Syftet med föreliggande utvärdering är att förse MSB med lärdomar från två av dess insatser i Mali. MSB har stöttat OCHA
genom att upprätta kontor i staden Mopti samt har på uppdrag
av UNMAS utbildat maliska humanitära ammunitionsröjare och
genomfört röjningsarbete.
Den övergripande utvärderingsfrågan är i vilken utsträckning
FN:s arbete har påverkats av det stöd som MSB gett? Som ett
led i att besvara denna fråga undersöks om insatserna uppfyller
de uppsatta målen, vilken långsiktig effekt insatserna har haft
samt insatsernas relevans. Utvärderingen använder en skala från
negativ eller ingen påverkan till stor påverkan för att värdera
insatserna. Då jämställdhet och miljö är frågor som ska beaktas
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projekten arbetat med dessa aspekter.
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Sammanfattning
Syftet med föreliggande utvärdering är att förse MSB med lärdomar från två av
dess insatser i Mali. MSB har stöttat OCHA genom att upprätta kontor i staden
Mopti samt har på uppdrag av UNMAS utbildat maliska humanitära
ammunitionsröjare och genomfört röjningsarbete.
Den övergripande utvärderingsfrågan är i vilken utsträckning FN:s arbete har
påverkats av det stöd som MSB gett? Som ett led i att besvara denna fråga
undersöks om insatserna uppfyller de uppsatta målen, vilken långsiktig effekt
insatserna har haft samt insatsernas relevans. Utvärderingen använder en skala
från negativ eller ingen påverkan till stor påverkan för att värdera insatserna. Då
jämställdhet och miljö är frågor som ska beaktas i alla MSB:s insatser behandlas
också i vilken utsträckning som insatserna arbetat med dessa aspekter.
För stödet till OCHA gäller att målen har uppfyllts, att insatsen var relevant men
att det finns en uppenbar risk att stödet inte får en långsiktig effekt. Insatsen har
påverkat FN men kan inte sägas ha haft stor påverkan på grund av att den
långsiktiga effekten är oklar.
För stödet till UNMAS gäller att målen delvis uppfyllts, att insatsen haft viss
långsiktig effekt och att stödet varit relevant. Insatsen har haft stor påverkan på
FN:s arbete. Att insatserna bedöms ha haft stor påverkan trots att målen inte
uppfyllts beror på att den mottagande parten anser att de fått det stöd som
efterfrågats samt att det finns en långsiktig effekt.
Vad gäller arbetet med jämställdhet och miljöintegrering så har det varit
närvarande under förberedelserna men bristfälligt i den genomförda
verksamheten.

Nyckelord: humanitärt bistånd, Mali, MSB, OCHA, UNMAS, utvärdering
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Summary
The purpose of this evaluation is to provide the Swedish Civil Contingencies
Agency (MSB) with lessons from two of its operations in Mali. MSB has
supported OCHA with building an inter-agency office in Mopti as well as
UNMAS with capacity building of the Malian armed forces and through
clearance operations.
The main question of the evaluation is to what extent the work of the UN has
been affected by the support given by MSB? To answer the question the
evaluation investigates the effect, impact and relevance of the operations. The
evaluation uses a scale ranging from negative or no effect to large effect to grade
the support given. To what extent the operations have taken gender equality and
environmental integration into consideration is also examined as these are areas
of priority for MSB and.
With regards to the support provided to OCHA, the operation’s objectives have
been achieved, the support was relevant but there is a risk that the operation will
not have an impact. The operation has affected the UN but not to a large extent
since the impact of the operation is unclear.
The operation supporting UNMAS has only partially achieved its intended goals
but has been relevant and has had an impact. Therefore, the operation has to a
large extent affected the work of the UN. The project is judged in this way even
though the goals have not been achieved since the receiving partners feels that it
has gotten the requested support and the project has had an impact.
As for gender equality and environment, the operations have not worked with
these issues in a significant extent.

Keywords: Evaluation, Humanitarian aid, MSB, MALI, OCHA, UNMAS
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1 Inledning
Under 2011 drabbades Sahel-området av svår torka. Situationen i Mali
komplicerades ytterligare av att landet under 2012 genomgick både en territoriell
och en konstitutionell kris. I de norra delarna tog tuaregrebeller kontroll över
landet genom ett väpnat uppror. I kölvattnet av detta genomfördes en militärkupp
som avsatte den sittande presidenten. Samtidigt tog olika islamistiska
grupperingar över kontrollen i norr.
Civilbefolkningen drabbades hårt av både torkan och konflikten. Hundratusentals
människor lider alltjämt av undernäring och sjukdomar.
Försörjningsmöjligheterna försämrades kraftigt på grund av den svåra torkan
som innebar förstörda skördar och döende boskap. Den politiska instabiliteten
resulterade i ett stort antal flyktingar och internflyktingar. Sammantaget innebar
detta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under perioden
2011-2013 tog emot ett stort antal förfrågningar om stöd från partners. Bland
annat ombads MSB att stödja arbetet med att för FN:s kontor för humanitärt
bistånds (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) räkning
upprätta kontor i staden Mopti samt att på uppdrag av FN:s minröjningscenter
(United Nations Mine Action Services, UNMAS) utbilda maliska humanitära
ammunitionsröjare och genomföra röjningsarbete i fält.1 MSB har gett
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att utvärdera dessa två insatser.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande utvärdering är att förse MSB med lärdomar från de två
ovan nämnda insatserna, det vill säga att stödja OCHA att bygga kontor samt
assistera UNMAS. Tänkta användare av utvärderingen är i första hand de
projektledare som ansvarar för denna typ av insatser. I andra hand ska
utvärderingen vara användbar för de som fattar beslut om insatser. Resultatet ska
kunna användas som underlag för att förbättra planering och genomförande av
framtida insatser. Utvärderingen ska också bidra till att bättre beslutsunderlag om
nya insatser kan fattas. Dessutom är utvärderingen avsedd att förbättra
kunskapen om denna typ av insatser.
Fokus för utvärderingen är MSB:s stöd till FN. Den övergripande
utvärderingsfrågan är:


1

I vilken utsträckning har FN:s arbete påverkats av det stöd som MSB
gett?

Se brev från United Nations Mine Action Service till Britta Ramberg 16 januari 2013; brev från
United Nations Mine Action Service till Britta Ramberg, 5 juli 2013; brev från United Nations
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 13 December 2012.
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Som ett led i att besvara denna fråga undersöker utvärderingen om insatserna
uppfyller de uppsatta målen, vilken långsiktig effekt insatserna har haft samt
verksamhetens relevans. Då jämställdhet och miljöintegrering är frågor som skall
beaktas i alla MSB:s insatser kommer rapporten också att behandla i vilken
utsträckning som insatserna arbetat med dessa aspekter.

1.2 Metod
Utvärderingen utgår ifrån Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utvecklings (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)
kriterier för utvärdering, dvs. effektivitet, kostnadseffektivitet, relevans,
långsiktig påverkan samt bärkraft.2 I dialog med MSB har det fastställts att de
främsta kriterierna att undersöka är effektivitet (måluppfyllnad) och långsiktig
påverkan men att övriga aspekter också kan beaktas. I rapporten kommer därför
även en diskussion om relevans att föras.
För att undersöka måluppfyllnad används målen för de specifika insatserna, vilka
är angivna i hemställan för finansiering som skickats till Sida.3 Då insatserna
nyligen avslutats är det svårt att uttala sig om långsiktig påverkan. Ett sätt att
försöka närma sig svaret på frågan om vilken långsiktig påverkan insatserna
kommer att ha är att titta på potentiella risker för att de resultat som uppnåtts
omintetgörs. På så sätt kan eventuella hot för långsiktig påverkan identifieras.
Relevans kommer att undersökas genom att titta på mål och prioriteringar för
partnerorganisationerna samt Sida som har varit finansiär.
Under 2014 beslutade MSB att MSB ska vara ledande inom jämställdhet och
miljö i sin operativa verksamhet.4 Detta beslut togs dock först efter att de insatser
som utvärderas i denna rapport avslutades. För att mäta arbetet med jämställdhet
och miljöintegrering används istället de mål och ambitionsnivåer som finns i
MSB:s inriktningar för jämställdhet respektve miljöintegrering, se avsnitt 2.4.5
För att kunna svara på utvärderingsfrågorna har semistrukturerade intervjuer
varit den främsta metoden, men även en genomgång av MSB:s dokumentation av
insatserna har genomförts. Urvalet av respondenter har skett på basis av hur
involverade i insatserna de varit. Respondenterna inkluderar både personer som
arbetat i insatserna och de olika mottagarna av insatserna inom FN-systemet,
2

Se OECD/DAC, 1991. Principles for Evaluation of Development Assistance.
Se MSB. Ansökan om bidrag ur ”Finansiell ram för humanitära insatser”, 2012-12-21,
diarienummer 2012-1405; MSB. Ansökan om bidrag ur ”Finansiell ram för humanitära insatser”,
2013-01-22, diarienummer 213-339; MSB. Ansökan om bidrag ur ”Finansiell ram för humanitära
insatser”, 2013-07-11, diarienummer 213-339.
4
MSB. Målbild för MSB:s operativa verksamhet 2018, 2014-03-14.
5
Se MSB. Inriktning för arbetet med jämställdhet och mångfald för ökad kvalitet och effektivitet i
insatsverksamheten 2011-2015, diarienummer 2011-4612; MSB. Inriktning för arbetet med
miljöintegrering i insatsverksamheten 2011-2015, diarienummer 2012-1886.
3
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samt representanter för den maliska försvarsmakten som blivit utbildade. Dock
finns OCHA och UNMAS inte representerade på högkvarternivå bland
intervjupersonerna då de inte svarat på de intervjuförfrågningar som skickats.
Intervjuerna har genomförts i Stockholm, via telefon samt på plats i Bamako och
Mopti, Mali. Vissa av intervjuerna har genomförts med hjälp av tolk. I rapporten
återges intervjusvaren anonymt.
För att undersöka måluppfyllnad i insatserna har respondenterna fått svara på
frågor om de uppfattar att målen uppfyllts samt vad som bidragit till det
resultatet. Respondenterna har även fått svara på frågor rörande vilka risker de
ser finns för att resultaten ska omintetgöras, i vilken utsträckning FN:s arbete
påverkats av MSB:s stöd samt i vilken utstäckning jämställdhet och miljö varit
en del av insatserna. Vad gäller relevans bygger den bedömningen på skriftlig
dokumentation från OCHA, UNMAS och Sida. En intervjuguide finns bifogad i
bilaga1.
Utvärderingen kommer inte primärt att fokusera på frågan om hur den
humanitära situationen i Mali påverkats av insatserna. Påverkan på den
humanitära situationen kommer endast att inkluderas genom att titta på om FN
fått bättre förutsättningar för att bedriva sitt humanitära arbete.
Eftersom huvudfrågan för utvärderingen är i vilken utsträckning som FN:s arbete
har påverkats av MSB:s stöd behövs en gradering eller en skala för att kunna
uttala sig om detta. Skalan kommer att användas för den sammanvägda
bedömningen av måluppfyllnad, långsiktig effekt och relevans men inte för de
respektive utvärderingskriterierna i sig. Skalan – vilken således återkommer först
i rapportens sista kapitel – ser ut som följer:


Ingen eller negativ påverkan. Detta innebär att insatserna varit på plats
och genomfört verksamhet men att målen inte uppfyllts och att FN inte
påverkats alls eller att dess möjlighet att arbeta försämrats på grund av
MSB:s närvaro.



Liten påverkan. Målen har delvis uppfyllts och de aktiviteter som
genomförts har till viss del påverkat FN:s arbete.



Påverkan. Målen har uppfyllts och detta har påverkat FN:s arbete. Det
går dock inte att säga något om långsiktig påverkan eller relevans.



Stor påverkan. Målen har uppfyllts och det går att se FN:s arbete på
lång sikt troligtvis har påverkats samt att verksamheten varit relevant

En insats med olika typ av verksamhet kan ha haft olika påverkansgrad för olika
aktiviteter. Om så är fallet kommer en sammanvägning och viktning av dessa
resultat att göras.
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1.3 Utvärderingsobjekt
Denna utvärdering fokuserar på MSB:s arbete i Mali. Två insatser, till stöd för
UNMAS respektive OCHA, har i en dialog mellan MSB och FOI valts ut som
fallstudier. Stödet till OCHA har inkluderat fler kontor än det i Mopti. När
uppdraget om en utvärdering formulerades var det dock endast kontoret i Mopti
som stod klart. Övriga kontor avgränsades därför bort.
Nedan presenteras de båda insatser som utvärderats.

1.3.1

Stöd till OCHA

OCHA i Mali hade tillsammans med andra berörda humanitära aktörer kommit
överens om en strategi för att bygga ett gemensamt kontor i Mopti. Kontoret var
tänkt att nyttjas av ett antal FN-organ. Planen var att bygga om och renovera en
redan befintlig byggnad. MSB:s mål med insatsen var att med expertpersonal (en
camp manager och en expert inom informations- och kommunikationsteknologi)
genomföra byggandet av ett kontor under 6 månader samt garantera en godtagbar
FN-standard (Minimum Operating Security Standards, MOSS).
MSB:s personal skulle stå för den praktiska koordineringen av byggprojektet.
Konkreta arbetsuppgifter var koordinering med alla FN-organ inför deras
etablering av kontoret, installation av ett nytt internt nätverk samt
internetåtkomst, säkerställande av eltillförsel, att säkra att kontoret uppfyllde FNstandard och slutligen att anlita och stödja de kontrakterade firmor som skulle
genomföra arbetet.6

1.3.2

Stöd till UNMAS

På förfrågan från UNMAS har MSB stöttat UNMAS med totalt tre
ammunitionsröjningsteam (Explosive Ordnance Disposal, EOD). Teamen bestod
av en team leader, två EOD-operatörer och en sjukvårdare vardera. Stödet
inkluderade också att ha en expert inom informationshantering på plats mellan
januari och december 2013 för att bygga upp och hantera ett Information
Mangagment System for Mine Action (IMSMA). IMSMA är ett mjukvarubaserat
dataverktyg som kan användas för att få uppdaterad information för att leda och
fatta beslut vid hantering av Explosive Remenants of War (ERW).7
EOD-teamen hade till uppdrag att utbilda maliska ingenjörsförband i humanitär
EOD- och minröjning. Utbildningen skulle också kopplas till praktiskt

6

MSB. Ansökan om bidrag ur ”Finansiell ram för humanitära insatser”, 2012-12-21, diarienummer
2012-1405.
7
MSB. Kartläggning och utmärkning, https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationellainsatser/Humanitar-minhantering/Kartlaggning-och-utmarkning/ (hämtad 2014-08-28).
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genomförande. Målet med insatsen var att två till fyra EOD-team samt 80
ytletare utbildades under fas ett av insatsen och att två till fyra EOD-team samt
30 ytletare utbildades i fas två. Dessa skulle ha kompetens att söka och på ett
säkert sätt oskadliggöra ERW i kontaminerade områden.8
MSB:s team skulle även vid behov undanröja ERW för att ge humanitär access
till kontaminerade områden.
IMSMA-experten hade till uppgift att ansvara för informationshantering och
kartlägga situationen med ERW i landet. Målet var att säkerställa tillgänglig och
uppdaterad information om kontaminerade områden för att kunna genomföra
riktad riskutbildning och röjning. Förväntat resultat var ett fungerande system för
inrapportering och hantering av information relaterad till ERW, vilket
dokumenterats i en databas. Databasen skulle på sikt ge möjlighet att informera
humanitära aktörer om läget samt koordinera framtida insatser på ett effektivt
sätt.9

8

MSB. Ansökan om bidrag ur ”Finansiell ram för humanitära insatser”, 2013-01-22, diarienummer
213-339; MSB. Ansökan om bidrag ur ”Finansiell ram för humanitära insatser”, 2013-07-11,
diarienummer 213-339.
9
MSB. Ansökan om bidrag ur ”Finansiell ram för humanitära insatser”, 2013-01-22, diarienummer
213-339; MSB. Ansökan om bidrag ur ”Finansiell ram för humanitära insatser”, 2013-07-11,
diarienummer 213-339.

11

FOI-R--3946--SE

2 Resultat
I kölvattnet av torkan och konflikten etablerade sig OCHA i Mali under 2012. De
och de andra humanitära aktörerna behövde skapa sig en närvaro ute i landet och
det bestämdes att det skulle byggas gemensamma kontor. MSB fick därför en
förfrågan om att stötta OCHA i detta arbete. I början av 2013 skulle UNMAS
etablera sig i Mali för första gången. För att snabbt få igång sin verksamhet
ombads MSB att stödja UNMAS med både utbildning och röjning. MSB
responderade positivt på förfrågan och var på plats i Mali redan i slutet av januari
2013.
Nedan görs en genomgång av dessa båda insatser utifrån utvärderingskriterierna,
det vill säga effektivitet (måluppfyllnad), effekt på långsikt, relevans samt
jämställdhet och miljö. Här redovisas också hur påverkan på FN har sett ut utan
att gå närmare in på i vilken utsträckning påverkan har skett.

2.1 Måluppfyllnad
2.1.1

Stödet till OCHA

Som nämnts tidigare var målsättningen med denna insats att stödja OCHA i
uppförandet av ett kontor som höll FN-standard. Genom detta stöd skulle ett mer
effektivt humanitärt arbete kunna möjliggöras. För FN-organens del var tanken
med ett gemensamt kontor att detta skulle bli ett säkrare och mer
kostnadseffektivt sätt att arbeta på.10 Från början skulle insatsen medfinansieras
av OCHA men i slutänden var det MSB som stod för hela kostnaden och
dessutom köpte in huvuddelen av alla inventarier.
MSB:s utsände har varit involverad i alla faser av uppförandet av kontoret.
Tillsammans med FN:s säkerhetsorganisation (United Nations Department of
Safety and Security, UNDSS) valdes en lämplig plats för kontoret ut. Detta var
en tidskrävande process som tog cirka två månader. Det var framför allt två
aspekter som drog ut på processen. Dels tog det tid att hitta en byggnad som
uppfyllde säkerhetskraven och dels var det svårt att reda ut vem som ägde
byggnaderna eftersom FN vara noga med vem som de kunde acceptera att hyra
ifrån.11 Därefter ansvarade MSB:s personal för anbuds- och
upphandlingsförfarandet av det byggföretag som skulle genomföra byggnationen,
samt koordinerade och övervakade själva uppförandet av kontoret. Att förbereda
och ta in offerter var också tidskrävande. Detta underlättades något av att MSB:s
utsände kunde använda sig av den förteckning av företag som FN-organen hade
10
11

Intervju 21.
Intervju 21.
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etablerat.12 Att använda sig av ett lokalt byggföretag var ett medvetet val då
tanken var att det skulle finnas någon ansvarig att vända sig till även efter det att
MSB lämnat.13 Ytterligare en utmaning var att få FN-organen att arbeta
tillsammans och även här kunde MSB:s utsända spela en roll.14 Trots vissa
utmaningar kunde kontoret färdigställas, både genom att renovera befintlig
byggnad och bygga nya. Resultatet blev ett kontor med 27 arbetsstationer. Efter
avslutad byggnation bekräftade både de organisationer som vart tänkta att nyttja
kontoret samt UNDSS att kontoret uppfyllde de krav de hade ställt.15
Sammantaget har MSB uppfyllt det mål som hade satts upp för insatsen. En stor
del i att verksamheten gått att genomföra har tillskrivits MSB:s utsände.16 MSB:s
personal på plats har därför spelat en avgörande roll i renoveringen och
uppförandet av kontoret.

2.1.2

Stödet till UNMAS

Som nämnts tidigare var ett av målen med insatsen att utbilda EOD-operatörer
som kunde söka och på ett säkert sätt oskadliggöra ERW. En del av utbildningen
skulle genomföras i fält. När det första MSB-teamet kom på plats ändrades dock
förutsättningarna. Utbildningen var initialt planerad att pågå i sex månader men
det visade sig att UNMAS ville ha en kortare utbildning för att sedan fokusera på
gemensam kartläggning och röjning i fält. UNMAS verksamhet hade påbörjats
bara några veckor innan det att MSB kom på plats. De hade begränsade resurser
och personal och den förfrågan som inkom till MSB var därför generellt hållen.17
Det var därmed, enligt respondenterna, inte konstigt att uppdraget skiftade
karaktär.18
Uppfattningen var också att utbildningen skulle ske enligt de internationella
standarder som finns (nivå ett och två i enlighet med International Mine Action
Standards, IMAS).19 Eftersom UNMAS ville ha en betydligt kortare utbildning
fick MSB:s utsända utveckla en egen utbildningsplan som inte följde IMAS.20
Huvudfokus för utbildningen kom att bli genomförande av säker lokalisering och
att spränga enskilda objekt.21 Deltagarna fick vid avslutad utbildning ett diplom
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Intervju 5.
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Intervju 5; intervju 8.
19
Intervju 5.
20
MSB. Mission report, minhantering, 3 mars 2013; MSB. Lägesrapport, Minhantering expertstöd
UNMAS Mail, 2013-02-09.
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med nivån EOD intermediate.22 Att genomföra en utbildning som inte var enligt
standard var enligt en av respondenterna möjligt endast för att det var militär och
inte civil personal som utbildades.23 UNMAS uppfattar dock att utbildningen har
genomförts efter de standarder som finns och på det sätt de efterfrågade.24
Under den första fasen genomförde Team 1 utbildning av 34 stycken EODoperatörer. Team 2 genomförde ingen utbildning utan nyttjades direkt för
kartläggnings- och röjningsarbete. Målsättningen om att utbilda två till fyra
EOD-team och ca 80 ytletare kunde därför inte uppnås. Utbildningen i fält kunde
inte genomföras på grund av politiska skäl och logistiska förutsättningar inom
den maliska armén.25 I fas två utbildade Team 3 30 stycken ingenjörer, att
jämföra med målsättningen 30 ytletare och två till fyra EOD-team som det
planerats för.26 Inte heller under fas två kunde utbildning i fält genomföras.
Sammantaget har den utbildningsverksamhet som initialt planerats inte
genomförts, även om UNMAS är nöjda med det stöd som de fick.
Insatsen skulle också svara på omedelbara behov av EOD. Detta blev insatsens
huvudsakliga verksamhet då utbildningen inte kunde genomföras som planerat.
Kartläggning och röjning skedde utanför Mopti samt i Gao. Röjningsarbetet i
Gao var enligt MSB ineffektivt på grund av säkerhetsläget och bristande
ledarskap från UNMAS sida.27 UNMAS å sin sida menade att MSB inte kom på
plats tillräckligt snabbt eftersom teamet behövde invänta MSB:s egen
säkerhetsbedömning, vilket medförde en försening på cirka en månad.28 Totalt
röjdes 9000 objekt mellan mars 2013 och oktober 2013.29
Sammantaget har EOD-teamen i stor utsträckning responderat på de behov av
röjning som funnits.
Insatsen, genom dess informationshanteringsexpert, skulle också se till att det
fanns ett fungerande system för ERW-relaterad information. Ett hinder för att få
igång en fungerande databas var det rådande säkerhetsläget, vilket innebar att det
inte alltid gick att inhämta information i fält.30 Detta betydde att IMSMAexperten inte alltid var fullt sysselsatt men detta resulterade istället i att tiden
22

Intervju 6: MSB. Minhantering, expertstöd till UNMAS i Mali, slutrapport, 2014-02-11,
diarienummer 2013-339.
23
Intervju 5.
24
Intervju 16.
25
Intervju 5; MSB. Minhantering, expertstöd till UNMAS i Mali, slutrapport, 2014-02-11,
diarienummer 2013-339; intervju 8.
26
MSB. Minhantering, expertstöd till UNMAS i Mali, slutrapport, 2014-02-11, diarienummer 2013339.
27
Ibid.
28
Intervju 16.
29
MSB. Minhantering, expertstöd till UNMAS i Mali, slutrapport, 2014-02-11, diarienummer 2013339.
30
Intervju 2.
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bland annat användes för att testa nya metoder för att föra in data i systemet.31 Ett
annat hinder var att det initialt fanns olika uppfattning mellan UNMAS och
MSB:s utsända om hur databasen skulle konstrueras. UNMAS förespråkade en
lösning som utgick ifrån röjning av minfält medan MSB:s expert förordade ett
fokus på EOD då det var detta som teamen skulle arbeta med. Det tog sex veckor
för MSB:s utsända att få gehör för sin ståndpunkt, vilket försenade arbetet med
databasen.32 Trots vissa problem under vägens gång så driver UNMAS från
december 2013 en fungerande IMSMA-databas.33 Målet med att ha en
informationshanteringsexpert på plats har således uppfyllts.

2.2 Långsiktig effekt
Att bedöma långsiktig effekt av en verksamhet som bara ligger något år tillbaka i
tiden är naturligtvis svårt. Som nämndes i inledningen kan dock en värdering
göras genom att undersöka vilka eventuella risker som finns mot verksamheten
och dess resultat. Den största risken för båda insatserna är naturligtvis en förnyad
konflikt eller terrorattacker.34 Det skulle kunna innebära att kontoret förstörs eller
inte kan nyttjas samt att röjningen gjorts förgäves. Detta ligger naturligtvis
utanför MSB:s kontroll och är något att alltid ha med i beräkningen när arbete
ska utföras i ett konfliktdrabbat land. Hur troligt ett sådant scenario är, är svårt att
bedöma men skulle det inträffa skulle den långsiktiga effekten helt klart utebli.
Det finns även andra risker kopplat specifikt till respektive insats och dessa
presenteras nedan.

2.2.1

Stödet till OCHA

Kontoret som byggts är tänkt att kunna brukas i minst tio års tid om inte FN:s
behov förändras.35 En utmaning för långsiktigheten i insatsen är dock underhållet
av kontoret. Detta blir tydligt när de som använder kontoret får komma till tals.
De som nu nyttjar kontoret är inte nöjda med den standard som kontoret har.36
De ser nyttan med kontoret och anser att det påverkat deras arbete positivt men
ser att det finns stor förbättringspotential. Ett antal saker har lyfts fram som
problematiska. För det första tycker de inte att elinstallationen håller måttet.37
Det har bland annat brunnit ett par gånger i olika eluttag.38 Detta kopplas till ett

31

MSB. Mission report, minhantering, 15 augusti 2013.
Mission report, minhantering, 23 mars 2013.
33
MSB. Minhantering, expertstöd till UNMAS i Mali, slutrapport, 2014-02-11, diarienr. 2013-3391.
34
Intervju 1; Intervju 3; intervju; 7; intervju 21; intervju 22.
35
MSB. FN kontor Mopti, Mali, slutrapport, 2013-11-11, diarienr. 2012-4105-41.
36
Intervju 9; intervju 10; intervju; intervju 11; intervju 12.
37
Intervju 9; intervju 10; intervju; intervju 11.
38
Intervju 11.
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dåligt utfört arbete gällande elinstallationen.39 Utvärderaren saknar den tekniska
kunskapen för att kunna bedöma detta. Även om elinstallationen godkänts
uppmanas MSB att ta reda på den bakomliggande orsaken till problemen med
elen eftersom det påverkar de som nyttjar kontoret i mycket hög grad. För det
andra anses inte säkerhetsstandarden uppfyllas då viss utrustning inte fungerar
eller inte används.40 Till exempel fungerar bara tre kameror och röntgenmaskinen
och kroppsscannern är inte inkopplade då uppfattningen är att de kommer att gå
sönder om de kopplas in mot elnätet. För det tredje är det mycket av
inventarierna, såsom bord och stolar, som har gått sönder.
En del av klagomålen handlar naturligtvis om vilka förväntningar som finns på
kontoret och att dessa kanske är för högt ställda men många av dessa problem
handlar också om att underhållet av kontoret inte sköts. Det finns ingen på plats
som har den tekniska expertisen att laga den utrustning som går sönder eller en
snickare för att laga trasiga möbler. Underhållsansvaret ligger hos FN:s
utvecklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP). UNDP
verkar dock sakna en budget för detta. Tanken är att övriga organisationer som
nyttjar kontoret ska betala UNDP som sedan sköter kontoret men detta verkar
inte fungera. Resultatet blir att ingen tar ansvar för att underhålla kontoret.
Det bristande underhållet för kontoret påverkar naturligtvis den långsiktiga
effekten av MSB:s arbete. MSB har visserligen inget ansvar för kontoret efter
godkänd slutbesiktning och överlämnande men det är ändå så att MSB lagt
mycket resurser på något som sedan inte tas om hand om. Här bör kanske MSB
föra en tydligare dialog och ställa högre krav på efterföljande underhåll, speciellt
när MSB har stått för alla kostnader vilket är fallet i Mopti.

2.2.2

Stödet till UNMAS

MSB kom in som första aktör att stötta UNMAS när de höll på att starta upp sin
verksamhet. MSB fick därför möjligheten att genomföra den första utbildningen
som gjordes av maliska minröjare. Denna utbildning var kort och grundläggande
och hade i sig ingen långsiktig effekt. Om utbildning och mentorering i fält hade
kunnat genomföras så hade utsikten för långsiktig effekt varit bättre då det i
större grad funnits en kapacitet lokalt att fortsätta röjningsarbetet. Den minskade
utbildningsambitionen har därför bidragit till att minska insatsens långsiktiga
effekt.
Utbildningen som genomfördes kan dock ses som det första steget i UNMAS
verksamhet för att utbilda de maliska säkerhetsstyrkorna att själva kunna hantera
hotet från ERW. Detta har sedan byggts på med ytterligare utbildning. Ett antal
individer har fått fortsatt utbildning av EU:s träningsinsats i Mali, EUTM Mali.
39
40

Intervju 11.
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Vissa personer har också skickats till det franskstödda utbildningscentret Centre
de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de
dépollution (CPADD) i Benin för vidare utbildning.41
Exakt i vilken utsträckning de utbildade individerna faktiskt kan använda de nya
kunskaperna är oklart. Enligt Malis armé är majoriteten av dem insatta i norr
tillsammans med de EUTM-utbildade förbanden. De är dock begränsade i vad de
kan göra på grund av brister i materiel.42 UNMAS är dock något mer tveksamma
till i vilken utsträckning de utbildade faktiskt har kunnat användas i fält.43 Den
största risken för långsiktighet i utbildningen handlar därför om Malis vilja och
möjlighet att kunna använda denna kapacitet i fält. I skrivandets stund verkar
detta något osäkert. Således är det svårt att säga exakt vad den långsiktiga
effekten av utbildningen är och kommer att vara.
Röjningsarbetet hade en riskreducerande effekt i de områden som röjdes.44 De
röjande teamens verksamhet har en långsiktig effekt i den mån det inte
tillkommer nya ERW:er. Det bidrog också till att folk kunde börja odla sin mark
innan regnperioden och att befolkningen fick tillgång till byggnader såsom,
domstol, polis, bank etc. samt att olyckor minskade.45 Den långsiktiga effekten
av röjningsarbete realiserades således ganska omgående.

2.3 Relevans
För att undersöka relevansen i MSB:s insatser kommer det här att göras en
bedömning av hur väl den genomförda verksamheten stämmer överens med de
prioriteringar och policys partnerorganisationerna respektive Sida har.

2.3.1

OCHA

OCHA ansvarar för att koordinera humanitöra aktörer för ett med enhetligt svar
på kriser och på så sätt lindra det mänskliga lidandet som kriser och katastrofer
kan föra med sig. OCHA ska också förespråka de nödlidande människornas
rättigheter, främja förebyggande arbete samt underlätta hållbara lösningar.46
OCHA öppnade sin verksamhet i Mali i april 2012 och ska stötta Malis regering
och de humanitära aktörerna i att snabbt och koordinerat assistera den delen av
befolkningen som är i nöd på grund av konflikten, matosäkerheten och
fattigdom.47 Eftersom MSB:s har inneburit att OCHA kunnat öka sin närvaro
41
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landet och därmed bedriva verksamhet och hjälpa befolkningen i nöd har stödet
även i detta fall varit högst relevant.

2.3.2

UNMAS

UNMAS är FN:s fokalpunkt för ett effektivt, proaktivt och koordinerat svar på
problemet med minor och ERW. Generellt ansvarar UNMAS för
koordineringscenter i fält och arbetar med minhantering, information, utbildning
och koordinering av olika aktörer inom området.48 Vad gäller Mali så
efterfrågade säkerhetsrådet i sin resolution 2085 (2012) minhanteringsstöd utan
att närmare tydliggöra vad detta skulle innebära.49 Detta har senare specificerats
till att mildra hotet från sprängämnen, stärka den nationella kapaciteten att
hantera denna typ av hot samt att skydda civila från sprängämnen.50 MSB:s stöd
har både stärkt den lokala kapaciteten samt mildrat hotet och skyddat civila från
sprängämnen. Stödet har därför stämt väl överens med UNMAS mandat och
prioriteringar och har ur det perspektivet varit högst relevant för UNMAS
verksamhet.

2.3.3

Sida

Sida är den som finansierar MSB:s verksamhet inom ramen för det humanitära
biståndet. Det övergripande målet för Sveriges humanitära bistånd är
att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet, till förmån
för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att
utsättas för, väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra
katastrofliknande förhållanden.51
Sida har brutit ned denna policy i tre verksamhetsområden:


Behovsbaserad, principiell och samordnad humanitär respons,



Partnerskap, professionalisering och flexibel finansiering,



Ansvarsutkrävande, lärande, kvalitet och innovation.52

Dessa är uppdelade i åtta mål: Stärkt förmåga att planera och allokera resurser
utifrån humanitära behov; stärkt respekt för internationell humanitär rätt och

48

UNMAS, http://www.mineaction.org/unmas/about (hämtad 2014-09-16).
FN:s säkerhetsråds resolution 2085 (2012).
50
FN:s säkerhetsråds resolution (2014).
51
Regeringskansliet, 2011. Rädda liv och lindra nöd. Policy för Sveriges humanitära bistånd 20102016.
52
Sida, 2011. Strategin för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida) 2011-2014, s. 4.
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humanitära principer; stärkt humanitär samordning och humanitärt ledarskap i
fält; stärkt professionalisering av humanitära aktörer; förutsägbar, snabb och
flexibel finansiering av partnerorganisationernas humanitära arbete; stärkt
nationell och lokal kapacitet att möta humanitära behov; ökat deltagande av den
drabbade befolkningen; samt ökad kvalitet, lärande och innovation i det
humanitära biståndet.53
Stödet till OCHA kan kopplas till målsättningen om stärkt humanitär samordning
i och med att kontoret underlättat OCHA:s och de andra FN-organens arbete,
samt förutsägbar, snabb och flexibel finansiering. Även stödet till UNMAS kan
kopplas till dessa mål, dels genom att vara mycket snabbt på plats och dels
genom att underlätta arbetet för de humanitära aktörerna genom röjningsarbetet.
Insatsen har även bidragit till att stärka den nationella kapaciteten, om än
begränsat, vad gäller min- och ammunitionsröjning.
MSB:s verksamhet ska enligt Sida i första hand finansieras om insatserna
efterfrågas av FN:s humanitära organ. Stödet ska baseras på ”bedömda
humanitära behov, efterfrågan, samt MSB:s komparativa fördelar, kompetens
och kapacitet”.54 Vad gäller de båda två insatserna har dessa krav i stor
utsträckning uppfyllts. Efterfrågan har kommit från OCHA respektive UNMAS,
det fanns ett humanitärt behov efter konflikten, MSB:s kompetens inom de båda
områdena är stor och MSB har en komparativ fördel genom att kunna vara
mycket snabbt på plats.
De båda insatserna var och en för sig kan således sägas vara relevanta i
förhållande till Sidas strategi för humanitärt bistånd och i förlängningen till den
svenska policyn för humanitärt bistånd. Det är dock viktigt att poängtera att
denna bedömning inte har tagit i beaktande om och hur MSB:s insatser är en del
av ett samlat humanitärt engagemang gentemot Mali. Detta är naturligtvis också
något som kan påverka relevansen av insatserna. Det har heller inte gjorts någon
bedömning genom att ställa denna verksamhet gentemot annan potentiell
verksamhet, det vill säga om det funnits insatser som hade varit än mer relevanta
att lägga resurser på.
Sammantaget bedöms MSB:s verksamhet i Mali vara relevant både för de
mottagande organisationernas arbete och policys samt för Sida.

2.4 Jämställdhet och miljö
Både jämställdhet och miljö är prioriterade frågor för MSB. Som nämndes
tidigare är prioriteringen att MSB ska vara ledande inom dessa områden ny och

53

Sida, 2011. Strategin för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida) 2011-2014.
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Ibid., s. 12.
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inte relevant för denna utvärdering. Redan under 2011 togs dock en tydlig
målbild fram inom respektive område. För jämställdhet är målen att:


kvinnors, mäns, flickors och pojkars olika situation och behov påverkar
insatsernas utformning, att kvinnors deltagande påverkar insatserna och
kvinnors kapacitet tas tillvara;



att personal som arbetar med insatsverksamheten har en god förståelse
för och förmåga att arbeta för jämställdhet och mångfald; samt



att jämställdhet och mångfald är en prioriterad fråga i dialogen med
samarbetsorganisationer.55

Inriktningen för arbetet med jämställdhet och mångfald identifierar också en
ambitionsnivå som ska gälla för alla insatser. Denna är ”en grundläggande och
gemensam kunskapsbas för insatspersonalen som leder ett medvetet arbete och
rapportering kring genusperspektiv och jämställdhet i insatsen”.56 Detta
inkluderar bland annat att personal ska genomgå en grundutbildning samt få
insatsspecifika briefings, att MSB:s handbok i jämställdhet används och att det
konkreta arbetet med genusperspektiv och mångfald rapporteras.
Målsättningarna för miljöintegrering är att MSB har:




ett integrerat miljöperspektiv i insatsprocessen;

personal som arbetar med insatsverksamheten har en god förståelse för
och förmåga att arbeta med ett integrerat miljöperspektiv;



miljöperspektivet är en prioriterad fråga i dialogen med
samarbetsorganisationer; samt



ett ansvarstagande för, och en anpassning till, ett föränderligt klimat.57

Ambitionsnivån är en grundläggande och gemensam kunskapsbas för
insatspersonalen bland annat att göra en enklare miljöbedömning vid uppstart av
insats, att personalen har en grundutbildning samt insatsspecifik kunskap, att
MSB:s miljöhandbok aktivt används, att arbetet med miljöperspektiv
rapporteras58 Här bör nämnas att en sådan miljöhandbok ännu inte existerar.

55

MSB. Inriktning för arbetet med jämställdhet och mångfald för ökad kvalitet och effektivitet i
insatsverksamheten 2011-2015, diarienummer 2011-4612
56
Ibid., s. 7.
57
MSB. Inriktning för arbetet med miljöintegrering i insatsverksamheten 2011-2015, diarienummer
2012-1886.
58
MSB. Inriktning för arbetet med miljöintegrering i insatsverksamheten 2011-2015, diarenr. 20121886, s. 8.
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2.4.1

Stödet till OCHA

Både jämställdhet och miljö har varit två komponenter i den grundläggande
utbildning som den utsända personalen genomgått. Den utsände känner också till
Handbok i jämställdhet – praktiska råd vid internationella insatser men kan inte
redogöra för hur den konkret har andvänts i verksamheten. Vad gäller
miljöintegrering har MSB fått prioritera bland sina insatser då det inte funnits
tillräckliga resurser för att fokusera på alla insatser. Insatser som innehåller
byggnationer är prioriterade i detta sammanhang.59 Från mottagarens sida har det
inte gjorts någon miljöbedömning eller analys av vilka konsekvenser på miljön
ett kontor skulle få.60 Vad gäller MSB så går uppgifterna isär. Två respondenter
menar att det inte gjorts någon analys medan en menar att MSB hade en
diskussion kring dessa frågor i planeringsfasen.61 Om så är fallet har det dock
inte fått en tydlig effekt på verksamheten i fält. Ett konkret förslag som ändå har
dykt upp hos flera respondenter och som troligtvis skulle inverka på
miljöpåverkan är att i större grad utnyttja solceller.62 Detta har också skett på ett
av de kontor som byggts i Mali, dock inte på det i Mopti.
Vad gäller verksamheten insatserna så är genomslaget för dessa båda områden
nedslående. För det första har detta inte varit frågor som varit prioriterade av
mottagaren, dvs. OCHA.63 De har främst fokuserat på säkerhetsfrågor. Detta
antyder att detta inte heller varit frågor som prioriterats av MSB i dialogen med
mottagaren eftersom MSB haft mycket stort inflytande på utformningen av
insatsen. MSB har visserligen en kontinuerlig dialog med OCHA i Genève i
dessa frågor men detta har inte fått någon effekt på verksamheten i Mali.
Att dessa båda perspektiv inte genomsyrat insatsen förstärks ytterligare av att av
14 genomgångna veckorapporter är det inte en enda som rapporterar något om
varken gender eller miljö. Här borde det ha funnit saker att säga om hur dessa
aspekter tagits i beaktande och integrerats. Vad gäller jämställdhet har dock en
konkret och viktig åtgärd vidtagits i insatsen och det är att i anbudsförfarandet
skriva in att företaget som skulle få uppdraget att uppföra kontoret även var
tvungen att anställa kvinnlig personal.64 Sammantaget har miljöintegrering och
jämställdhet varit en del av det förberedande arbetet men i den konkreta
insatsverksamheten fått genomslag i mycket liten utsträckning.
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2.4.2

Stödet till UNMAS

Även i denna insats har jämställdhet och miljöintegrering varit del av den
förberedande utbildningen som insatspersonalen fick. Dels ingick den i den
utbildning som all insatspersonal genomgår och dels var de en del av
förberedelserna för denna specifika insats.65 Vad gäller handboken är det olika
från individ till individ hur den används. En av respondenterna använder den som
referensmaterial medan en annan inte visste om att den fanns.66 En
miljöbedömning verkar inte ha gjorts. I den prioritering av insatser som gjorts
vad gäller miljöintegrering har minhantering inte prioriterats.67
MSB har försökt att alltid ha en kvinna med i teamen. Dock har det fallit sig så
att det är sjukvårdaren som varit kvinna, men i Mali har MSB också gjort ett
försök att ha en kvinnlig trainee som skulle kunna bli en framtida team-leader.68
Detta kan vara ett sätt att öka antalet kvinnliga deltagare i denna typ av insats.
I den konkreta verksamheten har EOD-teamen i sitt kartläggnings- och

röjningsarbete försökt inkorporera genderaspekter i den analys som görs inför ett
röjningsarbete.69 Vid kontakt med befolkningen har teamen försökt att prata med
personer som representerar alla delar av samhället.70 Att ha kvinnlig
sjukvårdspersonal med i teamen har underlättat för kontakten med kvinnor.71
Vad gäller miljön så försökte man begränsa skador och städa de platser där
demolering skett.72 En respondent poängterade att röja ammunition är i sig att ta
hand om miljön.73
I utbildningen var det bara män som deltog.74 Vilka som skulle ingå i själva
utbildningen har legat utanför MSB:s kontroll. UNMAS hade kanske kunnat påverka
detta men jämställdhet och miljö har inte varit en prioriterad fråga i deras
verksamhet.75 Eftersom det var snäva tidsförhållanden inkluderades inte heller

gender i själva utbildningen.76 Det som gjordes var att aktivt påvisa att kvinnor
kan genomföra utbildningar och vid olika möten hade de kvinnliga teammedlemmarna alltid talepunkter.77 Det har efterfrågats stöd i hur gender bättre
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MSB. PPT, Pre mission brief Mali; Intervju 23.
E-mailkonversation mellan Emma Skeppström och respondenter 2014-09-16.
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Intervju 23.
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Intervju 6; intervju 8.
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MSB. Mission report, minhantering, 6 augusti 2013; intervju 3.
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Intervju 8.
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MSB. Mission report, minhantering, 16 juli 2013.
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MSB. Mission report, minhantering, 6 augusti 2013; MSB. Mission report, minhantering, 16 juli
2013; intervju 3, intervju 8.
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Intervju 6.
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Intervju 5; intervju 6, intervju 8.
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Intervju 16.
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MSB. Mission Report, minhantering 3 mars 2013; intervju 5.
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Intervju 6.
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kan inkorporeras i utbildningen.78 Vid utbildning så skulle integreringen av ett
genderperspektiv komma långt genom att lära ut det sätt som EOD-teamen själva
kartlägger på, det vill säga att inkludera hela befolkningen för att avgöra var de
största riskerna är och var det är mest kritiskt att röja. Ett steg skulle kunna vara
att använda sig av FN:s genderriktlinjer för minhantering.79
Av 16 genomgångna veckorapporter var det 14 stycken som inte hade något att
rapportera om gender. I återstående två fall handlade det om sammansättningen
av MSB:s team respektive könet på de som utbildades. Vad gäller miljö
rapporterades det ingenting om detta i 13 av 16 genomgångna veckorapporter.
När miljö omnämndes handlade det framför allt om att teamen källsorterade. Att
rapporteringen är bristfällig hänger sannolikt samman med att dessa frågor inte
varit prioriterade.
Sammantaget har arbetet med jämställdhet och miljö varit bristfälligt. En hel del
av detta har dock legat utanför insatspersonalens kontroll och snarare handlat om
partnerorganisationens inställning i dessa frågor.

2.5 Påverkan på FN
Innan en sammanvägd bedömning av de olika utvärderingskriterierna görs för att
kunna säga något om i vilken utsträckning FN:s arbete påverkats presenteras
nedan en beskrivning av hur påverkan på FN:s arbete har sett ut.

2.5.1

Stödet till OCHA

FN:s arbete har påverkats positivt av det gemensamma kontor som byggts.
Respondenterna pekar på att få kontoret på plats har varit avgörande för att
överhuvudtaget kunna starta upp någon verksamhet i området.80 En respondent
går så långt som att säga att det inte hade varit möjligt att få till stånd kontoren
(även de i Gao och Timbuktu) utan MSB:s stöd.81 Att få kontoren på plats har
också, enligt samma respondent bidragit till att anställd personal inte slutar efter
mycket kort tid utan är villig att stanna kvar längre i organisationen.
Uppförandet av kontoret har också bidragit till en ökad dialog mellan de olika
FN-organen. Detta gäller själva planeringen och byggnationen då FNorganisationerna var tvungna att komma överens samt nu när kontoret nyttjas.
Det är också en effekt av att vara samlokaliserade. Genom att nyttja samma
lokaler har en mer regelbunden dialog mellan de olika organisationerna uppstått.
Samlokaliseringen har också effektiviserat arbetet då möjligheten att samordna
78

Intervju 5.
Se United Nations, 2010. Gender Guidelines for Mine Action Programmes.
80
Intervju 17; Intervju 21; intervju 22.
81
Intervju 21.
79
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aktiviteter har underlättats.82 Ytterligare en aspekt är att ett gemensamt kontor
har bidragit till kostnadseffektivitet då ett antal organisationer nu kan dela på
utgifterna istället för att ha var sitt kontor.
Kontoret nyttjas även av frivilligorganisationer som behöver tillgång till bland
annat internet i sitt arbete.83 Detta innebär att MSB:s arbete även påverkat dessa
organisationers arbete i en positiv riktning. Dessutom innebär
frivilligorganisationernas nyttjande av kontoret att de får en naturlig mötesplats
med de FN-organ som är lokaliserade där, vilket också påverkar FN:s arbete på
ett positivt sätt.

2.5.2

Stödet till UNMAS

MSB var de första stödjande resurserna på plats för UNMAS i Mali. Det var
MSB:s personal som satte upp IMSMA-databasen, genomförde utbildning och
röjde i fält när i princip ingen annan verksamhet hade kommit på plats. UNMAS
var fortfarande fullt upptagna med att sätta upp sin egen verksamhet och att
anställa personal och hade själva inte kapaciteten att i detta läge genomföra
någon verksamhet utan stöd från en partner.84 Eftersom MSB:s stöd var det enda
som initialt fanns blev det avgörande för att snabbt få igång verksamheten och
visa på närvaro i landet.85 MSB:s stöd ska också ha underlättat för UNMAS att få
kontakt med de maliska myndigheterna då UNMAS på ett tidigt stadium kunde
erbjuda en utbildning.86 MSB anses även vara det bästa stödet vid snabb respons
eftersom både personal och materiel står redo att skickas med mycket kort
varsel.87 En brist från MSB:s sida anses dock vara de bristfälliga kunskaperna i
franska.88 UNMAS är av den uppfattningen att utbildning som bedrivs genom
tolk avsevärt påverkar effektiviteten i utbildningen.89
Vad gäller den röjande verksamheten har den påverkat inte bara UNMAS utan
hela FN-systemet i Mali. Röjda områden har inneburit att FN på ett enklare sätt
kunnat etablera sig och därmed kommit närmare de områden och den befolkning
de är tänkta att stödja. På så sätt har förutsättningar för att bedriva verksamhet
förbättrats. UNMAS menar dock att den röjande verksamheten hade kunnat ha
ännu större effekt. Enligt UNMAS tog det lång tid att få MSB:s personal på plats
i Gao på grund av den egna säkerhetsbedömningen som MSB ville göra.90 Här
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Intervju 1; Intervju 12; intervju 13.
Intervju 21; intervju 22.
84
Intervju 16.
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intervju 3; Intervju 5; intervju 6; intervju 16; MSB. Mission report, minhantering 15 augusti 2013.
86
Intervju 16.
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Intervju 16.
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Intervju 15; intervju 16.
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Intervju 15 intervju 16.
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Intervju 15; intervju 16.
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menar UNMAS att den bedömning som de gör borde vara tillräcklig också för
MSB:s utsända personal.91
Även IMSMA-databasen har påverkat UNMAS och FN:s arbete då den utgör
grunden för att förse FN-systemet och andra aktörer med information om vilka
områden som är drabbade och utgör en risk.

91

Intervju 16.
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3 Slutsatser
Huvudfrågan för denna utvärdering har varit i vilken utsträckning som FN:s
arbete har påverkats av MSB:s stöd. Detta skulle bedömas utifrån en fyrgradig
skala där måluppfyllnad, långsiktig påverkan och relevans var de variabler som
skulle vägas in. I figur 1 nedan tydliggörs vilka kriterier som ska vara uppfyllda
för respektive nivå.

Figur 1

Separat från detta har utvärderingen även undersökt hur insatserna arbetat med
jämställdhet och miljöintegrering.
Stödet till OCHA har uppfyllt de uppsatta målen. Detta gäller såväl MSB:s
uppsatta mål som OCHA:s. Kontoret i Mopti är på plats och har godkänts av de
olika FN-organen samt UNDSS. OCHA uppfattar att detta innebär en säkrare
miljö än tidigare och kostnadseffektivitet då de olika organen kan dela på
omkostnaderna. Den långsiktiga effekten av insatsen är däremot i skrivande
stund tveksam. Detta är främst kopplat till avsaknaden av underhåll. Det finns ett
antal inventarier som är trasiga och/eller inte används och det är ingen som tar
ansvar för att laga dessa. OCHA och UNDP har meddelat att det ska anställas en
person med ansvar för kontoren i Mopti, Gao och Timbuktu. Om så sker är det
troligt att MSB:s stöd kan få en långsiktig effekt. Det är dock för tidigt att säga
om detta kommer bli verklighet.
Däremot har kontorsstödet varit relevant både utifrån den mottagande
organisationens policys och uppdrag samt Sidas prioriterade
verksamhetsområden och målsättningar.
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Sammantaget gäller därför för kontorsstödet att målen har uppfyllts, att insatsen
är relevant men att det finns en uppenbar risk att stödet inte får en långsiktig
effekt, se figur 2 nedan.

Figur 2

Insatsen har påverkat OCHA och de andra organens arbete. Utan kontoret hade
inte verksamheten i Mopti med omnejd kunnat påbörjas i någon större
utsträckning. Kontoret har också bidragit till en ökad dialog mellan de olika FNorganen vilket kan ha en positiv påverkan på deras arbete. Enligt de uppsatta
kriterierna kan dock inte kontorsstödet sägas ha haft stor påverkan då den
långsiktiga effekten väger tungt. Därför hamnar insatsen på den något lägre
graderingen – att det har påverkat FN:s arbete.
För stödet till UNMAS gäller att målen med insatsen bara till viss del har
uppfyllts. Detta beror främst på att den utbildningsverksamhet som planerades
inte kunde genomföras i den utsträckning som det var tänkt. Det betyder att både
antalet moment och antalet utbildade blev lägre än planerat. Dock ska det
tilläggas att UNMAS, med undantag för att de helst ser att utbildningen
genomförs på franska, anser att de har fått det stöd som de har efterfrågat och att
det uppnått sitt syfte.
Insatsen har i sig bara delvis haft en långsiktig effekt. Det röjningsarbete som
genomförts har haft en direkt och bestående effekt i de områden som inte längre
är kontaminerade och risken för att detta ska bli ogjort är endast om en ny
konflikt uppstår. Vad gäller utbildningen har den enskilda insatsen från MSB inte
kunnat få en långsiktig effekt då den varit så pass begränsad. Däremot har den
utbildningen kunnat användas som ett första steg och personer som genomgått
utbildningen har fortsatt att vidareutbildas. Den största risken mot långsiktighet
är dock viljan och möjligheten för Mali att faktiskt använda sig av den kapacitet
som nu finns.
Slutligen har minhanteringinsatsen varit relevant både utifrån den mottagande
organisationens policys och uppdrag samt Sidas prioriterade
verksamhetsområden och målsättningar.
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Sammantaget gäller således för minhanteringsinsatsen att målen delvis uppfyllts,
att insatsen i vissa delar haft långsiktig effekt och att stödet varit relevant, se
figur 3 nedan.

Figur 3

Insatsen har påverkat UNMAS arbete. Stödet var efterfrågat, kom i ett läge då
UNMAS höll på att etablera sig i landet och MSB:s aktiviteter var egentligen den
enda konkreta verksamhet som UNMAS initialt kunde bedriva. Detta betydde
också att MSB:s stöd bidrog till både bra kontakter med de maliska
myndigheterna såväl som underlättade övriga FN-organs arbete då de fick
tillgång till tidigare kontaminerade områden. Utifrån de kriterier som
presenterades i kapitel ett är därför den sammantagna bedömningen att insatsen
haft stor påverkan på FN:s arbete. Att insatsen bedöms ha haft stor påverkan trots
att målen inte uppfyllts grundar sig på att den mottagande parten anser att de fått
det stöd som efterfrågats – speciellt genom att MSB så snabbt kunde vara på
plats – att insatsen varit relevant för UNMAS verksamhet samt att
röjningsarbetet som blev insatsens huvudsakliga uppgift har en långsiktig effekt.
Vad gäller jämställdhet och miljöintegrering finns det en del övrigt att önska.
Både jämställdhet och miljö ingår i de förberedande utbildningarna som
insatspersonalen får. Däremot var det inte alla som kände till den handbok i
jämställdhet som finns. I verksamheten är det tydligt att detta inte har varit
prioriterade frågor för varken UNMAS eller OCHA. Detta tyder också på att
dialogen med de båda organisationerna inte har haft någon effekt i fält. Gender
har inte heller varit en del av den utbildning som genomförts. Det finns dock
vissa enskilda exempel som är bra, såsom en kvinnlig trainee i ett av EODteamen och kravet på kvinnlig personal i det byggföretag som skulle uppföra
kontoret. Vad gäller rapportering har den varit bristfällig som ett resultat av att
detta inte varit frågor som genomsyrat verksamheten. Sammantaget har arbete
med jämställdhet och miljöintegrering därför varit bristfälligt.
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3.1 Rekommendationer
Trots att MSB:s arbete har varit uppskattat av de mottagande organisationerna
och påverkat deras arbete finns det utrymme för att framgent förbättra stödet.
Nedan följer ett antal rekommendationer som skulle kunna bidra till ökad
effektivitet och än högre grad av påverkan. Dessa rekommendationer grundar sig
enbart på erfarenheterna på de två insatserna som utvärderats och tar inte hänsyn
till om dessa insatser har varit undantag för hur MSB:s insatsverksamheten i stort
ser ut.

Kontorsbyggnation


MSB bör undersöka vad problemen med elen i Mopti beror på och om
det går att åtgärda med syftet att kontoret ska kunna nyttjas i den
utsträckning det är tänkt.



MSB bör inleda en dialog med sina partnerorganisationer om hur
underhållet av uppförda byggnader kan garanteras i syfte att förbättra
långsiktigheten i insatsen.



MSB kan överväga att parallellt med en byggnation utbilda någon som
sedan kan stå för underhåll för att öka möjligheten till långsiktig
hållbarhet.



För att öka kostnadseffektiviteten bör dyra maskiner såsom
röntgenmaskiner och kroppsscanners undvikas om dessa ändå inte
används. Som ett minimum bör MSB tillse att förutsättningarna för att
använda och underhålla denna typ av utrustning faktiskt finns innan en
sådan investering görs.



MSB bör överväga om MSB verkligen ska stå för full finansiering av
insatser. Vid delfinansiering kan kanske motpartens ägarskap öka och
där med vilja att också ta hand om de byggnationer som uppförts.



MSB bör utöka användningen av energibesparande åtgärder så som
solceller för att minska byggnationers miljöpåverkan.

Kapacitetshöjande insatser


För ökad effekt bör MSB överväga att utöka antalet franskspråkig
personal, särskilt om MSB förutser fortsatt verksamhet i franskspråkiga
länder. Ett alternativ skulle kunna vara tolkar med tolkutbildning samt
ämnesspecifik kompetens.



MSB bör sträva efter att utöka det kapacitetshöjande momentet i
insatserna för att öka den långsiktiga effekten.
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I framtiden, vid utbildningsuppdrag som ska ske parallellt med eller
snart efter pågående konflikt, bör en tidig dialog med uppdragsgivaren
föras för att reda ut förutsättningarna för att genomföra en sådan
utbildning och därmed höja effekten och kostnadseffektiviteten.



När en insats påbörjas snart efter att FN själva kommit på plats bör
MSB, för ökad kostnadseffektivitet, sända ner enstaka individer i syfte
att reda ut uppdragets förutsättningar innan ett helt team skickas ner.



I syfte att öka den långsiktiga effekten bör MSB när korta
grundläggande utbildningar ska genomföras undersökas vilken plan för
vidareutbildning det finns, då MSB:s utbildning i sig inte kan ge en
långsiktig effekt.

Röjningsinsatser


För att underlätta samarbetet med UNMAS bör ansvarsfördelningen
gällande säkerhetsbedömningen redas ut. Detta skulle också bidra till
ökad effekt då röjningsarbetet kan komma igång snabbare.

Jämställdhet och miljö


I syfte att få ökat genomslag för jämställdhet respektive miljö bör MSB
även på fältnivå tydligare lyfta dessa aspekter i dialogen med FN.



MSB bör säkerställa att jämställdhet och miljö alltid inkluderas i
kapacitetshöjande insatser, dels för att förbättra kunskapen om dessa
frågor och dels för att nå upp till sin egen ambitionsnivå.



MSB:s personal har efterfrågat stöd i hur jämställdhet kan inkluderas vid
utbildning. MSB bör stötta personalen i att förbereda en utbildning som
inbegriper ett jämställdhetsperspektiv för att på så sätt skapa bättre
förutsättningar för personalen att uppnå den ambitionsnivå som finns.



MSB har fått prioritera i vilka insatser och i vilken utsträckning det
aktivt arbetas med jämställdhet och miljöintegrering. För att uppnå de
mål och ambitionsnivåer som finns avseende jämställdhet och miljö bör
mer personalresurser tillföras detta arbete.
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4 Förkortningar
CPADD

Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de
déminage et de depollution

EOD

Explosive Ordanance Disposal

ERW

Explosive Remenants of War

FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut

IMSMA

Information Manangement System for Mine Action

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OCHA

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

MOSS

Minimum Operating Security Standards

MSB

Myndigheten för samhällskydd och beredskap

UNDP

United Nations Development Programme

UNDSS

United Nations Department of Safety and Security

UNMAS

United Nations Mine Action Service
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Bilaga 1- Intervjuguide
Nedan presenteras en generisk intervjuguide. Denna har vid varje intervjutillfälle
anpassats till respektive respondents funktion.

Stödet till OCHA
Utförare
-

What was your role in the operations?

-

To what extent did you work contribute to the overall aim of the
operation?

-

In your view, did the operation achieve its intended result?


What would explain the outcome?

-

To what extent did the project affect the work of the UN?

-

To what extent was gender and environment taken into consideration?

-

Can you see any unintended consequences of the office project, either
positive or negative?

-

Do you foresee any risks that might threaten the results achieved in the
long run?

-

Is there anything you would like to change or improve?

Mottagare
-

What role did MSB play in the construction of the office?

-

Could you compare this to similar contributions from others?

-

In your view did the operation achieve its intended result?

-

What would explain the outcome?

-

To what extent did the project affect the work of the UN?

-

To what extent was gender and environment taken into consideration?

-

How is the office maintained after MSB leaves the area?

-

Can you see any unintended consequences of the office project, either
positive or negative?

-

Do you foresee any risks that might threaten the results achieved in the
long run?

-

Is there anything you would like to change or improve?
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Stödet till UNMAS
Utförare
-

What was your role in the operations?

-

In what way did you work contribute to the overall aim of the operation?

-

In your view, did the operation achieve its intended result?


What would explain the outcome?

-

What capacity do the trained units have?

-

The intention was to conduct training in the field, but that did not occur.
Do you know what happened?

-

To what extent did the project affect the work of the UN?

-

To what extent did the clearance operations affect the population?

-

To what extent was gender and environment taken into consideration?

-

Can you see any unintended consequences of the project, either positive
or negative?

-

Do you foresee any risks that might threaten the results achieved in the
long run?

-

Is there anything you would like to change or improve?

Mottagare
-

What is your view of the MSB contribution?

-

Could you compare this to similar contributions from others?

-

In your view did the operation achieve its intended result?


What would explain the outcome?

-

What capacity do the trained units have and how are they used today?

-

The intention was to conduct training in the field, but that did not occur.
Do you know what happened? What was done instead of the training?

-

To what extent did the project affect the work of the UN?

-

To what extent did the clearance operations affect the population?

-

To what extent was gender and environment taken into consideration?

-

Can you see any unintended consequences of the mine action project,
either positive or negative?
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-

Do you foresee any risks that might threaten the results achieved in the
long run?

-

Is there anything you would like to change or improve?
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Syftet med föreliggande utvärdering är att förse MSB med lärdomar från två av dess insatser i Mali. MSB har stöttat OCHA
genom att upprätta kontor i staden Mopti samt har på uppdrag
av UNMAS utbildat maliska humanitära ammunitionsröjare och
genomfört röjningsarbete.
Den övergripande utvärderingsfrågan är i vilken utsträckning
FN:s arbete har påverkats av det stöd som MSB gett? Som ett
led i att besvara denna fråga undersöks om insatserna uppfyller
de uppsatta målen, vilken långsiktig effekt insatserna har haft
samt insatsernas relevans. Utvärderingen använder en skala från
negativ eller ingen påverkan till stor påverkan för att värdera
insatserna. Då jämställdhet och miljö är frågor som ska beaktas
i alla MSB:s insatser behandlas också i vilken utsträckning som
projekten arbetat med dessa aspekter.

Utvärdering av MSB:s arbete i Mali
MSB:s stöd till OCHA respektive UNMAS
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