksamhetsområdet som syftar till att 
främja en stärkt förmåga i andra länder och 
hos internationella aktörer att  förebyg ga, 
hantera och återhämta sig från kriser och 
kata strofer 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  förebygga, 
för bereda sig för och hantera kriser och 
katastrofer, liksom att planera för en hållbar 
samhällsutveckling. Insatserna genomförs 
framförallt inom delområdena risk och 
 sårbarhetsanalys, samverkan och ledning, samt 
beredskap för respons.

MSB har inom området genomfört nio 
 insatser under 2019. Året har särskilt  präglats 
av en ökad efterfrågan av myndighets
samarbeten framför allt inom ramen för EU:s 
närmandeinstrument (Instrument for Pre-Ac-
cession Assistance - IPA, Twinning och Östliga 
partnerskapet), vilket möjliggör för MSB 
att mernyttja expertis och kapacitet inom 
sitt nationella uppdrag i det internationella 

utvecklingsbi ståndet. Insatser som baserats på 
 myndighets  sam ar  beten har inte bara lett till en 
större volym planerade insatser under 2019, 
utan förväntas prägla verksamhetsområdet 
även framöver.

I det här kapitlet ges exempel på hur MSB 
har bidragit till att stärka förmågan i andra 
 länder och hos internationella aktörer att 
förebygga och hantera kriser och kata strofer. 
 Insatserna verkar inom effektområdet Resiliens 
och bidrar till att främja en ökad förmåga hos 
ansvariga aktörer att identifiera och förstå 
risker, förebygga och mildra risker på nationell 
och lokal nivå och att effektivt hantera kris 
och katastrofrisker som stärker  samhällelig 
 resiliens. Ett antal har även verkat inom effekt
området Återhämtning, genom att ha bidragit 
till en ökad förmåga hos ansvariga aktörer att 
återinrätta centrala samhällsfunk tioner, att sam
ordna och delta i krishantering och återupp
byggnad, liksom att integrera hållbar återupp
byggnad i respons och skapa förutsättningar 
för rehabilitering. Kapitlet beskriver även av 
det proaktiva arbete som genomförts under det 
gångna året.

Länder där MSB bedrivit resiliensinsatser under 2019
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Kapacitetsutveckling 
inom risk- och  
sårbarhetsanalys i  
Västra Balkan och Turkiet
Det treåriga kapacitetsutvecklings
programmet inom risk och sårbarhetsanalys 
som finansierats inom ramen för IPA (IPA 
DRAM) avslutades under året. Programmet, 
med den övergripande målsättningen att stär
ka mottagarländernas förmåga till katastrof
riskhantering på nationell, regional och 
EU nivå, har bestått av tre komponenter som 
syftat till att stärka partnerländers  metoder 
och system för att genomföra riskbedöm
ningar, samla och dela katastrofskadedata 
samt riskkartering och uppbyggnad av en 
 regional elektronisk riskatlas.  Programmet 
har letts av MSB i samarbete med civil
skyddsmyndigheterna i Italien, Kroatien och 
Slovenien samt det italienska forsknings
institutet CIMA Foundation. 

Bland resultaten märks EUorienterade 
men anpassade metoder för nationella risk
bedömningar där flertalet länder kommer 
kunna rapportera sina riskbedömningar i 
enlighet med åtaganden i EU:s civilskydds
mekanism (UCPM). 

En majoritet av länderna har också infört 
databassystemet DesInventar-Sendai och kan 
med stärkt kapacitet systematiskt samla in 
disaggregerad data på olika nivåer som kan 
bidra till riskbedömningar och beredskaps
planering. Systemet har också underlättat 
rapporteringen till Sendai Framework Monitor 
(SFM) där FN:s katastrofriskreducerings
organ (UNDRR) har varit en viktig interna
tionell partner under hela genomförandet. 

Inom området för riskkartering har ett 
geografiskt informationssystem utvecklats 
med mer än 40 kategorier av datalager för 
händelsetyperna översvämning, skogsbrand 
och jordbävning. Den är kopplad till länders 
databaser för skadedata och kan användas 
för att utveckla riskbedömningar och mer 
generellt kring riskhantering. 

Programmet har vidare bidragit 
med ökad förståelse kring vikten av 

 jämställdhetsintegrering i katastrofrisk
hantering. Flera initiativ har genomförts 
på området, bland annat en genusanalys 
i  BosnienHercegovina, i samarbete med 
 landets jämställdhetsmyndighet och civil
samhället, baserat på tidigare katastrofer och 
utveckling av en checklista hur landet kan 
integrera jämställdhet i katastrofriskhantering.

Dessutom har flertalet länder, med stöd av 
programmet, genomfört viktiga lagstiftnings
förändringar inom området för civilskydd 
samt stärkt sina interinstitutionella processer 
och samarbeten vilket kommer ge långsiktiga 
och hållbara resultat. 

Ett stort mervärde av programmet och för 
alla involverade, såväl partner som konsortie
medlemmar, har varit utbytet av kunskap och 
erfarenheter, samt ett stärkt regionalt samar
bete.

MSB har främst bidragit med den över
gripande styrningen och hanteringen av 
programmet inklusive uppföljning och 
utvärdering, men också med att säkerställa 
 integrering av jämställdhets och miljö
perspektiv. Som EU och UCPMmedlem 
har MSB och andra delar från det svenska 
krishanteringssystemet också bidragit med att 
dela kunskap och erfarenhet från sitt arbete 
bland annat inom risk och sårbarhetsanalys 
samt metod för förmågebedömning. 

Myndighetshetssamarbete 
med Serbien
MSB:s stöd till Serbiens katastrofbered
skap – RISE (Reducing Risks in Serbia through 
improved Emergency Management Coordination) 
– påbörjades i februari 2019. Primär mål
grupp och samarbetspartner är inrikes
ministeriets katastrofhanteringsavdelning 
(SEM) men även andra ansvariga myndig
heter för katastrof beredskap och respons är 
 involverade. Förväntade resultat av insatsen 
är förstärkt förmåga att genomföra koordi
neringsövningar, förbättrade arbetsmetoder 
för koordinering i krissituationer samt stärkt 
kapacitet att använda geobaserad infor mation 
om risker vid riskhantering och insatser vid 
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Foto: Hanna Norell

katastrofer, olyckor och kriser. Under 2019 
har en uppstartsfas om sex månader genom
förts då en baslinje tagits fram och projekt
innehåll fokuserats utifrån kapacitet, behov 
och prioriteringar hos SEM. I oktober på
börjades projektets genomförandefas och två 
simuleringsövningar i koordinering har under 
hösten genomförts i två serbiska distrikt. 
Flertalet planerade aktiviteter har under 
året ställts in, bland annat med anledning av 
jordbävningen i Albanien, då MSB:s  serbis ka 
systermyndighet arbetat operativt för att 
stödja räddningsarbetet i Albanien. 

Myndighetssamarbete 
med Irak
Irak brottas med diverse utmaningar i åter
hämtningsprocessen efter den humanitära 
krisen som uppkom i kölvattnet av den 
så kallande Islamiska Statens framfart 2014, 
och konsekvenser av decennier av svagt 
 styre, väpnad konflikt, terrorism, korruption 
och marginalisering av etniska och  religiösa 
 grupper. Förutom risker kopplade till den 
fragila kontexten och den humanitära  krisen 
– med 18 procent av befolkningen i behov 

av humanitärt stöd, och cirka 1,8 miljoner 
 irakier fortsatt på flykt – är landet utsatt 
för diverse natur och miljörelaterade risker 
såsom översvämningar, jordbävningar och 
miljö farligt avfall. Under 2019 har MSB 
initierat ett bilateralt samarbete med den 
irakiska regeringens krissamordningsmyndig
het (JCMC) samt det irakiska civilförsvaret 
(ICD), med fokus på kapacitetsutveckling 
inom krisberedskap och förebyggande arbete. 
Samarbetet kompletterar MSB:s  bilaterala 
samarbete med den kurdiska regionala 
 regeringens krissamordningsmyndighet 
(JCC), som pågått sedan 2014. De tre fokus
områdena för myndighetssamarbetet är 
risk och sårbarhetsanalys, samverkan och 
ledning, samt beredskap för effektiv respons, 
som i sin helhet ämnar till att stärka ansvariga 
irakiska aktörers förmåga att identifiera och 
bedöma risker samt att förbereda för och 
samordna krisrespons, på nationell, regional 
och lokal nivå.

Fokus under 2019 har varit att etablera 
och bygga partnerskapet mellan MSB och 
den irakiska regeringen, att tillsammans 
genomföra en kapacitetsanalys samt lägga 
grunden för en implementeringsfas under 
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20202021. Arbetet har genomförts av en 
projekt koordinator i Bagdad på heltid samt 
in och utresande experter aktiva inom det 
 svenska krishanteringssystemet. Utöver 
fokus områdena har jämställdhet och mång
fald, miljö samt metod och resultatupp
följning varit integrerade perspektiv. Bland 
annat har detta bidragit till att jämställdhets
integrering genomförts inom insatsens alla 
delar. Kunskaps höjande aktiviteter riktade 
gentemot irakiska och kurdiska partner
organisationer har också genomförts. Utöver 
expertaktiviteter, aktörskartläggning och 
samordnande aktiviteter med andra partners 
i Irak (såsom FN, EU, Röda Korset och tyska 
THW) har ett studiebesök av JCMC och ICD 
genomförts i Sverige, för att bättre lära känna 
MSB och det svenska krishanterings systemet. 
För JCC har kapacitetsstärkande  aktivi teter 
riktade mot risk och sårbarhetsanalys 
 genomförts, samt en gemensam utvärdering 
av MSBJCCsamarbetet hittills (2014–2019) 
och en gemensam planering framåt samt 
integrering av ”hela Irak”approachen. Ett 
första gemensamt möte mellan ledning
en av JCMC och JCC genomfördes med 
goda  resultat, vilket varit input till den nya 
finansieringsansökan till Sida och aktivitets
planeringen inför 2020. Sammantaget har 
genomförda aktiviteter resulterat i stärkta 
förutsättningar och en ökad förståelse för 
hur MSB och de irakiska systermyndigheter na 
kan arbeta framöver med stärkandet av dess 
kapacitet att minska sårbarheten hos det ira
kiska folket vid nuvarande återuppbyggnads
fas av landet samt vid framtida händelser.

Krishantering kopplat till 
flyktingrespons i Uganda

Till följd av bland annat flyktingkrisen i Syd
sudan, är Uganda ett av de länder i  världen 
som mottar flest flyktingar. I skrivande 
stund befinner sig ca 1,4 miljoner  flyktingar 
i landet. Uganda är också ett pilotland i 
implementeringen av FN:s vittomspännande 
åtgärdsplan för flyktingar (CRRF), vilket ger 
flyktingar långtgående rättigheter. Samtidigt 

innebär flyktingströmmarna en påfrestning 
på det ugandiska samhället, bland annat i 
form av en ökad miljöförstöring. Mot bak
grund av detta såg ugandiska myndigheter 
under 2018 ett behov av ökat stöd för att öka 
kapaciteten till långsiktig krishantering, inklu
sive en förbättrad miljöintegrering. I februari 
2019 inleddes därför ett tvåårigt program 
som framförallt syftar till stärkt resiliens 
genom en förbättrad katastrofrisk reducering, 
för att bidra till implementeringen av CRRF 
i Uganda. Stödet har bland annat bestått 
av teknisk och strategisk rådgivning till 
 natio nel la myndigheter, vilket till exempel 
resulterat i att riktlinjerna för sektoriell 
utveckling nu har integrerat katastrofrisk
reducering. Rådgivning pågår för att 
 integrera katastrofriskreducering i Ugandas 
nationella utvecklingsplaner och stärka den 
nationella och regionala krishanteringen. 

Stöd till återupp-
byggnadsprocessen  
i Centralafrikanska  
republiken
Den Centralafrikanska republiken (CAR) är 
ett av världens absolut fattigaste länder och 
har under längre tid präglats av underut
veckling och politisk instabilitet. Efter stats
kuppen år 2013 har landet lidit av väpnad 
konflikt och inbördeskrig med efterföljande 
humanitär kris som drabbat en redan hårt 
ansatt befolkning. Krisen har haft en stor 
negativ påverkan på samhället i stort. En viss 
ljusning har de senaste åren skett då landet 
kunnat anta en återuppbyggnadsplan, och 
regeringen och ett antal väpnade grupper 
tecknat ett fredsavtal. Under slutet av 2018 
bad FN:s utvecklingsprogram (UNDP) MSB 
om stöd till givarsamordning för att effektivt 
kunna implementera återuppbyggnads planen. 
MSB har därefter initierat en insats som 
syftar till att bidra till en stärkt kapacitet att 
effektivt hantera biståndsmedel för återupp
byggnadsinsatser i landet. Givarsamordning 
är särskilt viktigt då en mycket stor del av 
landets bruttonationalprodukt utgörs av 
biståndsmedel från andra länder. Insatsen 
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syftar även till att bidra till ökad koherens i 
skärningspunkten mellan humanitärt stöd, 
fredsbyggande och utvecklingssamarbete. 
Målsättningen är att det i förlängningen ska 
leda till stärkt resiliens i landet på kort och 
lång sikt.

Trots en svår och komplicerad kontext 
kan insatsen uppvisa tydliga resultat.  MSB:s 
insats personal har konkret bidragit till 
återuppbyggnadsprocessen på ett klart sätt 
genom kapacitetsutveckling och bistår bland 
annat Ministeriet för planering, samordning 
och ekonomi med stöd och rådgivning. 
Insatsen avser även att stötta med teknisk 
kompetens till den databas som bland annat 
hanterar information om projekt i landet.

Regionalt resiliens-
byggande i Asien- 
Stillahavsområdet

MSB:s stöd till det Sidafinansierade femåriga 
resiliensbyggande programmet Building Resi-
lience through inclusive and climate-adaptive Disaster 
Risk Reduction in Asia Pacific (BRDR) syftar 

till att stärka det regionala samarbetet för 
katastrofriskhantering med jämställdhet och 
mänskliga rättigheter i centrum. BRDR leds 
av Asiens katastrofberedskapscenter (Asian 
Disaster Preparedness Center, ADPC). MSB, har 
under året bidragit med jämställdhetsexpertis 
för att stärka ADPC:s institutionella kapa
citet inom jämställdhetsintegrering genom 
kompetens höjande aktiviteter samt för att ge 
stöd till de tematiska delarna i pro grammet, 
bland annat till jämställdhetsintegrering 
inom risk och sårbarhetsanalys. Dessutom 
har MSB stöttat med expertis inom uppfölj
ning och utvärdering där en rad ramverk för 
ADPC samt programmet har tagits fram, 
däribland hur man integrerar jämställdhet, 
och kompetenshöjande aktiviteter. MSB 
har även förmedlat stöd kring övergripande 
 metoder för insamling av katastrofskadedata.

Detta förväntas bidra till programmets mål 
om ökad resiliens genom att kvinnor, män, 
flickor och pojkar liksom sårbara grupper 
bättre inkluderas i det resiliens byggande 
arbetet i regionen. Viktiga tematiska kompo
nenter i det fortsatta arbetet där MSB 
 kommer bidra, är jämställdhetsintegrering 
och risk  och sårbarhetsanalys på lokal nivå.

Foton: Carl-Johan Breitholtz
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Internationellt  
utbildningsprogram i  
katastrofriskhantering

Den första cykeln av det internationella 
utbildningsprogrammet för katastrofrisk
hantering (ITP DRM) påbörjades 
 under  våren 2019 med 26 deltagare från 
 Bangladesh, Filippinerna och Nepal.

Programmet inkluderar komponenter 
kopplade till katastrofberedskap, respons och 
återuppbyggnad och har som syfte att bygga 
individens och organisationens kapacitet 
att hantera olika typer av katastrofer men 
också att bygga nätverk såväl nationellt som 
regionalt. Deltagarna kommer från myndig
heter, civilsamhället, universitet och även från 
privata sektorn. En programcykel löper cirka 
tolv månader, den består i ett antal obliga
toriska faser och aktiviteter, och deltagarna 
får stöd på distans av svenska experter under 
hela perioden. En central del av programmet 
är de projekt inom katastrofriskhantering 
som deltagarna arbetar med. Projekten ska 
leda till en förändring inom deltagarnas orga
nisationer och sträcker sig inom en rad olika 
ämnesområden. En deltagare i Bangladesh 
arbetar med att ta fram en handlingsplan 
för att kunna ge bättre stöd i mottagandet 
av kvinnor som blivit utsatta för övergrepp 
under katastrofer. I Nepal arbetar man med 
bland annat kriskommunikation och utveck
ling av ett utbildningspaket för polisväsendet 
i landet eftersom de är de första på plats 
efter en katastrof. Den enda deltagaren från 
privata sektorn utvecklar en gemensam plan 
för hur privata aktörer i Filippinerna ska 
koordinera sitt arbete efter naturkatastrofer. 
Utvecklingen inom projekten går framåt men 
ännu är det lite för tidigt för att presentera 
konkreta resultat. Under ett antal tillfällen 
träffas samtliga deltagare för att få utbildning 
och utbyta erfarenheter. Det första tillfället 
var en regional förberedande workshop som 
genomfördes i Manila i juni där deltagare 
och experter under några dagar träffades för 
att lära känna varandra, utveckla och förtyd
liga sina projekt. I september kom samtliga 
deltagare till Sverige för att under tre veckor 

få utbildning inom en rad olika ämnes
områden i form av föreläsningar, studiebesök 
och grupparbeten. En uppföljande nationell 
workshop genomfördes senare för att följa 
upp deltagarnas arbete med projekten och 
hur förändringsprocessen fortskred i deras 
respektive organisationer. 

Proaktivt arbete 
MSB har under 2019 drivit ett antal pro aktiva 
processer i syfte att utveckla nya  opera tiva 
samarbeten inom ramen för stärkande av 
katastrofberedskap. Detta har resulterat 
i att finansiering beviljats för ett flerårigt 
 samarbete i Indonesien med syfte att stärka 
det  Sydostasiatiska nationernas förbunds 
(ASEAN) regionala kriskoordineringscenter. 

MSB har under den senare delen av året 
även utvecklat insatser för ett bilateralt 
myndighetssamarbete med Armenien, ett 
regionalt program för Östliga partnerskapet 
(Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, 
Moldavien och Ukraina), liksom bidragit till 
planering av en regional insats rörande skogs
brandsbekämpningsförmåga omfattande 
västra Balkan och Turkiet. Dessa insatser har 
ännu ej påbörjats.

Stöd till katastrofhantering  
i Asien

LACER (Leveraging ASEAN Capacities for Emer-
gency Response) är ett utvecklingssamarbete med 
ASEAN:s regionala kriskoordineringscenter 
(Coordinating Centre for Humanitarian Assistance 
on disaster management, AHAcenter) som 2019 
beviljats medel från Europeiska  kommissionens 
generaldirektorat Utveckling och samarbete 
(DG DEVCO). Insatsen beräknas påbörja 
i mars 2020 och syftar till att stärka AHA 
centrets förmåga att monitorera, ha bered
skap för samt hantera katastrofer i ASEAN 
regionen. Därtill ska AHAcentrets och 
ASEAN:s  strategiska planering och förmåga 
att hålla en regional beredskap och agera samlat 
i katastrof situationer stärkas. Med en välkoor
dinerad respons till katastrofer i regionen kan 
dupliceringar undvikas och säkerställa att stödet 
skräddarsys efter de drabbades behov.
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Stärkt beredskap i Armenien

MSB har genomfört ett undersökningsupp
drag och lämnat in en ansökan om ett EU 
finansierat Twinningsamarbete, som syftar 
till att stödja det armeniska ministeriet för be
redskap. Insatsen består av tre komponenter: 
förbättrat juridiskt ramverk inom civilskydd, 
ett mer effektivt civilskyddssystem (med 
fokus på räddningstjänst) och ett förbättrat 
HRsystem inom räddningstjänsten. Beslut 
om vem som ska få implementera insatsen 
väntas fattas av EUdelegationen i Jerevan 
tillsammans med ministeriet för beredskap i 
början av 2020. 

Katastrofriskförebyggande  
i Östra partnerskapet 

MSB har under hösten utvecklat en ansökan 
till den tredje fasen av EU:s Östliga partner
skaps civilskyddsinitiativ PPRD East (Pre-
vention, Preparedness and Response to natural and 
man-made disasters in Eastern Partnership countries, 
PPRD East 3) som skickades in till EU i 
början av december. Programmet omfattar 
Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, 
Moldavien och Ukraina, och har en program

tid på fyra år. Innehållet är brett och omfattar 
både katastrofriskförebyggande, beredskap och 
respons på nationell och regional nivå. MSB 
väntar på besked om eventuell tilldelning av 
programmet.

Kapacitetsstärkning inom större 
skogsbränder

MSB är med i konsortiet som under den 
italienska civilskyddsmyndighetens ledning 
tagit fram en ansökan om EUfinansiering för 
genomförande ett kapacitetsstärkande pro
gram rörande större skogsbränder och över
svämningar under 2020–2022 (IPA Forest Fires 
and Floods). Ansökan skickades in i november. 
MSB:s deltagande fokuserar på området 
värdlandsstöd (Host Nation Support), där de 
sju partnerländernas civilskyddsmyndigheters 
kapacitet att ta emot, skicka iväg samt agera 
transit för internationell hjälp vid större skogs
bränder ska stärkas. MSB ämnar även bistå 
med expertis inom metod och resultatupp
följning för hela programmet som har ett brett 
kapacitetsutvecklingsfokus inom hantering av 
skogsbränder och översvämningar i Balkan
regionen och Turkiet.

Foto: Hanna Norell
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MSB har under året genomfört sammanlagt 
27 fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och 
konfliktförebyggande insatser. 41 procent 
av utsänd insatspersonal var kvinnor och 59 
procent män. 

MSB:s insatser inom civil krishantering är 
en del av Sveriges samlade politik för inter
nationell civil och militär krishantering. Civil 
krishantering är nära sammankopplat med 
arbete inom konfliktförebyggande, freds
främjande, stabilisering, medling och åter
uppbyggnadsinsatser samt med tvärgående 
områden som jämställdhet, miljö och säker
het. MSB:s bidrag är en del av regeringens 
ansträngningar för att förebygga och mildra 
konflikter och skapa förutsättningar för 
varaktig fred.

MSB:s insatser inom området ämnar främst 
till att multilaterala organisationer som EU, 

FN och OSSE effektivt och kvalificerat ska 
kunna utföra sitt mandat. Bidraget är foku
serat på insatsstöd och rådgivning, men även 
med teknisk expertis, utbildning och kapaci
tetsutveckling. 

I enlighet med den civila pakten mellan EU:s 
medlemsländer verkar MSB för att stärka EU:s 
kapacitet att snabbt kunna reagera på kriser 
och konflikter. Detta sker genom att myndig
heten levererar en kvalitativ logistik tjänst till 
EU:s civila krishantering (CSDP Warehouse II), 
sekonderar expertis, samt det löpande arbetet 
med nya initiativ för att öka svarsförmågan. 
Under året har myndigheten genomfört sin 
första EUfinansierade insats, i form av utökat 
sjukvårdsstöd till EUAM Irak, och har även 
bidragit till stärkta för utsättningar för personal 
att bedriva verk samhet säkert genom bland 
annat elsäkerhetsstöd till EUMM Georgien. 

Länder där MSB bedrivit internationell civil krishantering under 2019
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Myndigheten arbetar också för att öka 
EU:s initiativ att reducera och förhindra 
negativa miljökonsekvenser av sin verk
samhet, ett område som förväntas öka 
under kommande år. 

Under året har myndigheten  stöttat 
FN med genomförande av  utbildningar 
inom akutsjukvård i flera länder samt 
inom  reintegrationsprocessen i  Colombia 
där MSB utbildar och handleder 
 exkombattanter i minhantering. 

Stödet till OSSE har under 2019 varit 
 riktat till insatsen i Ukraina och fält när
varon i Tadjikistan. MSB stödjer även 
OSSE med framtagning av säkerhetsutbild
ning, där första kursen hålls nästa år, samt 
ger strategisk förstärkning till sekretariatet 
inom säkerhet och HR. 

Under året avslutades den Temporära inter
nationella närvaron i Hebron (TIPH), som 
varit operativ sedan 1994. I slutet av 2019 
genomförde MSB ett  erfarenhetsseminari um 
med utsänd personal, men slutsatserna 
 rapporteras separat. 

Utifrån uppdelningen i Regleringsbrevet 
för internationell civil krishantering ges i det 
här kapitlet exempel på hur MSB bidragit till 
att stärka ansvariga aktörers genomförande 
av civil krishantering. Sammantaget har insat
serna verkat inom effektområdet Återhämtning 
och har på en övergripande nivå bidragit till 
återinrättandet av centrala samhällsfunktioner 
vid kris och katastrofhantering.

TIPH, en civil observatörsinsats. Foto: Johan Lundahl
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Stöd till EU:s civila  
krishantering

EUCAP Sahel Niger 

EU:s civila kapacitetsbyggandeinsats EUCAP 
Sahel Niger ska bidra till utvecklingen av en 
integrerad, hållbar och människorättsbaserad 
strategi mellan landets säkerhetsorgan i arbetet 
att bekämpa terrorism och organiserad brotts
lighet. EUinsatsens arbete präglas i stort av 
den pågående utvidgningen av EU:s mandat för 
att arbeta med ett helhetsgrepp på den orga
niserade flyktingmigrationen.

MSB:s stöd till EUinsatsen under 2019 har 
varit inom områdena IT och  konstruktion. 
Chefen för kommunikations och 
informations system (Chief  CIS) har till uppdrag 
att säkerställa kapacitet att effektivt styra och 
leda EUinsatsens resurser samt säkerställa 
information och  telekommunikationskapacitet. 
Under året har den sekonderade installerat 
teknisk utrustning i ett tillfälligt men  skyddat 
ledningsrum i fältkontoret Agadez, vilket 

möjliggjort att EUpersonal nu självständigt 
kan följa upp insatsverksamhet utan stöd från 
högkvarteret i Niamey. Arbetet har inneburit 
att krisledning nu kan utgå från en central plats 
vilket kommer att effektivisera arbetet i ett 
nödläge. Nästa år kommer experten att fort
sätta med att förbättra EUinsatsens krypt
ertingsystem samt delta i implementeringen av 
ett globalt affärssystem (ERP). 

Den sekonderade ingenjören har ansvarat 
för EUinsatsens alla byggprojekt. Stödet har 
lett till att EUinsatsen nu kan slutföra upp
graderingen av säkerhetslösningar och infra
struktur vid fältkontoret i Agadez. Därutöver 
har den sekonderade stöttat konstruktions
projekt vid högkvarteret, som exempelvis en 
ny logistik anläggning, ett nytt utbildnings
center samt ett nytt ledningsrum för att bättre 
leda verksamheten i landet. Sammantaget har 
 MSB:s bidrag resulterat i att EUinsatsen har 
en tillförlitlig och stärkt sambandsförmåga 
samt att kapaci teten att upprätta och använda 
säkra kontor har stärkts.

Torbjörn Carlsson, Chefen för informations- och kommunikationssystem  
i EUCAP Sahel Niger. Foto: Madelene Monasdotter
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EUAM Irak 

EU:s rådgivande insats EUAM Irak  inled des 
under hösten 2017 som svar på den  irakiska 
regeringens förfrågan om stöd för att 
 implementera landets nationella säkerhets
strategi. EUinsatsen fokuserar på rådgivning 
inom säkerhetssektorreform till två irakiska 
 myndighetsorgan. 

MSB:s bidrag är fokuserat till  områdena 
sjukvård, säkerhet och strategisk HR  
råd givning, med totalt fem sekonderade  
ex perter. Vidare har MSB under året erhållit 
extra resurser inom sjukvårdsområdet. Under 
tre månader skickade MSB två sjuksköter
skor, en lösning gemensamt diskuterades 
mellan MSB och EUAM, som finansierade 
stödet. Bidraget ansågs som instrumen
talt, då EUinsatsen befann sig i en kraftig 
expansionsfas i början av 2019. Det extra 
sjukvårdsstödet utgjorde en förutsättning 
för utökningen på ett fortsatt säkert sätt. 
Resul taten visar att MSBpersonal har och 
medicinsk utrustning var en förutsättning 
för att EUAM skulle kunna expandera på 
ett säkert sätt för att kunna uppfylla sitt 
mandat effektivt.

EUMM Georgien 

EU:s övervakningsinsats EUMM  Georgien 
inleddes under 2008 för att  verka för 
en  stabilisering av situationen efter 
 konflik ten i landet. EUinsatsens mandat 
består av stabilisering, normalisering och 
 förtroende skapan  de åtgärder, liksom rappor
tering för att bidra till inriktningen på EU:s 
framtida engagemang i regionen. EUMM 
arbetar främst för att förhindra en förnyad 
väpnad konflikt, samt för att bidra till att 
göra de områden som gränsar till Abchazien 
och Sydossetien trygga och säkra för befolk
ningen i om rådet. I likhet med resultatstra
tegin för inter nationell civil krishantering 
värnar EUMM om mänsklig säkerhet och 
frihet från våld. 

Sedan EUMM:s början har MSB bidragit 
med personal till strategiskt viktiga posi
tioner. MSB har bland annat sekonderat en 
chef  för den administrativa avdelningen 

(Mission Support Division) med omfattande 
ansvar för stödfunktioner som personal, eko
nomi, sjukvård och logistik. MSB har även 
bistått med expertis inom radio och telefoni. 
Resultatet av detta är att samtlig personal i 
EUinsatsen har fungerande samband genom 
digitala system, telefon och radio. 

Under hösten 2018 uppmärksammade 
EUMM att elsäkerheten på kontor och för
råd, både på högkvarter och på fältkontor, 
var bristfällig och efterfrågade expertis med 
att se över och förbättra elsäkerheten. MSB 
skickade ett team bestående av två elektriker 
som under fyra veckor gick igenom alla ut
pekade byggnader och lokaler samt skrev en 
åtgärdsplan som presenterades och lämnades 
över till EUMM. MSB fick sedan i uppdrag 
att arbetsleda de lokala elektriker som an
ställdes för att åtgärda bristerna som identi
fierats. Bidraget har resulterat i en förbättrad 
 elsäkerhet på samtliga av EUMM:s fält kontor 
och en ökad medvetenhet om vikten av 
 underhåll och korrekt utförd elinstallation. 

Sammantaget har stödet till EUMM resul
terat i stärkta och väl fungerande stödfunk
tioner samt en stärkt kapacitet för etablering, 
utökning och fortsatt säker närvaro vid 
genomförande av insatsens mandat.

Stöd till FN:s freds-
främjande insatser

UNMAS Colombia 

MSB har sedan augusti 2018 stöttat den 
colombianska fredsprocessen genom att i 
samarbete med FN:s minröjningsorganisa
tion (UNMAS) bygga kapacitet i en lokal 
organisation, Humanicemos. Organisationen 
utgörs av tidigare FARCkombattanter och 
är en del av återintegreringen i samhället där 
de ges utbildning och ett yrke inom min och 
ammunitionshantering. Den utökade natio
nella minhanteringskapaciteten ska bidra till 
att frigöra land för jordbruk och uppbyggnad 
av den nationella infrastrukturen. Insatsen 
bidrar på så vis både till att minska återupp
repade våldsspiraler och främjar därmed en 
ökad nationell mänsklig säkerhet. MSB har 
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sekonderat tre experter inom organisationen 
som arbetar med kapacitetsutveckling inom 
minhantering och avskaffande av spräng
anordningar (EOD), informationshantering 
och sjukvård. 

MSB:s experter ansvarar för kapacitets
stärkande åtgärder för lokala minröjare och 
EOD personal, som inkluderar framtagande 
av rutiner, planering och genomförande av 
utbildningar och handledning. Sedan årsskif
tet har utbildning i grundläggande sjukvård 
för samtlig personal vid Humanicemos genom
förts, likväl som två ammunitionsröjnings
kurser, två informationshanteringskurser, 
utbildningar i geografiskt informationssystem 
(GIS), samt en påbyggnadsutbildning för 
sjukvårdspersonalen med särskild inriktning 
mot spräng och splitterskador. Arbetet med 
att ta fram standardrutiner, utbildningsplaner 
och pedagogiska verktyg samt utbildningar 
i arbetsledning, planering, röjningsstrategi, 
röjningsteknik och radiokommunikation fort
sätter. Då utbildningsnivån bland deltagarna 
generellt är låg har utbildningsmetodiken fått 
anpassas, vilket även påverkat utbildnings
takten. Trots detta har resultatet varit genom
gående gott och samtliga deltagare har klarat 
skriftliga, muntliga och praktiska moment. 
UNMAS arbete med att tillse att Humanicemos 
blir nationellt ackrediterade och  licensiera de 
har fortsatt under året. För att nyttja och 
vidare stärka redan utbildad ammunitions
röjningspersonal har  Humanicemos bidragit 
med operativ personal till andra redan ackre
diterade organisationer, vilket har lett till såväl 
ökad minhanteringskapacitet och ett positivt 
erfarenhetsutbyte mellan organisationerna. 

Stöd till OSSE 

OSSE Tadjikistan 

Sedan januari 2018 omfattar MSB:s  bidrag 
med OSSE även Tadjikistan genom stöd på 
l ednings nivå till programkontoret i  Dushanbe. 
Ett allvarligt hot för den mänskliga säker heten 
i Tadjikistan är  oexplo derad ammunition och 
landminor, samt undermåligt och osäkert 
förvarade vapen och ammunition. Risken för 
explosioner i  ammunitionsförråd och illegal 

spridning av vapen i regionen är hög. MSB 
sekonderar därför experter till OSSE för att 
ansvara för verksamheten relaterad till vapen
kontroll, minhantering och etableringen av ett 
utbildningscentrum för EOD. Verksamheten 
bedrivs regionalt, vilket omfattar hela  
Centralasien och Afghanistan.

I augusti 2019 färdigställdes och invigdes 
ett regionalt EOD utbildningscenter (Regional 
 Explosives Hazards Training Centre) i Dushanbe 
som finansierats av OSSE och amerikanska 
utrikesdepartementet. Projektet syftar till 
att  säkerställa långsiktig utbildnings kapacitet 
i  Centralasien för att hantera alla typer av 
 explosiva hot i samhället. MSB:s bidrag har 
under året stärkt det regionala samarbetet med 
övriga centralasiatiska länder inom minhante
ring, riskreducering och hantering av explosiva 
föremål genom bland annat utbildning och 
erfarenhetsutbyte. Speciellt bör framhållas att 
Uzbekistan valt att delta i verksamheten som 
deras första militära regionala utbildningssamar
bete. Detta visar på hur dialog och insatser ofta 
resulterar i utbyten mellan länder och regioner.

Experten har vidare bidragit med strategisk 
ledning inom det minhanteringsarbete OSSE 
har genomfört med nationella aktörer. Denna 
verksamhet pågick från april till november och 
under året har OSSEfinansierade projekt röjt 
över 375 000 kvadratmeter minfält (vilket kan 
jämföras med nästan 70 normalstora fotbolls
planer), på 3 493 minor och 662 ammunitions
effekter. MSB:s personal har även arbetat 
med utveckling och kvalitets säkring av 
utbildningar inom EOD, vilka även fort
sättningsvis  kommer genomföras för hela 
den centralasiatiska  regionen. MSB:s expert 
har således även under 2019 bidragit till 
att OSSE kunnat stärka ansvariga aktörers 
kapacitet att förbereda sig för och hantera 
kriser, främst genom en säkerställd  kapacitet 
inom min och ammunitionshantering.

Högkvarterstjänster

Miljörådgivare till CPCC i Bryssel

Federica Mogherini, chef  för EU:s 
 utrikesförvaltning (EEAS), yttrade under ett 
tal 2019 ”det vi investerar i hanteringen av 
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 klimatförändringar är en investering i vår egen 
säkerhet” och det kopplar tydligt an till en av 
vår samtids mest påträngande orosmoment: 
klimatfrågan. I linje med detta har Sverige 
aktivt arbetat för att införa hållbarhetsfrågor 
i EU:s gemensamma säkerhets och försvars
politiks insatsverksamhet – ett område som 
hittills mest hanterats ad hocmässigt. I dialog 
med EU:s högkvarter för civila insatser 
(CPCC), sekonderade MSB en expert inom 
miljöfrågor till högkvarteret i mars 2019. 

Då miljörådgivarbefattningen är en ny 
position, har experten ägnat sin första tid på 
CPCC till att utröna vad som kan göras inom 
miljö och klimatområdet och vad organi
sationen är villig att göra. Tidigare initiativ har 
varit avhängigt ett personligt engagemang hos 
individer snarare än en genomsyrad ambition i 
organisationen. Gehöret för frågorna har dock 
ökat under senare delen av 2019. 

Den sekonderade experten har utarbetat 
ett utkast till arbetsplan för klimat och miljö 
som har bifallits av den närmaste ledningen. 
Ansatsen i arbetsplanen visar på behov av att 
utveckla en arbetsmetodik som är godtagbar 
för ledningen och genomförbar för resten av 
personalen. Till grund för arbetet ligger en 
klimat och miljöanalys som föreslås göras på 
varje enskild EUinsats med en efterföljande 
handlingsplan. Så småningom skall en generisk 
integrering av klimat och miljöfrågor finnas 
med i verksamhetsuppbyggnaden redan på 
planeringsstadiet. En viktig ansats är att skapa 
nära samverkan och samarbeta med olika 
verksamhets områden (personal, säkerhet, 
personal hälsa, utbildning, logistik och upp
handling, operativ verksamhetsutövning etc.) 
för att visa på hur horisontella frågor (jämställd
het, folkrätt, mänskliga rättigheter samt miljö 
och klimat) skall sätta värdemässig ton på hela 
verksamheten. En första klimat och miljö
analys har inletts i EUMM Georgien. 

Sammantaget har insatsen resulterat i säkerställd 
kapacitet att utveckla stödet för att förebygga 
och hantera miljökonsekvenser vid genomför
andet av EUinsatser. 

HR-stöd till CPCC i Bryssel

MSB sekonderar sedan september 2018 en 
HRexpert till CPCC. I augusti 2019 stärkte 
även MSB CPCC:s personalfunktion med en 
HRstrateg. Personalfunktionen på högkvar
teret har varit underdimensionerad under 
en längre tid och de sekonderade ska bidra 
till utvecklingen av bland annat standar
der, arbetsbeskrivningar, uppföljnings och 
 plan eringsverktyg. 

HRexperten har under 2019 bidragit 
till en mer transparant, rättvis och effektiv 
rekry teringsprocess inom CPCC och en 
förbättrad kommunikation mellan EU 
insatserna och medlemsstaterna. Den sekon
derade arbetar främst med EU:s rådgivande 
insats EUAM Ukraina, och har med ett 
jämställdhets perspektiv som bas förbättrat 
och effektivi serat rekryterings, urvals och 
upp följningsprocessen i insatsen. Genom 
ett nära och aktivt stöd har rekrytering och 
andra HRrelaterade frågor som till exempel 
chefs och ledarskapsfrågor kunnat förbättras 
och förtroendet mellan insatsen och CPCC 
har därmed stärkts. 

Den sekonderade har också en ledande roll 
i utvecklingen och implementeringen av den 
centraliserade HRdatabasen CiMA, som är 
ny i sitt slag och kommer att fylla flera olika 
funktioner på olika nivåer. Huvudsyftet är 
att den ska fungera som central informa
tionsdatabas för EUinsatsernas adminis
trativa arbete inom HRfunktionen och ge 
EUinsatserna, CPCC och medlemsstaterna 
en bättre möjlighet att erhålla korrekt och 
kontinuerlig HRstatistik och underlag för 
vidare planering och uppföljning. Ett  första 
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steg i implementering av CiMA gjordes 
med gott resultat i EUAM Irak i november. 
Experten deltar också kontinuerligt i möten 
angående EU:s rekryteringssystem Goalkeeper 
och utvecklandet av ett centralt affärssystem 
(ERP) vilket inom det närmaste året kommer 
att integreras med CiMA.

HRstrategen började i augusti 2019 och 
arbetar främst med EU:s polisinsats för den 
palestinska myndigheten, EUPOL COPPS, 
och gränsstödsinsatsen i Palestina, EUBAM 
Rafah. Båda HRprofilerna har bidragit till att 
säkerställa högkvarterets kapacitet att plan
era, prioritera, genomföra samt utveckla det 
insatsnära stödet. 

Insatsnära verksamhet
Med ”insatsnära” menas verksamhet som 
syftar till att höja effektiviteten i insatser 
 genom till exempel utbildning och policy 
och metodutveckling eller annan internatio
nell samverkan till stöd för fredsfrämjande, 
säkerhetsfrämjande och konfliktföre byggande 
verksamhet. Inom området kan säkerhets
kursen (Security Officials Course, SOC) och 
utbildningen i medicinskt omhändertagande 
för säkerhetspersonal (MedSec) som MSB har 
utvecklat för OSSE respektive EU lyftas fram.

Säkerhetskurs för OSSE

På förfrågan av OSSE har MSB under 2019 
utvecklat en kurs för säkerhetspersonal inom 
OSSE:s fältnärvaro och institutioner. Kursen 
ska hållas av MSB vid minst fyra tillfällen de 
kommande två åren och intentionen är att 
samtlig OSSE säkerhetspersonal ska delta. 
MSB har anställt en utbildningskoordinator 
som tillsammans med OSSEsekretariatets 
säkerhetsenhet och myndighetens egna säker
hetsrådgivare tagit fram tidsplan, kursinnehåll 
och upplägg. 

Parallellt har OSSE arbetat med att utveckla 
sina styrande dokument i syfte att ensa säker
hetsarbetet inom organisationen. Tidigare har 
OSSE fältkontor och institutioner utarbetat 
sina egna säkerhetsrutiner, vilka metodo
logiskt har varit byggda på mindre strikta 
riktlinjer och rekommendationer och lett till 
varierande resultat. 

Syftet med MSB:s bidrag är att utbilda 
säkerhetsansvariga i OSSE:s riskhanterings
system så att alla fältkontor och institutioner 
följer samma metodologi vid exempelvis 
riskbedömningar och riskreducerande åtgär
der. SOCstödet ska bidra till att OSSE har 
en stärkt kapacitet för etablering, utökning 
och fortsatt säker närvaro vid genomföran
de av sitt mandat. Målgruppen för de första 
ut bildningarna kommer vara personal från 
fältkontoret i Ukraina. Framtagandet av kur
sen, som planeras hållas inom kort, har bi
dragit till ökad kvalitetssäkring av säkerhets
rutinerna inom OSSE. 

Medicinskt omhändertagande 
för EU: säkerhetspersonal

Syftet med MSB:s utbildning i medicinskt 
omhändertagande (MedSec) är att öka EU:s 
 civila insatsers förmåga att optimera akuta 
livräddande åtgärder och att anpassa dessa 
efter rådande omständigheter, samt att före
bygga sjukdom och olyckor under insats. 
Fem dagarsutbildningen innehåller teoretiska 
samt praktiska strategier och tekniker för att 
rädda liv i akutsituationer och för en säker 
hantering i hotfulla miljöer. Utbildningen 
vänder sig i första hand till säkerhets personal, 
liv vakter och sjukvårdspersonal. Målet att 
 under 2019 genomföra fyra kurser upp
nåddes, och stödet har bidragit till EU:s 
stärkta kapacitet för fortsatt säker närvaro 
vid genomförande av sina insatsers mandat.
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Under året har MSB genomfört 65 nationella 
insatser som syftat till att stärka ansvariga 
nationella aktörer att samverka och leda vid 
samhällsstörningar respektive att genomföra 
räddningsinsatser. Insatserna har framförallt 
varit kopplade till hantering av skogsbränder 
samt verksamhet inom området skadliga 
kemikalier, allvarliga smittämnen, radio
aktiva ämnen, nukleära ämnen och explosiva 
ämnen (CBRNE). Ett fokus för året har varit 
att stärka skogsbrandsberedskapen inför 
sommar säsongen, ett arbete som har utgått 
från erfarenheterna från sommaren 2018 
och det efterföljande regeringsuppdraget. 
 Beredskapen stärktes bland annat med hjälp 
av avtalade helikopterresurser och ett ökat 
antal skogsbrandsdepåer placerade på strate
giska platser runt om i landet. 

Den stärkta beredskapen har tillfört MSB 
och aktörer goda erfarenheter för en fortsatt 
utveckling av verksamheten, vilket bekräftar 
att erfarenheterna från 2018 tillvaratagits väl. 

Hantering av  
skogsbränder
Arbetet med att ta vara på erfarenheter från 
skogsbränderna sommaren 2018 och efter
följande regeringsuppdrag resulterade i en 
stärkt operativ beredskap inför sommaren 
2019. MSB har ökat antalet skogsbrands
depåer från 15 till 24 och kan idag  återställa 
använda skogsbrandsdepåer snabbare. 
MSB har också stärkt förmågan att ta emot 
internationellt stöd, så kallat värdlandsstöd, 
samt förmågan att stötta aktörerna med sam
verkan och ledning. 

Framförallt har avtalet som MSB ingick 
med HeliAir Sweden AB under 2019 haft 
betydelse då det möjliggjort utvecklingen 
av en statlig förstärkningsresurs för skogs
brandsläckning från luften med minst tio 

 helikoptrar. Med det som ingångsvärde 
utvecklade MSB en beredskapsmodell 
där brandrisken löpande analyserades och 
beredskapen anpassades utifrån  rådan de 
förhåll anden genom att reglera antalet 
helikoptrar i beredskap, anspänningstid och 
stationeringsort. Kommuner har därmed, 
med stöd av  Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO), kostnads fritt haft möjlighet att begära 
helikopterstöd vid skogsbränder som snabba 
förstainsatser för att undvika att bränderna 
blir stora och svårbekämpade. 

Under skogsbrandssäsongen 2019 har 
som lägst sex helikoptrar varit i beredskap 
för insats inom 90 minuter från ett larm. 
Med denna lägsta nivå om sex helikoptrar 
i beredskap har Sverige även upprätthållit 
en beredskap för EUinsatser. Vid perioder 
med högre brandrisker i Sverige har upp till 
tio helikoptrar ställts i beredskap. EU har 
inte aktiverat de svenska helikoptrarna under 
skogsbrandssäsongen. Totalt inkom under 
2019 begäran om stöd med helikopter till 
MSB vid 49 tillfällen, varav 13 återkallades 
och 36 insatser genomfördes. Fördelat på de 
36 insatserna genomfördes 85 helikopter
uppdrag. Tidsåtgången på brandplatserna var 
307 flygtimmar och 6 075 kubikmeter vatten 
fälldes över bränderna. Detta motsvarar cirka 
20 vattensläpp per timme.

Målet med helikopterberedskapen var att 
snabbt kunna aktivera helikopterresurser för 
att ge förutsättningar för att ta kontroll över 
ett brandförlopp som annars riskerade att 
växa till en mer omfattande skogsbrand. Den 
interna uppföljningen visar att helikopter
verksamheten genomgående har upplevts 
positivt, och att merparten av helikopter
insatserna har haft en god effekt och ibland 
varit avgörande för att få kontroll över skogs
bränderna. Avtalet har därmed förlängts till 
att omfatta även 2020.
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Händelser med  
farliga ämnen
Med hjälp av förstärkningsresurser inom 
skadliga kemikalier, allvarliga smittämnen, 
radioaktiva ämnen, nukleära ämnen och 
 explosiva ämnen (CBRNE) har MSB  under 
året genomfört 21 insatser. Sanerings en
heterna har aktiverats vid två tillfällen medan 
resterande insatser har rört Avancerad indike
ring (AI) och kemenheterna. 

En vanlig typ av insats för kemenheterna är 
att vid tankbilsolyckor möjliggöra bogsering 
genom att på ett säkert och kontrollerat sätt 
överpumpa kemikalier till annat tankfordon. 
Om ordinarie tömningssystem är skadat eller 
otillgängligt innebär det att kemen heten med 

specialutrustning behöver borra hål i tanken 
innan överpumpning kan ske.   
I augusti larmades kemenheten i Perstorp 
till hamnen i Trelleborg där en tankbil lastad 
med den frätande syran järntriklorid råkat ut 
för ett läckage ombord på fartyget Peter Pan. 
Fartyget var på väg från Travemünde och 
var förhållandevis nära hamnen när läckaget 
upptäcktes. Genom insatsen förhindras en 
tredjedel av lasten från att hamna i havet. 

För Avancerad indikering handlar upp
dragen om att genomföra direktanalyser 
på skadeplats för att identifiera ämne och 
fastställa om det är skadligt för människa och 
miljö. Här är det ofta fråga om förekomst av 
okända farliga ämnen som uppstått genom 
olycka eller uppsåt. 

Kemenheten i Perstorp tar hand om utsläpp av järntriklorid ombord på en färja i Trelleborgs hamn. 
Foto: Leif Hylander
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Sök och räddning

För att öka beredskapen/beredskapsför
mågan startade MSB 1 januari 2019 för
stärkningsresursen Nusar, MSB:s nationella 
förstärkningsresurs för urban sök och rädd
ning. Nusar består av specialutbildade och 
specialutrustade team från fyra olika avtals
kommuner, hundsök via Svenska Bruks
hundsklubben och byggnadsteknisk expertis. 
Resursen kan stödja de lokala räddnings
tjänsterna att rädda människor vid stora 

komplexa räddningsinsatser med kollapsade 
byggnadskonstruktioner, orsakade av till 
exempel naturkatastrofer, olyckor, terrordåd 
eller krig. 

Under 2019 har Nusar aktiverats ett flertal 
gånger, exempelvis vid en storbrand i Malmö 
där räddningstjänsten Syd begärde stöd med 
främst byggnadsingenjörer för att kunna 
säkra byggnaden. Nusar larmades också ut 
till en arbetsplatsolycka i Stockholm där ett 
dräneringsdike hade fallerat och jordmassor 
halvt begravt en man. 

Moment under Nusar-övning. Foto: Anna Sjödin
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Jämställdhet
Jämställdhet är ett av MSB:s  tvärgående 
 perspektiv och genomsyrar myndig hetens 
insatser och samarbeten i och med andra 
länder. MSB arbetar kontinuerligt med 
att integrera jämställdhetsperspektiv i 
 insatsverksamheten, ett arbete som grundas 
bland annat på skrivelser i regleringsbrevet 
som innefattar uppdraget för jämställdhets
integrering i myndigheter och Sveriges 
 nationella handlingsplan för  genomföran de 
av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
kvinnor, fred och säkerhet (1325agendan) 
2016–2020. Detta innefattar att ta hänsyn till 
och verka i enlighet med FN:s Säkerhetsråds 
agenda gällande kvinnor, fred och säkerhet. 
För att stärka omvärldsbevakningen och 
den strategiska påverkan inom området har 
MSB under året förhandlat samarbetsavtal 
med FN:s jämställdhetsenhet (UN Women) 
och FN:s befolkningsfond (UNFPA). Båda 
 avtalen är idag påskrivna och en samarbets
dialog har etablerats med UN Women.

Internt arbetar MSB mot en målbild att 
samtliga operativa leveranser inom det 
internationella insatsområdet ska bidra till 

 jämställdhet och anpassas utifrån ett  genus 
och mångfaldsperspektiv år 2022.  Under 
året har MSB arbetat enligt det ramverk 
som togs fram under 2018 och fokuserar 
på  jämställdhet och förebyggande av köns
relaterat våld i den operativa verksamheten 
för åren 2018–2022. Ramverket omfattar 
de fyra enheter som är involverade i insats
verksamheten och syftar till att klar göra 
MSB:s målsättningar, vägledande  prin ciper, 
styrdokument och ansvarsfördelning i  arbetet 
med jämställdhet och förebyggande av 
könsbaserat våld. Ramverket fokuserar på 
den operativa verksamheten och stödet till de 
aktörer och den befolkning som är målgrupp 
för verksamheten. Det övergripande målet 
är att år 2022 bidrar alla MSB:s operativa 
leveranser till jämställdhet och är anpassade 
utifrån ett genusperspektiv. 

I detta kapitel ges exempel på MSB:s 
övergripande arbete med att integrera 
 jämställdhetsperspektiv i insatsverk
samheten under året. För exempel på 
insatsnivå, se övriga kapitel. 

Foto: Hanna Norell
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Ökad könsbalans  
och expertis inom  
jämställdhet och  
könsbaserat våld 

MSB har under 2019 fortsatt arbetet med att 
öka andelen kvinnor i insatsverksamheten 
med en långsiktig målsättning om en jämn 
könsfördelning motsvarande 40–60 procent 
av vardera kön. Den mer kortsiktiga målsätt
ningen är att andelen kvinnor som deltar i in
sats ska motsvara minst andelen kvinnor som 
är registrerade i MSB:s resursbas. Den siffran 
är för närvarande 34 procent, vilket innebär 
en ökning med 1,7 procent sedan föregående 
år. Likaså har andelen kontrakt som utfärdats 
till kvinnor inom insatsverksamheten ökat 
sedan föregående år, från 30 till 34,3 procent 
av det totala antalet  utställda kontrakt. Av 
totalt 80 årsarbetskrafter som genomförts 
på heltidskontrakt inom insatsverksamheten 
2019, svarade kvinnor för 22,5 procent, vilket 
däremot är en procentuell minskning med 2,8 
procent från föregående år.

De senaste åren har insatser av expertis 
inom jämställdhet och könsrelaterat våld 
minskat något jämfört med föregående år 
och antalet utskickade experter har därför 
också varit lägre. Då MSB även mött vissa 
utmaningar vad gäller tillgängligheten hos 
experter i resursbasen genomfördes en 
analys för att förstå bakgrunden till det
ta. För att öka tillgången på expertis och 
därmed MSB:s förmåga att svara upp mot 
förfrågningar från partnerorganisationer har 
myndig heten under 2019 förstärkt resurs
basen med ytterligare 21 experter (totalt 40) 
inom könsbaserat våld. 

Övriga profiler som MSB framförallt 
har förstärkt resursbasen med under 2019 
återfinns inom områdena informations
hantering, sjukvård och värdlandsstöd. 
Totalt har 144 personer nyregistrerats under 
året, varav 46,5 procent var kvinnor. Nivån 
ligger därmed inom målbilden för jämställd
hetsintegreringen där fördelningen 40/60 
anses indikera en jämn könsbalans. 

Foto: Hanna Norell
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Kunskapshöjande  
verksamhet

MSB strävar efter att all personal ska ha 
kunskap om kvinnor, män, flickor och  pojkars 
olika behov och roller i krissituationer. Den 
obligatoriska introduktionsut bildningen för 
individer i resursbasen innefattar en grund
läggande utbildning i jämställdhet och 
mångfalds aspekter i insatsverksamheten, 
resolution 1325 och 1820, samt förebyggande 
av könsbaserat våld. Under 2019 deltog 56 
 personer i introduktionsutbildningen varav 
närmre hälften, 46 procent, var kvinnor. 
Ambitionen på sikt är att minst 40 procent av 
resursbasen ska utgöras av kvinnor. 

För att bidra till jämställdhet och uppnå 
största möjliga kvalitet och effekt i insats
verksamheten integreras frågor som belyser 
olika behov kopplat till genus, ålder och an
dra relevanta faktorer även i MSB:s övriga in
satsrelaterade utbildningar. Detta åter speglas 
i mål och innehåll för kurser, både i teori och 
praktisk tillämpning, och följs upp vid utvär
dering. Under 2019 utvecklades och genom
fördes exempelvis en  kapacitetshöjande kurs 
i genus och miljö för planarkitekter (Gender 
and Environment for Site Planners) med gott 
resultat.

Under 2019 har MSB färdigställt revide
ringen myndighetens jämställdhetshandbok 
som numera finns tillgänglig för insats
personal och intern personal på MSB. 
Handboken är framtagen i nära samar
bete med samarbetspartners och erbjuder 
praktiska verktyg för arbetsmetoder som 
datainsamling, jämställdhetsanalys, projekt
planering, utbildning och rekrytering samt 
tematiska råd för experter inom olika 
områden. MSB har även inlett arbetet med 
att ta fram en svensk motsvarighet till 
jämställdhetshandboken som kommer att 
användas vid utbildningen av, och som stöd 

för, personer inom den nationella insats
verksamheten. 

Bland övriga exempel från MSB:s  arbe te 
kopplat till kunskap på jämställdhets
området kan nämnas att myndigheten under 
20182019 initierat ett arbete för att stärka 
 kunskapen om förebyggande och hantering 
av sexuella trakasserier och utnyttjande i 
insats verksamheten. Därtill har MSB under 
året rekryterat en ny jämställdhetshand
läggare/rådgivare som ska stödja insats
verksamheten. Slutligen har jämställdhets
integrering varit ett närvarande perspektiv 
i MSB:s planering och förberedande arbete 
inför totalförsvarsövningen 2020 och på så 
sätt kopplats till de aktörsspecifika målen för 
TFÖ 2020.

Graderingssystem  
för jämställdhet
Under 2019 har MSB genomfört en översyn 
av graderingssystemet för jämställdhet som 
sjösattes 2016. Verktyget har bidragit till att 
insatser graderats efter påverkansmöjlighet på 
jämställdhet och utsatta gruppers situation. 
Beroende på nivå har insatserna därefter följt 
olika rutiner för integrering av jämställdhets
frågor genom projektcykeln, från planerings
fas, uppföljning och rapportering. Av MSB:s 
184 insatser under 2019 bedöms 8 ha hög 
jämställdhetspåverkan och 57 medel. Viktigt 
att poängtera är att hög eller medelgrade
ring inte behöver betyda att hela insatsen har 
ett jämställdhetsfokus, utan kan till exempel 
innebära att åtminstone en av sekondering
arna till en insats är till en position som 
bedöms ha stora respektive medelstora på
verkansmöjligheter. Årets översyn granskade 
användningen av verktyget och bidrog med 
värdefulla rekommendationer för att för
bättra jämställdhetsintegrering i insatserna 
både vad gäller hantering och resultat i fält. 
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I detta kapitel redovisas statistik för MSB:s insatser under 2019, inklusive 

den ekonomiska redovisning som efterfrågas specifikt för denna rapport i 

MSB:s regleringsbrev.

Tabell 1. Antal insatser per insatskategori 2017–2019

Insatskategori 2019 2018 2017

Humanitära insatser 73 73 73

Humanitär minhantering 3 5 5

Tidig återuppbyggnad 3 0 5

Civil konflikthantering 27 26 24

Stärkande av katastrofberedskap 9 18 18

Totalt bistånd 115 122 125

Nationella stödinsatser 65 91 36

Insatser i icke biståndsland 4 1 3

Totalt icke bistånd 69 92 39

Summa samtliga insatser 184 214 164

MSB har under 2019 genomfört 184 insat
ser, varav 115 internationella biståndsin
satser och 69 insatser i Sverige och i icke 
biståndsländer.

Minskningen av antalet internationella 
biståndsinsatser har skett främst inom om
rådet stärkande av katastrofberedskap. Detta 
är delvis en konsekvens av att vissa typer 
av insatser som tidigare år redovisats inom 
detta område numera redovisas inom om
rådet humanitära insatser, som en följd av 
förändrade arbetssätt inom MSB. Vidare har 
MSB under de senaste åren fått i uppdrag 

att genomföra ett antal omfattande insatser 
inom området stärkande av katastrofbered
skap. Även om insatserna således är färre 
så är den totala omfattningen av insatserna 
ändå större än tidigare.

Antalet nationella insatser har återgått till en 
mer normal nivå 2019 efter att ha stigit kraftigt 
under 2018, som en konsekvens av det stora 
antalet skogsbränder under sommaren 2018. 
Den nya förstärkningsresursen med heli
koptrar till stöd för nationell skogsbrandsbe
kämpning står för mer än hälften av det totala 
antalet nationella insatser under 2019.
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FN-organ 2019 2018 2017

WFP 20 19 20

UNICEF 17 15 18 

UNHCR 14 18 18

OCHA 11 6 9

IOM 8 10 6

UNDP 6 14 12

UNMAS/UNOPS 5 11 9

Summa 81 93 92

Tabell 2. Antal insatser per samarbetspartner inom FN 2017–2019

MSB är så kallad standby partner till ett antal 
FNorgan, för att snabbt kunna bidra med 
stöd vid behov. Dessa partner är de vanli
gaste 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 ligger på en något 

lägre nivå under 2019 jämfört med de föregå
ende två åren. Denna siffra varierar naturligt 
mellan olika år, inte minst beroende på vilka 
typer av humanitära krissituationer som upp
kommer under året.

FN:s livsmedelsprogram (WFP) är den 
största mottagaren av stöd från MSB mätt 
som antalet insatser. Så har varit fallet under 
hela den gångna treårsperioden.

Tabell 3. Antal biståndsinsatser per insatsland 2019

Insatsland Antal insatser

Sydsudan 12

Mocambique 9

Bangladesh 8

Nigeria 8

Uganda 7

Tchad 6

Etiopien 4

Kamerun 4

Övriga länder 57

Summa 115
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Under 2019 genomförde MSB totalt 115 bi
ståndsinsatser i 42 länder. I tabell 3 redovisas 
de länder där MSB genomfört flest insatser. 
Sydsudan är det land där MSB haft flest antal 
pågående insatser under året. Merparten av 
insatserna i Sydsudan är individuella sekon
deringar till FNorgan som arbetar med att 
möta den svåra humanitära situationen i lan

det. I slutet av året påbörjades också förbere
delserna för ett mer omfattande boende och 
kontorsstöd till Sydsudan.

Under 2019 stod de åtta största insatslän
derna (mätt som antal insatser per land) för 50 
procent av antalet insatser. Detta är en minsk
ning jämfört med föregående år då motsva
rande siffra var 64 respektive 53 procent.

Tabell 4. MSB:s finansiärer och intäkter för internationella insatser 2017–2019 (mnkr)

Finansiär 2019 2018 2017

Sida 95,4 80,8 135,5

Regeringskansliet 58,4 56,3 41,4

FN 2,8 6,7 2,3

EU 8,3 5,3 6,6

Kustbevakningen - - 1,0

Totalt 164,9 149,0 186,8

Det totala kostnadsutfallet för MSB:s interna
tionella insatsverksamhet var under 2019 164,9 
mnkr. En förklaring till ökningen jämfört med 
föregående år är flera större insatser inom 
resiliensområdet med finansiering från Sidas 
utvecklingsbistånd. Att verksamhetens ekono
miska omfattning skulle bli större under 2019 
jämfört med 2018 var också väntat, med tanke 
på att 2018 var ett år då resurser ompriorite
rades från internationellt till nationellt arbete 
under sommarmånaderna på grund av de 
omfattande skogsbränderna i Sverige.

Av 2019 års utfall för internationella insatser 
avser 158,5 mnkr insatser genomförda med 
biståndsfinansiering, medan 6,4 mnkr avser 
insatser i icke biståndsländer.

MSB bedömer att den internationella verk
samhetens omfattning kommer att öka 2020 
jämfört med 2019, då flera stora insatser var i 
förberedelsefas eller tidig implementeringsfas 
vid årsskiftet 2019/2020.
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Tabell 5. Kostnader för insatsverksamhet inom civil krishantering 2019 (mnkr)

Insats Belopp (mnkr)

Insatser FN

UNMAS Colombia 4,4

ETB-stöd till fredsfrämjande insatser 0,6

Insatser EU

EUCAP Somalia 7,1

EUAM Irak 4,4

EUMM Georgien 3,2

EUAM Ukraina 2,5

EULEX Kosovo 2,1

EUPOL COPPS 1,7

EUCAP Sahel Niger 1,4

EUBAM Libyen 1,4

Insatser OSSE

OSSE Tadzjikistan 1,8

OSSE Ukraina 0,8

Insatser övrigt

TIPH Västbanken 1,6

Personal till högkvarter

EU 9,5

OSSE 2,6

Övrigt

Insatsnära verksamhet 4,2

Förvaltningskostnader 5,9

Summa 55,0

Insatsfinansieringen till området civil krishan
tering styrs av ett särskilt regleringsbrev och 
särredovisas därför ovan. Kostnaderna för 
MSB:s arbete inom verksamhetsområdet har 

under 2019 fördelat sig enligt siffrorna i ta
bell 5. De totala kostnaderna uppgår till 55,0 
mnkr, vilket kan jämföras med 56,3 mnkr för 
2018 och 41,4 mnkr för 2017.



55Insatsverksamheten 2019

Insatsstatistik och ekonomisk redovisning 

Tabell 6. Kostnader per organisation finansierat av Sida 2017–2019 (mnkr)

Organisation 2019 2018 2017

WFP 18,4 21,7 40,3

OCHA 7,0 3,2 7,3

IOM 6,5 11,3 37,1

UNICEF 9,1 7,7 12,0

WHO - 0,4 1,7

UNHCR 19,4 11,7 15,7

UNDP 8,6 11,1 6,5

EU 0,8 0,2 0,1

Röda korset - 0,3 1,9

UNMAS 3,6 7,8 3,4

UN Women - - 3,5

UNOPS - 1,0 2,0

Nationella myndigheter och ITP-projekt 16,4 2,6 1,3

Nethope 0,8 - -

Övrigt 4,8 1,8 2,7

Summa 95,4 80,8 135,5

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

Under 2019 är FN:s flyktingorgan 
 (UNHCR) den största mottagaren, vilket för
klaras av att en större boende och kontors
stödsinsats pågått i Centralafrikanska republi
ken (CAR) under året och denna registreras 

som stöd till UNHCR i dessa siffror. Den 
stärkta humanitära närvaro som insatsen för
väntas resultera i väntas dock komma många 
fler organisationer till nytta.

Den väsentligt högre siffran 2019 
för  posten Nationella myndigheter och 
 ITPprojekt innehåller omfattande insatser 
för stärkt resiliens med finansiering från 
 Sidas utvecklingsbistånd. I övrigt består 
 finansieringen från Sida i huvudsak av 
 humanitära medel.
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Land Belopp (mnkr) Land Belopp (mnkr)

Afghanistan 1,7 Mali 0,5

Albanien 2,4 Mauretanien 2,9

Bangladesh 2,6 Mocambique 4,9

Bolivia 2,3 Niger 2,4

Centralafrikanska rep. 14,3 Nigeria 5,4

Colombia 5,2 Palestina 3,4

DR Kongo 1,6 Serbien 1,1

Etiopien 2,1 Somalia 7,9

Georgien 3,2 Sydsudan 10,4

Irak 13,9 Syrien 2,3

Jemen 0,1 Tadzjikistan 1,8

Jordanien 2,6 Tchad 3,5

Kamerun 5,7 Thailand 2,3

Kosovo 2,1 Turkiet 0,4

Libanon 1,5 Uganda 6,5

Libyen 1,4 Ukraina 3,3

Malawi 1,3 Övrigt 41,8

Summa 164,9

Tabell 7. Kostnader per insatsland 2019 (mnkr)

Tabell 7 visar kostnader under 2019 för inter
nationell insatsverksamhet uppdelad per land 
som stödet avsett (länder i bokstavsordning). 
Siffrorna inkluderar även anslagsfinansiering 
för insatser inom området civil krishantering 
(även separat redovisade i tabell 5 ovan).

Största insatsland under 2019 mätt som 
kostnader för insatser är CAR. Orsaken är 
genomförandet av en omfattande boende 
och kontorsstödsinsats vilket är en insats
typ som medför stora kostnader. Övriga 

insatsländer med ett utfall överstigande 10 
mnkr är Irak och Sydsudan.

Den stora post som kategoriserats som 
Övrigt består av insatser som inte kan kopp
las till ett enskilt land. Det gäller exempelvis 
insatser med regionalt fokus och insatser till 
högkvarter. Här återfinns också utfallet för 
förvaltningskostnader och insatsnära verk
samhet inom civil krishantering.

I enlighet med särskilt villkor i MSB:s 
 regleringsbrev får MSB nyttja maximalt 
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Tabell 8. Nyttjande av biståndsmedel för finansiering av beredskap och indirekta  
kostnader för biståndsinsatser 2019 (mnkr)

Verksamhet Belopp (mnkr)

Avdelningsledning 5,0

Insatser 21,2

Operativ personal 27,8

Logistik och materiel 26,3

Omvärldsanalys 13,7

Overhead 17,1

Summa 111,2

115 mnkr under 2019 av medel som avräknas 
från biståndsramen för finansiering av bered
skap och indirekta kostnader för biståndsin
satser. Nyttjandet av dessa medel under året 
redovisas i tabell 8.

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

Området Insatser avser huvudsakligen 
personalkostnader vid MSB:s enhet för 
insatser. Stora delar av enhetens verksamhet 
finansieras via externa medel, nämligen allt 
arbete som är att betrakta som direkt in
satsverksamhet 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 internationella insatser. Dessa 
ansvarar även för strategisk utveckling till
sammans med MSB:s partners, bedömning 
av inkommande insatsförfrågningar, övergri
pande 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 opera
tiva leveranser samt arbete som bedrivs för 
att stärka kvaliteten i insatser inom ett antal 
tvärgående områden såsom jämställdhet, 
miljö och utveckling av resultatstyrning. Även 
proaktivt arbete tillsammans med MSB:s 
partners finansieras här, vilket till exempel 
kan handla om att tillsammans med FNor
ganisationer besöka utsatta områden för att 
på plats skaffa en bättre bild över på vilket 
sätt MSB:s kompetens skulle kunna komma 
till användning i form av insatser.

Operativ personal omfattar 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 insatsförfrågningar rekrytera 
personal från resursbasen till de specifika 
insatserna. Här finns också kostnader för 
utbildnings och övningsverksamhet för den 
operativa personalen, liksom kostnader för 
det fysiska och psykosociala hälsostöd som 
ges till personal på insats av anställda vid 
enheten.

Området Logistik och materiel omfattar 
personal, materiel och lokalkostnader vid 
MSB:s enhet för logistik och  stödresurser. 
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Verksamheten inbegriper bland annat 
 anskaffning, hantering och underhåll av den 
omfattande materiel som krävs för att bered
skapen för insatsverksamheten ska upprätt
hållas. 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 materieltransporter som 
behöver finnas tillgängliga för att verksam
heten ska fungera.

Omvärldsanalys handlar om  delfinansiering 
av huvudsakligen personalkostnader vid 
 MSB:s enhet för omvärld och beredskap. 
 Enheten håller löpande bevakning på 
 omvärldsfaktorer av betydelse för insats
verksamheten och upprätthåller funktionen 
tjänsteman i beredskap, som bland annat har 
till uppgift att upptäcka, verifiera och larma 

vid händelser av betydelse. Vidare utförs 
fördjupade analyser av omvärldsutvecklingen. 
Av särskild betydelse för insatsverksamheten 
är de säkerhetsanalyser som utförs och som 
är en förutsättning för MSB:s beslutsfattan
de inför beslut om insatser, då insatserna 
ofta sker i säkerhetsmässigt  utmanande 
miljöer. Inom området finns också kost
nader 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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ADPC Asian Disaster Preparedness Center

AHA Centre Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster 
management

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

BRDR Building Resilience through inclusive and climate-adaptive Disaster 
Risk Reduction in Asia Pacific

CAR Centralafrikanska republiken

CIS Communication and Information Systems

CPCC Civilian Planning and Conduct Capability

CRRF Comprehensive Refugee Response Framework

DDR Disarmament, Demobilisation, Reintegration

DG DEVCO Directorate-General for International Cooperation and Development

DR Kongo Demokratiska republiken Kongo

EEAS European Exernal Action Services

EOD Explosive Ordnance Disposal

ERCC Emergency Response Coordination Centre

ERW Explosive Remnants of War

ETB Emergency Trauma Bag

ETC Emergency Telecom Cluster

EU Europeiska Unionen

EUAM Irak EU:s rådgivande insats i Irak

EUAM Ukraina EU:s rådgivande insats i Ukraina

EUBAM Rafah EU:s gränsstödsinsats i Palestina

EUCAP Sahel Niger EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger

EUMM Georgien EU:s övervakningsinsats i Georgien

EUPOL COPPS EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten

FAO FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

FN Förenta Nationerna

GIS Geografiskt informationssystem
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ICD Iraqi Civil Defense

ICT Information and Communications Technology

IED Improvised Explosive Device

IOM FN:s organisation för migration

IPA Instrument for Pre-accession Assistance

IPA DRAM Instrument for Pre-accession Assistance Disaster Risk Assessment 
and Mapping in the Western Balkans and Turkey

ITP DRM International Training Programme for Disaster Risk Management

JCC Kurdiska regionala regeringens krissamordningsmyndighet (Joint 
Crisis Coordination Center)

JCMC Joint Coordination and Monitoring Center

LACER Leveraging ASEAN Capacities for Emergency Response

OCHA FN:s organisation för humanitär samordning

OSSE Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

RISE Reducing Risks in Serbia through improved Emergency Manage-
ment Coordination

SEM Sector for Emergency Management

SFM Sendai Framework Monitor

SOC Security Officials Course

TIPH Temporary International Prescence in Hebron

UCPM Union Civil Protection Mechanism

UN Women FN:s jämställdhetsenhet

UNDAC FN:s behovsbedömningsstyrka

UNDP FN:s utvecklingsprogram

UNDRR FN:s katastrofriskreduceringsorgan

UNDSS FN:s säkerhetsorganisation

UNFPA FN:s befolkningsfond

UNHCR FN:s flyktingorgan

UNICEF FN:s barnfond

UNMAS FN:s minröjningsorgansiation

UNSMS FN:s säkerhetshanteringssystem

WASH Vatten, sanitet och hygien

WFP FN:s livsmedelsprogram

WHO FN:s världshälsoorganisation
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