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Stabsmetodik - grundkurs
Bakgrund
Det finns idag inte en aktörsgemensam definition av begreppet stab i Sverige.
Däremot finns på myndighetsnivå en likartad syn på vad syftet med stabsarbete
är, det vill säga att i krissituationer stödja beslutsfattaren genom att ta fram så
bra beslutsunderlag som möjligt. Staben är ett ledningsstöd. Staben har som
uppgift att öka ledningens förmåga till samverkan och ledning för att uppnå
inriktning och samordning i syfte att påverka en samhällsstörning.
Kursen Stabsmetodik skapar förutsättningar för att utveckla de grundläggande
kunskaper som behövs i syfte att kunna arbeta i ett ledningsstöd, i en stab,
inom den egna organisationen. En gemensam syn på ledningsstödets arbete
samt en organiserad stabsarbetsform ger bra förutsättningar för effektivare
lednings- och samverkansprocesser.
Kursen är utvecklad och genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB.

Målgrupp
Kursen vänder sig till beslutsfattare och till personer inom området
samhällsskydd och beredskap som har till uppgift att arbeta i ett ledningsstöd, i
en stab, inom den egna organisationen vid samhällsstörningar över hela
hotskalan.

Förkunskaper
Deltagaren behöver ha grundläggande kunskaper om området samhällsskydd
och beredskap och innebörden av Gemensamma grunder för samverkan och
ledning vid samhällsstörningar1 samt vara väl insatt i den egna
organisationens roll, uppdrag och ansvar vid samhällsstörningar.

Urval
MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval om antalet anmälda överskrider
antalet platser för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid
kursen samt med hänsyn till jämställdhetsperspektiv.

MSB777 Publikation Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar, 2018, https://rib.msb.se/filer/pdf/28738.pdf
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Syfte
Kursen syftar till att utveckla deltagarens kunskap, färdighet och kompetens i
form av metoder och verktyg för att kunna arbeta som ett ledningsstöd, i en
stab, inom den egna organisationen vid samhällsstörningar över hela
hotskalan.
Ett ytterligare syfte är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och
nätverkande.

Lärandemål
Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna
1.
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redogöra för ledningsstödets - stabens - syfte, organisation och
uppgift

2. tillämpa verktyg och arbetssätt för ett effektivt stabsarbete
3. använda principer och metoder för stabsarbete i syfte att påverka
en samhällsstörning.

Innehåll
Under kursen behandlas bland annat följande innehåll:
-

gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar

-

ledningsstödets/stabens syfte, uppgift och organisation

-

ledningsaktiviteter i stabens arbete

-

stabsverktyg

-

metoder för att säkerställa stabens uthållighet

-

informationshantering inom staben

-

kommunikation som verktyg för hantering

Pedagogik och metodik
Kursen bedrivs processinriktat med inslag av teoretiska föreläsningar,
gruppdiskussioner och praktisk tillämpning.
Kursens pedagogik bygger på att kursdeltagaren är närvarande och aktiv under
kursens samtliga delar.
Kursen utgår från en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I kursen
tillvaratas fortlöpande resultat från forskning och utveckling.
MSB strävar efter att vara en jämställdhetsintegrerad myndighet.
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Upplägg och omfattning
Kursen omfattar tre heldagars utbildning och genomförs på plats, men kan
anpassas och genomföras nätbaserat om situationen kräver det.
Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom samarbete och varvar
föreläsningar, diskussioner och scenarioövningar.

Läromedel
Kurslitteratur, referenslitteratur och eventuellt inläsningsmaterial publiceras
på angiven lärplattform.

Intyg
MSB utfärdar ett kursintyg till kursdeltagaren efter avslutad kurs.

