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Framtida utmaningar för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
Inträdesanförande i KKrVA avd V den 18 maj 2010
av Helén Jarlsvik

den 1 januari 2009 etablerades Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB. Den har en relativt omfattande han-
terande verksamhet. Samordningsuppdra-
get är delvis ett arv från Krisberedskaps-
myndigheten, KBM, även om MSB har fått 
ett något starkare mandat att stödja sam-
ordningen av andra myndigheters åtgärder 
under en kris än vad KBM hade.1 Insats-
uppdraget har sin grund i den verksamhet 
som Statens räddningsverk, SRV, ansva-
rade för.
 I MSB hanteras samordnings- och in-
satsverksamheten samlat, oavsett om den 
har ett nationellt eller internationellt fokus. 
Fördelar och nackdelar med att integrera 
all hanterande verksamhet på detta sätt har 
varit föremål för debatt alltsedan Försvars-
beredningen föreslog tillskapandet av en 
ny myndighet i januari 2006. 
 Försvarsberedningen konstaterade själv i 
En strategi för Sveriges säkerhet att en ny 
sammanhållen myndighet skulle kunna bi-
dra till att sudda ut den alltmer konstlade 
gränsen mellan olyckor och kriser, att den 
skulle vara mer trovärdig i sitt planeringsar-
bete genom att ha en egen operativ förmåga 
och att den skulle ge både kommuner och 
internationella aktörer en mindre komplex 
myndighetsstruktur att förhålla sig till.2

 Den kommitté som så småningom till-
sattes för att etablera MSB fick uppgiften 

att skapa en myndighet som tog över mer-
parten av de uppgifter som de tidigare myn-
digheterna hade ansvarat för, men med en 
mer begränsad ekonomisk ram.3 Även i det-
ta skede var således integrering och synergi-
effekter viktiga ledord. I MSB:s första regle-
ringsbrev lyftes t ex vikten av att integr era 
beredskapen för nationella och internatio-
nella insatser fram.4

 Samtidigt blev det tydligt i regleringsbre-
vet att regeringen var ambivalent till integre-
ringen. Den internationella insatsverksam-
heten genomförs inom ramen för Sveriges 
biståndspolitik och regeringen underströk 
därför att även om beredskapen för natio-
nella och internationella insatser ska inte-
greras måste MSB kunna särredovisa de 
kostnader som avser just biståndsverksam-
het. 
 Tveksamheter till att integrera samord-
ning och insatser – nationella såväl som in-
ternationella – har slutligen också märkts 
internt bland medarbetare som har sett sina 
frågor hamna i en ny kontext och därmed 
delvis i skuggan av annan verksamhet.
 I detta anförande kommer fem framti-
da utmaningar för MSB:s hanterande verk-
samhet att lyftas fram. Fördelar och nack-
delar med att integrera verksamhet som 
tidigare har hanterats separat är något som 
löper som en röd tråd i de utmaningar som 
uppmärksammas. 
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Anförandet inleds med en kort introduk-
tion till MSB:s hanterande verksamhet. 
Därefter diskuteras följande fem utma-
ningar; 

  att genomföra insatser på ett be-• 
hovsanpassat sätt

  att tillhandahålla praktiska verk-• 
tyg för samordning 

  att skapa en tydlig och effektiv • 
intern organisation  

 att utveckla förmågor på ett kost-• 
nadseffektivt sätt 

  att vara en aktiv aktör i Europa • 
och världen

MSB:s hanterande  
verksamhet5

MSB:s hanterande verksamhet vilar på två 
ben – samordning och insats. Myndigheten 
ska kunna stödja samordningen av andra 
myndigheters åtgärder och genomföra egna 
insatser, både i Sverige och internationellt. 
MSB tar aldrig över ansvaret från andra 
berörda aktörer, utan skapar bara förut-
sättningar för dessa att agera och hantera. 
Detta gäller både samordnings- och insats-
verksamheten.
 Insatsuppdraget innebär att MSB till-
handahåller materiella och personella re-
surser som utgör en förstärkning av, och 
ett stöd till, de aktörer som har ett hu-
vudansvar för den uppkomna situationen. 
Dessa aktörer kan vara allt från en svensk 
kommun till ett FN-organ, om det hand-
lar om en humanitär katastrof i ett land 
med begränsad egen förmåga. MSB för-
medlar sina resurser i olika typer av insat-
ser och har ett mandat att genomföra så-
väl nationella stödinsatser och insatser till 
stöd för personer med hemvist i Sverige vid 
katastrofer utomlands som humanitära in-
satser, minhanteringsinsatser och insatser 

inom områdena civil konflikthantering, ti-
dig återuppbyggnad och stärkande av ka-
tastrofberedskap. 
 Samordningsuppdraget innebär att MSB 
tillhandahåller olika typer av mötesfora, 
informationskanaler etc som bidrar till 
att alla berörda aktörer får en gemensam 
plattform att agera utifrån. MSB ser till 
att myndigheter får en möjlighet att koor-
dinera sitt beslutsfattande och därigenom 
hantera den uppkomna situationen på ett 
mer samstämmigt sätt. Detta gör MSB bl a 
genom att arrangera s k samverkanskon-
ferenser där myndigheter får en möjlighet 
att utbyta information om det uppkomna 
läget, tillgängliga resurser och vidtagna åt-
gärder. MSB bidrar också till att berörda 
myndigheter får en möjlighet att gå ut med 
samordnad information till allmänheten 
och därigenom undvika onödig oro. Här 
spelar den myndighetsgemensamma webb-
platsen Krisinformation.se och den s k tele-
fontjänsten dit allmänheten kan vända sig 
med frågor en viktig roll. 
 Under MSB:s inledande år som myn-
dighet har ett flertal insatser och samord-
ningsaktiviteter genomförts. Merparten av 
insatserna har varit av mindre omfattande 
karaktär där MSB har skickat iväg enskil-
da experter, men även komplexa insatser 
som de efter jordbävningarna på Haiti och 
Chile har genomförts. Till Haiti skickade 
MSB bl a ett materieltungt s k basläger för 
FN:s personal och till Chile ett antal bro-
ar. Av de händelser som har föranlett sam-
ordningsaktiviteter från MSB:s sida har 
hanteringen av influensan H1N1 varit den 
enskilt mest komplexa händelsen, tillsam-
mans med hanteringen av den vulkanaska 
som lamslog flygsektorn i Europa efter ett 
vulkanutbrott på Island. Även snöoväder 
och höga flöden har föranlett samordnings- 
och insatsaktiviteter från MSB:s sida. 
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Att genomföra insatser på ett 
behovsanpassat sätt

Den första utmaningen som MSB:s hanter-
ande verksamhet står inför handlar om att 
genomföra insatser på ett behovsanpassat 
sätt. Oavsett om det är ett FN-organ eller 
en svensk kommun som MSB stödjer mås-
te de insatsförmågor som MSB tillhandahål-
ler vara dimensionerade efter de behov som 
finns.
 Alltsedan SRV genomförde sin första in-
ternationella insats i Armenien 1988 har 
den internationella verksamheten utvecklats 
vid sidan av övrig verksamhet på myndighe-
ten inom ramen för Sveriges biståndspolitik. 
Idag har MSB således flera insatsförmågor i 
sin verktygslåda som inte har ett direkt sam-
band till myndighetens nationella kärnkom-
petens. Basläger som bidrar till ökad sam-
ordning i FN-systemet och temporära skydd 
för flyktingar är två exempel på sådana för-
mågor. 
 Dessa förmågor har utvecklats givet de 
behov som finns internationellt och MSB:s 
(tidigare SRV) långa erfarenhet som ge-
nomförandeaktör. Därför är det naturligt, 
utifrån ett biståndspolitiskt perspektiv, att 
MSB är fortsatt verksam även inom områ-
den som ligger utanför myndighetens natio-
nella kärnkompetens. Om internationella 
insatser enbart genomfördes baserat på det 
som är myndighetens nationella uppdrag, 
i integreringens anda, skulle verksamheten 
begränsas på ett onödigt sätt.
 Samtidigt kan det finnas skäl att i högre 
utsträckning än tidigare utforma internatio-
nella förmågor efter det som är MSB:s na-
tionella kärnkompetens. Internationella be-
hov kan mycket väl sammanfalla med det 
som är myndighetens nationella styrka. Ett 
exempel på detta är katastrofriskreducer ing, 
ett viktigt framtidsområde i det internatio-
nella katastrofarbetet som går ut på att stär-

ka andra länders förmåga att själva förebyg-
ga och hantera katastrofer.6 Jordbävningen 
på Haiti visar på ett mycket tydligt sätt var-
för katastrofriskreducerande insatser är vik-
tiga. Jordbävningen hade skapat mind re 
förödelse i ett mer utvecklat land som hade 
byggt bort risker i förväg. I ett mer utvecklat 
land hade också sök- och räddningsinsatser 
kunnat inledas av landet själv i ett mycket 
tidigare skede än de insatser som det inter-
nationella samfundet stod för – efter att ha 
brottats med stora logistiska problem. Allt 
detta talar för att världssamfundet måste ar-
beta mer aktivt med att stärka utsatta län-
ders egen förmåga att förebygga och hantera 
katastrofer. Sådant arbete motsvarar i prak-
tiken det som är MSB:s samlade nationel-
la kärnkompetens. Myndigheten är således 
mycket väl rustad att axla en central roll i det 
internationella framtidsområdet katastrofris-
kreducering. Med det djupa och breda man-
dat som MSB har handlar det inte enbart om 
att arbeta inom sektorn räddningstjänst utan 
också om att utveckla mer sektorsövergri-
pande strukturer. Arvet från både SRV och 
KBM spelar således en viktig roll. 
 Om MSB i ökad utsträckning baserar 
sina internationella insatser på det som är 
myndighetens nationella kärnverksamhet 
skulle MSB bli mer lik andra civila utsänd-
ande myndigheter som t ex Polisen och 
Domstolsverket. Detta är myndigheter som 
till skillnad från t ex Folke Bernadotteaka-
demin, FBA, har en tydlig nationell grund 
att stå på. Nackdelarna med en sådan ut-
veckling, som övriga utsändande myndig-
heter redan brottas med, är att de experter 
som måste ianspråktas internationellt har 
viktiga uppgifter nationellt. Om MSB inte 
utnyttjar sitt samlade nätverk på lokal, re-
gional och nationell nivå vid rekrytering-
en av experter till katastrofriskreduceran-
de insatser finns det således en risk för att 
myndigheten dräneras på experter. 
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 Under rätt förutsättningar kan MSB:s 
nationella kärnverksamhet således befruk-
ta den internationella insatsverksamheten. 
Omvänt gäller också att MSB:s långa erfa-
renhet av, och beredskap för, internationel-
la insatser kan nyttiggöras nationellt. Led-
nings- och stabsstöd är ett område där MSB 
har viktiga internationella erfarenheter – 
inte minst genom den s k stödstyrkan – som 
skulle kunna nyttiggöras nationellt.7 Kom-
muner, men även andra myndigheter, som 
drabbas av kriser inom sitt ansvarsområde 
kan ibland behöva stärka sina lednings-
funktioner. När t ex Jordbruksverket drab-
bades av den s k blåtungekrisen för ett par 
år sedan vände sig myndigheten till dåvar-
ande KBM för stöd inom området ledning 
och stab. Här finns en nisch för MSB som 
än så länge är outvecklad.
 Internationellt erbjuder MSB ofta kom-
plext sammansatta moduler bestående av 
både personella och materiella resurser. 
Detta är en utveckling som delvis har drivits 
framåt av det alltmer intensiva EU-samar-
betet där Sverige har ansökt om medel för 
modulutveckling. I MSB:s nationella insats-
verksamhet är sådana komplext samman-
satta moduler inte lika vanliga. När MSB 
stödjer en svensk kommun idag är t ex in-
slaget av personal som är särskilt utbildad 
i att hantera den förstärkningsmateriel som 
kommunen får ta del av relativt begränsat. 
Här finns således ytterligare en möjlighet att 
utveckla den nationella insatsverksamheten 
utifrån de erfarenheter som kan dras från 
MSB:s internationella verksamhet. 
 En fördel med detta är bl a att det blir 
mer resurseffektivt om inte alla räddnings-
tjänster behöver utbildas i hanteringen av 
materiel för s k ”sällan-händelser” som t ex 
omfattande skogsbränder och oljeutsläpp. 
En nackdel är att MSB reducerar kommu-
ners incitament att ta sitt eget ansvar. Mo-
dulutvecklingen inom EU där medlemslän-

derna utvecklar förmågor som ska kunna 
ställas till andra länders förfogande, och 
därigenom öka säkerheten i Europa, kan 
paradoxalt nog få en motsatt effekt om de 
förmågor som utvecklas gör att svenska 
kommuner satsar mindre på att själva redu-
cera risker och stärka förmågan att hantera 
olyckor och kriser. 

Att tillhandahålla praktiska 
verktyg för samordning
Den andra utmaningen som MSB:s hanter-
ande verksamhet står inför handlar om att 
tillhandahålla praktiska verktyg för sam-
ordning. MSB måste utforma sin stödjande 
samordningsroll så att stödet blir något som 
andra myndigheter med självklarhet efter-
frågar vid en inträffad händelse. 
 KBM hade en relativt begränsad opera-
tiv roll. I jämförelse med MSB:s insatsverk-
samhet fanns det därför få utvecklade sam-
ordningsverktyg och förmågor att tillgå när 
MSB etablerades. För att MSB ska kunna ge 
konkretion åt samordningsrollen är det vik-
tigt att fler praktiska och efterfrågade verk-
tyg utvecklas. Sannolikt har MSB mycket 
att vinna på att nyttiggöra erfarenheter från 
den internationella insatsverksamheten där 
FN:s samordningsorgan OCHA har ungefär 
samma typ av stödjande samordningsroll 
som MSB – fast med många års längre er-
farenhet av komplexa katastrofer.8 Här kan 
således den samlade hanteringen på MSB av 
både internationella insatser och nationell 
samordning skapa ett mervärde.
 MSB:s arbete med att befrämja samord-
nad information till allmänheten är idag re-
lativt utvecklat med etablerade verktyg som 
t ex Krisinformation.se och den s k telefon-
tjänsten. Mindre utvecklat är arbetet med 
att se till att berörda myndigheter får en 
möjlighet att koordinera sitt beslutsfattan-
de. Samverkanskonferenser är ett befintligt 
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verktyg. Syftet med och innehållet i dessa 
behöver emellertid utvecklas. Idag används 
konferenserna ofta som ett sätt för hand-
läggare från berörda myndigheter att utby-
ta information om det uppkomna läget och 
vidtagna åtgärder. Handläggarna måste se-
dan återvända till sina respektive myndig-
heter för fortsatta beslut och hantering av 
situationen. Med en annan representation 
på konferenserna där myndigheterna före-
träds av beslutsfattare skulle förutsättning-
arna till koordinerade beslut öka avsevärt. 
 Samverkanskonferenserna är samtidigt 
ett område där integreringen av verksamhet 
som tidigare hanterades av KBM och SRV 
har skapat en mer komplex situation för 
MSB att förhålla sig till. MSB måste ibland 
– t ex vid allvarliga skogsbränder och över-
svämningar – kombinera rollen som neutral 
mötesordförande på en samverkanskonfe-
rens med rollen som expertmyndighet där 
det är viktigt att mer aktivt sätta agendan 
för hur en situation inom myndighetens ex-
pertområde ska hanteras.9 Hur MSB kom-
binerar samordningsrollen med expertrollen 
– arvet från SRV – kräver fortsatta förtydli-
ganden. Det gäller inte minst extremsitua-
tionen om regeringen med stöd av lagen om 
skydd mot olyckor ger MSB mandatet att 
agera nationell räddningsledare.10

 Att stärka förmågan då det gäller att över-
blicka samhällets samlade resurser samt att 
mäkla resurser myndigheter emellan är ett 
annat viktigt utvecklingsområde. För detta 
behöver nya praktiska verktyg tas fram. Re-
gister som håller ordning på befintliga re-
surser i ett normalläge tenderar ofta att bli 
inaktuella. Istället måste MSB utveckla nät-
verk och kontaktvägar mellan de myndig-
heter som har resurser, inklusive MSB själv 
som är en stor resurshållare genom sin in-
satsroll. Att utveckla nätverk, oavsett om 
de syftar till att överblicka resurser eller ej, 

är en generell framgångsfaktor för MSB:s 
samordnande verksamhet. Det är viktigt att 
utgå från de nätverk och arrangemang som 
redan finns inom olika hot- och riskområ-
den för att undvika nya duplicerande struk-
turer. MSB bör om möjligt nyttja de samver-
kansstrukturer som redan finns i den viktiga 
förebyggande, förberedande och lärande 
verksamhet som MSB också bedriver för att 
få in ett hanterande perspektiv i de fora som 
inte redan har detta.
 Ett annat utvecklingsområde där MSB 
saknar en tydlig roll i idag, och där den 
samlade hanteringen av insatser och sam-
ordning kan skapa ett mervärde, är stöd till 
samordning av svenska operativa bidrag till 
internationella insatser. Vid säkerhetspolitis-
ka insatser inom området civil konflikthan-
tering har FBA redan en samordnande roll, 
men vid humanitära katastrofinsatser skulle 
MSB kunna axla en tydligare samordnings-
roll framöver.11 FN ansvarar alltid för den 
övergripande samordningen av humanitära 
hjälpinsatser och alla etablerade svenska ak-
törer har vanligtvis tydliga kontaktvägar in i 
FN-systemet, med Sida som viktig finansiär. 
Samtidigt visade jordbävningen på Haiti att 
det finns flera svenska aktörer, både inom 
frivilligrörelsen, företag och myndigheter 
som t ex Försvarsmakten, som vill göra en 
insats men som inte har rätt kanaler in i FN-
systemet. Här skulle MSB kunna spela en 
roll genom att t ex arrangera samverkans-
konferenser för att förmedla information 
om de behov och förfrågningar som FN har 
artikulerat och försöka matcha detta med 
de resurser som berörda aktörer erbjuder. 
Den information och kunskap som myndig-
heten har genom sin insatsroll kan således 
förmedlas till andra aktörer genom ett av de 
samordningsverktyg som myndigheten ock-
så förfogar över.
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Att skapa en tydlig och  
effek t iv intern organisation
Den tredje utmaningen som MSB:s hant-
erande verksamhet står inför handlar om 
att skapa en tydlig och effektiv intern orga-
nisation. Organisationen ska skapa förut-
sättningar för en professionell hantering av 
både insatser och samordningsaktiviteter.
 När MSB bildades blandades flera opera-
tiva kulturer och arbetssätt i en och samma 
myndighet. De funktioner och rutiner som 
användes vid internationella insatser var väl 
utvecklade, men skilde sig samtidigt en del 
från de som användes vid nationella stöd-
insatser. Vidare var funktioner och rutiner 
för genomförande av samordningsaktivite-
ter outvecklade. KBM hade visserligen axlat 
en stödjande samordningsroll vid några till-
fällen, men erfarenheterna av operativt ar-
bete kopplat till samordningsrollen var för-
hållandevis begränsade. När MSB bildades 
och all hanterande verksamhet samlades på 
ett ställe hade myndigheten därigenom fått 
en relativt otydlig och obalanserad intern 
organisation som i värsta fall kan försvåra 
och försena genomförandet av insatser och 
samordningsaktiviteter. 
 För att vända de negativa effekterna av 
integreringen till något positivt är det an-
geläget att en gemensam mötesplats ska-
pas där det finns väldefinierade ansvarsom-
råden och rutiner som länkar samman all 
pers onal som involveras i det operativa ar-
betet. Ansvarsområdena och rutinerna ska 
vara knutna till funktion och inte person för 
att möjliggöra kontinuitet och uthållighet. I 
denna organisation ska de som leder MSB:s 
operativa verksamhet, oavsett om det rör sig 
om en insats eller en samordningsaktivitet, 
kunna få ett adekvat stöd. Det kan då hand-
la om allt från en ständigt uppdaterad lä-
gesbild till tekniskt och annat praktiskt stöd 

vid interna och externa möten samt fördju-
pade analyser av alternativa handlingsvä-
gar. Det kan också handla om att förse den 
operativa verksamheten med personal, ma-
teriel, transportlogistik etc. 
 Eftersom MSB har samlat hanteringen 
av insatser och samordningsaktiviteter kan 
det stöd som byggs upp vara relativt sub-
stantiellt. Det pågår ständigt internationel-
la insatser. Dessa är emellertid inte alltid av 
så pass komplex karaktär att de föranleder 
särskild kraftsamlig från MSB:s sida. Med 
den bredd som MSB har på sin hanterande 
verksamhet i förhållande till vad de tidiga-
re myndigheterna hade var för sig inträffar 
det dock relativt ofta händelser som antin-
gen resulterar i en mer omfattande insats el-
ler samordningsaktivitet. Den integrerade 
hant eringen av insatser och samordning kan 
således generera en storskalighet på stödet 
som annars hade varit svårt att motivera.
 MSB:s arbete med lägesbilder och om-
världsanalys stödjer både samordnings- och 
insatsverksamheten idag. Därmed skiljer sig 
denna stödverksamhet från de stödfunk-
tioner som hanterar personal, materiel och 
transportlogistik. Dessa är för närvarande 
enbart utformade för att stödja MSB:s in-
satser. I integreringens anda finns det där-
för skäl att på sikt se över om dessa funk-
tioner även skulle kunna stödja MSB:s 
samordningsverksamhet. Det finns idag 
t ex ett välfungerande system och arrang-
emang för att snabbt förse MSB:s insatser 
med personal från MSB:s personalpool. Be-
hovet att snabbt förstärka Krisinformation.
se, telefontjänsten eller andra delar av sam-
ordningsverksamheten med extra personal 
finns också. Med en relativt begränsad ut-
vecklingssatsning bör de insatsrelaterade 
system och arrangemang som finns kunna 
möta även detta behov och därmed göra det 
operativa arbetet än mer generiskt.
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Att utveckla förmågor på ett 
kostnadseffektivt sätt
Den fjärde utmaningen, som MSB:s hant-
erande verksamhet står inför, handlar om 
att utveckla de förmågor som myndigheten 
förfogar över i sitt operativa arbete på ett 
kostnadseffektivt sätt. De förväntningar på 
ekonomiska synergier som regeringen har 
måste realiseras.
 MSB har idag en relativt komplex verk-
tygslåda som omfattar allt från personel-
la och materiella resurser till mötesfora och 
informationskanaler. Dessa förmågor och 
verktyg måste kontinuerligt utvecklas. Ambi-
tionsnivån och inriktningen på befintliga för-
mågor måste ses över och nya måste utveck-
las för att MSB ska kunna vara en fortsatt 
behovsstyrd och efterfrågad operativ aktör. 
 I det utvecklingsarbete som MSB bedri-
ver är mötet mellan samordning och insats 
– nationellt och internationellt – viktigt för 
att arbetet ska bli så kostnadseffektivt som 
möjligt. MSB måste ha en strukturerad in-
riktnings- och utvecklingsprocess som å ena 
sidan möjliggör en utveckling av nya förmå-
gor och verktyg där olika verksamheter be-
fruktar varandra. Det är t ex angeläget att 
arbetet med att bygga upp en förmåga att 
stödja anhöriga och de som drabbas av ka-
tastrofer i kontakterna med svenska myn-
digheter på hemmaplan kopplas upp mot 
med den redan befintliga s k stödstyrkan 
som bistår på plats i ett katastrofområde. 
MSB måste å andra sidan ha en strukture-
rad process som omöjliggör en utveckling 
av nya förmågor och verktyg där det läggs 
in en onödig begränsning i tillämpningsom-
råde. Ibland måste skräddarsydd materiel 
användas vid nationella och internationella 
insatser, men det är t ex olyckligt om MSB 
anskaffar elverk av en viss sort för nationel-
la stödinsatser och elverk av en annan sort 

för internationella humanitära insatser.
 När MSB etablerades saknades en tydlig 
process som kunde bidra till ett utvecklings-
arbete som tillvaratog synergier. Militär för-
mågeutveckling sker idag på ett strukture-
rat sätt – delvis förstärkt av de multilaterala 
processer som det nationella utvecklingsar-
betet utgör en del av. Motsvarande tradition 
finns inte på den civila sidan. Därför måste 
MSB själv driva på skapandet av en struktu-
rerad process för utveckling av förmågor. 
 En sådan process kan med fördel delas 
in i en inhämtningsfas, en inriktningsfas och 
en planeringsfas. I inhämtningsfasen ska 
alla relevanta politiska styrdokument, kon-
sultationer med uppdragsgivare och samar-
betspartners, resultat från erfarenhetsarbe-
te och utvärderingar, MSB:s egen risk- och 
sårbarhetsanalys och andra ingångsvärden 
som påverkar MSB:s förmågor och verktyg 
beaktas. I inriktningsfasen ska sedan dessa 
ingångsvärden resultera i ett förslag till in-
riktning med tydliga prioriteringar där även 
MSB:s produktionskapacitet och ekonomi 
beaktas. Inriktningen omsätts sedan, i plan-
eringsfasen, till en konkret planering som 
bl a anger vilken materiel som ska anskaf-
fas, vilka rekryteringssatsningar som ska in-
itieras, vilka fördjupningsstudier som ska 
genomföras o s v.
 En integrerad utvecklingsprocess som 
hanterar alla förmågor samlat, oavsett vil-
ken typ av förmåga som avses, kan således 
få en positiv ekonomisk effekt. Baksidan 
med en integrerad process är att den stäl-
ler krav på särskild ekonomiadministrativ 
hantering för att MSB ska kunna möta re-
geringens krav på ekonomisk särredovis-
ning av den verksamhet som utgör en del 
av Sveriges biståndspolitik, något som i sin 
tur har sin grund i de riktlinjer som OECD/
DAC har tagit fram för hur biståndsmedel 
får användas.12
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Att vara en aktiv aktör i Eu-
ropa och världen13

Den femte utmaningen som MSB:s hanter-
ande verksamhet står inför handlar om att 
vara en aktiv aktör på den europeiska och 
internationella arenan. Det är viktigt att 
MSB både påverkar och låter sig påverkas 
av utvecklingen i t ex EU och FN. 
 När Försvarsberedningen lanserade tan-
ken på en samlad myndighet var ett av argu-
menten att förenkla kontakterna för SRV:s 
och KBM:s europeiska och internationella 
samarbetspartners. Eftersom all hanteran-
de verksamhet sköts samlat idag, har de eu-
ropeiska och internationella samarbetspart-
ners som önskar diskutera operativa frågor 
fått en betydligt tydligare kontaktyta. 
 För MSB:s vidkommande är integre-
ringen, den samlade hanteringen av sam-
ordningsaktiviteter och insatser, inte odelat 
positiv. Att aktivt förhålla sig till den eu-
ropeiska och internationella nivån är rela-
tivt svårt idag. I samordningsuppdraget har 
MSB en tydligt sektorsövergripande platt-
formsroll som syftar till att stödja samtliga 
berörda myndigheter vid en inträffad kris. 
MSB ska säkerställa att sambanden och be-
roendeförhållandena mellan olika sektorer 
blir belysta. MSB ska bidra till att berör-
da myndigheters budskap till allmänheten 
blir så samstämmiga som möjligt. MSB ska 
mäkla resurser mellan de aktörer som är i 
behov av resurser och de som har resurser 
som kan ställas till förfogande. Det finns 
helt enkelt få likvärdiga multilaterala struk-
turer att förhålla sig till i den europeiska och 
internationella kontexten. 
 Samordningsorganet OCHA har nämnts 
som ett exempel, men inom EU finns det 
få likvärdiga strukturer med samma typ 
av ansvarsområde. EU skapade t ex inte 
en ny kommissionär för sektorsövergrip-
ande krishantering i den nya kom mission 

som tillsattes hösten 2009. I samspelet 
med kommissionen har MSB således ingen 
bra samtalspartner idag, om man undan-
tar kommissionens generalsekretariat som 
till del arbetar med övergripande krishant-
eringsfrågor. Rådsstrukturen har också få 
sektorsövergripande strukturer. Det finns 
visserligen CCA – EU:s s k kriskoordiner-
ingsarrangemang – som ska kunna upprät-
tas vid en inträffad kris av sektorsövergri-
pande karaktär, men rådet är inte det fora 
som MSB i första hand samspelar med inom 
EU.14 Dessutom är det tveksamt om CCA 
alltid kommer att aktiveras vid en kris. Se-
nast under den mest akuta fasen av influ-
ensan H1N1 skapades en alternativ rådsar-
betsgrupp ”Friends of the Presidency” för 
att diskutera sektorsövergripande frågeställ-
ningar kopplat till den uppkomna situatio-
nen.
 Det är något enklare att förhålla sig 
till den europeiska och internationella ni-
vån inom ramen för MSB:s insatsuppdrag. 
Det finns många specialorgan inom både 
FN och EU-strukturen. Så pass många att 
kontakterna blir betydligt mer spretiga än 
vad som egentligen hade varit önskvärt och 
nödvändigt. MSB är idag en av få aktörer 
där nationella och internationella insatser 
hanteras samlat och där det senare dessut-
om både omfattar humanitära insatser och 
säkerhetspolitiskt betingade insatser inom 
området civil konflikthantering. Samma 
helhetstänkande finns inte inom EU och FN. 
När MSB samarbetar internationellt måste 
därför många kontaktytor upparbetas. I EU 
har visserligen en viss integrering uppnåtts 
genom flytten av EU:s s k civilskyddsmeka-
nism från DG Miljö till DG ECHO som han-
terar EU:s humanitära bistånd. Civilskydds-
mekanismen skapades ursprungligen för att 
förmedla resurser mellan EU:s medlemslän-
der, men har gradvis också kommit att få en 
roll utanför EU:s gränser.15 Det är för tidigt 
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att dra slutsatsen att EU genom flytten av 
civilskyddsmekanismen har skapat en star-
kare länk mellan insatser inom och utanför 
EU:s gränser eller om de sistnämnda grad-
vis kommer att överskugga det som var ci-
vilskyddsmekanismens grundtanke nu när 
mekanismen har hamnat i en helt annan 
kontext där humanitära katastrofer utan-
för EU:s agenda står i fokus. Oavsett om 
den samlade hanteringen av humanitära 
insatser och insatser inom EU fungerar bra 
eller inte kvarstår det faktum att mer sä-
kerhetspolitiskt orienterade insatser hante-
ras i EU:s rådsstruktur.
 MSB har således en diffus institutio-
nell struktur att förhålla sig till på samord-
ningssidan och en spretig på insatssidan. 
Att förändra de institutionella lösningar 
som FN och EU har valt är svårt. MSB får 
istället gradvis försöka påverka nyckelper-
soner i EU och FN genom att ställa natio-
nella sekonderingar till förfogande, arrang-
era seminarier och konferenser m m som 
bidrar till att öka kunskapen om MSB:s in-
stitutionella modell. Att visa upp de olika 
verktyg som myndigheten använder i sin 
samordningsverksamhet genom att bjuda 
in andra länder till t ex samverkanskon-
ferenser under pågående kriser kan också 
vara en framgångsfaktor. Annars handlar 
det främst om att anpassa sig till situatio-
nen och organisera det egna arbetet med 
externa relationer på ett så ändamålsenligt 
sätt som möjligt; göra tydliga prioritering-
ar, få in externa relationer i myndighetens 
årliga planeringsarbete samt utnyttja den 
kraft som skapas när externa relationer be-
arbetas på flera nivåer i en myndighet. 

Slutord
I detta anförande har fem utmaningar för 
MSB:s hanterande verksamhet lyfts fram. I 
samtliga utmaningar har sambanden mel-

lan samordning och insats respektive na-
tionell och internationell verksamhet dis-
kuterats. Utmaningarna har således till del 
handlat om att integrera olika typer av han-
terande verksamhet. Det finns både förde-
lar och nackdelar med detta.
 En fördel är de många verksamhetsmäs-
siga synergier som kan uppnås. Erfarenhe-
ter och kunskap inom ett verksamhetsom-
råde kan stärka ett annat. MSB:s nationella 
kärnverksamhet kan t ex bidra till att ut-
veckla MSB:s arbete med katastrofriskre-
ducering internationellt. Omvänt kan ock-
så MSB:s internationella erfarenheter av 
lednings- och stabsstöd befrukta arbetet 
med nationella stödinsatser. I mötet mellan 
två verksamhetsområden kan också helt 
nya metoder, rutiner och förmågor ska-
pas. Att använda samverkanskonferenser 
för att förmedla information om FN-syste-
mets behov och förfrågningar vid humani-
tära katastrofer till svenska frivilligrörelser, 
företag och myndigheter som vill erbjuda 
sina resurser är ett exempel på detta. 
 En annan fördel är de ekonomiska syner-
gier som kan uppnås. Om MSB utvecklar 
en strukturerad process för inriktning och 
utveckling av förmågor kan utvecklingsar-
betet bli mer kostnadseffektivt. Därmed kan 
även en av regeringens förväntningar på den 
nya myndigheten förverkligas – att bedriva 
verksamhet inom en mer begränsad ekono-
misk ram än vad de tidigare myndigheterna 
hade. 
 En tredje fördel är att integreringen kan 
motivera en storskalighet på de funktioner 
som ska ge ett stöd till de som leder MSB:s 
insatser och samordningsaktiviteter än vad 
som annars hade varit möjlig. Genom den 
samlade hanteringen av både insatser och 
samordning pågår det alltid större insatser 
eller samordningsaktiviteter som kan mo-
tivera en relativt omfattande stödverksam-
het.
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 En annan nackdel med integreringen 
är att MSB kan få svårt att kombinera sin 
neutr ala samordningsroll med en mer aktivt 
pådrivande expertroll vid t ex höga flöden 
och andra händelser som tidigare låg inom 
SRV:s ansvarsområde. Här har integrering-
en av verksamheter skapat en mer komplex 
situation för samordningsverksamheten att 
förhålla sig till. Det samma gäller MSB:s 
kontakter med internationella aktörer. Ef-
tersom MSB har en mer sammanhållen 
hant erande verksamhet än många andra or-
ganisationer, blir kontakterna onödigt spre-
tiga idag. 

Författaren är verksamhetsansvarig vid 
MSB i Stockholm och ledamot av KKrVA. 

 En nackdel med integreringen är risken 
att MSB:s insatsförmågor inte blir dimensi-
onerade efter de behov som finns. Om MSB 
t ex enbart genomför internationella insat-
ser som tar sin utgångspunkt i myndighe-
tens nationella kärnkompetens finns det en 
risk för att insatsverksamheten ensidigt ut-
formas efter den nationella kompetens som 
MSB har och inte efter de behov som ut-
trycks inom ramen för Sveriges bistånds-
politik. Omvänt gäller också att den inter-
nationella insatsverksamheten kan påverka 
den nationella insatsverksamheten på ett ne-
gativt sätt genom att t ex driva på en ut-
veckling av komplext sammansatta modu-
ler som tar bort kommuners incitament att 
själva reducera risker och utveckla sin in-
satsförmåga. 
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Noter

1.  Efter flodvågskatastrofen vintern 2004 fram-
höll bl a Försvarsberedningen att det krävdes 
förändringar för att förbättra den nationella 
krisledningsförmågan vid sektorsövergripande 
kriser. Regeringens förmåga skulle stärkas, 
liksom den centrala myndighetsnivån. Det 
senare skulle bl a ske genom inrättandet av 
en ny krisledningsfunktion med uppgiften 
att ansvara för prioritering, samordning och 
ledning av den operativa krishanteringen. 
Även om MSB fick ett starkare samordnings-
mandat än vad KBM hade haft var Försvars-
beredningens förslag mer långtgående än 
det mandat som MSB till slut fick. Istället 
satsade regeringen på att stärka den strate-
giska krisledningen genom att inrätta en ny 
krishanteringsfunktion i Regeringskansliet. 
Se bl a Krishantering i Regeringskansliet, 
Rapport från utredaren Christina Salomonson 
om inrättandet av en nationell krishanterings-
funktion i Regeringskansliet, oktober 2007.

2.  En strategi för Sveriges säkerhet: Försvars-
beredningens förslag till reformer, Departe-
mentsskrivelse 2006:1.

3.  En ny myndighet med ansvar för frågor om 
samhällets krisberedskap och säkerhet, Kom-
mittédirektiv 2008:27.

4. Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, Fö2009/1378/EPS.

5.  Förordning (2008:1002) med instruktion för 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap.

6.  Även regeringen uppmärksammar framtids-
området katastrofriskreducering i Samhällets 
krisberedskap – stärkt samverkan för ökad 
säkerhet, Skrivelse 2009/10:124.

7.  Information om stödstyrkan finns på www.
msb.se/sv.insats-beredskap/internationella-
insatser/stödstyrkan  (2010-05-30).

8.  Information om OCHA finns på www.ocha-
online.un.org (2010-05-30).

9.  I likhet med hur t ex Socialstyrelsen ansvarar 
för hanteringen av en pandemi.

10. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
11. Förordning (2007:1218) med instruktion för 

Folke Bernadotteakademin.
12. Se www.oecd.org/dac (2010-05-30).
13. Europeiseringen/internationaliseringen av 

krishanteringsarbetet har belysts i en rad 
utredningar och forskningsrapporter genom 

åren. Se bl a Boin, Arjen; Ekengren, Magnus 
och Rhinard, Mark: Functional Security and 
Crisis Management Capacity in the Euro-
pean Union. Report, No B 36 ACTA-series, 
National Defence College, Stockholm 2006, 
Olsson, Stefan (red): Crisis Management in 
the European Union. Cooperation in the 
Face of Emergencies, Springer, Berlin 2009 
och Jarlsvik, Helén: Internationaliseringen 
och Sveriges civila krishanteringssystem, FOI, 
Stockholm 2003.

14. Se Larsson, Per: EU-CCA och dess kon-
sekvenser för svenska myndigheter, Krisbered-
skapsmyndigheten, dnr 283/2008.

15. Rådets beslut av den 8 november 2007 om 
inrättandet av gemenskapens civilskyddsmek-
anism (omarbetning).
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