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Utvärderingsenkät för motspelet den 29 maj 
Under våren 2013 anordnar Länsstyrelsen Västerbotten en regional samverkansövning, 
Övning Vildälv. Denna enkät ska om möjlig fyllas i av var och en som deltagit i mot-
spelet den 29 maj och utgör ett viktigt underlag för utvärderingsarbetet. Ett stort tack 
för din medverkan! 

Allmänna frågor 
Vilken aktör kommer du ifrån?____________________________________________ 

Vilken funktion har du haft i motspelet?  □ Spelledning 

□ Modulledare 

□ Spelkoordinator 

□ Givare 
Vänligen kryssa ett svar på följande frågor 

 Ja Nej 

Har du tagit del av Övningsbestämmelser inför övningen?    

Har du tagit del av Övningsledningsbestämmelser inför övningen?   

Deltog du i förberedelserna den 28 maj för motspelet?   

Personliga frågor 
1. I vilken utsträckning kände du dig tillräckligt förberedd inför övningen? 

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
2. I vilken utsträckning anser du att du fått tillräcklig information om övningen för att 

du skulle kunna förbereda dig inför övningen? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
3. I vilken utsträckning tycker du att du har blivit insatt i övningens syfte och mål? 

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 
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4. I vilken utsträckning tycker du att du har tillräcklig erfarenhet för att arbeta i den 
befattning som du haft i motspelet?   

Saknar  

utbildning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
Kommentarer till frågorna:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Frågor om motspelet 
5. I vilken utsträckning tycker du att övningen bedrivits på ett realistiskt sätt? 

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
6. Hur bedömer du att logistiken har fungerat för motspelet?  

Mindre bra Acceptabelt Bra Mycket bra 

    

 
7. Hur bedömer du att tekniken har fungerat i motspelet? 

Mindre bra Acceptabelt Bra Mycket bra 

    

 
8. Hur bedömer du att arbetsmiljön har varit i motspelet? (lokaler, arbetsplatser mm) 

Mindre bra Acceptabelt Bra Mycket bra 

    

 
9. Vad är ditt helhetsintryck av dagens övning?  

Mindre bra Acceptabelt Bra Mycket bra 

    

 
Kommentarer till frågorna:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Frågor enbart till modulledare 
10. I vilken utsträckning anser du att din modul varit tillräckligt bemannad? 

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
11. I vilken utsträckning anser du att din modul varit bemannad med rätt kompetenser? 

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
12. I vilken utsträckning anser du att samarbetet med spelkoordinatorerna fungerat på 

ett bra sätt? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
13. I vilken utsträckning anser du att spelledningsgenomgångarna varit värdefulla för 

att kunna driva scenariot framåt? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
14. I vilken utsträckning anser du att inspellistan har varit funktionell för att du skulle 

kunna leda arbetet i din modul? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
Kommentarer till frågorna:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Beskriv dina viktigaste lärdomar som modulledare  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Frågor enbart till spelkoordinatorer 
15. I vilken utsträckning anser du att samarbetet med modulledarna fungerat på ett bra 

sätt? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
16. I vilken utsträckning anser du att samarbetet med lokala övningsledarna fungerat 

på ett bra sätt? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
17. I vilken utsträckning anser du ha fått en återkoppling av lokala övningsledarna för 

att kunna driva scenariot framåt? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
18. I vilken utsträckning anser du att spelledningsgenomgångarna varit värdefulla för 

att kunna driva scenariot framåt? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
Kommentarer till frågorna:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Beskriv dina viktigaste lärdomar som spelkoordinator  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  



 
Länsstyrelsen 
Västerbotten 

  

  
  
Datum 
2013-04-23 

 
 
Ärendebeteckning 
455-2153-2012 
 

 
5 
 
 

 

 

Frågor enbart till givare 
19. I vilken utsträckning anser du att din modul varit tillräckligt bemannad? 

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
20. I vilken utsträckning anser du att din modul varit bemannad med rätt kompetenser? 

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
21. I vilken utsträckning anser du att momentbeskrivningarna gett dig en bra bild och 

ett sammanhang av de olika inspelen? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
22. I vilken utsträckning anser du att uppbyggnaden och strukturen i inspelslistan varit 

lätt att följa för att kunna göra inspel? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
Kommentarer till frågorna:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Beskriv dina viktigaste lärdomar som givare  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Övriga synpunkter 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Enkäten delas ut och samlas in av spelledaren i anslutning till att övningen avslutas Om 
du av någon anledning inte lämnar in den vid detta tillfälle kan du stället skicka den 
direkt till utvärderingsledaren senast den 5 juni . thomas.bengtsson@msb.se eller Tho-
mas Bengtsson, MSB Sandö, 872 64 Sandöverken. 


