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Förord

Att öva är viktigt. Övning ger möjlighet att påvisa effekt av förändring och utveck-
ling. Utan övning ingen kunskap.

Under de senaste åren har det hänt en hel del inom övningsverksamheten. Processen 
att planera en övning har genom de erfarenheter som är gjorda blivit allt mer 
strukturerad. På MSB har vi genomfört ett antal komplexa samverkansövningar 
som SAMÖ-KKÖ 2011, Barents Rescue 2011 och NISÖ 2012. Det har också inträffat 
en antal kritiska händelser där vi sett att de erfarenheter som dragits från dessa 
stämmer väl överens med de erfarenheter som är dragna i många övningar. 
Samtidigt bedriver vi ett systematiskt arbete med att övningar ska ses som ett 
sätt av många att tillsammans utveckla samhällets krisberedskapsförmåga. 
Detta gör att det finns en mängd erfarenheter som behöver kommuniceras.

I våra samtal med aktörer inom krisberedskapsområdet har vi också märkt 
en efterfrågan på verktyg kopplade till övningsverksamheten, bl.a. kring mål-
formuleringsarbetet. 

Tanken med denna vägledning är att utgöra ett övningsmetodstöd för samtliga 
aktörer som har en roll och/eller ett ansvar inom samhällsskydd och beredskap. 
Upplägget är tänkt att fungera både för övningar som genomförs i en enskild orga-
nisation, och övningar som inbegriper ett större antal aktörer. 

Denna vägledning har som syfte att vara ett levande dokument, dvs. att ändringar 
och uppdateringar sker löpande och publiceras på www.msb.se. Grundboken 
tillsammans med de olika metodhäftena är en utveckling av och ersätter Öva 
krishanering – Handbok i att planera, genomföra och återkoppla övningar.

Förhoppningen är att denna vägledning ska ge inspiration och hjälp i planeringen, 
genomförandet och utvärderingen av framtida övningar. 

Niclas Karlsson 
Chef för övningsenheten, MSB
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1. Inledning

Varför övar vi?

I Sverige finns det både offentliga och privata aktörer av olika slag, som på olika 
nivåer i samhället ingår i krisberedskapssystemet. Före, under och efter en allvarlig 
krissituation som t.ex. omfattande elavbrott, naturolyckor, kärnkraftsolyckor, 
pandemier, it-angrepp eller terrorism, måste de på ett effektivt sätt kunna säker-
ställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna samverka och 
kommunicera med varandra. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är övningar – 
både interna och tillsammans med andra aktörer - för att man som aktör ska vara 
väl förberedd för sin uppgift. Ju mer komplext samhället är och ju mer beroende-
förhållandena ökar, desto större blir behovet av att samverka, samordna och öva 
tillsammans. Denna samverkan är viktig såväl inom ett geografiskt område eller 
en samhällssektor som mellan olika geografiska områden och samhällssektorer. 

En aktör bör öva sin krisorganisation systematiskt enligt en övningsplan. När det 
gäller tvärsektoriella övningar på nationell och på regional nivå bör denna plan 
följa inriktningen i den nationella övningsplanen1 för att få så stora samordnings- 
och synergieffekter som möjligt inom hela krisberedskapssystemet.

Återkommande övningar kan exempelvis bidra till att:
• utveckla krisberedskapsförmågan, krishanteringsförmågan och krisledningen 

hos ansvariga aktörer. 

• förbättra förmågan att samverka med andra aktörer i krisberedskaps- och 
krishanteringssystemet. 

• öka förmågan att fatta snabba beslut och delge lägesinformation. 

• underhålla medvetenheten om den komplexitet som är karaktäristisk för 
krissituationer. 

• pröva och utveckla beredskapsplaner under verklighetsliknande former. 

• visa på områden där ytterligare utbildning eller träning av individer/befattnings-
havare behövs. 

• belysa svagheter och styrkor i resurser och teknik. 

• öka det allmänna medvetandet om färdigheter, möjligheter, sårbarheter och vid 
behov utveckla deltagarnas skicklighet och tillit till sin egen kompetens.

• ge dem som ingår i nätverk möjlighet att lära känna och förstå varandra bättre 
samt ges möjlighet att vidga nätverken.

1.1 Syfte
Denna övningsvägledning syftar till att ge stöd för beslut om planering och genom-
förande av en krishanteringsövning samt stöd i valet av metod. Denna vägledning 
är övergripande och ska vara enkel att följa. För fördjupning hänvisar vi till respek-
tive metodhäften, utförligare material på MSB:s hemsida samt till våra utbildningar 
i övningsplanering.

1. MSB Nationell Övningsplan Publikationsnummer MSB417.
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Syftet med vägledningen (grundbok och metodhäften) är att:
• vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska besluta om en kris-

hanterings- eller krisberedskapsövning och ge beställarkompetens.

• vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska planera en krishanterings- 
eller krisberedskapsövning.

• vara normgivande vad gäller nomenklatur och metodik inom krishanterings-
övningar.

• fungera som checklista och stöd för planerings-, genomförande- och utvärderings-
faserna. 

1.2 Målgrupper
Vägledningen vänder sig till:
• myndigheter med uppgifter i krisberedskapssystemet,

• kommuner och landsting,

• aktörer inom privat sektor, dvs. idéburna och andra organisationer, företag med 
flera, med vilka myndigheter, kommuner och landsting behöver samverka för 
att hantera en kris.

1.3 Läsanvisningar och avgränsningar
Grundbok: Introduktion till och grunder i övningsplanering
Metodhäfte 1: Simuleringsövning med motspel 
Metodhäfte 2: Övning med fältenheter
Metodhäfte 3: Seminarieövning (publiceras i slutet av 2013)
Metodhäfte 4: Lokal övningsledare (publiceras våren 2014)
Metodhäfte 5: Funktionsövningar (publiceras våren 2014) 

Grundboken berör framför allt de generella aspekterna och i metodhäftena tas de 
mer specifika företeelserna upp kopplat till respektive ämne.

Grundboken bör läsas igenom före metodhäftena för att få en övergripande för-
ståelse för övningsprocessen samt för syfte och val av övningsformat. Tanken är att 
efter det att man valt övningsformat, ska metodhäftena användas som en väg-
ledning och checklista för det fortsatta arbetet. Textavsnitt kan upprepas från 
grundboken i metodhäftena.

Ett område som är oberoende av vilket övningsformat man väljer är kapitlet om 
Syfte och målformulering. Detta förklaras mer i detalj i grundboken. Oavsett vilket 
metodhäfte som används kommer målkapitlet i grundboken att vara centralt. Till 
vissa delar gäller detta också utvärderingskapitlet.

Grundboken inleds med delen ”Övning i ett större perspektiv”, där det beskrivs hur 
MSB ser att övningsverksamheten i krisberedskapssystemet ska bedrivas. Där 
kan man också läsa om den nationella övningsstrategin, som är ett långsiktigt 
ramverk för övningar. Här nämns också övergripande den övningsplanerings-
process som MSB förordar samt de olika roller och delar som ingår i processen. 
Övningsplaneringsprocessen återkommer i de olika metodhäftena med högre 
detaljeringsgrad. 
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Den andra delen i grundboken är ”Uppdrag och beslut om övning”. Där går vi 
igenom den behovsanalys som behöver göras före en övning, beslut om övning 
samt syfte och mål. Den övergripande planeringsorganisationen behandlas, liksom 
dess roller och de olika övningsformaten.

När man har fattat beslut om övning och övningsformat, är det dags att fördjupa 
sig i något av metodhäftena för mer detaljer kring planerings- och genomförande-
processen, som är den tredje delen, ”Planeringsprocessen”.

I grundboken finns också en bilaga med de med de mest frekventa begreppen i 
övningssammanhang samt förklaringar till dessa begrepp. 
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Del I – Övning i ett större perspektiv

2. Övningssystematik

2.1 Samordningsuppdraget
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har, genom övningsenheten, 
ett uppdrag som innebär att utveckla samhällets krisberedskapsförmåga samt att 
pröva denna förmåga. En viktig del i detta uppdrag är att inrikta och samordna 
övningsverksamheten inom samhällsskydd och beredskap.

2.2 Nationell strategi för övning
För att genomföra uppdraget att inrikta och samordna övningar inom samhälls -
skydd och beredskap på ett effektivt sätt etablerade MSB, genom övningsenheten, 
under 2010 ett Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS).2 
Forumet leds av MSB och består av representanter för myndigheter som omfattas 
av krisberedskapsförordningen. På grundval av utvärderingar av ett stort antal 
genomförda övningar har MSB, i samråd med NAFS, tagit fram en förmågebaserad 
övningsinriktning. Se www.msb.se.

Syftet med övningsinriktningen är att stärka samhällets krisberedskap genom att 
uppmärksamma förmågor som behöver stärkas och utvecklas gemensamt. Ett 
önskat mervärde av inriktningen är också att uppnå en bättre gemensam överblick 
över planerade övningar och därigenom uppnå större långsiktighet och kontinuitet 
(i planeringen). 

Processen för att inrikta övningar är under utveckling, vilket betyder att utformning 
av övningsplaner, liksom formerna för att omsätta erfarenheter från övningar i 
utvecklingsområden och åtgärdsplaner, är föremål för ett utvecklings- och försöks-
arbete.

En grundläggande förutsättning för att ta fram en övningsinriktning är att det 
finns gemensamma ”verktyg” för att beskriva den önskade riktningen. De begrepps-
mässiga verktyg som används vid inriktning av tvärsektoriella övningar är ett 
antal generella förmågor som beskrivs i MSB:s nationella övningsplan. Dessa 
för  mågor, som listas nedan i oprioriterad ordning, bygger på inriktningar från 
regeringen och på konstaterade förmågebrister vid utvärderingar av tidigare 
samverkansövningar. Oavsett val av scenario för en övning bör scenarioutform-
ningen därför vara sådan att dessa förmågor kan övas och belysas:

2. NAFS bildades i november 2010. Deltagarna är myndighetsrepresentanter från aktörerna i bilagan till krisberedskaps-
förordningen Detta innebär att ett fyrtiotal myndigheters övningar ska inriktas och samordnas under ledning av 
MSB. Även övningar inom EU och internationellt som svenska myndigheter, i någon form, deltar aktivt i inkluderas.
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Bild 1. Detta är en gruppering av de generella förmågorna från den nationella övningsplanen (MSB rev 2013).

Arbetsgången för övningsplanering i enlighet med strategin blir:

2.3 Flerårig övningsplan
I processen att stärka samhällets förmågor, och kopplat till den nationella övnings-
planen, bör de aktörer som omfattas av krisberedskapsförordningen eller av lagen 
om extra ordinära händelser ha en flerårig övningsplan. Planen bör visa vilka 
funktioner eller organisationer som ska övas vid olika tillfällen, liksom när ut-
värdering och erfarenhetshantering efter respektive övning ska vara genomförd. 
En sådan övningsplan bör omfatta minst en tre- eller fyraårsperiod. 

Även de aktörer som inte omfattas av krisberedskapsförordningen har nytta av 
att upprätta en övningsplan.

Den fleråriga övningsplanen är också ett viktigt verktyg för att få en överblick över 
övningsverksamheten och för att strukturerat kunna visa en utvecklingstrappa 
där övningarna blir allt mer komplexa och avancerade. Fleråriga övningsplaner 
kan t.ex. skrivas för en samhällssektor, en myndighet, en region, en kommun 

Övningsplanering i enlighet med strategin

1. Vad är syftet med 
övningen?

2. Vad är målet med 
övningen?

3. Val av övningsformat
för att nå målet

4. Val av scenario

Varför?
Vad ska
uppnås? Hur?Scenario?

??

2.5b

Tematisk indelning av 12 generella förmågor...

...utifrån funna brister vid genomförda SAMÖ

Kommunikation/
Informations-
hantering

Samverkan/
Kunskap

Ansvar/
Ledning

1. Innebörden i det geogra�ska områdesan-
svaret på nationell, regional och lokal nivå.

Regeringens och Regeringskansliets roll och 
ansvar vid allvarliga händelser och kriser.

2.

Uthållighet.3.

Prioritering av resurser.4.

Tvärsektoriell samverkan5.

Samverkan om samlad lägesuppfattning.6.

Samverkan inom EU och internationellt.7.

Stöd från Försvarsmakten vid kriser och till
Försvarsmakten vid militära hot.

8.

Förmedling av information och beslut.9.

Kommunikation med drabbade, medier och 
allmänhet samt informationssamordning

10.

Utbyte och förmedling av omvärldsbevakning
/underättelseinformation

11.

Betydelsen av symboliskt ledarskap.12.

2.5a
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eller ett företag. När det gäller SAMÖ och RÖ upprättar MSB respektive länsstyrel-
serna övningsplaner för övningar som sträcker sig över flera samhällssektorer/
fler geografiskt områdesansvariga. Detsamma bör gälla för kommunerna för 
samverkansövningar på lokal nivå som berör flera samhällssektorer/geografiskt 
områdesansvariga.

Bild 2. Framtagandet av en flerårig övningsplan

En flerårig övningsplan bör innehålla följande:
• övergripande mål för övningsverksamheten

• tidsplan

• ansvarsförhållanden

• resurser

• ekonomi

• personal

• lokal övningsledare för egen organisation

Planens omfattning, det vill säga hur många övningar som planeras in, är alltid 
en kompromiss mellan behov, möjlighet, ambition, tid och ekonomi. 

Det finns stora fördelar att också inkorporera planerade utbildningar i övnings-
planen för en bra helhetsbild.

En flerårig övningsplan kan behöva revideras, dels efter vad som kommer fram i 
utvärderingarna från genomförda övningar, dels inför ändrad hotbild eller andra 
ändrade förutsättningar.

Övergripande 
mål

Tidsplan

Ansvarsför-
hållanden

Resurser

Ekonomi

Personal

Lokal övnings-
ledare för egen 

organisation

Flerårig övningsplan

Övn i n g

Övn i n g

Övning

Övning

2.6
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2.4 Vad är övning?
Övningar ska inriktas mot att identifiera brister och att utveckla och pröva förmågor.

Många gånger används begreppen övning och träning synonymt. Med övning 
menar vi i denna vägledning: aktivitet som omfattar en eller flera aktörer och 
som främst syftar till att identifiera brister, pröva och/eller utveckla förmågor.

En övning tar alltid sikte på att pröva eller utveckla verksamheten enligt de syften 
som är uppsatta för övningen. För att mäta förmågorna hos de övande aktörerna 
skapas övergripande mål för övningen samt delmål för var och en av de övande. 
Dessa mål utvärderas under och efter övning.

Med träning menas när individers kunskaper och färdigheter prövas och utvecklas. 
I denna vägledning berör vi endast övningen.

2.5  Erfarenhetshantering
För att en övning ska ge effekt är det centralt att övningen är en del i ett större 
sammanhang. Det huvudsakliga syftet med en övning är att ge återkoppling till 
dem som har övat och till krisberedskapssystemet som helhet för att tillvarata de 
erfarenheter som övningen har gett. Detta är ett underlag för fortsatt hantering 
av erfarenheter, så att de kan omsättas i konkreta åtgärder för att öka förmågan 
hos berörda aktörer enskilt och tillsammans. 

2.6 Övningsplaneringsprocessen – att planera för enskild övning
Planeringsprocessen för en övning är lämplig att driva i en projektliknande 
organisation.

Övning

Ett systems förmågor
prövas och/eller utvecklas

Träning

Individers kunskaper
prövas och utvecklas

2.1 

Uppdrag &
förplanering

Start-
möte

PK1 FPK2 PK3 UÖ

Grundboken Fördjupningar i metodhäftena

2.7a        
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Uppdrag och förplanering
Utifrån en övningsplan, eller den behovsanalys som genomförts, ges ett tydligt 
uppdrag där resurser, avgränsningar, syfte och mål ingår. En förplanering på-
börjas där planeringsorganisationen skapas, påtänkta deltagare bjuds in etc. För 
detaljer kring denna process se kapitel: 3–7

Startmöte
Vid startmötet informerar och presenterar man övningen för de påtänkta deltagarna.

Planeringskonferens 1 (PK1)
Den första planeringskonferensen bör hållas ganska snart efter startmötet. Fokus 
på denna konferens bör vara att inleda målformuleringsarbetet.

Planeringskonferens 2 (PK2)
Den andra planeringskonferensen bör inte inträffa förrän arbetet med målen, 
scenariot m.m. kommit en bra bit, så att de i stort kan fastställas. Fokus på denna 
konferens bör vara att jobba vidare med scenariot.

Planeringskonferens 3 (PK3)
Den tredje planeringskonferensen bör ligga så pass nära övningen att ut rymmet 
för förändringar är litet, men ändå så pass långt ifrån att eventuella förändring-
ar ändå går att genomföra.

Förövning
Vid vissa övningar kan en förövning genomföras. Då kan vissa moment av övningen 
testas och/eller tekniktest genomföras. En kort förövning kan lämpligen genomföras 
från två veckor före övningen fram till dagen före övningen.

Övning
Övningen genomförs.

Utvärdering
Utvärderingsarbetet fortsätter och cirka 4–7 månader efter slutförd övning kan 
det vara lämpligt att genomföra en presentation av utvärderingen. 

Inom övningsplaneringsprocessen används två pilar för att illustrera det som pågår 
i övningsledningen och den process som pågår hos de deltagande organisationerna. 
Dessa två är mycket nära sammankopplade, men har delvis olika arbetsuppgifter. 
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Bild 3. Den övergripande planeringsprocessen går parallellt hos övningsledningen och de övande aktörerna

Inför de olika planeringskonferenserna sker arbete och kommunikation mellan 
övningsledningen och övande aktörer.

I grunddokumentet kommer vi att titta närmare på det som sker före och vid 
startmötet, dvs. uppdrag och beslut om övning, för att i de olika metodhäftena 
mer i detalj studera planering och genomförande.

Övningspilarna representerar den del i övningsprocessen som har ett start och 
ett stopp och som är ett utdrag i en större övningsplaneringsprocess. Utfallet 
från respektive övning fungerar sedan som ingångsvärden till nästa övning.

Erfarenhetshantering och – återkoppling är en central del i övningsprocessen och 
är kittet mellan övningarna i övningsplanen. Erfarenhetshanteringen kan t.ex. 
vara åtgärdsplaner, utvecklingsområden, revidering av risk- och sårbarhetsanalyser 
och kan också innebära en uppdatering av den övergripande övningsplanen.

Bild 4: Övningsprocessen – ständigt återkommande och utvecklande
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Funktioner och roller skiljer sig mellan planeringsskedet och genomförandet 
av övningen. Därför är det viktigt att skapa en övningsplaneringsorganisation 
respektive en övningsorganisation. Dessa bör hållas isär och ses som två delar av 
projektorganisationen. I många fall kan övningsplaneringsorganisationen övergå 
till att bli övningsorganisation utan att några stora förändringar behöver göras. 

Även vid mindre övningar kan de roller och funktioner som beskrivs i övnings-
planeringsorganisationen respektive övningsorganisationen användas i tillämpliga 
delar. Samma person kan exempelvis ha flera roller. Se vidare i kap 4 och 8.

2.7 Tidsåtgång
Det finns en mängd faktorer som påverkar övningens tidsåtgång, t.ex:
• Antal deltagare

• Komplexitet

• Övningsformat

• Övningsvana

En övning går att planera på relativt kort period, men en planeringsprocess på 12 
månader är att föredra för t.ex. en regional samverkansövning (RÖ) eller en tvärsek-
toriell övning, fördelat på 10 månader före övningen och 2 månader efter övningen.

Syftet med en lång planeringsprocess är främst att övningen måste förankras 
bland deltagande aktörer, det vill säga skapa en acceptans för övningens syfte 
och mål samt ge deltagande aktörer en möjlighet att förbereda sig för övningen 
genom egna eller gemensamma utbildningsinsatser. Generellt sker det största 
tidsuttaget mellan PK2 och PK3.

2.8 Komplex eller enkel övning
Istället för att prata om stora respektive små övningar använder vi begreppen 
komplex respektive enkel övning.

Olika övningar har olika komplexitetsgrader. En övning som omfattar många 
människor som gör samma saker kan ses som en enkel övning. En övning som 
omfattar färre (eller fler) antal personer och aktörer och där t.ex. planerings-
processerna och beroendeförhållandena mellan dem är omfattande och kompli-
cerade kallas för en komplex övning.

Vad som avgör om en övning är enkel eller komplex är en mängd olika faktorer 
som t.ex:
• Övningsvana

• Geografiska avstånd mellan övande, övningsplatser etc.

• Avdelade resurser

• Antal övande

• Antal markörer

• Antal samverkande aktörer

• Antal samverkansområden 

• Ämnesområdenas komplexitet 

Att identifiera en övning som komplex eller inte handlar främst om dimensione-
ringen av resurser och att vara medveten om vad som krävs för ett genomförande. 

Tidsåtgång

2.8
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Del II – Uppdrag och  
beslut om övning
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Del II –  
Uppdrag och beslut om övning

Denna del innehåller:
Att utifrån en övningsplan eller en behovsanalys ges ett tydligt uppdrag där bl.a. 
resurser, övningens syfte ingår. En förplanering påbörjas där övnings planerings-
organisationen skapas, övergripande mål formuleras och aktörer bjuds in etc. 

Förplaneringsfasen är den första fasen i övningsarbetet och det är tidigt i denna 
fas som ramarna för övningen fastställs. 

Det handlar bl.a. om:
• vem som äger övningen

• hur övningsledningen ser ut

• hur planeringsorganisationen ser ut

• övningens syfte och mål 

• ambitioner och mål från de övande

I denna fas bestämmer man också vilka förmågor man ska öva, liksom övnings-
format och ramar för scenariot. 

Uppdrag &
förplanering

Start-
möte

PK1 FPK2 PK3 UÖ

3.0
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3. Analysera övningsbehovet 

Om det finns en övningsplan för organisationen bör denna följas och ligga till 
grund för den behovsanalys som genomförs vid varje givet övningstillfälle. 
Övningsplanen grundar sig i de förmågor som respektive aktörer, liksom kris-
beredskapssystemet behöver utveckla.

De aktörer som övar bör utveckla generella förmågor som har koppling till olika 
scenarier. Det är däremot inte lämpligt eller effektivt att utveckla förmågor uti-
från varje scenario då det kan begränsa de förmågor som övas. Vi är ett litet land 
med begränsade resurser och måste kunna möta alla scenarier, dvs. alla slags 
händelser och katastrofer utifrån de förmågor vi behärskar och övar. 

Det finns generella förmågor som behöver finnas hos samtliga aktörer i kris-
beredskapssystemet och som kan övas oberoende av valt scenario för en övning.

De finns också specifika förmågor som behöver finnas och övas hos en viss 
myndighet, en viss samhällssektor och ett visst yrkesområde. När specifika för-
mågor övas kan scenariot behöva anpassas för detta ändamål.

Bild 5. Här illustreras de generella förmågorna av två grundläggande funktioner hos en fällkniv, dvs liten o stor 
kniv, medan de specifika förmågorna jämförs med de olika specialverktyg som också kan finnas i en fällkniv.

Generella 
förmågor

Speci�ka förmågor

3.0
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De generella förmågorna kan t.ex. vara3:
 – Prioritering av resurser. 
Förmågan att prioritera begränsade resurser (personal, materiel, energi etc.) 
behöver utvecklas genom övning. Det handlar om att kunna prioritera mellan 
aktörer inom nationen och mellan aktörer inom Norden, inom EU och inter-
nationellt.

 – Samverkan om samlad lägesuppfattning. 
Lägesrapportering får inte vara en envägskommunikation till Regeringskansliet 
(RK,) utan måste också återkopplas från nationell nivå till länsstyrelserna.

 – Kommunikation och informationssamordning. 
Myndigheternas förmåga att kommunicera med medier, allmänhet och 
drabb ade behöver utvecklas. Arbetsmetoder för att hämta in, verifiera, 
samordna och sprida information behöver stärkas och kunskapen om medi-
ernas arbets sätt  behöver ökas. Ansvaret för informationssamordning behöver 
klargöras. Förmågan att förmedla information på andra språk än svenska och 
att kommu nicera med resurssvaga grupper bör också utvecklas. En viktig del 
av kris kommunikationen är även att kunna hantera informationskriser och 
förtroendekriser.

Fler generella förmågor tas upp i kap 2.2. Mer finns att läsa på: www.msb.se 

Varje enskild aktör har givetvis även specifika förmågor som de behöver behärs-
ka och också öva. 

3.1 Behovsanalys
Utifrån en värdering av om identifierade förmågor finns eller inte finns, ska övnings-
behovet analyseras. Behovet kan bottna i resultaten av risk- och sårbarhetsanalyser 
för verksamheten eller för verksamhetsområdet, i förmågebedömningar, av tidigare 
övningsutvärderingar och dess utvecklingsområden samt eventuellt andra verksam-
hetsanalyser. 

Genom denna behovsanalys kan frågan varför vi ska öva besvaras, dvs. syftet med 
övningen. Analysen ger även svar på vad övningen ska omfatta och vilken metod 
som ska väljas. Frågorna nedan bör behovsanalysen ge svar på. Detta gäller oavsett 
om det är en enstaka övning eller en serie övningar som planeras och oavsett stor-
leken på övningen och antalet medverkande aktörer.

I samband med behovsanalysen måste syfte och mål för övningen specificeras. 
Beroende på aktörens mognadsgrad bör man välja det övningsformat som är 
lämpligast. Med övningsformat menas praktiskt tillvägagångssätt för att genom-
föra övningen

3. MSB Nationell Övningsplan Publikationsnummer MSB417.
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Områden behovsanalysen ska belysa:

Resultatet av behovsanalysen ger svar på frågorna:

Förmågor Erfarenheter Förändringar Uppgifter

Vilka ska övas, 
övningens målgrupp?

Hur ska man öva 
(övningsformat)?

Vilka resurser 
�nns tillgängliga?

•

Vad ska övas?•

•

•

Behovsanalys

Nuvarande
Önskad

•
•

av tidigare övningar

från risk- och  sårbar-
hetsanalyser

•

•

från förmågebedömningar•

av verkliga händelser•

av organisation
av samverkans-
partner

•
•

organisationens
den enskildes

•
•

*Med förmågor menas vilken kunskap de övande behöver för att kunna utföra sina uppgifter.

Frågor behovsanalysen

ska besvara

3.1 

RESULTAT

Vilken/vilka
förmågor 
ska övas?

När ska
man öva?

Vad vill 
vi uppnå?

Övningens

omfattning?

Behovsanalysen är en avgörande del i planeringsarbetet och lägger grunden för det 
fortsatta arbetet. Behovsanalysen är primärt till för att förstå behov och att välja rätt 
struktur för det fortsatta planeringsarbetet.
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3.2 Ett tydligt uppdrag
Riktlinjer och avgränsningar för övningen och övningsprocessen bör vara tydligt 
formulerade och förankrade innan övningsplaneringen startar. 

Uppdragsdialogen mellan övningsbeställaren/uppdragsgivaren – oftast övnings-
ansvarig – och övningsgenomföraren ska ge svar på bl.a:
• Övningsbehovet

• Riktlinjer 

• Mål och syfte

• Scenarioinriktning

• Tidsförhållanden

• Ekonomiska förutsättningar 

Budget
Budgetunderlag för övningsprojektet bör inkludera personal, möten, resor, teknik, 
planering, genomförande och utvärdering av själva övningen.

Uppdraget

3.2 

Ekonomi

4.4
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4. Planeringsorganisation

4.1 Projektmodeller och projektstyrning
Det finns flera fördelar med att arbeta i en projektliknande form när man ska 
planera en övning. Några exempel:
• Projekt kraftsamlar mot ett mål och har en tydlig uppgift och man undviker 

störning av resurser och arbete.

• Projekt har tydliga krav på tid, kostnad och resultat och man arbetar tvärfunktio-
nellt– olika kompetenser samverkar.

• I ett projekt stimuleras kreativiteten och det finns resurser kopplade till projektet.

 
I ett väl fungerande projekt stärks känslan av att tillhöra ett team där alla strävar 
mot samma mål och där man kan fokusera på den aktuella uppgiften. Vissa projekt 
eller funktioner i ett projekt är inte så tidskrävande, varför medarbetare ibland 
även jobbar i linjen samtidigt som projektet pågår. 

4.2 Planeringsorganisation
Hur organiseras en övning? 

En enkel övning kan planeras och genomföras i samma organisation och med 
samma befattningshavare under planering och genomförande. En mer komplex 
övning kräver däremot en annan struktur. För sådana övningar är det ofta bättre 
att använda en planeringsorganisation och en genomförandeorganisation. Dessa 
bör likna varandra, men ha tydligt utklarade och skilda mandat. Det ska också 
vara klart vem som svarar för vad och hur överlämningen ska gå till vid övergång 
från planeringsfas till genomförandefas. Mer om detta kan man läsa om i respek-
tive metodhäfte.

Bild 6. Ett sätt att organisera dem som ska planera, genomföra och utvärdera en övning 
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Referens-
grupp

Projekt-
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PROJEKT-
LEDNING
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Arbets-
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4.2 
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Styrgrupp
Styrgruppens viktigaste uppgift är att göra avdömningar i frågor som  inte kan 
hanteras inom projektets ram, t.ex. förändringar i målsättning, ambitionsnivå 
eller ekonomiska resurser.

Projektledning
Projektledningen är den organisatoriska del som måste tillsättas först. Dess uppgift 
är att verkställa beställningen och leda projektet. En administrativ resurs kan 
komplettera vid behov.

Referensgrupp
Projektledningen kan använda sig av en referensgrupp i arbetet med att styra och 
leda planeringen av övningen. Referensgruppen kan bestå av aktörernas lokala 
övningsledare och/eller olika sakexperter och metodstöd. Även de olika delprojek-
ten kan vara betjänta av referenspersoner/-grupper.

Arbetsgrupper
Projektet har också ett antal olika arbetsgrupper som bestäms efter storleken på 
övningen, övningsformat m.m. Arbetsgrupperna kan jobba med framtagande av 
scenario, utvärdering, logistik, etc.

Organisering och bemanning
Vilka funktioner krävs i projektet? 

När projektledare är utsedd börjar arbetet med att bemanna projektet. Man går 
då igenom vilka kompetenser som behövs utifrån det sätt man tänkt sig att orga-
nisera projektet på. Övningens karaktär och komplexitet är också avgörande för 
hur man organiserar projektet. Projektledaren bör först bestämma vem han/hon 
vill ha som biträdande projektledare. Därefter bör övriga arbetsgrupper beslutas. 
Som nämnts ovan ska det i ett projekt finnas en projektledare, PL, och en biträdande 

Att tänka på

4.3

Att tänka på:

•	 Övningsledaren kan med fördel vara projektledare under planeringsfasen. Alternativt 
kan en övningsledning finnas organiserad under hela processen, dvs. även under 
genomförandefasen.

•	 Vissa befattningar som övningsledare/projektledare bör komma från den organisation 
som är ansvarig för övningen.

•	 Planeringsorganisationen bör organiseras efter den projektstyrningsmodell som 
övningsansvarig organisation känner bäst och följa denna modell fullt ut.

•	 i enklare övningar bör övningsledningens sammansättning spegla övningsdeltagarna. 
i en mer komplex övning bör arbetsgrupp scenario hantera övningsdeltagarnas 
delaktighet genom möten, skrivarstugor etc.

•	 Vid övningar med fältenheter tillkommer speciella arbetsgrupper som inte finns 
vid de andra övningsformaten, exempelvis säkerhet, övningsplatser, markskador, 
markörer, m.fl. (se mer i metodhäftet).

•	 Vid organiseringen av övningen är det viktigt att klara ut vilken nivå som har vilka 
mandat. Hur långt sträcker sig övningsledarens beslutsmandat innan styrgruppen 
måste ta beslut osv.

4.2 

Bemanning
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projektledare. Fördelen med att ha en biträdande PL är att det blir redundans i 
projektledningen vid t.ex. sjukdom, hög arbetsbelastning etc. Projektledarnas 
kompetenser och erfarenheter kan också komplettera varandra, vilket är en fördel 
i arbetet. 

PL ansvarar för samtliga åtaganden som projektet gjort.

4.3 Behov av externa resurser och utbildning
Det kan uppstå situationer då det behövs kompetens utöver den som finns i projekt-
gruppen. Det kan röra sig om vissa utbildningsbehov, specialistkunskaper etc.

När dessa kompetenser och roller är identifierade, kan det ibland konstateras 
att resurserna inte finns ”i huset”. Det kan visa sig nödvändigt att upphandla 
kompetensen utifrån och då blir det ännu viktigare att det finns en kompetens-
profil och en klar och tydlig uppdragsbeskrivning över vad som förväntas av t.ex. 
konsulten. Beakta redan från början behov, kompetens, profil, samt regler för 
upphandling och sekretessregler.

De externa resurserna kan komma från flera håll. Det kan handla om frivillig-
organisationer som får olika roller under en övning med fältenheter, det kan vara 
någon från en grannkommun som kan agera utvärderare, eller olika typer av ex-
pertstöd som kan behövas både under planering och genomförande av övningen.

I planerandet av en övning kan det ibland finnas behov av kompetenshöjande 
åtgärder av gruppen eller av enskilda medarbetare. Inventera tidigt behovet 
kopplat till övningens karaktär. Ju större sakkunskap, desto större djup kan 
man åstadkomma i övningen. Gör gärna en utbildningsplan för projektet på ett 
tidigt stadium, eller skriv in ev. utbildningsbehov i en personlig plan för varje 
medarbetare. Det kan handla om att gå en projektstyrningskurs, regional sam-
verkanskurs, kurs för lokal övningsledare eller att kompetensutveckla sig inom 
rena sakkunskaper, t.ex. hur ett kärnkraftverk fungerar, hur lång tid det tar för 
vattnet att nå till X om dammen brister, hur vi påverkas av solstormar etc.

4.4 Ekonomi och resurser
Redan i uppdragsbeskrivningen eller i projektdirektivet ska det framgå vilka 
ekonomiska ramar och personella resurser övningen disponerar. Detta ska vara 
klart innan planeringsprocessen inleds.

Även ekonomistyrning och delegeringar ska vara beslutade innan planeringen 
påbörjas.

Kontrollera att det råder en balans mellan uppgifter och resurser under hela 
processen; planering-genomförande-utvärdering/erfarenhetshantering. 

Att tänka på

4.3

Ekonomi

4.4

Att tänka på:

Fundera över vilken kompetens ni tillför och vad det kan innebära när kompetensen 
försvinner ifrån organisationen. Se till att det inte blir ett kompetensglapp då den externa 
resursen försvinner.
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Det är svårt att uppskatta kostnaden för en övning. Det finns flera faktorer som 
påverkar detta: antal dagar övningen omfattar, om det är en dygnet-runtövning, 
antal deltagare, vilket format man väljer, teknikutnyttjande, komplexitet etc.

Den största kostnaden, och som varje aktör måste bidra med, är arbetstid för del-
tagare i planeringsprocessen. 

Ett stöd i finansieringen är att söka 2:4 anslag från MSB (gäller endast de myndig-
heter som upptas i krisberedskapsförordningen). Mer information finns på MSB:s 
webbplats www.msb.se.

4.5 Överenskommelse om åtagande
En överenskommelse bör upprättas mellan ansvarig aktör och de deltagande 
aktörerna på ledningsnivå där man reglerar deltagande och åtagande mellan 
aktörerna inför övningsplaneringen.

Detta är ett stöd både för projektledningen och för deltagande aktör och bör ske 
så tidigt som möjligt i processen, helst under startmötet. 

Överenskommelsen bör innehålla en översiktlig beskrivning av övningen samt 
att varje aktör i övningen lämnar uppgifter om kontaktperson, funktioner man 
vill öva, samt i ett senare skede, ambitioner, syfte och mål med deltagande i 
övningen.

Överens-
kommelse

4.5
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5. Syfte, mål och avgränsningar

I ett tidigt skede i planeringsprocessen måste övningsledningen bestämma övning-
ens övergripande syfte, mål och eventuella avgränsningar. Detta ligger till grund 
för det fortsatta planeringsarbetet och för aktörernas arbete med att formulera 
egna syften och delmål. I detta inledande arbete är det också viktigt att ange even-
tuella avgränsningar, dvs. funktioner eller moment som inte kommer att övas under 
övningen.

Målformulering är ett omfattande arbete som kan ta tid, men om övningen saknar 
mål går den inte att utvärdera. Resonemanget kan lättast beskrivas i en måltriangel, 
(se bild 1). Aktörerna måste tillsätta resurser för att formulera mätbara mål, ta fram 
indikatorer till dessa samt utvärdera dessa. Varje sida i triangeln utgör en del. 
Om man väljer att avstå från någon av delarna i triangeln, bör man överväga om 
man ska delta i övningen, eftersom delarna hänger ihop. Utesluter man någon av 
dem, kan det vara svårt att få något utbyte av övningen.

Bild 7. Måltriangeln beskriver de tre faktorerna som bidrar till en kvalitativ övning.

5.1 Allmänt om syfte, mål och indikatorer
Syfte
Ett syfte ska svara på frågan varför, det vill säga anledningen eller orsaken till att 
övningen genomförs. Välformulerade syften är den bästa marknadsföringen för 
att ”sälja in” övningen hos aktörerna. Ett syfte innehåller ett verb som därefter 
kläs på med vad som ska övas. 

Att tänka på

5.0 

Indikatorer
Utv

är
de

rin
g

Mål

5.0 

Att tänka på:

detta kapitel är tänkt att fungera som en handledning kopplat till de olika metodhäftena. 
Vi har valt att lägga detta i grundboken då målarbetet är gemensamt, oavsett övnings-
format.
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Mål4

Ett mål ska svara på frågan om vad som ska uppnås. Inom begreppsvärlden återfinns 
en rad olika mål, relaterade just till målformulering. Exempel på detta kan vara: 
• Inriktningsmål (strävansmål)

• Effektmål (uppnåendemål) 

• Prestationsmål

I övningssammanhang används uppnåendemål, det vill säga vad en aktör ska 
uppnå i övningen. I ett annat sammanhang kan effektmål formuleras för vilken 
effekt och resultat övningen förväntas ge i samhället. De begrepp som är relevanta 
i en övning kommer att förklaras närmare längre fram i kapitlet.

I målformuleringsarbetet kan man ta hjälp av SMART-modellen, som bygger på 
en engelsk modell för att formulera mål i projekt. Vid en svensk översättning 
kan betydelsen få följande betydelser.

Specifikt. Målet ska vara tydligt och konkret. Skriv hellre två korta mål än ett långt.

Mätbart. Målets mätbarhet underlättas av att indikatorer tas fram.

Accepterat. En del i ett målarbete är förankringsprocessen. De personer som ska 
utvärdera mot målet kan med fördel involveras i formuleringsarbetet. En annan 
form av acceptans erhålls när mål hämtas från styrande dokument, till exempel 
en krishanteringsplan.

Realistiskt. Övningen måste utformas så att de övande får möjligheten att uppnå 
målet. Om så inte är fallet måste övningsupplägget förändras, alternativt målet 
justeras.

4.  Som stor inspiration till avsnittet har använts Hedenqvist, J-A och Håkansson, J, Formulera och utvärdera mål, 2004.

Två exempel på övergripande syfte för en övning. Verbet är markerat med kursiv stil:
Syftet med övningen är att öka förmågan till samverkan mellan aktörer på flera  
ledningsnivåer

Pröva den nya länsgemensamma kommunikationsplanen för att kunna utveckla den under 
kommande år.

Exempel på verb som kan användas i arbetet med att ta fram syfte:
Bekräfta   Förtydliga   Pröva och testa
Belysa   identifiera   Utveckla
Få insikt   Mäta och utvärdera  

S p e c i � k t M ä t b a r t A c c e p t e r a t Re a l i s t i s k t Tidsbundet

5.1 
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Tidsbundet. När ska målet vara uppnått? I de flesta fall inträder denna punkt 
när övningen är slut, men avvikelser kan förekomma och då är det viktigt att 
tidpunkten preciseras.

Ett annat begrepp som används främst inom målformuleringsarbetet i skolvärlden 
är TÖFT, vilket står för: Tidsangivet, Önskvärt, Framtida Tillstånd

Övningsmål
När mål formuleras i en övning beskriver detta vad som ska uppnås och kan därför 
kallas för uppnåendemål.

Ett felaktigt formulerat mål blir svårt att utvärdera. Om målet är ”att öva sam-
verkan med andra aktörer”, räcker det med att aktören deltar i övningen för att 
målet ska vara uppfyllt. Målet ”öka vår förmåga att hantera en kris” är också 
svårt att utvärdera, då det kräver att man känner till förmågan innan övningen 
startar för att sedan kunna mäta den efter övningen. Dessa två exempel passar 
bättre som syfte i en övning.

Hur ska mål formuleras?
Ska man nämna tre tips när mål ska formuleras är det följande:
• Ett mål ska inte innehålla ordet ska.

• Ett mål ska inte innehålla aktiviteter.

• Ett mål kan skrivas i presens5 (är) eller i perfekt6 (har).

Varför ska ett mål inte innehålla ordet ska när vi ofta formulerar mål som att 
”xx ska ha en god förmåga…”? Anledningen är att ordet ”ska” signalerar två 
saker enligt svenska språket. Det kan antingen betyda något som kommer att 
hända, det vill säga en planerad aktivitet. Det kan också betyda ett tvång, det vill 
säga en regel, instruktion eller anvisning. Ett korrekt formulerat mål kan följakt-
ligen inte innehålla ordet ska.

Aktiviteter kan ses som indikatorer på att ett mål är uppnått och därför ska ett 
mål inte utformas som en aktivitet. I exemplet nedan är första meningen en 
aktivitet, då det enbart ska inrättas ett krishanteringsråd. Den andra meningen 
innehåller däremot ett krav på att krishanteringsrådet ska vara fungerande och 
är därigenom ett mål.

5. Presens är det tempus som vanligtvis uttrycker vad som händer just nu.
6. Perfekt räknas i svenskan som ett grammatiskt tempus som innebär att handlingen som verbet i perfekt beskriver 

har avslutats, men fortfarande är aktuell.

T i d s a n g i v e t Ö n s k v ä r t F r a m t i d a T i l l s t å n d

5.1 

Exempel på planerad aktivitet:
i maj ska krishanteringsrådet åka på studieresa till Paris.

Exempel på regel, anvisning eller instruktion:
Lokal övningsledare ska ta fram delmål och indikatorer tillsammans med de övade.
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I vilken tempusform målen ska formuleras är till viss del en smaksak och kan 
naturligtvis anpassas. Vid mål som formuleras mot förmågor är det vanligast att 
beskriva det i perfekt, det vill säga ”xx har utvecklat sin förmåga att hantera…”.

Indikatorer
För att underlätta värderingen av om ett mål/delmål är uppfyllt eller inte bryts 
målen ned i indikatorer. En indikator är en beskrivning av aktiviteter, åtgärder, 
beslut eller tidsförhållanden som ska vara utförda för att målet ska vara uppfyllt. 
Indikatorerna kan både vara kvantitativa och kvalitativa och en blandning av 
dessa ökar mätbarheten av ett mål. Ett tydligt avgränsat mål kräver färre indika-
torer medan ett omfattande och ”luddigt” mål kräver fler indikatorer.

Kvantitativa indikatorer innebär att det finns mängddata som kan mätas i form av 
tider, antal eller procentsatser. Kvalitativa indikatorer handlar om att beskriva 
och karaktärisera. Det är i grova drag texten som är det centrala arbetsmaterialet 
när det gäller kvalitativa metoder. Det är däremot vanligt att använda mängd-
angivelser och siffror även med kvalitativa arbetsmetoder. 

Övningsmål

Delmål Indikator

Användande av indikatorer är ett sätt att mäta i vilken utsträckning 
ett mål eller delmål är uppfyllt. Ett tydligt avgränsat mål kräver 
färre indikatorer medan ett omfattande 
och ”luddigt” mål kräver �er.

Indikatorer

Exempel på aktivitet eller mål:

den 1 november inrättas ett krishanteringsråd i länet.
den 1 november finns ett krishanteringsråd i länet.

Exempel på mål formulerat i presens:
Allmänhetens förtroende för organisationernas hantering av krisen och dess konsekvenser 
för samhället är oförändrat.

Exempel på mål formulerat i perfekt:
Allmänheten har ökat sitt förtroende för organisationernas hantering av krisen och dess 
konsekvenser för samhället.
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5.2 Ett sätt att presentera syfte och mål
Det finns olika sätt att presentera mål för en övning. Oavsett vilket sätt som väljs 
finns det mål som är gemensamma (övergripande) och gäller för alla övande, men 
även mål som är specifika och endast gäller för en övande aktör. Sådana specifika 
mål ska formuleras av varje övande aktör. I vissa fall kan även mål formuleras 
för en gemensam funktion eller för en verksamhet som berör flera av de övande 
aktörerna. 

Det måste finnas en koppling mellan syftet med en övning och målet/målen för 
denna. I vissa fall räcker det med mindre justeringar för att uppnå denna koppling. 

Det måste även finnas en koppling mellan varje enskild övande aktörs formule-
ring av syfte och mål i förhållande till det gemensamma syfte och mål som har 
formuleras för övningen. Kopplingen visas i bild x och kan kortfattat beskrivas 
som att alla aktörer håller sig i övningens färdriktning. Om övningens syfte är 
att öva A och B kan det bli svårt för en aktör att öva C. Indikatorerna behöver 
inte ha samma koppling, då dessa är individuella för varje aktör. Däremot kan 
inte en aktör ha en tidsgräns på två timmar om övningens övergripande mål har 
gränsen en timme. I ett sådant fall måste det övergripande målet justeras så att 
det passar in på alla aktörer som ska bedömas mot målet.

Bild 8. En modell av sambandet mellan syften och mål.

Gemensamma mål för övningen
Gemensamma mål för en övning kallas för övergripande mål. Övningsledningen 
ansvarar för att dessa mål formuleras tidigt i planeringsprocessen. Övergripande 
mål kan presenteras som ett övergripande mål i flera punkter alternativt som ett 
huvudmål med tillhörande delmål. Den förstnämnda är den vanligaste modellen. 
Oavsett presentationsmodell kompletteras övergripande mål med indikatorer.

Övergripande
syfte

Övergripande
mål

Indikatorer

Aktörernas
syfte

IndikatorerDelmål

5.2

Exempel på en enkel koppling mellan syfte och mål:

Syftet är att öka förmågan att hantera en händelse.

Målet är att aktörerna har en god förmåga att hantera en händelse.
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Aktörens mål
Varje aktör formulerar egna mål för sitt deltagande i övningen. Dessa kallas oftast 
för aktörernas delmål, eller enbart delmål, och är nedbrytningar eller preciseringar 
av övningens övergripande mål. Ansvaret för målformuleringen ligger hos ak-
tören genom sin lokala övningsledare. Aktörens mål kan presenteras på samma 
sätt som övningens övergripande mål, dvs. som flera delmål punktvis eller som 
ett övergripande mål med tillhörande delmål. På aktörsnivå är det första sättet 
vanligast förekommande. Även på aktörsnivå måste målen kompletteras med 
indikatorer. Syfte och mål kan naturligtvis återanvändas, men inte kopieras rakt 
av. Mål som använts vid tidigare övningar kan fungera som idékälla i arbetet med 
att ta fram egna mål. Processen med att ta fram syfte och mål är en del i det interna 
förankringsarbetet hos aktörerna.

Exempel på övergripande mål i flera punkter:

Övningens aktörer har en 
•	 mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt respektive aktörs plan.
•	 grundläggande förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild för händelsen.
•	 grundläggande förmåga att samordna kommunikation med allmänhet och medier.

Exempel på övergripande mål med huvudmål och delmål

Organisationerna har förmågan att, enskilt och i samverkan, hantera konsekvenserna av 
olyckan, såväl ur ett strategiskt som ur ett operativt perspektiv, i syfte att upprätthålla och 
återställa samhällsviktiga funktioner.

delmål 1: Organisationerna initierar åtgärder för att hantera olyckan och dess konsekvenser.

delmål 2: Organisationerna agerar, enskilt och i samverkan, på ett fungerande sätt i syfte 
att upprätthålla och återställa samhällsviktiga funktioner.

delmål 3: Organisationerna samverkar på ett effektivt sätt för att kommunicera sam-
stämmigt, konkret och kontinuerligt med allmänhet och medier.

delmål 4: Allmänheten har förtroende för organisationernas hantering av krisen och dess 
konsekvenser för samhället.

Exempel på en aktörs delmål:
Krisledningsnämnden har en grundläggande förmåga att fatta beslut.

Krisledningsgruppen har en god förmåga att analysera händelseutvecklingen.

Lägesgruppen har en grundläggande förmåga att skapa en lokal lägesbild.

informationsgruppen har mycket god förmåga att kommunicera händelsen med medier 
och allmänhet.
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Mål för en gemensam verksamhet
Om en verksamhet bedrivs gemensamt, men består av olika aktörer, kan även mål 
formuleras gemensamt. Exempel på sådan verksamhet kan vara en regional 
indikeringsorganisation eller en gemensam samverkansstab. Det är då viktigt att 
verksamheten definieras och att det tydligt framgår vilka delar som ingår i den 
gemensamma verksamheten. Det är också möjligt att ett av övningens övergripande 
mål tar sikte på den gemensamma verksamheten och att målet sedan bryts ner i 
delmål.7

5.3 En modell för målformulering
För att underlätta övningens målformuleringsarbete och den efterföljande ut-
värderingen kan en gemensam modell för detta användas. Modellen innebär att 
alla mål i övningen formuleras efter samma modell. Fördelen med en gemensam 
modell är att det förtydligas om ett mål formuleras för en individ eller för en 
funktion, och att målen kan inordnas i nivåer beroende på ambition. 

Modellen delas upp i kolumnerna organisationsnivå och individnivå, som i sin tur är 
uppdelade i teoretiska kunskaper och praktisk färdighet. Vid målformulering används 
de tre nivåerna grundläggande, god och mycket god. Vid utvärderingen tillkommer en 
bristande nivå, för mål som inte är uppnådda, vilket framgår av bild 9.

Eftersom samverkansövningar i första hand övar funktioner och inte individer, 
används förmåga vid målformuleringen. Det är dock fullt möjligt att enbart 
använda ordet förmåga i samtliga mål.

7. Med indikeringsorganisationen menas all personal som arbetar organisatoriskt under indikeringsledaren (IndL), 
det vill säga mätresurser från kommunens räddningstjänst, nationella mätresurser, stab på huvudbrandstation 
samt mätledare.

Exempel på målformulering för en gemensam verksamhet:

Övergripande mål
indikeringsorganisationen4 har en god förmåga att indikera och rapportera mätvärden.

Delmål
Mycket god förmåga att ta emot larm och utföra initiala åtgärder enligt plan.

god förmåga att bedriva fortsatt arbete enligt plan.

god förmåga att vidareförmedla lägesbilden i organisationen.

Staberna på huvudbrandstationerna har god förmåga att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete 
enligt plan.

Mätledarna har god förmåga att arbeta enligt plan.
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Bild 9. En modell för gemensam målformulering.

5.4 En process för målarbetet
Processen med att ta fram syfte och mål i en övning tar tid och måste göras tidigt i 
planeringsprocessen. Framförallt är det scenarioarbetet som är beroende av att det 
finns formulerade mål. Arbetet med indikatorer till målen är mer fristående och 
kan arbetas fram under längre tid. Nedan beskrivs en process som kan användas.

Bild 10. 7 steg i arbetet med målframtagandet

De nio processstegen

1. Formulera 
övningens över-
gripande syfte

2. Bestäm 
modell för 

målformulering

3. Ta fram 
övningens 

övergripande mål

5. Arbeta med
målformulering 

och indikatorer på en 
planeringskonferens

6. Aktörernas 
arbete med 
egna delmål

7. Dokumentation

5.4

4. Ta fram indika-
torer till ett över-

gripande mål

Målformuleringsmodell

Organisationsnivå Individnivå

Förmåga

Mycket god förmåga

God förmåga

Grundläggande förmåga

Mycket goda kunskaper

Goda kunskaper

Grundläggande kunskaper

Mycket god färdighet

God färdighet

Grundläggande färdighet

Bristande förmåga Bristande kunskaper Bristande färdighet

Teoretiska kunskaper Praktisk färdighet

5.3
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Steg 1 Övergripande syfte
Formulera övergripande syfte för övningen. Det är bra att varje aktör funderar på 
orsaken till att de deltar i övningen så att det inte bara blir en övning för övningens 
skull. Varje aktör formulerar ett syfte till deltagandet i övningen.

Steg 2 Bestäm en modell för målformulering
Bestäm vilken modell som ska användas för målformulering i övningen. 

Steg 3 Ta fram övningens övergripande mål
Formulera övningens övergripande mål. Målen kan vara riktade till samtliga 
aktörer, men möjlighet finns även att formulera ett eller flera övergripande mål 
riktade mot en större organisatorisk del i övningen (t.ex. indikeringsorganisationen). 
Övergripande mål som enbart är riktade mot en aktör bör inte formuleras, utan 
får anses som ett delmål för en aktör. Arbetet kan göras av övningsledningen, 
men bör förankras hos övningens aktörer före första planeringskonferensen då 
arbetet med indikatorerna äger rum. Samtliga övergripande mål bör ha en kopp-
ling mot något av övningens övergripande syfte/n. 

Exempel på syften för övande aktörer:

Pröva larmplan och bekräfta dess funktionalitet, pröva indikeringsplanen och skapa 
underlag för vidare utveckling.

Pröva och utveckla krisorganisationens stabsarbete.

Pröva och utveckla förmågan att skapa och förmedla en gemensam lägesbild. 

Pröva och utveckla förmågan att samordna kommunikationen med allmänhet och medier 
samt arbeta med sociala medier.

Pröva struktur för samverkan (i begränsad utsträckning).

Exempel på övergripande mål:

Aktörerna har en mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt respektive 
aktörs plan.

Aktörerna har en grundläggande förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild 
för händelsen.

Aktörerna har en grundläggande förmåga att samordna kommunikationen med allmänhet 
och medier.

Exempel på övergripande mål:

Aktörerna har en mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt respektive 
aktörs plan.

Aktörerna har en grundläggande förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild 
av händelsen.

Aktörerna har en grundläggande förmåga att samordna kommunikationen med allmänhet 
och medier.
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Steg 4 Ta fram indikatorer till ett övergripande mål
Arbeta fram indikatorer för ett av övningens övergripande mål. Syftet med detta 
är att kunna visa exempel vid den planeringskonferens där aktörerna tillsammans 
ska arbeta med indikatorer till övningens övergripande mål. 

Steg 5 Arbeta med målformulering och indikatorer på en planeringskonferens
Den första planeringskonferensen i en övning bör till huvuddel omfatta arbetet 
med övningens övergripande syfte och mål. Arbetet kan inledas med en teoretisk 
inramning av målformuleringsprocessen som även innefattar de exempel som 
har förberetts (se ovan).

Nästa steg är att arbeta med indikatorer till övningens övergripande mål. Arbetet 
kan med fördel utföras som grupparbete. Antalet grupper och antalet mål per 
grupp beror på deltagarantalet. Om det finns personer som deltagit i förberedelse-
arbetet, kan dessa fördelas ut i de olika grupperna och fungera som ett stöd i 
diskussionerna. 

Steg 6 Aktörernas arbete med egna delmål
I detta steg ska aktörerna, genom sin lokala övningsledare (LÖL), själva arbeta 
med att ta fram syfte och delmål med tillhörande indikatorer. Tanken är att LÖL 
ska kunna använda sig av samma metodik som de själva har deltagit i när indika-
torerna för övergripande mål togs fram. Som en del i förankringsprocessen kan 
arbetet med fördel utföras med företrädare från de funktioner som senare ska 
delta i övningen.

Övningsledningen måste vara tydlig och sätta upp hålltider för när arbetet ska vara 
klart och inrapporterat. Samtliga syften och mål bör vara fastställda innan arbetet 
med att bygga upp övningens scenario påbörjas. Indikatorerna kan vara föremål 
för en längre process, då dessa inte påverkar scenarioarbetet på samma sätt.

Exempel på indikatorer till det första övergripande målet i steg 3:

Mål

Aktörerna har en mycket god förmåga att ta emot larm samt initiera arbete enligt respektive 
aktörs plan.

Indikatorer

Utlarmning av larmplan genomförs på 30 minuter (SOS).

Aktörerna tar emot och kvitterar larm inom 10 minuter.

initialt samverkansmöte ska hållas enligt larmplan.

Aktörerna initierar krisledande funktion inom 60 minuter. 
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Steg 7 Dokumentation
När arbetet är färdigt publiceras övergripande syfte och mål samt aktörernas 
syfte och delmål i övningens Övningsbestämmelser. Aktörernas syfte och delmål 
tar stor plats, varför dessa med fördel kan presenteras i en bilaga. Indikatorerna 
publiceras i övningens Övningsledningsbestämmelser, främst för att dessa inte 
ska fungera som en checklista för de övade. Viktigt är också att indikatorerna 
kommuniceras med lokala utvärderare, lämpligtvis genom att utvärderingsledaren 
färdigställer ett specifikt utvärderingsprotokoll för varje aktör.

5.5 Skillnaden mellan förmågebedömning och övningsmål
Avslutningsvis bör nämnas något om MSB:s särskilda förmågebedömning, som 
ibland förväxlas med målformuleringar i övningar. Skillnaden skulle kunna 
beskrivas i två meningar. Förmåga vid en övning innebär att ett mål som formu-
lerats för en organisatorisk del beskriver vad som ska uppnås efter övningen. 
Förmåga i förmågebedömningen innebär en analys av nuläget hos en myndighet.

Förmågebedömningen har sin grund i 9 § krisberedskapsförordningen8 där varje 
myndighet som anges i den ska analysera om det finns en sådan sårbarhet eller 
sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvar-
ligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Utöver detta beslutar 
MSB att aktörerna kontinuerligt ska göra en särskild förmågebedömning kopplad 
till ett specifikt scenario. Bedömningen görs inom områdena krishanterings-
förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar 
i följande fyra nivåer.
1. Förmågan är god.

2. Förmågan är i huvudsak god, men har vissa brister.

3. Det finns en viss förmåga, men den är bristfällig.

4. Det finns ingen eller mycket bristfällig förmåga.

MSB har i en föreskrift9 tagit fram indikatorer som ett hjälpmedel för att bedöma 
olika förmågor. Dessa indikatorer kan även användas som en inspirationskälla 
vid arbetet med målformuleringar i en övning.

8. Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
9. MSBFS 2010:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och 

sårbarhetsanalyser.

Exempel på t ex. en aktörs (Länsstyrelsens) delmål med indikatorer:

Delmål

Länsstyrelsen har en mycket god förmåga att ta emot larm och initiera arbetet enligt plan.

Indikatorer

Motringa och bekräfta larm inom 10 minuter.

TiB ska ha öppnat och initierat arbetet i ledningscentralen inom en timme.

TiB ska delta i initialt samverkansmöte en timme efter larm.

Första stabsorienteringen hålls senast 1,5 timmar efter larm.

Första lägesbilden sammanställs inom två timmar.

Första lägesbilden ska vara förmedlad till övande aktörer inom 2,5 timmar.
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6. Övningsformat och samlingsbegrepp

Efter att ha formulerat syfte och mål med övningen är det dags att resonera kring 
övningsformatet. I detta kapitel ges en kort genomgång av olika vanligt förekom-
mande övningsformat samt uttryck och benämningar förknippade med dessa. 
I huvudsak finns det tre format och ett samlingsbegrepp för övriga övningsakti-
viteter. 

Övningsformaten svarar på frågan ”hur” övningen kommer att genomföras.

Bild 11. En samlingsbild över övningsformaten med olika förslag på var övningarna kan genomföras samt 
förslag på hur de övande kan organiseras. Bilden gås igenom mer i detalj i de olika metodhäftena.

De olika formaten vi arbetar med är:
• seminarieövning

• simuleringsövning med motspel

• övning med fältenheter

• funktionsövningar (som är ett samlingsbegrepp för övningar som prövar en eller 
flera funktioner hos en aktör)

Innan valet av övningsformat avgörs, finns det ett antal faktorer som bör beaktas. 
• Syfte och mål med övningen?

• Hur många personer ska övas samtidigt och inom vilka funktioner? 

• Hur lång tid får planering respektive genomförande av övningen ta? 

• Vilka ekonomiska resurser finns avsatta? 

• Vilken är aktörens mognadsgrad? 

Viktigast är dock att utgå från syftet och målet med övningen. Ibland kan det 
uppstå behov av att kombinera de olika övningsformaten. Tips på hur man ska 
förhålla sig till det står i respektive metodhäfte.

Seminarie-
övning

Format Var?
Organisation 
av de övande

En grupp
Flera grupper
Funktionsvis

Aktörsvis
Matrisvis

Inomhus – en/�era lokaler
Distribuerad
Utomhus

•
•
•

Simulerings-
övning med

motspel

Ordinarie org.
Anpassad org.
Tillfällig org.

På ordinarie plats
På gemensam plats

•
•

Övning med
fältenheter

Ordinarie org.
Tillfällig org.

Utomhus – ordinarie- eller tillfällig plats
Inomhus – ordinarie- eller tillfällig plats

•
•

Funktions-
övningar

Funktionsövningar kan, oberoende av
varandra, kombineras efter de övandes
behov och övningens syfte och mål. 
För varje funktionsövning kan de olika 
övningsformaten användas.

6.0a
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6.1 Seminarieövning 

En seminarieövning kan beskrivas som att spelledaren leder diskussioner med de 
övande kring en viss frågeställning eller ett scenario.

Seminarieövningen karaktäriseras av att övningsdeltagarna tillsammans går igenom 
eller diskuterar hur de vill/kan lösa eller hantera olika typer av problem eller 
uppgifter. Under övningstillfället bör scenariot innehålla ett eller flera dilemman 
eller problem som prövar deltagarnas olika förmågor. 

Dessa förmågor kan vara scenariooberoende och tagna från MSB:s nationella 
övningsplan, eller mer yrkesspecifika. 

Seminarieövningen är en problembaserad diskussionsövning som är lämplig för 
att hitta rutiner och samverkansformer och för att lära känna övriga delar i kris-
beredskapssystemet. En sådan övning genomförs oftast under några timmar eller 
högst en dag. Det är lämpligt att deltagarna får ta del av scenariot i förväg, så att 
de kan förbereda sig och ta med relevanta handlingar och planer. Problemen eller 
de dilemman de ställs inför kan vara hemliga före övningen.

Seminarieövningar passar för:
• att skapa rutiner för olika förmågor inom krisberedskapsorganisationen.

• att upptäcka brister och styrkor i olika moment i krisberedskapsplaner.

• att förbereda organisationen inför en simuleringsövning med motspel.

• att reflektera över tänkbara händelser som kan drabba aktören.

• att diskutera t.ex. sociala mediers påverkan på en händelse.

• att analysera problem och få fram olika handlingsalternativ.

• att pröva samverkansmodeller inom krisberedskapssystemet.

• att pröva beslutsfattare i olika bedömandemodeller och beslutsfattande.

• att identifiera ansvar och roller.

En seminarieövning kan till exempel vara lämplig för att i en region eller ett län 
diskutera hur man skulle hantera ett utbrott av fågelinfluensa, eller hur man 
etablerar en krisberedskapsstab. I det senare fallet kan uppgiften vara att analysera 
vad staben ska kunna hantera och hur arbetet ska drivas under en längre tid.

6.1

Seminarieövning
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Förutom att diskutera krisberedskapsfrågor på ett brett och övergripande plan 
lämpar sig seminarieövningen för att granska detaljer i planering och för att 
fokusera på enskilda händelser. 

Seminarieövningar är även lämpliga när man vill hitta och skapa rutiner inom 
områden eller funktioner som är nya eller vagt övade sedan tidigare. I dessa kan 
det ligga inbyggda frågeställningar som behöver redas ut. Exempel på detta kan 
vara hur man skapar tillförlitlig samhällsinformation om en händelse utan att 
det uppstår oro bland allmänheten.

En seminarieövning kan genomföras inomhus eller utomhus. Den kan också genom-
föras på distans och kallas då distribuerad övning. 

Det finns olika sätt att organisera de övande – funktionsvis eller aktörsvis. Detta 
går att läsa mer om i metodhäftet Seminarieövning. 

6.2 Simuleringsövning med motspel

En simuleringsövning kan definieras som en övning som prövar krishanterings-
förmågan hos ett antal myndigheter/aktörer utifrån regleringsbrev och principer, 
såväl enskilt som gemensamt. Omvärlden utgörs av en simulerad omvärld för att 
kunna öva de specifika förmågor som målen anger.

Simuleringsövning med motspel är ett övningsformat som i så stor utsträckning 
som möjligt sker i en miljö och med uppgifter som liknar verkligheten vid en kris. 
Man kan öva i en konstruerad miljö eller i ordinarie lokaler. 

Utifrån ett övergripande scenario ska de övande reagera på händelser som spelas in 
och agera utifrån dessa. Allt måste genomföras som om det hade varit en verklig 
händelse. Det är viktigt att hålla sig till den information som ges och inte byta ut 
eller utesluta något. 

För att de övande ska få något att reagera på behövs ett motspel. I motspelet finns 
så kallade givare som förser de övande med händelser. Beroende på övningens 
storlek kan motspelet bestå av allt från en givare med en telefon till en stor mot-
spelscentral med experter och avancerat tekniskt stöd. 

6.2

Simuleringsövning med motspel
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Motspelet agerar alltså omvärld för de övande och spelar de roller som de övande 
kan behöva komma i kontakt med utanför den övande gruppen. Denna simulerade 
omvärld ”omsluter” de övande. Det innebär att kontakterna sker dels mellan de 
övande, dels med motspelet. 

Den information och de frågor som för händelseutvecklingen och simulering-
en framåt brukar kallas för inspel. Givarna i motspelet förser de övande med 
dessa inspel i form av telefonsamtal, faxmeddelanden, e-postmeddelanden, radio- 
eller tv-inslag etc.

Scenariot i en simuleringsövning kan vara känt i förväg för de inblandade, då fokus 
hos de övande är att agera utifrån sin roll i krisberedskapssystemet enligt, när-
hets, - likhets, -och ansvarsprincipen, (även solidaritetsprincipen bör beaktas). 
Under övningen ska hanteringen ske som i verkligheten för att få bästa möjliga 
underlag till utvärdering. Simuleringsövningar bör genomföras i realtid. Det är 
viktigt att alla inspel är korrekta och kommer vid rätt tidpunkt.

Exempel på syften med en simuleringsövning:
• att pröva och/eller utveckla praktiska och konkreta utmaningar och förmågor 

i krisberedskapssystemet.

• att pröva rutiner och system.

• att pröva samverkan med andra aktörer och deras uppgifter i krishanterings-
systemet.

• att utveckla samverkansplattformar och modeller för informationsutbyte med 
andra aktörer.

• att utveckla, pröva och utbyta lägesbild såväl internt som mellan aktörer.

Simuleringsövningar med motspel, liksom övningar med fältenheter, kan vara 
kostsamma både i tid och i pengar. Störst är kostnaderna för personal – övande 
och motspel. 

Vid planering av en simuleringsövning är det viktigt att de övande är överens om 
de gemensamma målen för övningen och har gjort en analys av den egna organi-
sationens ambitioner och specifika mål. Med utgångspunkt i dessa kan övnings-
ledningen dimensionera motspelet på bästa sätt.

Simuleringar är lämpliga för aktörer som vill pröva sina krisberedskapsplaner eller 
för att repetera dem. Simuleringsövningar kan ha olika scenarier, men deltagarna 

Övningsbubbla

Sambandskatalog

Telefon

E-post

Övningswebb 
(internet)

•

•

•

2.1

Övade Motspel

Omvärld
(den riktiga

världen)

(den simulerade världen)

MOTSPEL

ÖVANDE

6.2
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kan också öva gemensamma förmågor som behöver finnas oavsett valt scenario. 
MSB har i sin nationella övningsplan angett ett antal scenariooberoende s.k. 
generella förmågor som också bör belysas och övas i simuleringsövningar.

Simuleringsövning med motspel kan genomföras på en gemensam plats där alla aktörer 
är samlade, alternativt att de övande aktörerna befinner sig där de skulle befinna sig 
om det som inträffar i övningen inträffar på riktigt, dvs. på ordinarie plats.

De övande kan organisera sig på olika sätt. Antingen övas man i sin ordinarie orga-
nisation eller i en anpassad, t.ex. TiB, kader, krisgrupp, alternativt i en tillfällig or-
ganisation som är tillfälligt sammansatt för att lösa en uppgift, t.ex. stridsledning.

Detta går att läsa mer om i metodhäftet Simuleringsövning med motspel.

6.3 Övning med fältenheter

Övning med fältenheter kännetecknas främst av att en ledningsnivå, ofta kallad 
för operativ nivå, har underställda funktioner eller enheter som utför ett praktiskt 
arbete. 

Övningsformatet är vanligt hos räddningstjänsten, polisen, sjukvården och 
Försvarsmakten, men kan även förekomma vid andra verksamheter, till exempel 
it-personal som praktiskt löser ett problem i ett it-system. Begreppet ”fältenheter” 
får ses som ett samlingsnamn för dem som utför det praktiska arbetet, vare sig 
de övar inomhus eller utomhus.

Om fältenheterna i stället gestaltas av ett motspel och enbart ledningsnivån övar, 
är övningsformatet simuleringsövning med motspel.

Övningarna genomförs alltid i realtid och man bör använda ordinarie utrustning 
och arbetsmetoder. Övningsdeltagarna övar (nästan) alltid i sina ”skarpa” roller.

Övningar med fältenheter är mycket lärorika eftersom de gör det möjligt för del-
tagarna att komma nära den verklighet som de sedan ska verka i. Övningsformatet 
ger också goda möjligheter till utvärdering av kompetenser och förmågor hos såväl 
enskilda aktörer som system, samt under stress.

6.3

Övning med fältenheter
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Övningar med fältenheter kräver mycket resurser i form av tid, pengar och per-
sonal, såväl under planeringsfasen som under övningens genomförande. Det är 
viktigt att komma ihåg att som resurser räknas övningsplatser och materiel för 
övningen, både före, under och efter övningen.

Övningar med fältenheter är, trots sin komplexitet, ett måste för alla som genom-
för operativa insatser i fält och syftar till:
• att pröva insatsplaner i den miljö/terräng där de är tänkta att genomföras.

• att pröva de förmågor och roller som personalen normalt förväntas arbeta i/under.

• att pröva och träna samverkan och samordning på olycksplats mellan flera 
olika myndigheter och personalgrupper.

• att pröva och träna styrketillväxt och -reduktion samt ändrade ledningsför-
hållanden i fält.

Exempel på övningar med fältenheter är de sektorsvisa övningar som bedrivs inom 
ramen för kärnenergiberedskapen, räddningstjänstövningar (större olyckor), 
sjukvårdsövningar (katastrofövningar) och Försvarsmaktens övningar.

Plats för fältövning kan vara antingen inomhus eller utomhus i ordinarie miljö, 
dvs. i den miljö där det är tänkt att krisen ska lösas i tid och rum. Detta kan inte 
alltid göras p.g.a av kostnads- och miljöskäl, t.ex. stänga Öresundsbron, och då 
behöver man öva på en tillfällig ersättningsplats.

I en övning med fältenheter övas antingen den ordinarie organisationen eller en 
tillfällig, t.ex. en sammansättning av ryska, finska och svenska befäl.

6.4 Funktionsövningar

En funktionsövning kan definieras som en övning som prövar en eller flera 
funktioner hos en aktör och/eller i beredskapsplanen. Det kan gälla både teknik, 
organisation och förmågor.

Detta samlingsbegrepp är inte lika uttalat ett format, då dessa mer handlar om 
vad som ska övas/genomföras än hur. Dessa övningar genomförs vanligtvis under 
några timmar, eller högst en dag.

6.4

Funktionsövning

START
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Funktionsövningar kännetecknas av att deltagarna praktiskt genomför moment 
eller delar av moment som ingår i beredskapsplanen.

Syftet med en funktionsövning kan vara att:
• pröva larmplaner (larmövning).

• pröva uppstart av olika funktioner eller hela staber (startövning).

• pröva sambandssystem.

• pröva ny metodik i arbetet, t. ex. stabsarbete (stabsövning).

• pröva enskilda arbetsmoment som ingår i ett större sammanhang (materiel 
och tidsstudier).

• pröva beslutsprocesser inom och mellan organisationer.

• pröva delmängder (tydligt avgränsade delar) av en plan, funktion eller av teknik. 

• att regelbundet och efter uppdatering pröva checklistor och delplaner ur bered-
skapsplanen samt kontrollera att användarna förstår instruktionerna.

Funktionsövningar i sig är inte speciellt resurskrävande vare sig i planeringsfasen 
eller i genomförandefasen. De kan med fördel användas som delövningar i större 
övningar, speciellt simuleringsövningar och övningar med fältenheter.

6.5 Förhållandet mellan övning och resursåtgång
Tabellen nedan visar beräknad resursförbrukning för de olika övningsformaten. 
Övningar med fältenheter och simuleringsövningar med motspel är resurskräv-
ande och komplexa, men ger ofta mycket tillbaka, då de gör det möjligt att öva 
såväl system som enskilda och beslutsfattare på flera nivåer. Seminarieövningar 
och funktionsövningar är också mycket lärorika, men ofta för en betydligt snävare 
krets av deltagare. I gengäld är dessa två övningsformat betydligt mer resurssnåla i 
planering och genomförande.

Tabell 1. Beräknad resursförbrukning för de olika övningsformaten

Övningsformat

Övningslängd

Förberedelsetid
Övningsledning

Tidsåtgång för
de övande

Komplexa men 
”billiga ” förbere-
delser. 1–2 veckors
faktisk arbetstid (2–12
månader i kalendertid).

Komplexa och resurs-
tunga förberedelser. 
6–18 månaders arbets-
tid samt omfattande 
efterarbete ( ca 3 mån).

Komplexa och resurs-
tunga förberedelser
(6 –12 mån). Arbets-
tid och materialkost-
nader styr till stor del.

Enkla förberedelser. 
Från några timmar 
till en vecka.

Deltagarna ska infor-
meras och ges chans 
till egna förberedelser.

Kräver tilldelning av be-
tydande resurser. Del-
tagarna ska informeras 
om övningen i god tid för 
egna förberedelser.

Deltagarna ska infor-
meras om övningen. 
Säkerhetsbestämmel-
ser är särskilt viktiga. 
Övningen kan föregås 
av funktionsövningar.

Deltagarförberedelser 
är inte nödvändiga. 
Funktionsövningar
kan genomföras både 
oförberett eller 
tidssatt.

2–6 tim 1–6 tim4 tim till �era dagar 4 tim till �era dagar

Seminarie-
övning

Simuleringsövning
med motspel

Övning med
fältenheter

Funktions-
övning

6.5
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7. Val av scenario

När istället övningsformatet är bestämt är det dags att bestämma övningens scenario, som naturligtvis 
också utgår från övningens övergripande syften och mål.

Bild 12: Situationer som kan användas som utgångspunkt för ett scenario.

Börja inte övningsplaneringen med att låsa fast vid ett givet scenario, utan se vilka 
scenarier som tillgodoser övningens syfte och mål och välj därefter ett av dessa. 
Det kan finnas flera olika scenarier som uppfyller syfte och mål. 

Övningsansvarig kan också ställa upp ett antal förutsättningar för scenariot med 
rubrikerna
• detta ska vara med 

• detta kan vara med 

• detta ska inte vara med, eller

• detta behöver inte vara med.

I inledningen av övningsplaneringen kan det ibland vara nödvändigt att man 
utgår ifrån olika teman som t.ex. dammbrott, it-attack eller jordbävning, för 
att ge en inriktning till vad man tror kommer fungera som utlösande faktor till 
övningen. Se mer i kapitel 11. Scenarioarbetet.

7.0

Val av
scenario
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8. Övningsdeltagare

En del av den inledande planeringen är att bestämma vilka aktörer som ska delta 
i övningen och vilka funktioner som ska övas. Är det en övning för ett begränsat 
antal aktörer eller en större ”öppen” övning för alla relevanta aktörer?

Antalet aktörer och beslutsfattare som deltar i övningen samt kompetensen hos 
dessa har stor betydelse för hur komplex och realistisk övningen kommer att 
uppfattas av de övande.

Om alla relevanta aktörer deltar kommer detta att ställa stora krav på övnings-
ledningen. Övningens moment och händelser måste koordineras och det måste 
säkerställas att samtliga deltagare berörs av moment och händelser. Detta kom-
mer i gengäld att bidra till en hög känsla av realism.

En nödvändig framgångsfaktor i en övningsprocess är att tidigt involvera de aktörer 
som ska delta och att i övningsförberedelserna fråga aktörerna vilken förmåga och 
kunskap de har behov av och vad de vill förbättra genom att öva. 

Förankring av innehåll och process är centralt för att skapa en positiv och enga-
gerad övningsatmosfär för dem som deltar i övningen. Motivation och vilja att 
engagera sig är en viktig del i inlärningsprocessen. Scenarier med extrema situa-
tioner med exempelvis stress och osäkerhet, kan ge upphov till starka känslor 
hos de övande under eller efter övningen. Det är viktigt att fokusera på syfte och 
mål med övningen och att det inte handlar om individuella insatser, utan om att 
förstärka såväl enskilda aktörer som krisberedskapssystemet i sin helhet.

4.2 

Bemanning
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Del III – Planeringsprocessen

9. Planeringsprocessen

Övningsplanering är ett metodiskt arbete och för att genomföra vissa aktiviteter 
måste andra redan vara genomförda eller överenskomna. Detta gäller både in- och 
utleveranser. Det finns många gånger ett beroendeförhållande mellan olika 
aktiviteter och utifrån planeringspilarna kommer dessa att identifieras. Under 
planeringsfasen av en övning pågår flera verksamheter parallellt och måste sam-
ordnas i tid och rum.

9.1 Olika faser och möten under planeringsprocessen

Förplaneringsfas
Förplaneringsfasen är den första fasen i övningsarbetet och det är tidigt i denna 
fas som ramarna för övningen fastställs. 

Det handlar bl.a. om:
• vem som äger övningen

• hur övningsledningen ser ut

• hur planeringsorganisationen ser ut

• övningens syfte och mål 

• ambitioner och mål från de övande

Uppdrag &
förplanering

Start-
möte

PK1 FPK2 PK3 U

Planeringskonferens (1–3) ÖvningStart

Ö

För-
planeringsfas Planeringsfas Genomförandefas

9.1a

Syfte & Mål
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I denna fas bestämmer man också vilka förmågor man ska öva, liksom övnings-
format och ramar för scenariot. 

Framtagande av uppdrag och förplanering behandlas i kap. 3.

Planeringsfas
Här blir delaktigheten allt mer aktiv från de deltagande aktörerna. Var tydlig i 
denna fas när det gäller vad som förväntas av respektive aktör. Upprätta gärna 
åtagandebeskrivningar mellan de övande och övningsledningen, eftersom tydlig-
het här underlättar mycket framöver. Utvärderingsgruppen ska vara involverad i 
planeringsarbetet och det är de som ska leda målarbetet.

Under planeringsprocessen kommer ett antal möten att hållas med olika fokus 
och med olika deltagare. Några av dessa beskrivs översiktligt här. För mer detaljer, 
se respektive metodhäfte. Oavsett mötesform bör minnesanteckningar föras och 
skickas till de personer som inte kunde delta i mötet.

Startmöte
Huvudsyftet med startmötet är att presentera intentionerna om övningen och 
betydelsen av att delta i planeringsarbetet. Det är också viktigt att redogöra för 
ansvar och roller inom projektet och för de ekonomiska och juridiska förut-
sättningarna. Projektledningen måste också kunna ge en någorlunda adekvat 
uppfattning om den arbetsinsats som kan behövas från deltagarna. Projektled-
ningen bör också förmedla de grundläggande uppgifterna kring hur de tänker 
driva övningsplaneringen samt ge deltagarna möjlighet att komma med input 
till projektet och till hur upplägget på övningen ska se ut. 

Start

Uppdrag &
förplanering

Start-
möte

PK1 FPK2 PK3 UÖ

9.1c
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PK1 FPK2 PK3 UÖ

9.1b

Syfte & Mål



Del III – Planeringsprocessen   57

Inför startmötet har projektledningen tagit fram ett utkast till Övningsbestämmelser 
för planering. På mötet bör övningens övergripande syfte och mål, övningens design 
och utformning samt hur övningen ska utvärderas diskuteras. Projektledningen bör 
dessutom poängtera behovet av att aktörerna bidrar med personal till planering, 
genomförande och utvärdering av övningen En agenda för planeringsprocessen 
bör också fastställas.

Exempel på dagordning vid startmötet: 
• Projektledningen hälsar deltagarna välkomna och presenterar uppdraget.

• Aktörerna presenterar sig och sina avsikter med övningen.

• Projektledningen presenterar ett förslag till övningsupplägg.

• Genomgång av planeringsprocessen och datum för möten.

Efter startmötet är det ett antal uppgifter som ska rapporteras till projektledningen 
från de deltagande aktörerna:
• Bekräfta deltagande och vilka funktioner som ska övas.

• Namn på lokal övningsledare.

Planeringskonferens 1 (PK1)
Den första planeringskonferensen bör hållas ganska snart efter startmötet. Fokus 
på detta möte bör vara att inleda målformuleringsarbetet.

Inför den första planeringskonferensen behöver projektledningen ha fått in upp-
gifter från aktörerna om vilka som vill delta i övningen och om det finns några 
specifika önskemål om övningens innehåll. 

För mer information, se respektive metodhäfte.

Planeringskonferens 2 (PK2)
Den andra planeringskonferensen bör inte inträffa förrän arbetet med målen, 
scenariot m.m. har kommit så pass långt att de i stora delar kan fastställas. Inför 
konferensen behöver projektledningen ha fått in aktörernas delmål. Mötets tyngd-
punkt bör ligga på att arbeta med scenariot och eventuellt att dimensionera 
motspelet.

För mer information, se respektive metodhäfte.

Planeringskonferens (1–3)
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Tidsuttaget är mest flexibelt mellan PK2 och PK3 beroende på övningens komplex-
itet. Det kan handla om allt från 1½ månad till 6 månader. De lokala övnings-
ledarna, LÖL, har oftast ett stort tidsuttag under denna tid med att förbereda sin 
organisation inför övningen. Det kan handla om att utbilda egen personal, se över 
rutiner etc. 

Planeringskonferens 3 (PK3)
Den tredje planeringskonferensen bör ligga så pass nära övningens genomförande 
att utrymmet för förändringar är litet, men ändå så pass stort att eventuella för-
ändringar ändå hinner genomföras. Denna planeringskonferens bör vara något 
längre än de övriga då det handlar om att en sista gång gå igenom resultatet av 
hela övningsplaneringen samt planera och samordna de sista detaljerna. Doku-
menten Övningsbestämmelser för genomförandet, Övningsledningsbestämmelser samt 
Utvärderingsbestämmelser ska gås igenom så att de kan skickas ut efter PK 3. Följer 
man strukturen i dessa blir också hela övningen belyst.

För mer information, se respektive metodhäfte.

Praktiskt planeringsarbete (i slutet av planeringsfasen)
I slutet av planeringsfasen blir planeringsarbetet allt mer praktiskt.

I en simuleringsövning med motspel ligger fokus på att göra övningen spelbar, dvs. 
att se till att de planerade inspelen ger den effekt som behövs för att nå målen 
för övningen. Inspelen kvalitets- och kvantitetssäkras, vilket innebär att man går 
igenom dem och ser till att det finns rätt mängd inspel under hela övningen. Det 
är nu man kan upptäcka om inspelen är felaktiga eller om det behövs fler inspel.

För att underlätta för utvärderingen ska inspelen också tidssättas och sorteras. 

Om det rör sig om en simuleringsövning bör kraven på motspelet vara tydliga vid 
det här laget. 

Vid en övning med fältenheter kan man nu se behovet av markörer, övningsplatser 
samt behov av specialutrustning etc.

Vid en seminarieövning kan det handla om att se till att spelledare, experter och 
sakkunniga är inbokade samt insatta i syfte, scenario och relevanta inspel. 

Om man i planeringen använder sig av en planeringsorganisation och en genom-
förandeorganisation, är det i denna fas skiftet sker mellan de båda organisationerna. 

Genomförandefasen

Att tänka på

5.0 

Att tänka på i genomförandeorganisationen:

Vissa arbetsgrupper som funnits i planeringsfasen avvecklas, medan andra kan tillkomma. 
Projektledaren beslutar om och när en omorganisation sker.

När roller och organisationen ändras är det av stor vikt att man kommunicerar detta 
internt och att man är tydlig med mandat och ansvar i genomförandeorganisationen. 
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Förövning
I samband med vissa övningar kan en eller flera förövningar genomföras, där vissa 
moment av övningen kan prövas och/eller tekniktest genomföras. En förövning 
kan lämpligen genomföras från två veckor före fram till dagen före övning. Ibland 
är det dock lämpligt att lägga förövningen tidigare under planeringsarbetet av 
huvudövningen. En förövning bör helst vara kort, t.ex. några timmar eller högst 
en dag. 

Genomförandefasen påbörjas senast i samband med genomförandet av förövningen. 
Beroende på övningsformat och komplexitet kan genomförandefasen påbörjas 
från en vecka till tre timmar innan övningen startar.

Genomförande av övning
För genomförandet av övning hänvisar vi till de respektive metodhäftena för hur 
detta ska gå till.

Utvärderingsfas

Efterarbete
När övningen avslutats finns det arbete kvar att utföra, allt från intygsskrivande, 
till uppstädning av övningsplatser. De lokala övningsledarna, LÖL, kommer att 
behöva stå i fortsatt kontakt med projektledningen en tid efter det att övningen 
genomförts.

Utvärdering
Utvärderingsarbetet fortsätter och fyra till sju månader efter slutförd övning kan 
det vara lämpligt att genomföra en presentation av utvärderingen. 

Övning
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9.2 Roller och ansvar
Majoriteten av de personer som ingår i planeringsorganisationen bör även tillhöra 
genomförandeorganisationen. Huvudsyftet med detta är att den röda tråden som 
funnits i planeringen även följer med till genomförandet. Det ger även synergi-
effekter och ser till att kunskap och förståelse för helheten finns under hela 
arbetsprocessen. 

Projektledare/Övningsledare (PL/ÖL)
Övningsledaren har rollen som projektledare i planeringsorganisationen och har en 
biträdande projektledare till sin hjälp. Dessa ansvarar för att driva hela plane-
ringsprocessen för samtliga deltagare i övningen. De bör därför inte vara lokal 
övningsledare för sin egen organisation.

Vid val av övningsledare bör man vara medveten om att detta är mycket resurs-
krävande och för t.ex. en regional samverkansövning bör han/hon kunna dis-
ponera mellan 200 och 300 arbetstimmar beroende på övningens omfattning. 
Personen måste därför frigöras från andra arbetsuppgifter för att få rätt förut-
sättningar att göra ett bra arbete. 

Lokal övningsledare (LÖL)
En LÖL bör finnas hos varje övad aktör. I planeringsarbetet representerar LÖL sin 
organisation och tillvaratar dess intresse i planeringsarbetet. LÖL:en är mottagare 
av information och svarar för att sprida den till berörda inom egen organisation. 
Lokala övningsledaren svarar också för att förbereda organisationen inför övningen 
genom exempelvis utbildningsinsatser och eventuell förövning. 

Spelledare
Spelledaren har till uppgift att leda och koordinera genomförandet av övningen. 
Spelledaren rapporterar till övningsledaren. Under planeringsprocessen svarar 
spelledaren för motspelslokal och bemanning av motspelet. 

Utvärderingledare
Utvärderingsledaren har det övergripande ansvaret för att planera och genom-
föra övningens utvärdering. Under planeringsprocessen beaktas utvärderings-
perspektivet i alla aktiviteter som ska genomföras. Upprättandet av Utvärderings-
bestämmelser ligger normalt också inom utvärderingsledarens ansvarsområde, 
liksom att stödja i arbetet med att ta fram mål och indikatorer.

Scenarioansvarig
Oavsett format behövs en person som är ansvarig för att leda arbetet med att 
ta fram ett scenario. Scenarioansvarig har till uppgift att leda och färdigställa 
övningens scenario.

Andra roller
Ytterligare personer kan få specifika ansvarsuppgifter i planeringsprocessen, men 
framförallt under genomförandet, t.ex. logistikansvarig, eller mediespelsansvarig.
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10. Övningsdokumentation 

Under en övning produceras en rad dokument som på olika sätt beskriver delar i 
övningen och med olika målgrupper.

Övningsbestämmelser för planeringen
Dokumentet kan presenteras i samband med startmötet och skickas ut i samband 
med att minnesanteckningar från mötet skickas ut. 

Syftet med dokumentet är att presentera övningens innehåll och upplägg samt 
beskriva den kommande planeringsprocessen. Tider för olika aktiviteter, t.ex. 
möten, genomgångar och utbildningstillfällen, bör ha fastställts för att varje 
aktör ska få chans att mer detaljerat arbetstidsplanera sin personal. Information 
som aktörerna ska lämna in till övningsledningen vid olika tider före övning kan 
också finnas med. Inga bilagor. 

Utges ca 8–10 månader före övningens genomförande.

Övningsbestämmelser för genomförandet
Detta dokument innehåller all praktisk information kring övningen, som alla som 
på något sätt deltar i övningen, behöver få tillgång till. Det gäller såväl övade 
individer som övningsledning och övrig övningsorganisation. Dokumentet bör 
ges ut ca 3–4 veckor före övningen.

En sambandskatalog bör ges ut som en bilaga till den slutliga versionen av övnings-
bestämmelserna, men bör komma ut så sent så möjligt. Sambandskatalogen 
innehåller de telefonnummer, mejladresser m.m. som används under övningen. 

Sambandsuppgifter kan uppdateras in i det sista och den som är ansvarig för 
katalogen måste kontrollera uppgifterna med varje aktör. Om man använder en 
övningswebb, kan sambandskatalogen uppdateras digitalt även under övningen.

Övningsledningsbestämmelser
Övningsledningsbestämmelser innehåller information som enbart riktar sig till 
personal inom övningsledningsorganisationen. Dokumentet kompletteras med 
ett antal bilagor som beskriver detaljerade scenarier och inspelslistor. 

Sambandskatalogen för övningsledningen (bilaga) är en förteckning över all personal 
som tillhör övningsledningen under övningen. Aktuella ”skarpa” kontaktuppgifter 
till övningsledaren, utvärderingsledaren, spelledaren, lokala utvärderare, lokala 
övningsledare samt andra funktionärer bör finnas med i förteckningen.

Inspelslista och scenario är resultatet av övningens detaljplanering med tider, hän-
delser och andra aktiviteter detaljerat beskrivna. Se även kap 11. Scenarioarbetet.

Dokumenten går inte att sekretessbelägga, men bör hanteras på ett sådant sätt 
att övningsdeltagarna inte får tillgång till informationen, eftersom syftet med 
övningen då kan gå förlorat.

Dokumentation

10.0
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Mottagare av dokumentet är personal som ingår i övningsledningen, vilket kan 
vara personer i motspelet, utvärderare och annan personal. Utges 1-2 veckor före 
övningen. 

Utvärderingsbestämmelser 
Utvärderingsbestämmelser innehåller specifik information kopplad till övning-
ens utvärdering. Vid mindre utvärderingar kan innehållet presenteras under en 
egen rubrik i Övningsbestämmelser för genomförandet.

Dokumentet kompletteras med ett antal bilagor. Det kan vara enkäter, protokoll 
och andra utvärderingshandlingar. Utvärderingsprotokollet (bilaga) är ett viktigt 
hjälpmedel för en lokal utvärderare. I protokollet anges aktörens syfte samt varje 
delmål tillsammans med utrymme för att skriva. Eventuella indikatorer återges 
också. Utvärderarna kan få dokumentet digitalt för att kunna renskriva sina 
anteckningar, vilket även sparar tid för utvärderingsledaren när rapporten ska 
skrivas.

Mottagare av dokumentet är personal som ingår i utvärderingsorganisationen. 
Utges ca 1–2 veckor före övningen.

Utvärderingsrapport
Dokumentet upprättas i en remissversion lämpligen ca 1–2 månader efter övning-
en. Syftet med remissen är att deltagande aktörer och utvärderare ska få möjlig-
het att justera sakfel i rapporten. Rapporten fastställs 3–4 månader efter övningen 
och distribueras därefter till alla som på något sätt deltagit i övningen.

Sekretess

13.4
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11. Scenarioarbetet 

Oavsett vilka målen för en övning är och oavsett övningsformat, behövs ett scenario. 
Mängden information i scenariot kan variera. 

Arbetet med scenariot påbörjas tidigt och är som mest arbetsintensivt mellan 
PK1 och PK 2

11.1 Scenariots delar 
Scenariot beskriver vad som har hänt och vad som kommer att hända samt vad 
övningsledningen tror kommer att hända, beroende på hur övningens aktörer 
agerar. Utredningar och rapporter efter inträffade händelser kan vara en god 
inspirationskälla i scenarioarbetet. Scenariots olika komponenter benämns:
• förhistoria

• orsaker och konsekvenser

• ramfaktorer och ramfakta

• händelse, moment och inspel

Förhistoria
Förhistorien innehåller uppgifter och förutsättningar som behövs för att skapa 
 realism och aktualitet i scenariot, som t.ex. väderdata, data om flöden eller 
utsläpp, risker och orsakssamband, olycksförlopp, beroendeförhållanden mellan 
aktörer och speciella mätdata. Input och erfarenheter från tidigare övningar kan 
också ingå här. Förhistorien kan vara mycket kort, kanske bara en mening, 
eller omfattande och utbroderande. Olika delar i förhistorien kan vara relevant 
för olika organisationer.

Orsak och konsekvenser
Orsaker och konsekvenser är det som händer i övningens inledning och som med-
för att en eller flera aktörer påbörjar sin verksamhet. 

Händelse, moment och inspel
Konsekvenserna hanteras i strukturen av Händelse, Moment och Inspel. Struk-
turen för ett scenario kan följa uppbyggnaden i vissa spelstödssystem med dessa 
beståndsdelar. Indelningen i händelser och moment är ingen vetenskap, utan enbart 
ett sätt att strukturera ett mer omfattande scenario. Ett mindre scenario kan 
byggas upp kring enbart en händelse, som i sin tur består av flera moment. I en 
mindre seminarieövning kan det räcka med en utlösande händelse och ett par 
inspel. 

Planeringskonferens (1–3)
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Ramfaktorer och ramfakta
Övningens ramfaktorer är scenariots yttre ram. För enkelhetens skull kan de vara 
verklighetsbaserade, men modifierade eller fiktiva för att svara upp mot övning-
ens syfte och mål. Datum, tid, geografi, väder samt resurser och beredskap är 
exempel på ramfaktorer som kan vara kända för övningsdeltagarna. Det kan 
t.ex. handla om broar och vägar som är avstängda eller öppna och som gäller alla 
aktörer under övningen.

Vissa ramfaktorer kan vara bestämda i förväg, men delges först efter förfrågan. 
Exempel på detta kan vara tillgängliga resurser. Om en beslutsfattare beställer 
åtta helikoptrar via motspelet, är det orealistiskt att få dessa inom en timme om 
det bara finns sex stycken som är disponibla i hela landet.

Ramfakta är den verklighet som råder i övningens scenario och kan bestå av teknisk 
information, kartor, skisser, ritningar etc. På internet finns ett stort antal sidor 
med olika specialinriktningar som är omfattande och innehållsrika. Det kan röra 
sig om allt från vattenkraftverk till flygplansmodeller och fartyg. Dessa sidor kan 
vara en bra källa för informationsinhämtning. Om man vill kopiera någon text 
eller bild från en hemsida måste man först kontakta upphovsrättsinnehavaren.

 Bild 13: Scenariots komponenter satta i ett tidssammanhang
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12. Utvärdering av övning

Det viktigaste budskapet i detta kapitel är att utvärderingsprocessen måste bedrivas 
parallellt med planeringsprocessen. 

Det är också värt att beakta att utvärderingsprocessen pågår i den övre pilen, 
planeringsprocessen för Övningsvägledningen likväl som i den undre pilen, 
processen för de övande aktörerna.

Utvärderingen av en övning ska i första hand belysa följande delar: 
• Måluppfyllnad – både övergripande mål och delmål.

• Övningens genomförande – format och upplägg.

• Planeringsprocessen inför övningen.

12.1 Utvärderingsorganisation
I planeringsfasen företräds utvärderingsorganisationen oftast av endast en utvär-
deringsledare, medan antalet personer brukar öka under själva genomförandet.

Under en övning kan det finnas två kategorier av personer som gör observationer. 
Största skillnaden är att en lokal utvärderare ska bedöma måluppfyllnad, medan 
en observatör inte har en bedömande uppgift.
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MSB:s definition av utvärdering:

i MSB:s verksamhet innebär utvärdering att systematiskt och transparent bedöma 
genom förande och effekter av de åtgärder som beslutats för att stärka samhällets skydd 
och beredskap mot olyckor och kriser.
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12.2  Utvärderingsunderlag
En övning kan generera ett omfattande underlag som kan användas när utvär-
deringsrapporten ska skrivas. Utvärderingsunderlaget kan struktureras upp i 
följande huvuddelar:
• Enkäter

• Dokumentation

• Observationer

• Intervjuer 

Utvärderingsledare

Utvärderingsledaren har det övergripande ansvaret för att planera och genomföra 
övningens utvärdering. Under planeringsprocessen beaktas utvärderingsperspektivet i 
alla aktiviteter som ska genomföras. Utvärderingsledaren bör delta i övningens plane-
ringsarbete redan från början. Under planeringsarbetet bör utvärderingsledaren ta fram 
de mätinstrument (enkäter, observationer m.m.) som ska användas före, under och 
efter övningen. det bör även tas fram en plan för hur mätningarna ska genomföras, dvs. 
när, till vilka och på vilket sätt enkäter ska distribueras, observationer genomföras osv. 
Upprättandet av Utvärderingsbestämmelser ligger normalt också inom ansvarsområdet, 
liksom att stödja i arbetet med att ta fram mål och indikatorer.

Efter övningen krävs ytterligare en stor arbetsinsats av utvärderingsledaren då det 
insamlade materialet ska sammanställas, analyseras och presenteras i en utvärderings-
rapport.

Lokala utvärderare 
Ett bra förslag på lokal utvärderare är en erfaren person som känner väl till den verk-
samhet som ska utvärderas. För att uppnå en viss opartiskhet, men även för att se på 
verksamheten med andra ögon, bör utvärderaren komma från en annan aktör än den 
som ska utvärderas. Samarbete mellan myndigheter samt över kommun- och länsgrän-
ser ökar urvalet av lokala utvärderare. 

Observatörer

Förutsättningarna för en observatör kan i stort sett vara desamma som för en lokal 
utvärderare. den stora skillnaden är dock, som nämnts innan, att observatören inte   har 
till uppgift att bedöma en aktörs måluppfyllnad. 

Ofta har observatörerna sakkunskap inom övningens område och då kan det vara 
lämpligt att de även får en utvärderande roll, t.ex. att titta på någon särskild del eller 
moment av övningen och sedan lämna ett skriftligt underlag till utvärderingsledaren.

Processutvärderare

För att få en objektiv utvärdering av övningens planerings- och genomförandeprocess 
bör särskilda processutvärderare utses. dessa ska inte vara knutna till utvärderingsor-
ganisationen, utan få sitt uppdrag av styrgruppen. Utvärderarna bör aktivt delta som 
observatörer i planerings- och genomförandearbetet. Efter övningen kan både enkäter 
och intervjuer användas som underlag för processutvärderingen.
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Enkäter
Innan en enkät konstrueras, måste det klarläggas vem som är målgruppen, vad 
syftet med enkäten är samt hur den ska fyllas i och samlas in. Öppna frågor ger 
utrymme för mottagaren att uttrycka åsikter och reflektioner, men innebär ett 
större arbete för den som ska sammanställa enkäten. Frågor med svarsalternativ 
ger mindre möjlighet att uttrycka nyanser i svaret, men är lättare att hantera för 
den som sammanställer svaren.

Enkäter kan fyllas i på papper eller via webbsidor. De kan fyllas i direkt i anslutning 
till övningen eller en tid efter, och det finns för- och nackdelar med båda varianter. 
Ett vanligt sätt är att övningsdeltagarna får fylla i en enklare enkät direkt efter 
övningen. Utdelning och insamling av enkäten görs av en lokal utvärderare eller 
av lokal övningsledare. Har övningen haft ett motspel, kan även dess deltagare  
fylla i en enkät genom spelledarens försorg. De personer som deltagit i planerings-
processen kan få en något mer omfattande enkät via e-post och med längre 
svarstid.

Efter insamlandet kan enkäter sammanställas i ett Excelblad för att möjliggöra 
enklare statistiska beräkningar. 

Dokumentation
Syftet med dokumentationen är att få ett likvärdigt underlag från samtliga aktö-
rer för att kunna göra en tematisk utvärdering av olika företeelser i övningen. 
Dokumentationen kan utgöras av strukturerade loggar, dagböcker, noteringar i 
tekniska system samt händelse- och utvärderingsprotokoll. 

Efter övningen är det viktigt att utvärderingsledaren får tillgång till aktörernas 
dokumentation. Utvärderare och observatörer kan med fördel samla in detta 
material vid övningens slut. Om detta inte är möjligt, blir det respektive lokal 
övningsledare som får förse utvärderingsledaren med materialet.

Observationer
Huvudsyftet med lokala utvärderares observationer är att bedöma en aktörs mål-
uppfyllnad, men observationerna kan även bidra med underlag till bedömningen 
av övningens övergripande mål. Denna bedömning utgör en stor del av underlaget 
till övningens utvärderingsrapport. Varje utvärderare kan förses med ett utvärde-
ringsprotokoll som innehåller den aktuella aktörens syfte och mål. I anslutning till 
varje mål har utvärderaren möjlighet att notera iakttagelser, synpunkter samt göra 
en bedömning huruvida målet är uppfyllt. Protokollet avslutas med ett samman-
fattande omdöme om aktören.

Huvudsyftet med observatörers observationer kan variera från övning till övning. 
Vid mindre övningar kan observationerna bestå i att notera när ett larm kommer 
in till en aktör samt vilka åtgärder som vidtas. Vid större övningar kan syftet 
vara att studera interaktion och samverkan mellan flera aktörer och på flera 
ledningsnivåer. Varje observatör kan förses med ett observationsprotokoll som 
innehåller de punkter som ska observeras samt utrymme för att göra noteringar 
och kommentarer.
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Intervjuer 
Intervjuer kan genomföras både före, under och efter en övning, men det hör 
inte till vanligheterna vid övningar, då intervjuer medför ett omfattande arbete 
för utvärderingsorganisationen. Intervjuerna måste förberedas så att de som 
ska intervjuas får samma frågor. När intervjuerna genomförs bör de spelas in, 
eftersom det kan vara svårt att både intervjua och anteckna samtidigt. Materialet 
renskrivs och analyseras därefter.

Under en övning kan korta intervjuer göras på bestämda tidpunkter och med 
förutbestämda befattningshavare. Dessa intervjuer kan syfta till meningsskapande, 
det vill säga förståelse för vad som händer, samt intervjupersonernas uppfattningar 
om och förståelse för eget och andras agerande under händelsen. 

12.3  Förberedelser inför övningen
Lokala utvärderares förberedelser
Före övningen bör utvärderaren läsa in sig på den aktör vars agerande ska utvärderas. 
Det gäller bl.a. ansvar, uppgifter och delmål. Han/hon bör även etablera en kontakt 
med aktören, lämpligtvis med lokala övningsledaren. Utvärderaren bör också 
noggrant studera aktuella utvärderingsdokument, främst Utvärderingsbestämmelser 
samt delta i genomgång/-ar som genomförs för utvärderingsorganisationen. Prak-
tiska förberedelser kan bestå i att ordna resor, logi och kost under övningen.

Genomgång för utvärderingsorganisationen
Utvärderingsledaren bör samla alla lokala utvärderare fysiskt eller via tele-/video-
konferens före övningen. Då bör man gå igenom hur utvärderarna ska arbeta. I 
princip är det Utvärderingsbestämmelser som presenteras, med möjlighet till frågor 
och dialog. Om det inte går att samla utvärderingsorganisationen fysiskt, kan man 
filma genomgången och distribuera den via exempelvis YouTube. Eftersom en sådan 
genomgång blir enkelriktad, kan den kompletteras med ett telefonmöte för dialog.

Det är viktigt att ha en gemensam syn på och förståelse för vad som ska utvärderas 
samt på vilket sätt. Görs olika tolkningar av uppgiften i detta skede, kan tillförlitlig-
heten och jämförbarheten av resultaten bli begränsad. Utvärderingsledaren bör i 
god tid göra upp fasta rapporteringstillfällen för de lokala utvärderarna. Det bör 
även finnas möjlighet att mer dynamiskt rapportera eller diskutera olika aspekter 
under övningen inom utvärderingsgruppen. Efter övningens genomförande bör 
utvärderingsgruppen samlas igen. Då bör insamlat material samlas ihop och 
överlämnas till utvärderingsledaren. De lokala utvärderingsledarnas bedömning-
ar och intryck från övningen kan behöva diskuteras och tolkas gemensamt i 
utvärderingsgruppen. 

Aktuella utvärderingsdokument tillsammans med Utvärderingsbestämmelser kan 
med fördel skickas ut med e-post i förväg så att dessa kan studeras före genom-
gången.

12.4  Utvärderingsarbete under övningen
Under övningen studerar utvärderaren hur aktören agerar utifrån de uppställda 
delmålen, samt fyller i utvärderingsprotokollet. Vidare måste utvärderaren upp-
märksamma eventuella kontrollpunkter som kan finnas i inspelslistan, utföra 
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dessa samt återrapportera till spelledaren. Om utvärderingsledaren vill besöka 
den övande aktören är det bästa att vända sig till den lokala utvärderaren, så att 
besöket inte innebär något merarbete för de övande.

Före övningens genomförande bör syftet med övningen vara tydligt kommunicerat 
till bl.a. utvärderarna. Detta påverkar de avgränsningar och möjligheter de har 
under genomförandet. Har övningen ett lärande syfte kan utvärderaren tillåtas 
att svara på frågor från de övande. Om en beslutsfattare känner sig osäker inför 
ett beslut kan det vara värdefullt att rådgöra med någon så att beslutet gagnar 
övningens syfte och mål.

12.5  Arbete efter övningen
Utvärderarnas efterarbete
Efter övningens genomförande börjar en intensiv tid för utvärderarna. Direkt efter 
övningen kan de lokala övningsledarna hålla en genomgång för de övande. Vidare 
bör den lokala utvärderaren samla in kopior på aktörens dokumentation, t.ex. 
dagböcker, loggar och skriftliga beslut enligt förutbestämd plan. Utvärderings-
protokollen måste sammanställas, analyseras och redovisas. Enkäter till utvalda 
målgrupper bör distribueras och samlas in. Slutligen ska allt insamlat material 
lämnas till utvärderingsledaren. Det måste också understrykas att det är den 
lokala utvärderaren som bedömer aktörens måluppfyllnad.

Genomgång efter övning
Syftet med en genomgång efter övningen är att alla ska få möjlighet att ge sina 
direkta, och oftast spontana, synpunkter på hur arbetet har bedrivits under 
övningen. Det är en fördel om genomgången efter övningen följer en förut-
bestämd struktur. Genomgången bör dokumenteras och noga följas av utvärd-
erarna eftersom det utgör ett viktigt underlag i vidare analys av övningens resultat. 
I samband med genomgången kan också utvärderingsenkäten delas ut, fyllas i 
och samlas in. Det är viktigt att det finns tid avsatt till ifyllandet av utvärderings-
enkäten. Det bör även beaktas om den ska fyllas i före eller efter genomgången 
av övningen. Om enkäten fylls i efter genomgången finns det en risk att svaren 
blir påverkade av vad som sägs under själva genomgången. Genom gången bör 
avslutas med information om vad som händer i närtid i form av utvärderingsak-
tiviteter, genomgångar och hur arbetet med utvärderingsrapporten ska fortskri-
da. Även ”stabshygien” (städa och återställa arbetsplatsen) utförs i anslutning till 
genomgången. 

Utvärderingsseminarium
Cirka två månader efter övningen kan övningsledningen bjuda in till ett utvärderings-
seminarium. Syftet med seminariet kan vara att diskutera delar i utvärderings-
rapporten samt utgöra ett underlag för bedömningen av övningens övergripande 
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mål. Även om seminariet har funnits med i övningsdokumentationen bör en sär-
skild inbjudan skickas ut cirka fyra veckor före seminariet med krav på anmälan.

Utvärderingsrapporten
Utvärderingsledaren lägger i samråd med övningsledningen upp dispositionen 
av utvärderingsrapporten. Innan rapporten fastställs ska respektive aktör ha 
fått möjlighet att lämna synpunkter, framförallt på eventuella sakfel. Följande 
beskrivningar kan ingå i övningens utvärderingsrapport:
• Inledning

 – Syfte och mål med övningen samt hur de brutits ner i indikatorer. 

 – Avgränsningar.

 – Förutsättningar för övningen, t.ex. val av övningsformat och scenario, upp-
byggnad av planeringsorganisation och planeringsprocess.

• Metod

 – Vilka deltagare som har ingått i övningen, t.ex. övningsledning och övande 
aktörer.

 – Hur man har mätt de olika indikatorerna, dvs. beskrivning och motivering 
till vilka mätinstrument som har använts.

 – Hur mätningarna har genomförts, dvs. när, var och hur mätinstrumenten har 
delats ut.

 – Dokumentation i processen.

• Resultat

 – Analysen som genomförts av insamlat material bör beskrivas och presenteras.

 – Resultatet från analysen som är baserat på enkäter, intervjuer, observationer 
och övrigt insamlat material presenteras utan att tolkas.

• Diskussion

 – Resultaten tolkas och sätts in i sitt sammanhang utifrån vad som presenteras 
i inledningen.

 – Reflektion över huruvida rätt saker har mätts och huruvida de mätts på rätt 
sätt. Detta utgör grunden till i vilken mån resultaten kan generaliseras. 

• Slutsatser

 – Utvalda delar från diskussionen sammanfattas och presenteras i form av 
slutsatser. 

• Rekommendationer, åtgärder 

 – Åtgärder som behöver vidtas bör presenteras.

Dokumentation

10.0
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13. Praktikaliteter

13.1  Kommunikation internt och externt
Redan tidigt bör man fatta beslut om kommunikationsfrågorna i sin helhet ska 
vara ett eget delprojekt, eller om tjänsterna ska avropas ur linjen eller externt. 
För att avgöra frågan krävs att man tydligt definierar och avgränsar uppgifterna.

En kommunikationsplattform och en kommunikationsplan bör utarbetas i sam-
band med att projektplanen, eller liknande, arbetas fram.

Ett kommunikationsnätverk mellan de övande aktörerna kan upprättas för att 
bl.a. ta fram övningsgemensamt kommunikationsmaterial. Innehållet bör sätta 
in övningen i sitt sammanhang, förklara syfte och mål samt ange vilka som deltar. 
De som ingår i kommunikationsnätverket är inte övande under övningen utan 
hjälper LÖL med kommunikationsfrågor, internt och externt, hos respektive 
övad aktör.

13.2 Besökare, observatörer och medier
Inledningsvis bör någon form av skillnad mellan en besökare och en observatör 
definieras. Den största skillnaden kan vara att en besökare deltar i ett organiserat 
program med en besöksvärd som följer besöket, medan en observatör kan ha en 
något friare roll i övningen. Formerna utvecklas mer nedan. 

Besökare
Önskemål om att besöka en övning är vanligast vid övning med fältenheter.

Det är också lättast att planera ett bra besöksprogram vid detta övningsformat, 
eftersom det finns något konkret att visa upp. Projektledningen kan välja mellan 
att skicka ut en generell inbjudan eller låta övningens aktörer själva bjuda in en 
särskild målgrupp. Exempel på besökare kan vara politiker som sitter i nämnder 
och direktioner, samverkansparter från andra delar av landet eller samverkans-
parter i angränsande länder.

I planeringsarbetet är det lämpligt att någon får ansvaret för besöksprogrammet 
med planering, inbjudan och genomförande. Inbjudan bör gå ut i god tid före 
övningen, cirka sex månader. Ett särskilt program som beskriver innehållet 
i besöket samt praktiska detaljer skickas till besökarna cirka tre veckor före 
övningen. Ett besöksprogram får inte inkräkta på och påverka övningens genom-
förande, men besökarna ska ändå känna sig väl omhändertagna under besöket.

Att tänka på

5.0 

4.2 

Bemanning

Att tänka på:

Kommunikation är en central ingrediens i övningsplaneringen, i genomförandet och 
inte minst under utvärderingsfasen. Kommunikation handlar om att förbereda den 
egna organisationen, att utgöra en del av förankringsarbetet samt att kommunicera de 
erfarenheter som dragits efter övningen.
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Praktiska saker att beakta i ett besöksprogram kan vara:
• målgruppen för besöket

• ett relevant och intressant program beroende på om besökarna är intresserade 
av övningsmetod och/eller scenariot

• placering av besöksplatsen (så att besökarna inte stör övningen, men ändå kan 
se och höra den)

• en besöksvärd

• logistik i form av mat, kaffe, transporter och ev. inkvartering

• om besökarna ska få någon dokumentation eller något minne från övningen

Observatörer
Då en observatör har ett annat syfte med sitt besök kan han/hon i vissa fall ges 
en friare roll under övningen. Exempel på observatörer kan vara personal från 
en aktör som ska genomföra en liknande övning senare eller från en aktör som 
håller på att bygga upp samma typ av verksamhet som övningen innehåller.

Observatörerna måste ackrediteras, det vill säga få ett kännetecken som gör att 
de kan röra sig inom ett definierat område. Kännetecknet kan bestå av en väst 
med texten observatör, en namnskylt eller en armbindel. Det är då viktigt att öv-
ningsdeltagarna känner till observatörerna, hur de märks ut samt förstår syftet 
med deras närvaro.

Eftersom observatörer ofta har sakkunskap inom övningens område kan det 
vara lämpligt att de även får en utvärderande roll, till exempel att titta på 
någon särskild del eller moment av övningen och sedan lämna ett skriftligt 
underlag till utvärderingsledaren.

Medier
Rollfördelningen vad gäller mediekontakter måste definieras i ett tidigt skede. 
Vanligt är att ansvarig aktör för övningen står för de övergripande mediekontak-
terna inför och under övningen, medan övningens aktörer givetvis får ta egna 
kontakter i syfte att marknadsföra den egna verksamheten. Att tänka på är då 
att det behöver finnas en informationsplattform som är gemensam för alla övan-
de aktörer och som alla utgår från vid sina mediekontakter. Syftet är att undvika 
att medierna får olika budskap från övande aktörer.

Ansvarig aktör kan med fördel skicka ut ett pressmeddelande och informera om 
övningen någon dag före genomförandet. Vid praktiska övningar kan intresset 
från medierna vara större, varför en särskild värd bör utses inom övningsledningen. 
Han/hon blir mediernas kontaktperson och tar emot medierna när de anländer 
till övningen. Värden får även ansvara för att säkerhetsbestämmelser följs och att 
medierna får tillfälle att se och följa övningen, utan att störa den. Om önskemål 
finns att intervjua övningsdeltagare får denna uppgift koordineras av värden. Medie-
värden bör vara en person som har erfarenhet av mediekontakter och har en god 
kännedom om övningens upplägg, scenario och genomförande.
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Information till allmänheten
Om övningen på något sätt påverkar allmänheten bör de som kan beröras informe-
ras om att övningen äger rum, dess omfattning samt vart de kan vända sig med 
frågor. Tänkbara kommunikationskanaler är annonser i lokala medier, informa-
tionsblad som delas ut i brevlådor eller informationsmöten. Övningens påver-
kansgrad får avgöra informationsinsatsernas omfattning.

13.3  Logistik
Logistikbehoven under en övning kan variera och kan innefatta allt från transport 
till logi och mat. Samordning, planering och finansiering av logistikfrågorna är 
viktiga. Vid samverkansövningar och simuleringsövningar med motspel kan det 
vara bra att utse en logistikansvarig.

Logistikbehoven måste kartläggas inför varje övning. Exempel på logistikbehov 
kan vara:
• förhyrning av lokaler

• förhyrning av övningsplats

• inköp av förbrukningsmateriel för övningsledningsbehov

• dukning och uppbyggnad av skadeplats eller motspel

• kopiering av dokument

• inhyrda toaletter för t. ex. skademarkörer.

• logi för övande, övningsledning och ev. motspel

• mat och dryck

• transporter under planerings- och genomförandefasen.

• ersättning till de medverkande

• försäkringsfrågor

13.4  Sekretess
Sekretess för offentlig verksamhet regleras främst i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Någon särskild sekretess för gemensam övningsverksamhet finns 
inte. Varje aktör måste använda sig av den sekretess som normalt sett används.

Vid huvuddelen av alla övningar behöver inte någon information sekretessbeläggas, 
då enbart öppen information hanteras. Däremot kan det finnas information i 
scenario och inspelslistor som inte bör bli känd för övningsdeltagarna innan 
övningen har startat. Denna typ av information kan då kallas för ”övningshemlig”. 
Observera dock att begreppet helt saknar juridisk grund. Vid samverkansövning-
ar med näringslivet måste även dessa aktörers behov av sekretess och tystnads-
plikt beaktas vid övningsplanläggningen.

13.5  Arbetsmiljö
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) är det arbetsgivaren som är ansvarig för arbets-
miljön i en verksamhet, dvs. varje aktör har ansvaret för sin personal. Övnings-
ansvarig ska tidigt i planeringsprocessen göra en riskbedömning och analysera 
vilka risker för ohälsa och olycksfall som kan finnas i övningens aktiviteter.

Sekretess

13.4

Inbjudan

Övning

3.3
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Arbetsmiljöarbetet blir extra viktigt vid övningar med fältenheter, eftersom flera 
arbetsgivare bedriver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe, vilket gör att 
arbetsmiljöarbetet måste samordnas. Ofta får den aktör som äger eller disponerar  
övningsplatsen eller har mest personal verksam på övningsplatsen ta på sig 
samordningsrollen. Detta kan innebära att göra riskbedömningar och författa 
säkerhetsbestämmelser.

Vid vissa typer av övningar kan det finnas författningskrav på hur säkerhets-
arbetet ska bedrivas. Det kan röra sig om flygsäkerhetsbedömningar, tillträde till 
spårområde eller tillträde till skyddsobjekt. Den aktör som enligt författningen 
ansvarar för säkerheten måste bidra till att upprätta särskilda säkerhetsbestäm-
melser för övningen.

13.6  Miljöanalyser
Alla övningar medför någon form av miljöpåverkan. Det är därför naturligt att 
miljöaspekten beaktas kontinuerligt. I ett tidigt skede kan en bedömning göras 
över vilken miljöpåverkan övningen kommer att få. Det kan röra sig om allt från 
att det serveras flaskvatten på en konferensanläggning vid en seminarieövning 
till att släckvatten kan rinna ut i naturen vid en övning med fältenheter.

MSB har tagit fram en Checklista för bedömning av övningars miljöpåverkan
som ska användas vid alla övningar som MSB ansvar för. Denna checklista kan 
med fördel användas även vid övningar som andra aktörer ansvarar för. Läs mer 
på MSB:s hemsida, www.msb.se.

13.7  Övningens namn
En övning måste naturligtvis ha ett namn för att skilja sig från andra övningar. 
Namnet blir övningens varumärke och identitet. Det finns olika sätt att namnge 
en övning. Ett enkelt sätt är att använda det namn som har namnsdag under 
övningsdagen till exempel Amalia (20/4), Mårten (10/11) eller Katarina (25/11).

För regionala övningar kan ett sätt vara att få in länets bokstav i övningens namn 
och gärna med en fingervisning om scenariot till exempel JonAC, RadiAC eller 
ACcident (Västerbottens län), E-lände (Östergötland) eller Z-mitta (Jämtlands län).

Slutligen kan även förkortningar eller ordvitsar användas, t.ex. SAMVETE 
(SAMVerkansövning El och TEle) eller övning ElOff (omfattande elbortfall) eller 
Nationell InformationsSäkerhetsÖvning (NISÖ).
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