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Övningkurs – att planera, genomföra och
utvärdera samverkansövningar med formatet
simuleringsövning med motspel
Bakgrund
Före, under och efter en samhällsstörning måste offentliga och privata aktörer
på olika nivåer i samhällets beredskap för kris och krig på ett effektivt sätt
kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna
leda, samverka och kommunicera med varandra. Ett viktigt verktyg för att
uppnå detta är övningar – både interna övningar inom den egna
organisationen och samverkansövningar tillsammans med andra aktörer – för
att man som aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift.
Kursen har fokus på samverkansövningar utifrån ett aktörsgemensamt
systemperspektiv och behandlar specifikt övningsformatet simuleringsövning
med motspel.
Föreliggande kurs ersätter MSB:s kurs Övningsplaneringskurs 2 och har
utvecklats och uppdaterats för att följa samhällsutvecklingen och tillgodose
aktörernas behov av kunskapsutveckling inom området.

Målgrupp
Kursen vänder sig till personer inom samhällets aktörer för beredskap för kris
och krig som har en planerande roll i en övningsorganisation1 från
 Centrala myndigheter
 Länsstyrelser
 Kommuner och regioner
Kursen vänder sig även till frivilligorganisationer och aktörer inom privat
sektor med vilka myndigheter, kommuner och regioner kan behöva samverka
med för att hantera en samhällsstörning i hela hotskalan.

Förkunskaper
Deltagaren ska ha kunskap om samhällets beredskap för kris och krig samt god
kännedom om egen krisberedskapsorganisation. Tidigare erfarenheter av
övningsverksamhet rekommenderas.

Antingen hos en aktör som har ägarskapet att planera, genomföra och utvärdera
en simuleringsövning med motspel, eller hos en aktör som ska delta i alla eller
någon av delarna före, under eller efter en simuleringsövning med motspel.
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Urval
MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en
jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

Syfte
Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att utveckla
grundläggande kompetens för att kunna bidra i arbetet med att planera,
genomföra och utvärdera samverkansövningar med formatet
simuleringsövning med motspel.
Ett ytterligare syfte är skapa förutsättningar för nätverkande och
erfarenhetsutbyte.

Lärandemål
Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna
1.
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beskriva hur systematisk övningsverksamhet kan bidra till utveckling
av samhällets samlade förmåga

2. tillämpa metodik och struktur för att planera, genomföra och utvärdera
samverkansövningar med formatet simuleringsövning med motspel
3. sammanfatta hur övningsresultatet blir en del i processen för en effektiv
erfarenhetshantering.

Innehåll
Under kursen behandlas följande innehåll med utgångspunkt i formatet
simuleringsövning med motspel:


systematisk övningsverksamhet för samverkansövningar



övningsformatet– olika tillvägagångssätt samt möjligheter och
utmaningar



övningsuppdraget och beställarrollen



syftes- och målarbete



planering av övnings- och utvärderingsorganisation inkl. beskrivning
av roller



planeringsaktiviteter tillsammans med deltagande aktörer



övningsdokumentation



scenarioarbete



organisation, roller och dimensionering av motspel inkl.
spelstödssystem



genomförande inklusive förberedelser, roller och tips och trix



metoder för utvärdering och erfarenhetshantering
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Pedagogik och metodik
MSB:s pedagogiska vägledning och pedagogiska handbok baseras på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utgör utgångspunkt vid
utveckling och genomförande av MSB:s kurser.
Kursen varvar teori och praktik och genomförs med fokus på lärande i
samarbete med andra genom bl.a. föreläsningar, diskussioner och
grupparbeten.
Kunskaps- och erfarenhetsdiskussioner är viktiga inslag där kursdeltagaren
förväntas ta eget ansvar för lärande både individuellt och i grupp.
I kursen tillvaratas fortlöpande resultat från erfarenheter och utvärdering av
övningar.

Upplägg och omfattning
Kursen omfattar tre (3) dagars utbildning där 2-3 timmar avser individuell
förberedelse via lärplattform och övrig tid genomförs platsbundet.
Deltagaren rekommenderas att avsätta tid även efter avslutad kurs, för att ta
tillvara på kursens innehåll i förhållande till det egna arbetet och den egna
organisationen.

Läromedel
Kurs- och referenslitteratur samt instuderingsuppgifter publiceras på angiven
lärplattform.

Intyg
MSB utfärdar ett kursintyg till deltagaren efter avslutad kurs.

