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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
samhällsstörning som t.ex. omfattande elavbrott, naturolyckor, kärnkraftsolyckor,
pandemier, it-angrepp eller terrorism, måste de på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna samverkaoch
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
beroendeförhållandena 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 flerårig övningsplan.
När det gäller tvärsektoriella övningar på nationell och på regional nivå bör den
flerårig övningsplanen följa den nationella övningsplanen1 där övningsinriktningen2 är en central del, för att få så stora samordnings- och synergieffekter
som möjligt inom hela krisberedskapssystemet.
Återkommande övningar kan exempelvis bidra till att:
• Utveckla krisberedskapsförmågan hos ansvariga aktörer.
• Förbättra förmågan att samverka med andra aktörer i krisberedskapssystemet.
• 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/befattningshavare behövs.
• Belysa svagheter och styrkor i resurser och teknik.
• Öka det allmänna medvetandet om styrkor, möjligheter, brister 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
MSB:s övningsvägledning syftar till att ge stöd för beslut om planering, genomförande och utvärdering av en krisberedskapsövning samt stöd i valet av metod.
Vägledningen är övergripande och ska vara enkel att följa. Utöver grundboken
hänvisas för fördjupning till respektive metodhäften, utförligare material på
www.msb.se samt MSB:s utbildningar i övningsplanering.

1. MSB Nationell Övningsplan Publikationsnummer MSB417.
2. https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Ovningsverksamheten/NAFS---Nationellt-forum/Ovningsinriktning
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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
krisberedskapsövning.
• Vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska planera en kris
beredskapsövning.

• Vara normgivande avseende nomenklatur och metodik vad gäller
krisberedskapsövning.
• Fungera som checklista och stöd för planerings- genomförande- och
utvärderingsfaserna.
Syftet med detta metodhäfte är att utgöra ett stöd för dem som ska delta i
planeringsarbetet inför en simuleringsövning med motspel.

1.2 Läsanvisningar
Grundbok: Introduktion till och grunder i övningsplanering
Metodhäfte 1: Simuleringsövning med motspel
Metodhäfte 2: Övning med fältenheter
Metodhäfte 3: Seminarieövning
Metodhäfte 4: Lokal övningsledare
Metodhäfte 5: Funktionsövningar
Metodhäfte 6: Utvärdering av övning
Grundboken berör framför allt de generella aspekterna och i metodhäftena tas
de mer specifika företeelserna upp kopplade till respektive format eller ämne.
Grundboken bör läsas igenom före metodhäftena för att få en övergripande förståelse
för övningsprocessen likaväl som för syfte och val av övningsformat. Tanken är att
efter det att man valt övningsformat ska metodhäftena användas som en vägledning
och checklista för det fortsatta arbetet.
Materialet är inte tänkt att läsas från pärm till pärm utan fungera som ett
uppslagsverk.
Ett område som är oberoende av vilket övningsformat som väljs är kapitlet Syfte och
målformulering. Detta förklaras mer i detalj i grundboken. Oavsett vilket metodhäfte man använder, kommer målkapitlet i grundboken att vara centralt.
I detta metodhäfte går vi igenom planering, genomförande och utvärdering av en
simuleringsövning med motspel.
Dokument och exempel finns samlade i kapitlet Övningsdokumentation och finns
som länkar på hemsidan.

Inledning 9
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Simuleringsövning
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2. Simuleringsövning med motspel
Att tänka på:

Att tänka på

För att tillgodogöra sig innehållet i detta metodhäfte, är det bra att ha tagit del av kapitel
3 och 4 i grundboken. De behandlar bland annat de steg man bör gå igenom innan man
fattar beslut om övningsformat. Efter genomförd behovsanalys ges man ett tydligt uppdrag
där resurser, övningens syfte m.m. ska ingå. Förplaneringen påbörjas i samband med att
organisationen för övningsplaneringen bildas, aktörsgemensamma mål formuleras, aktörer
bjuds in att delta i övningen
etc. med strategin
Övningsplanering
i enlighet

Varför?

Vad?

Hur?

Scenario?

?
1. Vad är syftet med
övningen?

2. Vad är målet med
övningen?

3. Val av övningsformat

4. Val av scenario

Innan man kommit till valet av övningsformat bör dessa steg följas där syfte och
mål med övningen måste vara definierade.
Simuleringsövning med motspel

2.1 Övningsformatet

5.0

En simuleringsövning med motspel består av två huvuddelar – övande aktörer och ett
motspel. Hos en övad aktör kan vissa delar vara övande, medan andra delar återfinns i motspelet. De övande aktörerna får enbart kommunicera med varandra
eller med motspelet, och har därför till sin hjälp en särskild övningssambandskatalog, där det också framgår om mottagaren övar eller finns i motspelet. Personliga kontaktuppgifter ska inte användas under övningen om det inte framgår
av sambandskatalogen. Motspelet har däremot möjlighet att kommunicera med
”den riktiga” världen, främst i syfte att inhämta information och relevanta fakta.

2.5b
6.2
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Bild 1. Den så kallade övningsbubblan omsluter de övande och motspelet i en simuleringsövning med motspel.

Motspelet använder en inspelslista och gör inspel till de övande aktörerna i form
av telefonsamtal, e-postmeddelanden m.m. För att svara på ett inspel kan en övad
aktör kommunicera med en annan övad aktör eller kommunicera med en aktör
som finns i motspelet. En övad aktör får inte fatta beslut självständigt om det i
verkligheten skulle kräva kontakt med en annan aktör först.
I bild 2 återges ett korrekt exempel på kommunikationsflödet mellan en övad aktör
och motspelet. Socialtjänstens ledningsgrupp är övad och en hemtjänstpatrull
gestaltas av motspelet.

6.2
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Aktörer gestaltade
av motspelet

En hemtjänstpatrull ringer Socialtjänstens ledningsgrupp och meddelar att vägen till en brukare inte
är farbar med hänvisning till
rådande vädersituation.

Socialtjänstens
övande ledningsgrupp

Ledningsgruppen
lovar att
återkomma.
Ledningsgruppen undersöker
framkomlighet och farbarhet
för vägar inom sitt
verksamhetsområde, frågan
ställs till samtliga väghållare
för att få en
Ledningsgruppen
helhetsbild.
undersöker alternativa transportmedel där framkomlighet saknas
t ex genom att
kontakta en övad
eller motspelet.

OK!

Ledningsgruppen underrättar
samtliga hemtjänstpatruller om
läget och möjligheter till alternativa lösningar.

Patrullen tackar för informationen
och fortsätter mot brukaren.

Bild 2. Exempel på kommunikationsflöde mellan en övad aktör och motspelet.

2.2 Syfte med övningsformatet
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
krishanteringssystemet.
• Att utveckla samverkansplattformar och modeller för informationsutbyte
med andra aktörer.

2.1b
• Att utveckla, pröva och utbyta lägesbild såväl internt som mellan aktörer.
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2.3 Olika sätt att genomföra en simuleringsövning med motspel
Övningsformatet kan genomföras på olika sätt och några beskrivs nedan.

Format

Seminarieövning

Var?
• Inomhus – en/flera lokaler
• Distribuerad
• Utomhus

Organisation
av de övande
En grupp
Flera grupper
Funktionsvis
Aktörsvis
Matrisvis

Simuleringsövning med
motspel

• På ordinarie plats
• På gemensam plats

Ordinarie org.
Anpassad org.
Tillfällig org.

Övning med
fältenheter

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

Ordinarie org.
Tillfällig org.

Funktionsövningar

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

Bild 3. De olika övningsformaten och hur de kan genomföras.

På ordinarie plats
Den vanligaste formen av simuleringsövning är att de övande aktörerna befinner
sig på sina ordinarie arbetsplatser/lokaler och motspelet finns placerat på någon
gemensam lämplig plats och interagerar därifrån med de övande aktörerna.
Exempel på simuleringsövning med motspel för regionala aktörer:
I ett län genomfördes en simuleringsövning med motspel. Samtliga aktörer befann sig på
sina ordinarie ledningsplatser. Ett gemensamt motspel upprättades i en av Försvarsmaktens
ledningsträningsanläggningar i länets residensstad.

På gemensam plats
En liknande variant av detta är att några aktörer under en händelse träffas på en
gemensam geografisk plats, utomhus eller inomhus, och där hanterar händelsen.
Aktörerna kan också samlas på en gemensam plats och genomföra en simulerings
övning med motspel. En sådan övning kräver rejäla utrymmen, så att både de övande
6.0c
och motspelet kan få egna utrymmen. Fördelen med en gemensam plats är att
övningen kan avbrytas och att deltagarna kan samlas för genomgångar och utbildningsmoment. Det blir också lättare att återuppspela ett övningsmoment ifall man
önskar det. Nackdelen är att aktörerna inte övar i sin ordinarie miljö och kanske
även har begränsad tillgång till mer personal och tekniska stödsystem.
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Exempel på simuleringsövning med motspel för en räddningsledning:
På en gemensam plats grupperar räddningstjänsten, polisen och sjukvården sina lednings
fordon. I en lokal inomhus placeras ett motspel som gestaltar de övande aktörernas fält
enheter såsom brandpersonal, poliser och sjukvårdspersonal. Kommunikationen sköts främst
med hjälp av Rakel. Respektive aktörs systemledningsnivå gestaltas också av motspelet.
De övande kan organisera sig på olika sätt. Antingen övas man i sin ordinarie organisation eller i en anpassad, t.ex. TiB, kader, krisgrupp, alternativt i en tillfällig orga
nisation som är tillfälligt sammansatt för att lösa en uppgift, t.ex. stridsledning.

2.4 Kombinera övningsformat
Seminarieövning
Även om övningsformatet är en simuleringsövning med motspel går det att kombinera med andra övningsformat för att få en bättre effekt av övningen. Seminarieövning kan användas för att förbereda en simuleringsövning med motspel.

Seminarieövning

Exempel på seminarieövning som förberedelse inför en simuleringsövning med motspel:
Inför en simuleringsövning med motspel, som syftade till att testa ett antal aktörers bered
skapsplanering inför dammbrott, anordnades en seminarieövning. Syftet med seminarie
övningen var att belysa aktörernas roller, ansvar och larmrutiner vid ett dammhaveri och
att förtydliga ansvaret för informationshanteringen.

Övning med fältenheter
I en simuleringsövning med motspel kan även fältenheter övas. Enklaste sättet
att öva sådana är att en enskild aktör genomför ett moment med fältenheter.
Enheterna interagerar då med nästa ledningsnivå i stället för att gestaltas av motspelet. En mer komplex variant är att öva fältenheter, som i sin tur interagerar
med de aktörer som är med i motspelet.

6.1

16 ÖVNINGSVÄGLEDNING – METODHÄFTE SIMULERINGSÖVNING MED MOTSPEL

Simuleringsövning med motspel 17

Övning med fältenheter

Exempel på övning med fältenheter i kombination med simuleringsövning med motspel:
På en flygplats genomfördes en övning med fältenheter, där räddningstjänsten, polisen,
sjukvården och Swedavia övande hantering av ett flyghaveri. Ett stort antal skademarkörer
deltog också.
Samtliga aktörer rapporterade till sina respektive systemledningsnivåer. Förutom dessa del
tog även ett antal kommuner och några företag. Samtliga deltagare hade egen personal
eller kommuninvånare som passagerare på flygplanet. Motspelet var organiserat med en
liten modul som symboliserade ”övriga världen”, en modul med allmänhet och medier
samt en modul med anhöriga som på olika sätt efterfrågade sina nära och kära.

6.3
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3. Planeringsprocessen
Att tänka på:
Den övergripande planeringsprocessen är egentligen en strukturerad metod som används
för att olika delar i en övning måste tas fram i en viss ordning på grund av beroende
förhållanden. Processen beskrivs utförligare i grundboken.
Att tänka på

Utvärdering

Övning
Syfte & Mål

Uppdrag &
förplanering

Start

Planeringskonferenser

Startmöte

PK1

PK2

PK3

FF

Ö

UK

Startmöte

PK1

PK2

PK3

FF

Ö

UK

Övningsledning

Övande
aktör

5.0

Bild 4. Den övergripande planeringsprocessen går parallellt hos övningsledningen och de övande aktörerna.

3.1 Uppdraget

Uppdraget

I grundboken beskrivs processen fram t.o.m startmötet. Där tas de delar upp i
planeringen som behöver vara genomförda innan man går in på de speciefika
planeringskonferenserna. Det ska finnas ett uppdrag till övningsledaren där riktlinjer och avgränsningar för övningen tas upp. Övningsprocessen bör vara tydligt
formulerad och förankrad innan övningsplaneringen startar. Följande områden
ska vara genomgångna innan planeringskonferenserna drar igång:
• Övningsbehovet.
• Riktlinjer.
• Övergripande syfte.
• Tänkt användning av utvärderingen.
• Scenariotema.
• Tidsförhållanden.
• Ekonomiska förutsättningar.
• Effekter för verksamheten.
• Erfarenhetshantering.
Det är av största vikt att uppdragsdialogen är gjord och att riktlinjer och avgränsningar finns klara innan planeringsarbetet fortsätter.
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3.2 Planeringsorganisation
En simuleringsövning med motspel planeras med fördel i en projektliknande
organisation, vilket beskrivs utförligare i grundboken kap 4. Några delar i planeringsorganisationen är specifika för en simulering med motspel och förklaras
därför närmare nedan.

Scenariogruppen
Scenariogruppens huvuduppgift är att tidigt under planeringsprocessen beskriva övningens scenario, förhistoria,
orsak och möjliga konsekvenser. Detta arbete ligger till
grund för att senare kunna skriva händelser, moment
och inspel. Om sakkompetens saknas hos övningens
aktörer, kan särskild kompetens anlitas för att få ett realistiskt scenario. Exempel på ämnesområden kan vara
meteorologi, hydrologi eller radiologi.

Motspelsgruppen
Under den inledande delen av planeringsprocessen leds
motspelsgruppen av den blivande spelledaren. Huvuduppgiften består i att dimensionera och bemanna ett
motspel samt att ordna en motspelslokal med lämplig
teknik. Gruppen kan vid behov kompletteras med en
teknikansvarig och en logistikansvarig. Utöver detta ska
även gruppen ta emot scenariot från scenariogruppen,
kvalitetssäkra inspelen och göra dem spelbara.

Utvärderingsgruppen
Denna grupp består inledningsvis enbart av en utvärderingsledare, men kompletteras vid behov. Gruppens
uppgift är att planera utvärderingen av övningen och ta
fram de dokument som krävs, till exempel utvärderingsbestämmelser och utvärderingsprotokoll.
En annan viktig uppgift är att bemanna utvärderingsorganisationen med lokala utvärderare och eventuella
observatörer, och därefter förbereda dem för kommande
uppgifter. Själva rekryteringen av lokala utvärderare
måste göras av varje övande aktör.

Att tänka på:

Uppdraget

Att tänka på

Ovanstående texter kan uppfattas innebära en stor och omfattande organisation, men
beskriver egentligen ett antal centrala arbetsuppgifter som måste utföras. Vem, vilka
och hur många personer som arbetar med dessa uppgifter får utformas individuellt i
varje övning. En mindre planeringsgrupp om tre till fem personer kanske arbetar med
samtliga uppgifter.
Ekonomi

3.3 Planeringsmöten
Under planeringsprocessen kommer ett antal möten att hållas med olika fokus och
med olika deltagare. Det första mötet där man bjuder in de aktörer man tänkt
ska delta i övningen kallas för ett startmöte. Det mötet beskrivs i grundboken
då agendan inte påverkas av vilket format man valt för övningen.
Belastning
på samhället

Dokumentation
3.5

Sekretess
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Start

Uppdrag &
förplanering

Startmöte

PK1

PK2

PK3

F

Ö

UK

Planeringskonferenserna har dock olika karaktär och de kommer att beskrivas här.
På www.msb.se finns också exempel och presentationer som kan användas vid de
olika planeringsmötena.
Planeringskonferens (1–3)

Uppdrag &
förplanering

Startmöte

PK1

PK2

PK3

F

Ö

UK

Planeringskonferens 1
Inför den första planeringskonferensen har projektledningen fått in uppgifter från
aktörerna om vilka funktioner som vill delta i övningen och om det finns några
specifika önskemål om övningens innehåll. Konferensens tyngdpunkt bör ligga
på att inleda målformuleringsarbetet.
Exempel på dagordning vid planeringskonferens 1:

9.1c

•

Projektledningen presenterar eventuella uppdateringar sedan startmötet.

•

Aktörerna presenterar vilka delar av sina organisationer som de avser öva.

•

Information om målformuleringsarbetet.

•

Workshop om de aktörsgemensamma målen.

•

Ge en inriktning för scenariogruppens arbete med grundscenariot.

För exempel och presentationer kring Scenario, Målformuleringsarbetet, Utvärdering, Motspel se www.msb.se.

Planeringskonferens 2
Inför den andra planeringskonferensen behöver projektledningen ha fått in
de aktörsspecifika målen och scenariogruppen bör ha påbörjat arbetet med
scenariot. Konferensens tyngdpunkt bör ligga på att arbeta med scenariot och att
dimensionera motspelet.
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Exempel på dagordning vid planeringskonferens 2:
• Projektledningen presenterar eventuella uppdateringar sedan förra planerings
konferensen.
• Aktörerna presenterar arbetsläget.
• Information om scenarioarbetet.
• Scenariogruppen redovisar arbetet med grundscenariot.
• Workshop om scenariots händelser och moment.
• Motspelsdimensionering. Identifiera vilka funktioner som måste finnas i motspelet 
och behovet av personal från aktörerna.
• Utvärderingsledaren presenterar en idé om hur övningen ska utvärderas.
För exempel och presentationer kring Scenario, Målformuleringsarbetet, Utvärdering, Motspel se www.msb.se.

Planeringskonferens 3
Den sista planeringskonferensen 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. Dokumenten Övningsbestämmelser för
genomförandet, Övningsledningsbestämmelser samt Utvärderingsbestämmelser ska gås
igenom så att de kan skickas ut under kommande veckor. Följer man strukturen
i dessa blir också hela övningen belyst.
Vidare bör konferensen avhandla praktiska frågor kring genomförandet, motspelet
och eventuella genomgångar. Som en sista åtgärd behöver en detaljplanering göras
av tiden fram till övningen.
Rutan in med Exempel på dagordning vid planeringskonferens 3:
• Projektledningen presenterar eventuella uppdateringar sedan förra
planeringskonferensen.
• Genomgång av övningsdokumentationen.
• Genomgång av scenariots händelser och moment.
• Genomgång av motspelet.
• Genomgång av genomförandeorganisationen, övningsledare,
spelledning, lokala övningsledare och lokala utvärderare.
Dokument samt exempel och presentationer finns på www.msb.se.
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4. Övningsdokumentation
Under en övning produceras en rad dokument som på olika sätt beskriver delar i
övningen. I detta kapitel beskrivs ett antal exempel på dokumentation som normalt
upprättas vid en simuleringsövning med motspel. En utförligare översikt över
övningsdokumentationen återfinns i grundboken.

4.1 Utgivning av dokument
Övningens olika dokument ges ut i den ordning som bild 5 visar. Varje dokument
har oftast en eller flera bilagor. Om underlag saknas för att ge ut ett dokument
kan man lägga den saknade informationen i en bilaga som ges ut senare, när
informationen är tillgänglig. Bilagor kan också ges ut till särskilda målgrupper.
Övningsbestämmelser
för genomförandet
och utvärderingsbestämmelser

Övningsbestämmelser
för planeringsprocessen

Uppdrag &
förplanering

Startmöte

Inbjudan
till övningen
och startmöte

PK1

PK2

Grundscenario

PK3

Övningssambandskatalog

F

Övningsledningsbestämmelser

Ö

Utvärderingsrapport

UK

Remiss av utvärderingsrapporten

Bild 5. Tidslinjal med övningsdokumentationen i kronologisk ordning.

Versionshantering av dokument
Under planeringsprocessen uppstår alltid behov av att uppdatera olika dokument.
Utgivningen av övningsdokument bör planeras så att uppdateringar undviks eller
blir så få möjligt.
Att tänka på:
• Överväg alltid om justeringen är så pass avgörande att ny version behöver skickas ut.
• Ha en tydlig versionshantering på dokumentets framsida.
• Markera tydligt i dokumentet vad som är justerat så det blir lättare att se vad som har
ändrats.
Att tänka på

• Om möjligt, vänta med att skicka ut en justering för att hålla antalet versioner nere.

Exempel
Dokumentexemplen kommer från olika genomförda övningar och ska fungera
som stöd när nya dokument ska upprättas. Dokumenten är enbart tillgängliga
via MSB:s hemsida. Gå igenom och kopiera rubriker och lämpliga textavsnitt.
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4.2 Grundläggande dokument
I tabell 1 återges de grundläggande dokumenten som upprättas vid en simuleringsövning med motspel.
DOKUMENT
Inbjudan till övningen
Övningsbestämmelser för planeringen
Övningsbestämmelser för genomförande
Övningsledningsbestämmelser
Övningsledningssambandskatalog
Övningssambandskatalogen
Tabell 1. Förteckning över grundläggande dokument som upprättas vid en simulering med motspel.
Dessa exempel finns på MSB:s webbplats.

4.3 Scenariodokument
Eftersom scenariot i en simulering med motspel är ganska omfattande produceras
även ett stort antal dokument. Exempel på dessa redovisas i tabell 2.
DOKUMENT
Inbjudan till skrivarstuga
Inspelslista
Momentbeskrivning
Grundscenario
Tabell 2. Förteckning över scenariodokument som upprättas vid en simuleringsövning med motspel.

Om tekniska spelstödssystem, t.ex. Exonaut eller liknande används, behöver inte
en inspelslista tas fram.

Övningsdokumentation 27

4.4 Utvärderingsdokument
Även utvärderingen av en simuleringsövning med motspel är omfattande och ett
stort antal utvärderingsdokument produceras. Exempel på dessa redovisas i tabell 3.
DOKUMENT
Genomgång för utvärderingsorganisationen
Inbjudan till utvärderingsseminarium
Observationsprotokoll för Rakel och WIS
PM för genomgång efter övning
Utvärderingsbestämmelser
Utvärderingsenkät för deltagare i seminariedag
Utvärderingsenkät för lokala övningsledare och lokala utvärderare
Utvärderingsenkät för motspelet
Utvärderingsenkät för planeringsprocessen
Utvärderingsenkät för övningsdeltagare
Utvärderingsprotokoll för lokala utvärderare
Utvärderingsrapport
Tabell 3. Förteckning över utvärderingsdokument som upprättas vid en simuleringsövning med motspel.

4.5 Motspelsdokument
Motspelet kan förberedas genom att mallar som finns förtecknade i tabell 4 kopieras
upp och finns tillgängliga. Mallarna kan bestå av ett faxförsättsblad, en dagbok/
protokoll och en meddelandeblankett.
DOKUMENT
Agenda för spelledningsgenomgång
Checklista för givare
Checklista för modulledare
Checklista för spelkoordinator
Checklista för spelledare
Faxförsättsblad
Formulär för allmänheten
Formulär för medier
Logg
Meddelandeblankett
Modulledarrapport
Spelkoordinatorsrapport
Testprotokoll för tekniktest
Tabell 4. Förteckning över dokument som kan upprättas och användas av motspelet.
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5. Syfte och mål
Att tänka på:
Grundboken samt metodhäfte Utvärdering av övning finns en mer detaljerad beskrivning
av arbetet med syfte och mål. Valet att lägga fördjupningen av detta ämne i grundboken
har vi gjort på grund av att målarbetet är så centralt oavsett övningsformat.
Att tänka på

Arbetet med övningens syfte och mål beskrivs utförligt i grundboken. Eftersom
en simuleringsövning med motspel till största delen syftar till att öva aktörernas
förmågor behöver även målen formuleras utifrån de förmågor som ska utvecklas
genom övningen.

5.1 Syfte
Det övergripande syftet med en simuleringsövning med motspel behöver formu
leras innan övningsformat väljs. Det är syftet/syftena som ska styra valet av
övningsformat.
Exempel på övergripande syften vid en simuleringsövning med motspel:
• Att pröva aktörernas beredskapsplanering för Skellefteälven och skapa underlag för
vidareutveckling.
• Att öka aktörernas krisberedskapsförmåga.
• Att pröva aktörernas förmåga att kommunicera med varandra via Rakel och WIS.
• Att belysa komplexiteten vid ändring av ansvarsförhållanden för räddningstjänst.

5.0

5.2 Mål
En stor arbetsinsats bör läggas på att formulera observerbara och/eller mätbara
mål med tillhörande utvärderingsfrågor och indikatorer. Aktörsgemensamma
mål formuleras tillsammans och bryts därefter ner till aktörsspecifika mål och
utvärderingsfrågor.
I grundboken och metodhäfte Utvärdering av övning finns exempel på hela kedjan, dvs aktörsgemensamt mål med målbeskrivning och tillhörande indikatorer
och utvärderingsfrågor.

Exempel på Aktörsgemensamma mål och indikatorer för en simuleringsövning med motspel:
Mål 1

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

a.
b.
c.
d.

Utlarmning enligt larmplan genomförs på 30 minuter.
Kvitterar larm inom 15 minuter.
Initierar krisledande funktion inom 60 minuter från mottaget larm.
Ett första samverkansmöte med larmade aktörer genomförs inom 90 minuter
från att utlarmning påbörjats.
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Mål 2 Aktörerna har god förmåga att skapa och förmedla en gemensam lägesbild
för händelsen.

a. Upprättar en lägesbild innehållande: händelseutveckling, tillstånd, förväntad
utveckling, vidtagna åtgärder, planerade åtgärder och samverkansbehov.
b. Delger sin lägesbild till andra berörda aktörer.
c. Delgivna lägesbilder sammanställs för drabbat område.
d. Den sammanställda regionala lägesbilden uppdateras minst två gånger
under övningen.
e. Tar del av den sammanställda lägesbilden.
Mål 3 Aktörerna har god förmåga att i samverkan samordna verksamhet och inrikta insatser.

a.
b.
c.
d.

Regelbundna samverkansmöten genomförs med relevant personal.
Ansvarsfördelningen är tydlig och känd bland aktörerna.
Den gemensamma lägesbilden används som beslutsunderlag.
Aktörerna har identifierat gemensamma mål och prioriteringar på kort
och medellång sikt.

e. Samverkansmöten resulterar i beslut och inriktningar.
f. Besluten kommuniceras ut och får avsedd effekt.
Mål 4 Aktörerna har god förmåga att samverka vid behov av förstärkningsresurser.

a. Vid samverkansmöten meddelar aktörerna sina behov av förstärkningsresurser.
b. Vid samverkansmöten meddelar aktörerna vilka resurser som finns tillgängliga
att nyttja för andra.
c. Det finns en samlad bild över behov av och tillgång till förstärkningsresurser
samt över ansvaret för begäran av förstärkningsresurserna.
d. Vid en situation där länsstyrelsen prioriterar statliga eller internationella
resurser sker detta baserat på underlag från samtliga berörda aktörer.
Mål 5 Aktörerna har grundläggande förmåga att i samverkan samordna kommunikation
gentemot allmänhet och medier.

a. Informationsarbetet följer informationsplanen.
b. Samverkansmöten genomförs med informationsansvariga från berörda aktörer.
c. Aktörerna använder den gemensamma lägesbilden som ett underlag för samlade
budskap.
d. Aktörerna använder omvärldsanalyser av medier och opinion som ett underlag
för information.
e. Budskap till allmänhet och medier är tydliga, korrekta och samstämmiga.
Mål 6 Aktörerna har grundläggande förmåga att kommunicera via Rakel samt god förmåga att kommunicera via WIS (gäller dem som använder WIS respektive Rakel).

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Aktörerna har tillgång till RAKEL.
Aktörerna har färdighet att använda RAKEL.
Aktörerna har tillgång till de talgrupper som behövs vid den aktuella händelsen.
Alla aktörer som har tillgång till Rakel svarar på anrop inom 10 minuter.
Minst ett samverkansmöte genomförs i RAKEL.
En ”händelse” har skapats i WIS inom två timmar från larm.
Aktörerna väljer att ”delta” i händelsen.
Aktörerna ”delar ut” läsbehörighet för sina publiceringar i händelsen till andra
berörda aktörer.

i. Aktörerna publicerar lägesrapporter i händelsen i WIS.
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6. Scenarioarbete
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 som:
• Förhistoria.
• Orsaker och konsekvenser.
• Ramfaktorer och ramfakta.
• Händelse, moment och inspel.
Genom att studera bild 6 kan scenariots komponenter sättas i ett tidsmässigt
sammanhang.
Övningsledningen måste hela tiden se till att scenariot utvecklas i den tänkta
riktningen. Genomarbetade momentbeskrivningar med tillhörande inspelslista
ökar möjligheterna för att scenariot ska utvecklas i den tänkta riktningen.
I scenarioarbetet ska i huvudsak tre dokument tas fram – grundscenario,
momentbeskrivningar och inspelslista.

MÅL

Förhistoria
Orsak

K
o
n
s
e
k
v
e
n
s
e
r

Inspel
Moment
Händelse

Tid
Startläge

Ramfaktorer och ramfakta
Bild 6. Ett exempel på scenariots komponenter satta i ett tidssammanhang. Tidpunkten för övningsstart kan
variera och ske både före, under och efter Orsak.

6.1 Scenariots delar
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 övningens
syfte och mål. Datum, tid, geografi, väder samt resurser och beredskap är exempel
på ramfaktorer som kan vara kända för övningsdeltagarna.
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Vissa ramfaktorer kan vara bestämda i förväg och delges först efter förfrågan.
Exempel på detta kan vara tillgängliga resurser. Om en beslutsfattare beställer
åtta helikoptrar hos motspelet, är det orealistiskt att få dessa inom en timme om
det bara finns sex stycken som är disponibla i hela landet.
Detaljeringsgraden måste anpassas efter övningens behov. Om en stab har till
uppgift att leda och strategiskt fördela resurser, måste detaljeringsgraden vara
hög både för motspelet (som spelar resurserna) och för den övande aktören. Skillnaden mellan verkligheten och den simulerade verkligheten blir extra påtaglig
för blåljusaktörer, där dessa två världar kan uppträda parallellt.
Ramfakta är den verklighet som råder i övningens scenario och kan bestå av teknisk
information, kartor, skisser, ritningar samt andra fakta. 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 någon
text eller bild behöver kopieras från en hemsida, måste naturligtvis upphovsrätts
innehavaren kontaktas först.
Exempel på ramfaktorer:
• Information om att länsväg 23 är avstängd väster om Knäckebröhult.
• Tillgängliga resurser som kan användas vid vägreparationer i området.
Exempel på ramfakta:
• Kartbild med länsväg 23.
• Tvärsnittsskiss på vägkroppen vid avstängningen.

Namnen på de personer som kommer att figurera i olika inspel bör också bestämmas i förväg. I första hand rekommenderas verkliga namn, men i vissa fall passar
fiktiva namn bättre. Om valet av namn överlämnas till motspelet finns en risk
att både Barack Obama och Kajsa Anka kommer att delta i övningen, vilket får
till följd att realismen minskar.

Förhistoria
Förhistorien kan bestå av uppgifter och förutsättningar som behövs för att skapa
realism och aktualitet i scenariot. Väderdata, data om flöden eller utsläpp, risker
och orsakssamband, olycksförlopp, beroendeförhållanden mellan aktörer, speciella
mätdata är exempel på sådana uppgifter. Input och erfarenheter från tidigare
övningar kan också ingå. Förhistorien kan vara mycket kort, kanske bara en
mening, eller omfattande och utbroderande. Olika delar i förhistorien kan vara
relevant för olika organisationer.
”En trafikolycka med tre skadade inträffade för 10 minuter sedan i tätorten” är
ett exempel på en kort förhistoria som kan presenteras för övningsdeltagarna i
direkt anslutning till att övningen startar. Presentationen kan ske genom beskrivande text, enklare bilder och skisser, ett radioinslag eller en film.
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För händelser med ett längre uppbyggnadsskede kan förhistorien introduceras
i förväg och under en längre tid innan övningen startar. Presentationen kan ske
med hjälp av fiktiv väderinformation, informationsblad, artiklar, nyhetssändningar
eller informationsmöten, exempelvis på en övningswebb. I tabell 5 presenteras
meteorologisk- och hydrologisk information som var förhistorien till en övning
med temat höga flöden.
Även förhistorien kan innehålla delar som blir kända för övningsdeltagarna först
sedan övningen har startat. Informationen kan inhämtas hos motspelet under
förutsättning att den efterfrågas, till exempel fakta kring en försvunnen person,
om övningen handlar om att efterforska försvunna personer.
VECKA

DATUM

TYP AV INFORMATION

45

Måndag 8/11

Hydrologisk lägesbeskrivning

46

Tisdag 16/11

Vädervarning klass 1 höga flöden

47

Måndag 22/11

Väderprognos klockan 0700
Vädervarning klass 1 nederbörd
Vädervarning klass 2 höga flöden

47

Onsdag 24/11

Väderprognos klockan 0700
Vädervarning klass 3 höga flöden
Vädervarning klass 2 nederbörd

47

Torsdag 25/11
(övningsdag)

Väderprognos klockan 0700
Väderprognos klockan 1200
Vädervarning klass 3 höga flöden

Tabell 5. Exempel på hur förhistorien byggdes upp under en övning med hjälp av meteorologisk och hydro
logisk information.

Orsak och konsekvenser
Orsak och konsekvenser är det som händer i övningens inledning och som leder
till att en eller flera aktörer påbörjar sin verksamhet.
Startläget i övningen behöver vara beskrivet och avstämt med de lokala övningsledarna för att säkerställa att alla aktörer har rätt ingångsvärden in i övningen.
Eftersom startläget i övningen inte är beroende av när orsaken till scenariot,
t.ex. en översvämning, sker behöver man tänka på att beskriva hur läget är, både
övergripande och hos respektive aktör, vid exakt det tillfälle man planerar att
starta övningen.
Det är viktigt att identifiera när den första kontakten tas med en av de övande
aktörerna. Den inledande delen av händelseförloppet kan bestå av kommunikation
mellan olika parter, som samtliga finns i motspelet, och som enbart behöver
beskrivas översiktligt i momentbeskrivningen. Det första inspelet till en övande
måste dock beskrivas noggrannare.
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Exempel på orsak och konsekvens som leder fram till första inspelet:
• Kraftbolagets driftcentral får ett larm om att vattennivån nedströms i dammen är hög.
• Kraftbolagets egen personal skickas till platsen för att inspektera dammen.
• Servicepersonal på platsen larmar driftcentralen om situationen.
• Första inspelet: driftcentralen larmar SOS enligt beredskapsplan.
I och med att övningen har startat har de övande möjlighet att påverka händelse
utvecklingen och därmed konsekvenserna. Beroende på vilka valmöjligheter
som finns för de övande måste alternativa konsekvenser beskrivas. Vanligtvis är
det inte meningsfullt att lägga ner arbete på att i detalj försöka beskriva olika
alternativ, utan detta kan göras övergripande. Konsekvenserna behöver däremot
beskrivas noggrannare i de fall aktörerna inte vidtar någon åtgärd som påverkar
händelsen överhuvudtaget.

Händelse, moment och inspel
Strukturen för ett scenario kan följa uppbyggnaden i vissa spelstödssystem med
beståndsdelarna händelse, moment och inspel. Indelningen i händelser och
moment är ingen vetenskap, utan enbart ett sätt att strukturera ett mer omfattande
scenario. Mindre scenarier kan byggas upp kring enbart en händelse, som i sin
tur består av flera moment. Exempel på uppbyggnad av strukturen framgår av
tabell 6.
HÄNDELSE

MOMENT

INSPEL

1. Tågolycka

1.1 Larmfasen

1.1.1 Lokförare larmar SOS
1.1.2 Privatperson ringer till SOS
1.1.3 Lokföraren kontaktar trafikledningen

1.2 Framkörningsfasen

1.2.1 Räddningstjänsten kvitterar larmet
1.2.2 RL frågar SOS om fler resurser

1.3 Skadeplatsuppbyggnad

1.3.1 RL lämnar en lägesrapport
1.3.2 Sjukvårdsledaren efterfrågar en sjukvårds
grupp via SOS

1.4 Samverkan

1.4.1 Länsstyrelsen i grannlänet frågar om behovet
av stöd till kommunerna

Tabell 6. Exempel på uppbyggnad av ett scenario med strukturen händelse, moment och inspel.

6.2 Händelse
En händelse är scenariots grundläggande byggsten. En övning består av en eller flera
händelser, med eller utan samband dem emellan. Antalet händelser bör baseras på
övningens övergripande syfte och mål. Ett för stort antal händelser kan upplevas
som rörigt och overkligt, framförallt om dessa saknar samband med varandra,
till exempel en översvämning, som sedan följs av en smittsam sjukdom för att
avslutas med en terrorattack mot ett kärnkraftverk.
Händelserna kan med fördel struktureras upp på en tidsaxel som visas på bild 7.
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Exempel på händelser i en simuleringsövning med motspel och ett kärnkraftsscenario:
• Hantering av radioaktivt utsläpp.
• Elbrist.
• Social oro.
Det blir då lättare att se om aktörerna belastas jämnt under övningen och om
händelserna tillgodoser övningens syfte och mål. På samma tidsaxel kan även
övningstekniska händelser läggas in, såsom genomgångar, skiftbyten och logistik.
Bild 7. En tidsaxel med scenariots händelse och övningstekniska händelser.
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6.3 Moment
Övningens händelser får olika konsekvenser och dessa kallas för moment. I bild 8
har en simuleringsövning med motspel delats in i fyra händelser med en geografisk
koppling till länets vattendrag samt en kortare aktörsövergripande händelse.
Händelsernas konsekvenser har sedan delats upp i moment, som inträffar på olika
platser utefter vattendragen.
Till varje moment tas en momentbeskrivning fram av de aktörer som ingår i
momentet. Momentbeskrivningen har två huvudsyften och aktörerna bör lägga
stora resurser på att ta fram relevanta beskrivningar.
Bild 8. En tidsaxel med scenariots händelser och moment.

Syftet med momentbeskrivningar:
• Att underlätta skrivandet av inspel.
• Att vara ett stöd för de givare som ska spela in momentets inspel samt utgöra under
lag för frågor som kan komma från övande aktörer till motspelet. Dokumentet används
även för att motspelets eventuella improvisation ska ligga i linje med momentets syfte.

6.2
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Tidslinje moment, Övning Vildälv (130314)
Allvarligt problem Bastusel/dammbrott Bastusel (15:00)
1.2 Ras
Kedträsk
bron
Norsjö
kommun

1.3 Tekniskt
fel Rengårds
kraftstation

2.3 Sjunkhål Bjurfors
nedre kraftstation

1.11 Konsekvenser dammbrott Norsjö

1.4 Bussolycka

4.1
Teleavbrott

1.5 Flytgods
Kvistfors kraftstation
2.4
Brand
Harrsele
Kraftstation

06.00

08.00

1.9 Åtgärder i Skellefteå vid
konstaterat dammbrott

10.00

1.6 Fiskdöd
Kvistfors
fiskodling
1.7 Elavbrott
Mickelsavan
Norsjö kom.
höga flöden
Skellefteälven
12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

Tid

1.8 Höga flöden Skellefteå
1.10 Höga flöden Malå/Norsjö (elavbrott 9-11)
1.12 Höga flöden Arjeplog (teleavbrott 12.00)
1.13 Höga flöden Arvidsjaur
2.1 Höga flöden Storuman
2.2 Höga flöden Lycksele (teleavbrott 12.00)
1.8 Höga flöden Sorsele

Färgindelning
Höga flöden
Skelefteälven
Höga flöden
Umelälven
Höga flöden
Vindelälven
Teleavbrott

Utöver de moment som ska användas under övningen, kan man ta fram något
reservmoment som kan användas om de övande löser de uppgifter som momentet
syftar till på ett annat sätt än planerat.
Om de övande har en sådan förmåga att de löser uppgifterna snabbare än planerat,
kan man behöva lägga till fler moment för att uppnå övningens mål.

6.4 Inspel
Ett inspel kan beskrivas som en kontakt mellan motspelet och en övad aktör.
En kontakt som tas mellan två övande aktörer är inte ett inspel, då detta ligger
utanför övningsledningens kontroll. Ett inspel kan bestå av ett telefonsamtal,
ett fax, ett e-postmeddelande, en radioutsändning, en tidningsartikel, men även
av fysiska möten.
Inspelen dokumenteras kronologiskt i inspelslistan. Detta gäller även eventuella in-

6.3
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MSB:s definition av inspel:
Ett meddelande i någon form från någon som inte är övad till en övad organisation eller
funktion. Meddelandet förmedlar ett budskap som syftar till att hos mottagaren uppnå
en önskad effekt.
spel och aktiviteter som görs för att bygga upp förhistorien innan övningen startar.

Inspelslistan

IN

PEL

SP

INS

EL

ÖVANDE
IN

PEL

SP

INS

EL

M OTS P E L
Inspelslistan är övningens manus och kan utformas på en mängd sätt, dels digitalt
genom ett spelstödssystem, dels genom skriftliga dokument. En lämplig utformning
kan i det sistnämnda fallet vara ett liggande A4-format (kan kopieras upp till
storlek A3 vid behov).

Innehållet i inspelslistan:
• Ange vem som gör inspelet, vem som är mottagare, på vilket sätt inspelet ska göras
och vid vilket klockslag. Det bör även framgå till vilket moment inspelet hör.
• Ange vilken information som ska förmedlas och hur den som ger informationen ska
uppträda.
• Ange vilket det förväntade resultatet är, om inspelet ska leda till särskilda åtgärder
och om dessa ska följas upp.
I inspelslistan kan man även lägga in kontrollpunkter (KP) och informationspunkter (IP). En kontrollpunkt är till för lokala övningsledare, för motspelet eller för
en lokal utvärderare, och ska ses som en påminnelse till mottagaren. Exempel:
en lokal övningsledare ska kontrollera att information mottagits före en viss tidpunkt och om detta inte har skett kontakta spelledaren, alternativt lämna över
information till de övande. Informationspunkter kan bestå av förutbestämda
händelser i scenariot och som inträffar, men inte blir kända direkt, till exempel
ett strömavbrott, ett ras eller ett haveri.

6.4
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Inspelsarbetet
Inspelsarbetet utgår från informationen som sammanställts i momentbeskrivningarna. Arbetet underlättas av att alla aktörer skriver i samma mall, eller direkt
i ett spelstödssystem. En skrivarstuga kan fungera som avstamp för inspelsarbetet,
där information kan ges om hur inspelen ska skrivas och när arbetet ska vara slutfört.
Praktiska tips i inspelsarbetet:
• Identifiera vad som är första inspelet i ett moment, det vill säga hur får en
aktör reda på att något har hänt?
• Skriv inte ”flertalet journalister ringer” utan varje önskat samtal måste
skrivas som ett eget inspel.
• Sätt inget löpnummer (görs vid sammanställning).
• Hänvisa alla inspel till ett moment.
• Ange eventuella beroendeförhållanden.
• Sätt en tid för inspelet. Använda samma format, till exempel hh.mm.

Granskning av inspel
Alla inspel måste granskas i syfte att säkerställa kvalitet och spelbarhet. Detta bör
göras regelbundet eller i samband med att inspelen förs över till den gemensamma
inspelslistan.
Granskningen ska säkerställa att inspelet uppfyller följande krav:
• Att avsändaren är någon som gestaltas av motspelet.
• Att mottagaren är en övad aktör.
• Att informationen som ska framföras är tillräcklig för att få önskad effekt.

Analys av inspelen
När aktörernas inspel sammanställts på den gemensamma inspelslistan, måste
denna sammanställning också analyseras för att få en bild av scenariot och händelseutvecklingen i sin helhet.

Analysen syftar bland annat till följande:
• Att varje moments inspel ger den effekt som eftersträvas och går i linje med
uppsatta mål.
• Att synliggöra drivande inspel som inte har en direkt mottagare, men som påverkar
flera aktörer. Exempel på sådant inspel kan vara en tidningsartikel som publiceras eller
ett inlägg på sociala medier. Dessa inspel måste vara kända hos såväl lokala övnings
ledare som lokala utvärderare.
• Att synliggöra aktörernas belastning över tiden. Finns det tillräckligt med inspel för
varje moment? Måste inspel omfördelas?
• Att synliggöra om det finns frågeställningar som dominerar eller saknas. Måste någon
fråga tonas ner eller lyftas fram med fler inspel?
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6.5 Framtagandet av scenariot
Arbetsprocessen

1. Mål

7. Gör scenariot
spelbart

6. Inspel

5. Moment

2. Tidsomfång

3. Händelser

4. Ramfaktorer
och ramfakta

När övningens scenario tas fram kan följande förenklade tågordning användas.
Det måste återigen betonas att grundligt scenarioarbete tar tid, men är en förutsättning för en bra övning:

1. Håll en genomgång för den grupp som ska arbeta med scenariot. Genomgången
syftar till att gruppens medlemmar ska få samma bild av vad ett scenario är
och hur det ska tas fram. Analysera övningens aktörsgemensamma och aktörsspecifika mål.
2. Bestäm övningens tidsomfång, starttid, sluttid samt eventuella avbrott.
3. Rita upp en tidslinjal och bestäm övningens huvudhändelser. Lägg även in
andra viktiga händelser av övningsteknisk karaktär.
4. Bestäm vilka ramfaktorer och ramfakta som ska gälla under övningen.
5. Definiera moment och upprätta en momentförteckning. Bestäm även vilken
aktör som ska vara ansvarig för momentbeskrivningen samt vilka andra
aktörer som behöver delta i arbetet. Skriv en momentbeskrivning till varje
moment. Granska momentbeskrivningarna och fastställ dem.
6. Skriv inspelen i inspelslistan.
7. Granska och analysera inspelen och gör scenariot spelbart.
På www.msb.se finns exempel, presentationer och underlag.

Skrivarstugor
För att driva scenarioarbetet framåt kan skrivarstugor genomföras. Deltagare i
scenariogruppen träffas för att tillsammans författa och/eller stämma av momentbeskrivningar och inspel. Skrivarstugor kan ha två olika fokus. Inledningsvis
fokuserar man på att författa de olika momentbeskrivningarna. Till första skrivar
stugan måste övningens grundscenario vara färdigt, så att de gemensamma förutsättningarna är fastställda. Dagordningen kan bestå av gemensamma genomgångar kombinerat med aktörsvis eller momentvis arbete. Antalet skrivarstugor
beror på hur arbetet framskrider och beredskap bör därför finnas för att genom7.0
föra fler skrivarstugor.
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Till den andra omgången skrivarstugor måste momentbeskrivningarna vara färdiga.
Fokus läggs nu på att skriva inspel och arbetet kan bedrivas både aktörsvis och
momentvis. Dagordningen bör inte vara strikt tidsstyrd, utan utrymme måste
finnas för samverkan mellan aktörerna.

Förövning
Om övningen innehåller ett komplicerat scenario, eller om det finns en osäkerhet
kring realismen, kan övningsledningen genomföra en förövning. Deltagare på
förövningen, som genomförs några veckor före övningen, är övningsledningen,
lokala övningsledare och modulledare från motspelet. Tid måste finnas för att
hinna korrigera och komplettera scenariot före övningen. En viktig sak är att
försäkra sig om att varje inspel har någon i motspelet som avsändare och någon
övad aktör som mottagare.
Innehåller övningen ett fåtal, men viktiga inspel, bör man gå igenom samtliga för
att vara säker på att de innehåller den information som krävs. Varje aktör ska i
princip säga OK till inspelet utifrån sin del och sitt ansvar i övningen. Innehåller
övningen ett större antal inspel kan vissa delar i övningen väljas ut och gås igenom
på samma sätt.
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Motspelsorganisation
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7. Motspelsorganisation
MOTSPEL

ÖVANDE
(d

en

si m u

ld
l e ra d e v ä r

en

)

Ett motspel, som kan bestå av flera delfunktioner eller moduler, ska ge de övande
en möjlighet att uppnå uppställda mål samt på ett realistiskt sätt spegla den
verksamhet man representerar. Motspelet anpassas och organiseras utifrån
övningens storlek och antal inspel. En övning med många övande aktörer kan
medföra ett mindre motspel och vice versa. Hela motspelet bör befinna sig på
samma fysiska plats och ledas av en spelledare.
Motspelets olika funktioner ska dokumentera alla kontakter som tas under
övningen mellan motspel och övande. Eftersom dokumentationen är en viktig
komponent i övningsutvärderingen, lämnar spelledaren över den till utvärderingsledaren efter övningen.

7.1 Dimensionering av motspelet
Följande arbetsmetodik kan vara till hjälp när ett motspel ska dimensioneras.
Arbetet med att dimensionera motspelet kan med fördel göras i storforum under
planeringskonferens nummer två. Aktörerna kan då få en tydligare bild av beroendeförhållanden mellan olika aktörer och eventuellt ges möjlighet att förändra
sitt deltagande i övningen. Ett exempel på en motspelsdimensionering framgår
av tabell 7.

1. En tabell ritas med raderna central nivå, regional nivå, lokal nivå och fältenheter
(om fältenheter ingår i övningen). I kolumnerna skrivs namnen på de aktörer
som ska delta i övningen.
2. Lägg in de funktioner som varje aktör ska öva, med blå text och på rätt nivå.
Bilden av övningens deltagare växer nu fram.
3. Skriv in, med röd text, vilka funktioner en övad aktör normalt kommunicerar
med, både på högre, lägre och på samma ledningsnivå. I första hand görs detta
internt
hos varje övande aktör, men även med andra aktörer. Om en aktör inte
6.2
finns med som övad får den skrivas in i en ny kolumn. Exempel: Polismyndigheten avser att öva sin ledningsstab och länskommunikationscentral (regional
nivå). För att dessa ska kunna öva krävs kommunikation med polisenheter på
fältet (fältenheter), med Rikskriminalpolisen (central nivå) samt kommun X,
som inte deltar i övningen (lokal nivå hos annan aktör).
4. Bilden av motspelet växer nu fram ytterligare. Alla funktioner som är rödmarkerade måste finnas representerade i motspelet.
5. Varje aktör anger hur många personer de kan avsätta för motspelet, vilket
antecknas på en ny rad längst ner i tabellen. Tabellen kan därefter finnas med
som en bilaga till Övningsbestämmelser för genomförandet.

46 ÖVNINGSVÄGLEDNING – METODHÄFTE SIMULERINGSÖVNING MED MOTSPEL

E.ON

Försvarsmakten

Landstinget

Länsstyrelsen

Polismyndigh.

Räddningstjänsten
Medelpad

Sundsvalls
kommun

Central nivå

E.ON
Sverige

VB/ATS

SoS

MSB
RK

RKP

–

–

Regional nivå

E.ON
Vattenkraft
CMT

Sälksam
Boden
VB/I 19

RSSL

Krisledningsorganisationen

VB LKC
Ledningsstab

–

Lst Y

Lokal nivå

Anläggningar
DLC
Entreprenörer

G 23
Hemvärnsbataljoner
X3

LSSL

Härnösand
Kramfors
Sundsvall
Timrå Ånge
Sollefteå
Örnsköldsvik

NÄPO

Staben

KLN
KLG

Fältenheter

–

Hemvärnskompanier

Enheter

–

Enheter

Enheter

Verksamheter

3 st

2 st

5 st

4 st

1–2 st

3 st

3 st

AKTÖR

Bedömt antal
i motspel

Tabell 7. Exempel på en matris för att bestämma motspelets storlek och kompetens. Blå färgmarkering innebär
att funktionen är övad. Röd färgmarkering innebär att funktionen återfinns i motspelet.

7.2 Dimensionering av lokaler och teknik
Kravet på en motspelslokal är, förutom att det är en arbetsplats för var och en som
ska delta, att det finns möjlighet att kommunicera, och då främst med telefoner,
fax och Internet. I texten nedan utvecklas motspelets behov av lokaler och teknik
ytterligare.

Lokalbehov
En ledningsplats uppfyller ofta de krav som ställs för ett motspel, men utbudet
kan vara begränsat då flertalet av aktörerna deltar i övningen. Ett första alternativ
kan då vara att hitta en aktör som inte deltar i övningen, men som är villig att
låna/hyra ut sin ledningsplats. Lämpliga lokaler kan exempelvis vara en ledningsplats som inte används av övande, alternativt konferensrum, ”vanlig lokal” eller
konferensanläggning som utrustas med den teknik som krävs. I stället för fasta
telefoner kan naturligtvis mobiltelefoner användas. Ett antal telefonkort kan
köpas in och lånas ut till motspelspersonalen, som sedan använder dessa i sina
egna mobiltelefoner. Lokaler som är lämpliga kan också finnas hos Försvarsmakten eller MSB.

7.2

Några önskemål på motspelslokaler:
• Det finns rum för motspelet och det går att möblera eller skärma av modulvis.
• Det finns rum för spelledningsgenomgångar, skilt från modulerna.
• Det finns uppehållsrum för mat, fika och ”motspelsmingel”.
• Det finns mindre rum för möten, till exempel telefonmöten eller videokonferenser.
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Teknikbehov
Vilken teknik krävs då för att motspelet ska kunna arbeta? Som tidigare nämnts
är grunden naturligtvis möjligheten att kommunicera med dem som ska öva.

Exempel på teknikbehov i motspelet:
• Fast telefoni, mobil telefoni eller IP-telefoni.
• Datorer med tillhörande utskriftsmöjligheter och Internetanslutning.
Gemensam lagringsyta för speldokument och annan dokumentation.
• E-postkonton upplagda för övningen.
• Fax – både krypterad och okrypterad.
• Utrustning för distansmöten, till exempel telefonkonferens, videokonferens,
Lync eller Skype.
• Webbaserade it-system, till exempel Övningswebben, Exonaut, WIS, RadGis
eller kartprogram.
• Möjlighet att lyssna på webbradiosändningar från Sveriges Radio.
• Möjlighet att projicera datorbild via projektor.
• Radiokommunikation, till exempel Rakel med rätt talgrupper eller VHF.

Tekniktest
All teknik måste fungera på övningsdagen, varför ett tekniktest behöver genomföras någon dag innan. Testet kan följa en agenda och innefatta allt från att
provringa telefonnummer till att prova inloggningar och funktioner i olika datasystem. Tekniktestet kan genomföras samtidigt eller enskilt före ett visst datum,
och görs då både hos de övande och i motspelet. Ett testprotokoll kan upprättas,
så att alla deltagare gör testerna på samma sätt. Efter testet skickas protokollet in
till övningsledningens teknikansvariga som därmed får ett kvitto på att tekniken
fungerar innan övningen startar.

7.3 Befattningar i motspelet
Spelledare
SL

Spelledaren, som bör vara den person som förberedde och planerade motspelet i
planeringsprocessen, får nu ansvaret att leda motspelet under övningen. Spelledaren
PL/
MÖÖL
L
leder motspelet med hjälp av modulledare och för en regelbunden dialog med
övningsledaren om hur övningen fortskrider. Består motspelet av flera moduler
och ett större antal medarbetare, kan även en biträdande spelledare utses, liksom
administrativt stöd.
Under övningen ger spelledaren övergripande inriktningar till modulledare och
spelkoordinatorer. Vid regelbundna spelledningsgenomgångar kan tempot i övningen ökas eller bromsas, om tempot inte är det bästa för att uppnå övningens mål.

Spelledare

iar
kö
ed
M
Mar

MomentModulledare

övningsledare

I varje modul finns en modulledare som leder och koordinerar arbetet i sin modul.
Inspelen fördelas på modulens givare och inriktningen på modulens roll som
omvärld tydliggörs. Modulledare deltar i spelledningsgenomgångar och redogör
för läget i sin
i motspelet.
Gik
st
gimodul
LoLO

e

iar
kö
d

nsvarig
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Momentövningsledare

Spelkoordinator
Gik
gist
LoLO

Vid större övningar, med många aktörer, kan det vara bra att till några eller alla
moduler tillföra rollen spelkoordinator. Deras roll är att avlasta modulledaren,
som annars saknar tid för kontakter med de övande. Spelkoordinatorn har två
uppgifter, varav den ena är att ha kontakt med lokal övningsledare för två till
fyra övande aktörer av samma typ, t.ex. kommuner. Den andra uppgiften är att
vid spelledningsgenomgångar redovisa läget hos ”sina” övande.

Givare

Logistik

Givarna, basen i motspelet, är de som följer inspelslistan och gör inspelen till de
övande aktörerna. Utöver detta ska de även svara på frågor från de övande och
vara beredda på att improvisera inom ramen för varje moment. Det är viktigt att
givarna har läst in sig på scenariot och främst momentbeskrivningarna för att ha
en bra överblick och kunna ge rätt svar, eller slussa frågor till rätt instans.

7.4 Moduler i motspelet
Ett motspel kan byggas upp kring ett antal moduler och är ett sätt att gruppera
och organisera givarna. Beroende på övningens omfattning och storlek bemannas
dessa med en eller flera personer. Modulen leds av en modulledare, som blir
spelledarens förlängda arm. Ett exempel på moduler presenteras i bild 9, men
anpassas alltid efter övningens behov och tillgängliga resurser.

Spelledning

Regional modul

Central modul

Teknisk
infrastruktur

Lokal modul 1

Lokal modul 2

Övriga världen

Mediamodul

Allmänhetsmodul

Bild 9. Exempel på indelning av moduler i ett motspel.

Internationell nivå
I komplexa övningar, eller i övningar med internationell inriktning, kan det behövas en internationell modul. I den återfinns de internationella aktörerna, t.ex. EU,
NATO, FN eller andra länders myndigheter, som övningens aktörer kan behöva
kommunicera med under övningen. Modulens medarbetare behöver inte nödvändigtvis komma från ”rätt” organisation, men måste ha en god kunskap och
inblick i hur dessa är organiserade och arbetar. Vid mindre komplexa övningar
kan detta skötas i modulen ”Övriga världen”.
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Nationell nivå
I den nationella modulen återfinns nationella aktörer, till exempel Regeringskansliet
och centrala myndigheter som MSB och Rikspolisstyrelsen, men även företagsledningar som verkar över hela landet. Om möjligt bör givarna komma från ”rätt”
organisation, det vill säga den som de normalt företräder. Givarna kan behöva
företräda flera delar i sin organisation och vid behov kontakta dessa under övningen.

Regional nivå
I modulen för regionala aktörer återfinns de aktörer som normalt verkar på regional
nivå, t.ex. polismyndigheten, landstinget och länsstyrelsen.

Lokal nivå
I modulen för lokala aktörer återfinns de aktörer som verkar på lokal nivå, och då
främst kommuner. Om en kommun deltar i övningen med sin kommunledning,
måste kommunens olika verksamheter kunna gestaltas i modulen, vilket kan
medföra ett stort antal personer, då det ofta krävs detaljkunskaper om de olika
verksamheterna. För kommuner som inte deltar kan det räcka med en person
per kommun, eller med en person som företräder flera kommuner.

Övriga världen
”Övriga världen” är den modul som får hantera de funktioner som inte återfinns
i någon av de andra modulerna. Det kan röra sig om allt från amerikanska flygbolag till grävmaskinsentreprenörer i grannkommunen. Modulen har oftast
inga egna inspel, utan får i huvudsak ta emot frågor från de övande aktörerna.
Modulens givare behöver inte ha några sakkunskaper, utan kommer långt med
ren skådespelartalang. Sakkompetensen återfinns i de andra modulerna, varför
generalister med en bred allmänbildning fungerar väl i den här modulen.

Specialmoduler
Scenariospecifik modul
Den scenariospecifika modulen bemannas beroende på övningens scenario. Givarna kan då komma från elnätsföretag, dammägare eller liknande. Även experter
kan ingå, som till exempel jurister, meteorologer eller hydrologer. Om scenariot
har en tyngdpunkt på till exempel polisiär verksamhet, kan dessa återfinnas i en
egen modul, men representera flera nivåer.

Samlingsmodul för kriskommunikation
I nästan alla övningar ska aktörerna kommunicera med allmänhet och medier.
Kriskommunikationsmodulen kan delas upp i mindre moduler med olika innehåll
och olika kompetenser hos deltagarna.
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Mediemodulen
Mediemodulen består främst av skrivande journalister med uppgift att utföra det
arbete som journalister på tidningar, radio och TV skulle göra. Om modulen är stor
kan dessa även få åka ut till aktörer och göra riktiga intervjuer, men i övrigt sker
arbetet mest över telefon. Beroende på storlek kan cellen delas upp i lokala respektive nationella medier. Språkkunskaper avgör om även internationella medier kan
figurera. Deras arbete kan synliggöras i en webbtidning, en ”krispress” som publi
ceras på internet. Vid mindre övningar kan de producera löpsedlar och notiser eller
artiklar som sparas i pdf-format och skickas ut med e-post till de övande aktörerna.
Modulen har naturligtvis ett antal inspel att utföra, men kan också ges en friare roll,
framförallt om de kan ledas av en redaktionschef. En annan uppgift blir att följa
aktörernas hemsidor och journalistiskt respondera på innehållet i dessa.

Modulen för sociala medier
Sociala medier bemannas med personer som är intresserade av detta sätt att kommunicera på. Arbetsredskapet kan vara verktyg som simulerar Twitter, Facebook
och bloggar i övningswebben. Sociala medier kan användas under övningen dels
för att föra den övergripande händelseutvecklingen i scenariot framåt, dels för
att utöva tryck på enskilda aktörer. Planering bör ske i förväg för att säkerställa
den övergripande händelseutvecklingen och definiera tidsmässiga och innehållsmässiga ramar. Man kan förbereda blogginlägg och upprop på det simulerade
Facebook (Xbook) etc. men i övrigt är rollen i sociala medier fri och kan vara
mycket flexibel. Hur opinionen ska reagera framgår av varje momentbeskrivning,
men i övrigt kan modulen agera relativt självständigt.

Allmänhetsmodulen
Allmänheten kan vara en egen modul eller, som en naturlig del, slås samman med
modulen för sociala medier. Detta måste i så fall kompletteras med personer ur fler
åldersgrupper och med etniska, religiösa och andra perspektiv för att återspegla
samhällets demografi. Förutom att använda sociala medier, måste man här även lyssna
på övningsradion, bevaka aktörernas hemsidor, reflektera över budskapen i dessa
och därefter kommunicera med de övande och ställa frågor eller ifrågasätta dem.

Modulen för anhöriga och drabbade
Modulen ”anhöriga och drabbade” behövs vid övningar som syftar till att öva
kontakt och kommunikation med anhöriga och drabbade. Om någon aktör vill
öva en informationscentral behöver det finnas personer som agerar ”drabbade”
och belastar informationscentralen. De som agerar som drabbade kan dessutom
kommunicera med flera aktörer i syfte att undersöka om samma budskap ges.
Exempel på övande funktioner kan vara polisens katastrofregistrering, sjukvårdens
katastrofregistrering eller kommunens POSOM-organisation. Om det på varje
drabbad går 2–6 anhöriga får funktionen dimensioneras efter antalet drabbade i
övningen. En flygolycka med 100 drabbade medför således ett stort antal anhöriga
och funktionen kräver därför ett 10-tal medarbetare.
Modulen kan rekrytera sina medarbetare från övningens aktörer, men även från
lärosäten eller andra intresseorganisationer. Modulen behöver nödvändigtvis inte
sitta med det övriga motspelet, utan kan fysiskt befinna sig på en annan plats, till
exempel en föreläsningssal på högskolan eller hos någon aktör. Kommunikation
mellan modulledaren och spelledaren kan ske via telefon eller Rakel.
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7.5 Möblering och teknik i motspelet
Under övningen behöver det finnas ett antal stödfunktioner till motspelet. Detta
är en förutsättning för att motspelet ska kunna leverera en bra övning till de
övande aktörerna. När motspelet möbleras och utrustas behöver det finnas stödpersonal även för detta.
En modul i motspelet får möbleras och dukas efter förutsättningarna på motspelsplatsen. Modulerna kan antingen dukas i grupprum eller byggas upp med
flyttbara skärmväggar om flera moduler delar på en större lokal.
Bild 10 visar en principskiss över hur en modul kan möbleras och dukas. Modulen
innehåller ett antal arbetsplatser, var och en med dator och telefon samt en konferensdukning för genomgångar och diskussioner. Skrivare och fax kan delas med
andra moduler. En eller flera projektorer kan visa information som bör kunna ses
av modulens givare, till exempel en lägesbild. Väggarna i modulen kläs med relevant gemensam information, såsom kartunderlag, kontaktuppgifter till övande etc.

Bild 10. Principskiss över hur en modul i ett motspel kan möbleras och dukas.

Bild 11 visar hur ett motspel bestående av 40 personer möblerades vid en övning.
Varje aktör hade en egen arbetsplats med bärbar telefon. När sedan en händelse
inträffade gick de aktörer som ingick i händelsen till en whiteboard-tavla (mötes
arena för händelse), där de kunde rita upp en gemensam lägesbild och göra olika
inspel gemensamt. Blåljusaktörernas givare var placerade i ett särskilt rum, då
dessa kommunicerade mycket via Rakel och telefon, vilket kunde upplevas som
störande av de andra aktörerna.
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Bild 11. Skiss över möbleringen i motspelet under regional samverkansövning.

Teknisk support i motspelet
Under övningen behöver det finnas tillgång till teknisk support. Det kan vara
it-tekniker som handgripligen åtgärdar fel och brister på plats i motspelslokalen.
Det kan även handla om support av de tekniska stödsystem som används av motspelet. Utdelning av inloggningsuppgifter, telefoner, kontantkort med mera hör
också till arbetsuppgifterna.

Logistik i motspelet
Logistikbehoven varierar i varje motspel. I dess enklaste form kan det bestå av att
hämta en kaffekorg med fika på en närliggande servering, och då kan uppgiften
lösas av någon i motspelet. Vid större motspel kan det vara en fördel med att ha en
logistikansvarig person som stödjer spelledaren. Vid ankomsten till motspels
lokalen kan logistikansvarig checka in deltagarna och se till att de kommer till
rätt plats och får relevant information. Under genomförandet kan uppgifterna
bestå i allt från att servera mat och fika till att fylla på kopieringspapper. Utöver
detta kan logistikbehoven bestå av
7.5b

• resor till och från hemorten,
• transporter mellan hotell och motspelslokalen,
• boende för motspelspersonalen.
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7.6 Genomförandet av övningen – Ledning och styrning av motspelet
Motspelet leds av spelledaren som ansvarar för att se till att de övande genom inspel
får förutsättningar att nå de uppställda målen. Han eller hon ger vid behov inriktning till personalen i motspelet under gemomförandet samt ser till att gasar/bromsa
tempot i övningen för att på så sätt bidra till att de övande kan uppnå övningsmålen.
Spelledaren rapporterar regelbundet till övningsledning hur övningen fortskrider.
En principskiss över hur motspelet leds och koordineras framgår av bild 12.
Övningsledare

Spelledning

Spelkoordinatorer

Motspel
Modul X

1 koordinator per 2–4 org.

Lokal
övningsledare

Övade aktörer

Bild 12. Schematisk skiss över hur motspelet leds och koordineras i en övning med fler än 15 aktörer.

Vid komplexa övningar eller övningar med fler än 15 övande aktörer och ett större
motspel bör rollen av spelkoordinator innehas av en särskild person. Rör det sig
om en övning med 5–15 övande aktörer så kan funktionen spelkoordinator läggas
till modulledarens arbetsuppgifter. Vid en spelledningsgenomgång får modulledaren t.ex. först presentera modulens arbete och sedan rapportera status hos
de övande (då de varit i kontakt med LÖL:arna för att få en uppdatering). Båda
perspektiven behöver vara representerade vid en spelledningsgenomgång.
Övningsledare
Spelledning

Motspel
7.6

Modul X

Lokal
övningsledare

Övade aktörer

Bild 13. Schematisk skiss över hur motspelet leds och koordineras i en övning med ca 2–5 aktörer.
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Spelledningsgenomgångar
Spelledningsgenomgångar genomförs regelbundet under ledning av spelledaren.
Syftet med dessa genomgångar är att stämma av och synkronisera läget i motspelet
och hos de övande. Målet är att skapa en lägesbild som underlag för spelledaren att
ge instruktioner om inriktningen för kommande period. Modulledare, eventuella
spelkoordinatorer och övningsledare deltar vid dessa genomgångar. Modulledare,
alternativt spelkoordinatorer, har inför varje genomgång stämt av läget hos varje
övande aktör. Övningsledare kan vid avslutning av spelledningsgenomgång förändra
den normativa inriktningen om tillräckliga skäl för detta uppkommit.

Uppföljning i motspelet
Om givarna använder ett spelstödssystem kan de skriva kommentarer och utfall på
inspelen direkt i systemet. Om en traditionell inspelslista används är det lämpligt
att föra loggar i varje modul – en logg per aktör eller roll som en givare gestaltar.
Vissa av dessa går att förbereda, men om någon ny kontakt uppstår måste även
dessa loggas. När ett inspel görs bokförs detta i lämplig logg beroende på avsändaren, Detta görs dels för att spelledaren ska kunna följa att inspelen ger den effekt
som eftersträvas, dels som underlag till utvärderingen.

Övningsstart och övningsslut
Under genomförandedagen av övningen bör spelledaren gjort ett körschema där
bl.a. övningsstart, övningsslut och spelledningsgenomgångar är inlagda. Övningen kan inledas med en gemensam genomgång som leds av spelledaren och/eller
att respektive LÖL ansvarar för att starläget kommuniceras till de övande.
Spelledaren är också ansvarig för när övningen avslutas. Avslutet kan ske vid
en i förväg fastställd tidpunkt eller vid en ungefärlig som går att flytta beroende på
om man vill att ex beslutsprocesser eller dylikt ska få ”värka ut” innan man bryter
övningen. Spelledningen meddelar via LÖL:arna när övningen avslutas.
Det är centralt att man som spelledare är ordentligt insatt i inspelen och är kunnig
i aktörernas roller och beroendeförhållanden för att kunna agera och göra justeringar i spelet om detta krävs. Dessa justeringar kan innebära att nya inspel skapas,
underlag tas fram och roller och funktioner fördelas i motspelet. Det kan också
finnas behov av att öka eller minska tempot i övningen baserat på information från
LÖL:arna om situationen hos de övade.
Att tänka på:

Att tänka på

En övningsdag kan vara lång. Spelledaren har ansvar att hålla arbetsmoralen uppe
hos modulledare och givare. Att gå runt bland deltagarna, motivera dem, se till att
arbetsbelastningen är jämn, att de har tillgång till vatten, kaffe, frukt och ev godis/
nötter kan vara bra tips för att säkerställa att de håller ångan uppe.
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Avbryta en övning
I rollen som spelledare behöver man ha gjort en riskbedömning i förväg som sedan
uppdateras under övningens gång. Denna bedömning innehåller händelser som
kan innebära en negativ påverkan på genomförandet av spelet. Exempel på sådana
händelser kan vara att en aktör tvingas avbryta sitt deltagande i övningen, tekniska
problem som kräver alternativa lösningar eller skarpa händelser som gör att övning
en blir olämplig att genomföra. En åtgärdslista skapas för att kunna bedriva övningen trots störningar.
Det är viktigt att man före övningen är tydlig kring vilka mandat som gäller, t.ex.
att Övningsansvarig/Övningsledare kan besluta om att avbryta övningen medan
spelledaren kan besluta om åtgärder för att anpassa spelet. Anledningar till att bryta
en övning kan vara t.ex. om information har läckt och man måste hantera rykten
om att scenariot hänt på riktigt eller att flera aktörer måste hoppa av p.g.a akut
händelse utanför övning.

7.7 Arbetsmetod
Avslutningsvis beskrivs en kortfattad arbetsmetod för tågordningen, främst riktad
till den som leder motspelsgruppen i planeringsprocessen. Detaljer kring varje steg
beskrevs utförligare tidigare i kapitlet.

1. Utse en spelledare.
2. Dimensionera motspelet och låt aktörerna påbörja rekryteringen av
motspelspersonal.
3. Undersök lämpliga alternativ för motspelets lokalisering.
4. Utred teknikbehovet i motspelslokalen.
5. Bemanna motspelet med den personal som aktörerna bidrar med.
6. Organisera motspelet i moduler och utse lämpliga modulledare och
spelkoordinatorer.
7. Förse motspelspersonalen med övningsdokumentation.
8. Anordna eventuell utbildning för motspelspersonalen.
9. Duka lokalerna och genomför tekniktest.
10. Håll en genomgång för motspelets personal när de samlas för första gången
före övningen.
11. Genomför övningen och leverera scenariot till de övande så att de får möjlighet
att nå övningens uppställda mål.
12. Utvärdera motspelets arbete.
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Utvärdering av övning
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8. Utvärdering av övning
Det viktigaste budskapet i detta kapitel är att utvärderingsprocessen måste bedrivas
parallellt med planeringsprocessen. Det går inte att avsluta övningsdagen med
orden: – Jaha, vi kanske skulle utvärdera den här övningen också…
Läs mer om utvärdering i metodhäfte Utvärdering av övning.
Utvärdering

Övning
Start

Uppdrag &
förplanering

Planeringskonferens (1–3)

Startmöte

PK1

PK2

PK3

F

Ö

UK

Startmöte

PK1

PK2

PK3

F

Ö

UK

Övningsledning

Övande aktör

8.1 Utvärderingsorganisation
Utvärderingsorganisationen leds av utvärderingsledaren som måste utses redan
när planeringsprocessen inleds. Utvärderingsledarens huvuduppgift är att tänka
utvärdering, men han eller hon bör även delta i målformuleringsarbetet, så att
målen bryts ned i observerbara/mätbara indikatorer som går att utvärdera.
Hos varje aktör kan det finnas en eller flera lokala utvärderare. Olika utvärderare
kan bedöma olika mål beroende på vars och ens egen kompetens. Organisationen
kan kompletteras med observatörer som studerar specifika delar i övningen.

Exempel på bemanning hos en aktör:
Hos en aktör arbetade flera utvärderare under en övning. En person bedömde mål relate
rade till ledning och stabstjänst. En annan fokuserade på informations- och mediehantering.
Utöver detta fanns även en observatör som specifikt studerade Rakel- och WIS-användningen.

12.0.
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8.2 Utvärderingsunderlag
En simuleringsövning med motspel kan generera ett omfattande underlag som
kan användas när utvärderingsrapporten ska skrivas. Utvärderingsunderlaget
kan struktureras upp i följande huvuddelar.
• Enkäter.
• Dokumentation.
• Observationer.

Protokoll och enkäter
Utvärderingsprotokoll stödjer observationer i realtid, dvs. under övningstillfället,
och utvärderingsenkäter används för att samla in information efter övningstillfället. Utvärderingsfrågor i utvärderingsenkäter kan också konstrueras i efterhand för att komplettera den insamling som gjorts.
MÅLGRUPP

SYFTE

HANTERING

Deltagare i
planeringsprocessen

Hur planeringsprocessen har fungerat
samt delaktighet och transparens.

Via e-post.

Lokala övningsledare och
lokala utvärderare

Hur övningen har bedrivits samt
samarbetet inom övningslednings
organisationen.

Via e-post.

Motspelets deltagare

Motspelets organisation, ledning och
arbetsformer samt de förberedelser som
är gjorda inför övningsdagen.

Delas ut och samlas in av spelledaren vid slutet av övningen.

Övningsdeltagarna

Övningens format och övningens förberedelser samt måluppfyllnad och ev.
scenario- och händelsespecifika frågor.

Delas ut och samlas in av lokal
utvärderare vid genomgång
efter övning.

Tabell 8. Exempel på enkäter som kan användas i en simuleringsövning med motspel.

Dokumentation
Simuleringsövning med motspel genererar en stor mängd dokumentation från
aktörerna. Lokala utvärderare bör samla in all dokumentation och överlämna
den till utvärderingsledaren. Detta gäller framförallt dokumentation som förs i
tekniska system och som inte går att komma åt efter övningen.

Observationer
Observationer genomförs främst av lokala utvärderaren, som dessutom har till
huvuduppgift att bedöma måluppfyllnad av aktörernas mål. För att underlätta
utvärderarnas arbete kan ett utvärderingsprotokoll tas fram.
Ett utvärderingsprotokoll består av flera delar, varav vissa är specifika för varje
aktör. Första delen är allmän information om aktören. I den andra delen ska
utvärderaren ge underlag via observationspunkter och bedömning av indikatorer
framtagna i förhållande till aktörsgemensamma och aktörsspecifika. I händelse
loggen ska utvärderaren fylla i relevant information i kronologisk ordning för att
ge utvärderingsledaren en uppfattning om tidsförlopp under övningen. Information som bör noteras kan vara:
• Intressanta och viktiga beslut som fattats.
• Tider för stabsorienteringar, pressmeddelanden och presskonferenser.
• Samverkanskontakter som tagits med andra aktörer.
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Tyngdpunkten ligger på bedömningen av måluppfyllnaden. I anslutning till varje
delmål har utvärderare möjlighet att notera iakttagelser och observationer samt
göra en bedömning om målet är uppfyllt. Delmålets indikatorer finns också förtecknade i en matris för att underlätta bedömningsarbetet. Hur många indikatorer
som behöver vara uppfyllda för att målet ska kunna bedömas som uppfyllt, får
avgöras subjektivt i en diskussion mellan respektive lokal övningsledare och lokal
utvärderare. Protokollet avslutas med ett sammanfattande omdöme om aktören.
Om övningen har observatörer underlättas deras arbete av att det finns ett observationsprotokoll som är strukturerat på samma sätt som utvärderingsprotokollet.
Skillnaden är dock att avsnittet som handlar om målbedömning ersätts med de
observationspunkter som ska utföras.

8.3 Allmänhetsnätverk
Ett allmänhetsnätverk är ett större antal personer som inom ramen för övningen
följer den mediala bevakningen samt informationen på de övandes webbplatser.
De kan befinna sig på valfri plats, eftersom de inte tillhör motspelsorganisationen.
Underlaget från allmänhetsnätverket utgör en viktig komponent när måluppfyllnad
kopplad till kriskommunikation ska bedömas. Personerna kan agera utifrån den
information de får genom att ställa följdfrågor till aktörerna.

8.4 Utvärderingsrapporten
Läs i metodhäfte Utvärdering av övning hur en utvärderingsrapport kan struktureras.
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