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Sammanfattning 

Under 2017 gav MSB i uppdrag åt Utrikespolitiska institutet att genomföra en 
studie i syfte att öka kunskapen om hur Sendairamverket fungerar i praktiken. 
Analysen fokuserar på förutsättningarna för att omsätta ramverkets 
målsättningar i god styrning. I bred bemärkelse är studien avsedd att bidra till 
stöd för Sveriges arbete med att implementera ramverket. Underlag till studien 
är en genomgång av tillgänglig litteratur på området och intervjuer med 
svenska aktörer som är centrala för arbetet med katastrofriskreducering.  

I mars 2015 antogs Sendairamverket för katastrofriskreducering 2015-2030 vid 
FN:s tredje världskonferens i Sendai, Japan. Tidigare fanns Hyogo Framework 
for Action 2005-2015, och Sendairamverket är en efterföljare till detta. 
Sendairamverket har sju globala mål (vad som ska uppnås) och fyra 
prioriteringar (metoder som ska användas för att uppnå målen). 
Sendairamverket syftar till att reducera riskerna för och minska 
konsekvenserna av olyckor och katastrofer. Det är bredare än föregångaren och 
omfattar både små- och storskaliga, frekventa och icke frekventa, plötsliga och 
långsamma katastrofer. Förutom naturolyckor ingår även teknologiska, 
biologiska, miljömässiga och hälsorelaterade risker. Detta täcker ett brett 
spektrum av de risker som aktörer inom samhällsskydd och beredskap arbetar 
med, men med två viktiga undantag – antagonistiska händelser och krig. 
Sendairamverket är således bredare och innefattar fler risker än Hyogo.  

En sådan breddning av mål och prioriteringar ställer större krav på olika typer 
av expertis och samverkan mellan flera aktörskategorier, t ex för att lindra vissa 
typer av katastrofer kan samarbete mellan staten, samhällsplanerare och 
privata fastighetsägare krävas. Även om Sverige i ett internationellt perspektiv 
drabbas av få större naturkatastrofer står Sverige inför ett flertal utmaningar 
vad gäller hållbar samhällsplanering och det förebyggande arbetet för 
katastrofriskreducering. En av de prioriteringar som lyfts fram i 
Sendairamverket, men även i t.ex. Agenda 2030 om hållbar utveckling, är 
behovet av att utveckla formerna för styrning (governance) med effektiva 
processer för styrning, inriktning, samverkan och ansvarsfördelning inom och 
mellan den privata och offentliga sektorn, från den lokala nivån till den globala. 
Sendairamverket lyfter också fram vikten av ett kunskapsbaserat 
beslutsfattande kring hantering av katastrofrisker som en förutsättning för god 
styrning. För en sådan utveckling behövs en ökad kunskap om hur 
Sendairamverket fungerar i en svensk kontext och hur det förhåller sig till 
andra globala ramverk för global utveckling.  

Studien ”The Sendai Framework Swedish disaster risk reduction governance ” 
analyserar Sendairamverket från ett styrningsperspektiv i syfte att öka 
kunskapen om hur ramverket fungerar i praktiken. Uppdraget är indelat i tre 
delar som sammantaget bidrar till en bredare kunskapshöjning: 1) en 
undersökning av Sendairamverket i kontexten av andra globala ramverk för 
hållbar utveckling, 2) en analys av hur Sendairamverket fungerar praktiskt, 
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samt 3) en diskussion om hur Sendairamverket kan bidra till att utveckla den 
nationella styrningen av katastrofriskreducering.  

Analysen fokuserar på svenska förhållanden och baseras på intervjuer. 
Respondenterna består av fem aktörskategorier: statliga myndigheter, 
civilsamhälle, forskning, lokala myndigheter och aktörer från privatsektor. 
Urvalet skedde med hjälp av rekommendationer från MSB och från de olika 
aktörernas kommunikationsavdelningar, samt genom snöbollsmetoden 
(nyckelpersoner identifierades av de som redan kontaktats). Totalt 
genomfördes 31 intervjuer. Intervjusvaren ger en inblick i hur berörda aktörer 
upplever hur Sendairamverket fungerar utifrån respondenternas erfarenheter. 
Vi vill understryka att rapportens resultat reflekterar de intervjuade aktörernas 
perceptioner, d.v.s. de bygger på hur Sendairamverket upplevs av 
respondenterna. Sendairamverket är ett nytt internationellt ramverk som 
befinner sig i ett inledningsskede. Det gör att vissa aktörer upplever en 
otydlighet om hur det fungerar i praktiken och vad syftet är. Studiens resultat 
speglar detta.  

För att ge en kontext till Sendairamverket beskriver rapporten kortfattat den 
globala utvecklingsagendan, mot vilken ramverket bör förstås. Den globala 
utvecklingsagendan efter 2015 omfattar fyra huvudsakliga separata avtal, som 
alla är sammankopplade och vars genomförande är nödvändigt för att 
säkerställa effektiv global katastrofriskminskning. Utöver Sendairamverket 
ingår klimatavtalet som slöts i Paris 2015, Agenda 2030 och de globala målen, 
samt Addis Abebas-agendan för finansiering för utveckling. Behovet av att 
koppla katastrofriskreducering till hållbar utveckling och miljöskydd har länge 
varit känt. På senare år har klimatanpassning blivit en central del i 
diskussionerna om implementeringen av katastrofriskreducering. 
Implementeringen av de fyra globala ramverken ses som ömsesidigt beroende, 
d.v.s. för att implementera ett ramverk behöver även de övriga implementeras.  

Generellt finns ett starkt stöd i såväl forskning som bland praktiker för 
fördelarna med att överväga framförallt klimatförändringar och 
hållbarhetsmålen tillsammans med Sendairamverket. Även i den här studien 
bekräftas att de som arbetar med katastrofriskreducering, klimatförändringar 
och hållbar utveckling i Sverige ser kopplingen mellan de globala ramverken 
som positiv och ömsesidigt förstärkande. Det finns dock en oro att 
katastrofriskreduceringen riskerar att försvinna i den bredare kontexten där 
klimat och utvecklingsmålen har högre politisk profil. En annan oro som 
respondenterna gav uttryck för är att utvecklingsagendan inte är tillräckligt 
integrerad i Sendairamverkets text, att det finns en avsaknad av strategiska 
kopplingar mellan texterna. Å andra sidan påpekar vissa respondenter att 
ramverkstexten är kort och att många aspekter av katastrofriskreducering 
berörs ytligt eller är exkluderad, men samtidigt återfinns en mer 
genomgripande diskussion om katastrofriskreducering i de andra ramverken. 
Sammanfattningsvis förefaller den politiska kraft som finns runt klimat och 
utvecklingsfrågor troligen kunna bidra till en bättre implementering av 
katastrofriskreducering.  
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I det fjärde kapitlet genomför vi analysen av styrningen av katastrofrisk. För att 
systematisera analysen av styrningen använder vi ett analysverktyg (GAF).  Vi 
undersöker aktörerna, normutveckling, aktiviteter och problemområden. I 
rapporten gör vi en uppdelning av aktörerna i strategiska aktörer, relevanta 
aktörer och indirekta aktörer, d.v.s. hur centrala aktörerna är för att genomföra 
katastrofriskreducering på olika nivåer (internationellt, nationellt, läns- och 
kommunalnivå, samt individuell nivå). Uppdelningen baseras respondenternas 
svar på frågan om vilka aktörer de ser som viktigast för att genomföra 
katastrofriskreducering internationellt, nationellt, i län och kommuner samt på 
individuell nivå, samt hur viktiga de är för att nå Sveriges mål inom 
katastrofriskreducering. Respondenternas rangordning ger en bild av vilka 
aktörer som är synliga:  

Strategiska aktörer: UNISDR; MSB; länsstyrelserna; Sveriges regering; statliga 
myndigheter i samverkanforum; EU och SIDA. Relevanta aktörer: övriga 
regionala och lokala aktörer från offentlig sektor; privatsektor; skolor; 
försvaret; media. Indirekta aktörer: fastighetsägare och individuella 
medborgare; internationell motsvarighet till respondentens organisation; 
civilsamhällesorganisationer; forskare och akademi. Vi undersökte även i 
vilken omfattning respondentens organisation samarbetar med andra aktörer 
och formen för samarbeten, samt hur viktiga är respondentens aktiviteter för 
att nå Sveriges mål inom katastrofriskreducering. I avsnitt 4.1 finns en 
detaljerad beskrivning av aktörerna.  

I den del av styrningsanalysen där vi undersöker normutveckling försöker vi 
komma åt hur aktörerna karaktäriserar spelreglerna (d v s normerna) för 
katastrofriskreducering. De normer som respondenterna förknippar med 
Sendairamverket är att samarbete och samverkan krävs för en effektiv styrning, 
man värdesätter också kunskap och information som vägledande för 
implementering av ramverket (se tabell 4). Vissa respondenter menar att 
Sendairamverkets principer och normer inte är ordentligt integrerade i det 
svenska systemet och att det behövs mer arbete för att genomföra en sådan 
integration. 

Som en del av styrningsanalysen undersökte vi de aktiviteter som 
respondenterna upplevde viktigast för att lösa olika problem inom styrningen 
och externa faktorer. En central del av katastrofriskreducering inom 
Sendairamverket är internationellt samarbete och informationsutbyte. Sveriges 
deltagande i internationella och regionala samarbetsprojekt och forum 
framhålls som mycket viktigt. Vissa respondenter framhöll att Sverige skulle 
kunna ha en tydligare närvaro vid internationella forum.  Kunskapshöjande är 
en annan viktig aspekt. Flera respondenter pekar på en kunskapslucka vad 
gäller katastrofriskreducering och Sendairamverket. För att öka kunskapen 
framhålls informationskampanjer som ett viktigt verktyg, t ex 
Krisberedskapsveckan som respondenterna tycker spela en stor roll i det 
sammanhanget. Respondenterna ansåg att den typen av aktiviteter bör 
fortsätta och eventuellt utvidgas. Tidigare katastrofer som har inträffat i 
Sverige framhålls som ett viktigt incitament för arbetet med 
katastrofriskreducering. Skogsbranden i Västmanland 2014 var ett exempel 
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som många respondenter tog upp som ett exempel på behovet av att förbättra 
beredskapen och en tydligare ansvarsfördelning.  

I den sista delen av analysen undersökte vi centrala problemområden för 
styrningen. Vi bad vi respondenterna identifiera problem med styrningen av 
katastrofriskreducering. De sju problemområdena är: 

• Otydlig struktur på samverkanforum 

• Avsaknad av tydlig eller effektiv ansvarsfördelning 

• Svårigheter att involvera nya aktörer och perspektiv 

• Upplevd låg prioritering av DRR på nationell nivå 

• Internationell-nationell uppdelning 

• Låg förståelse och medvetande om DRR 

• Kommunikation  

I rapporten kopplar vi samman de problemen som respondenterna upplever 
som mest centrala med de rekommendationer som finns i Sendairamverket, d v 
s Sendairamverkets rekommendationer om styrning för att nå ländernas mål 
under ramverket. Som ett första steg för att komma till rätta med de upplevda 
styrningsproblemen är rekommendationerna en användbar utgångspunkt. Här 
gör vi vissa jämförelser med situationen i Kanada, Nederländerna och Norge 
(se kapitel 5). Vi har sammanfattat problem och rekommendationer i tabell 
fem.  

I det avslutande kapitlet summerar vi rekommendationerna och riktar dem till 
olika aktörer, statliga myndigheter, departement och riksdag, samt bredare 
rekommendationer till alla aktörer som arbetar med katastrofriskreducering. 
De bygger på intervjuer och litteraturstudier, och tillhandahåller förståelse för 
hur implementeringen av katastrofriskreducering inom Sendai ramverket ska 
ske (se kapitel 6).  
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