
Utmaningen
Svenskarna är sedan århundraden ett resande folk. Myndig-
heternas beredskap för att hantera oförutsedda händelser 
utanför landets gränser kräver kunskap, erfarenhet och sam-
arbete mellan många olika organisationer. 

Lösningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har som 
uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera 
olyckor och kriser. MSB ansvarar även för att utbilda och öva 
människor, organisationer och myndigheter för att stå bered-
da vid en krissituation. 

UD en snabbinsatsstyrka (SNITS) bestående av ett 50-tal UD-
medarbetare som på kort varsel kan sändas ut för att förstärka 
en utlandsmyndighet i ett krisläge. 

Gemensamma resurser från flera myndigheter och organi-
sationer har tillsammans byggt upp ”Stödstyrkan” som ska 
kunna hjälpa svenskar som har drabbats av en kris utomlands. 

Stödstyrkan bygger på samordning genom samverkan där 
MSB har samordningsansvaret. Den ska kunna lämna Sverige 
inom tolv timmar efter beslut. Vid exempelvis naturkatastro-
fer, terrordåd, stora olyckor eller politiska oroligheter kan UD 
begära att Stödstyrkan sätts in.  

Stödstyrkan är flexibel och sätts samman utifrån de behov 
som finns när katastrofen inträffar. I Stödstyrkan ingår perso-
ner med särskild kompetens som krävs för att lösa de speci-
fika uppgifter som krävs vid  varje unik kris. 

Vid en övning i Skåne under hösten 2010 var Eva-Marie Abra-
hamsson utsedd att leda insatsen och samordna uppgifterna 
genom samverkan som insatschef för MSB.  Vid övningen  
utspelades ett scenario där det fiktiva landet Scandia utsat-
tes för ett antal terroristangrepp och där många svenska 
medborgare blev drabbade utan möjlighet att få tag i mat, 
husrum, pengar eller hemtransport. 

Resultatet
Övningen samlade ett stort antal deltagare från de myndig-
heter och organisationer som ingår i stödstyrkan: Rikspolis-
styrelsen, MSB, Socialstyrelsen, Rädda Barnen och Röda Kor-
set och Svenska Kyrkan.

- För att vi på bästa sätt skall kunna hjälpa till vid krishändel-
ser  måste vi öva, säger Eva-Marie Abrahamsson. 

Eva-Marie satsar på kontinuerlig träning och kompetensut-
veckling för att kunna göra insatser både på det nationella 
och internationella planet i händelse av kris. 

MSB övar Stödstyrkan 
– för att hjälpa krisdrabbade svenskar utomlands
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Scenario: Det fiktiva landet Scandia utsätt för ett antal  

terroristangrepp. Många svenska medborgare drabbades.

Vid en övning i Skåne under hösten 2010 utspelades ett 
scenario där det fiktiva landet Scandia utsattes för ett an-
tal terroristangrepp och där många svenska medborgare 
blev drabbade utan möjlighet att få tag i mat, husrum, 
pengar eller hemtransport. 

- Vid övningen startade UD upp sin krisorganisation och 
aktiverade snabbinsatstyrkan (SNITS), berättar Eva-Marie 
Abrahamsson, som var utsedd till insatschef för MSB.

Olika krishändelser utspelade sig på flertalet platser i 
Scandia, t ex i Västra Hamnen i Malmö, Revinge, Lomma.

Krisorganisationen fick fortlöpande information om olika 
händelser i Scandia och tog beslut om alltifrån evakuering 
till att skicka Stödstyrkan till det krisdrabbade landet för 
att bistå svenska medborgare.

 

- Som Insatschef handlar det framför allt om att få till ett 
bra samarbete över organisationsgränserna, att göra prio-
riteringar och att ta beslut om vilka insatser som ska göras, 
avslutar Eva-Marie Abrahamsson.

- Fältövningen var mycket värdefull på flera sätt, inte minst 
att samarbeta med de olika aktörerna i Stödstyrkan. Det 
gäller även för oss som satt i motspelet, säger Irene Skåhl-
berg, Kansliråd på Gruppen för konsulära beredskapsfrå-
gor, UD. 

- Jag är mycket imponerad av den kompetens som fanns 
samlad dessa dagar och känner mig övertygad om att öv-
ningen ökar vår beredskap och våra möjligheter att effek-
tivt arbeta tillsammans i en konsulär kris utomlands.

Organisation: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Verksamhet: MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhäl-

lets förmåga att hantera olyckor och kriser. 

Krisövning: 3-dagars krisövning i det fiktiva landet Scandia där 

ett antal terrordåd orsakade kaos och förödelse. Ett stort antal 

svenska medborgare drabbades.

Medverkande: MSB, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, UD, 

(SNITS) Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Röda Korset.

Insatschef MSB: Eva-Marie Abrahamsson.

Syfte och mål: Målet med övningen var att snabbt kunna eta-

blera en tydlig organisation och klar rollfördelning samt få en 

gemensam lägesbild.

Detta krävde bl.a. att man analyserade risker och utarbetade 

handlingsalternativ , bedömde behov av insatser samt ledning 

och samordning av dessa. Att hantera och samordna informa-

tion och kommunicera bedömningar och slutsatser var också 

viktiga inslag i övningen.
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Krisövningen

"Egen övning leder till 
bättre beredskap, både 
som insatschef och som 
övningsledare vid andra 
krisövningar."

Eva-Marie Abrahamsson


