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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 all varlig 
samhällsstörning som t.ex. omfattande elavbrott, naturolyckor, kärnkraftsolyckor, 
pandemier, it-angrepp eller terrorism, måste de på ett effektivt sätt kunna säker-
ställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna samverka och 
kommunicera med varandra. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är övningar 
– både interna och tillsammans med andra aktörer – för att man som aktör ska 
vara väl förberedd för sin uppgift. Ju mer komplext samhället är och ju mer 
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 samhälls-
sektorer.

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 övningsinrikt-
ningen2 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. MSB Nationell Övningsplan Publikationsnummer MSB417.
2. https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Ovningsverksamheten/NAFS---Nationellt-forum/Ovningsinriktning

https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Ovningsverksamheten/NAFS---Nationellt-forum/Ovningsinriktning
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1.1 Syfte
MSB:s övningsvägledning syftar till att ge stöd för beslut om planering, genomför-
ande 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 till MSB:s utbildningar i övningsplanering. 

Syftet med vägledningen (grundbok och metodhäften) är att:

• Vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska besluta om en kris-
beredskapsövning.

• Vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska planera en krisbered-
skapsövning.

• Den ska vara normgivande avseende nomenklatur och metodik inom kris-
hanteringsövningar.

• Den ska 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 seminarieövning.

http://www.msb.se
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1.2 Läsanvisningar och avgränsningar
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 och 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 
seminarieövning.
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Seminarieövning
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2. Seminarieövning

Övningsplanering i enlighet med strategin

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

2.1 Övningsformatet

Vad är en seminarieövning?
Seminarieövningar genomförs under flera olika namn, till exempel diskussions-
övningar, table top-övningar, dilemmaövningar. Bakom namnen döljer sig en och 
samma övningsform: seminarieövningen. En seminarieövning är ett övningsformat 
där man genom samtal och diskussion utvecklar deltagarna i förutbestämda 
förmågor inom krisberedskapsarbetet.

Att tänka på

4.2 

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.

6.1

Seminarieövning

Övningsplanering i enlighet med strategin

1. Vad är syftet med 
    övningen?

2. Vad är målet med 
     övningen?

3. Val av övningsformat

Varför? Vad? Hur?

??
4. Val av scenario

Scenario?

2.5b
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Övningsformatet syftar till att föra samman flera expertområden för att övnings-
deltagarna genom dialog och reflektion gemensamt finner bästa lösningen på 
problemställningen, och därigenom får ökad förståelse för sin egen och andra 
organisationers roll i krisberedskapssystemet. Insikterna kan gälla såväl organisa-
tionens ansvar som den egna befattningens. 

Formatet vid det praktiska genomförandet av en seminarieövning är mycket 
varierande. Det finns en ram och struktur för diskussionerna med utpekade 
ansvariga för genomförandet. Övningsformatet är flexibelt och kan anpassas till 
olika behov, slutsatser, tidsförhållanden m.m. som upptäcks under själva övningen. 

En stor fördel med seminarieövningar är att de är relativt resurssnåla både i 
förberedelseskedet och i genomförandet. Övningen kan genomföras på ett par 
timmar till en eller flera dagar.

Det som särskiljer seminarieövning från de andra övningsformaten är bl.a:

Dolt/öppet protokoll
• Dolt protokoll: deltagarna ser anteckningarna först efteråt, dvs. momentvis 

under eller efter spelet. 

• Öppet protokoll: att deltagarna hela tiden kan se det som antecknas. 

Statiskt/dynamiskt scenario

• Statiskt scenario: en serie av statiska momentbeskrivningar. Diskussionerna 
bland de övande mellan de olika momenten påverkar inte ingångsvärdena till 
nästkommande moment.

• Dynamiskt scenario: momentbeskrivningar som successivt utvecklas med 
hjälp av inspel, uppgifter, allmänna tidssteg eller annat. Diskussionerna hos 
deltagarna formar ingångsvärden till nästa moment. Med hjälp av understöd-
jande frågor ser spelledaren till att diskussionerna når syftet. 

Fokus på syfte
Syftet är övergripande i en seminarieövning, då det inte alltid går att formulera 
mål. Resultaten från genomförda seminarieövningar kan komma att utgöra under-
lag för mål i framtida övningar.

2.2 Syfte med övningsformatet
Seminarieövningar passar till:

• att diskutera och på så sätt öka kunskapen om krishanteringsplaneringen och 
genomförandet av planeringen i organisationen

• att genom resonemang utveckla planverk och tillvägagångssätt inför kom-
mande övningar baserat på tidigare utvärderingar och erfarenhetshantering

• att resonera om speciella moment som lyfts ut ur en större övning

• att öva den politiska – normativa nivån

• att diskutera risk- och sårbarhetsanalys och besvärliga situationer som kan 
drabba organisationen

• att identifiera problemområden

• att skapa en översikt

• att bygga upp kunskap

• att förbereda för fortsatt arbete.
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Seminarieövningar är lämpliga att använda vid t.ex. förberedelser av organisa-
tionen inför deltagandet i en komplex simuleringsövning med motspel. De kan 
också användas för att följa upp vissa moment och händelser i en simulerings-
övning, eller i en övning med fältenheter. 

Seminarieövningar kan också fokusera på konkreta uppgifter såsom lägesupp-
följningen, både innehållsmässigt och processmässigt, i en given stab. Seminarie-
övningar fungerar bra när det gäller övningar med den politiska och normativa 
nivån. Övningsformatet har en hög skydds-/sekretessnivå på grund av urvalet av 
övningsdeltagare, observatörer och problemområden kan diskuteras och övas 
utan insyn.

Seminarieövningar är också utmärkta när man vill skapa rutiner och bestämmelser 
för att möta och hantera vissa typhändelser. De lämpar sig också för att belysa 
problem och känsliga frågor som organisationen kan ställas inför i samband med 
en kris. Dessa problem kan då identifieras innan den verkliga krisen uppstår.

När är en seminarieövning inte lämplig?
Seminarieövningar genomförs oftast i sammanträdesrum eller lektionssalar, och 
övningsdeltagarna är därmed borta från sina normala arbetsplatser, så scenarier 
som kräver speciell teknik eller lokal ska undvikas.

Seminarieövningar genomförs inte i realtid, så scenarier som kräver detta väljs 
bort. För att öva tvärsektoriella krishanteringsfrågor i realtid bör man välja ett 
annat övningsformat.

Eftersom seminarieövningar är diskussionsbaserade lämpar de sig inte till att 
fastslå eller pröva rutiner.

2.3 Olika sätt att genomföra en seminarieövning
En seminarieövning kan genomföras på olika sätt och några beskrivs här. 

Seminarie-
övning

Format Var?
Organisation 
av de övande

En grupp
Flera grupper
Funktionsvis

Aktörsvis
Matrisvis

Inomhus – en/�era lokaler
Distribuerad
Utomhus

•
•
•

Simulerings-
övning med

motspel

Ordinarie org.
Anpassad org.
Tillfällig org.

På ordinarie plats
På gemensam plats

•
•

Övning med
fältenheter

Ordinarie org.
Tillfällig org.

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

•
•

Funktions-
övningar

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

6.0b
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En seminarieövning genomförs oftast inomhus i en eller flera lokaler, men kan 
också genomföras som distribuerad då de olika övande aktörerna sitter på olika 
platser och inspel m.m. skickas till dem, eller utomhus som seminarie övning i 
fältmiljö.

Distribuerad seminarieövning
Den stora skillnaden mellan en traditionell seminarieövning och en distribuerad 
är att aktörerna inte befinner sig på en gemensam plats, utan löser inspelen på 
sina ordinarie arbetsplatser. Övningen leds inte av en gemensam spelledare, utan 
den lokala övningsledaren får spelledarrollen hos respektive aktör. En stor fördel 
med detta är att övningen är kostnadseffektiv, eftersom den inte genererar några 
resekostnader och att fler personer då får möjlighet att delta. Övningen ger också 
möjlighet till djupare analyser av inspelen. En annan stor skillnad är att övningen 
kan pågå under en längre tid, från en vecka upp till flera månader. Det blir då upp 
till varje aktör att bestämma hur mycket resurser som ska läggas på övningen.

En distribuerad seminarieövning planeras på samma sätt som en traditionell 
seminarieövning. Dock måste betonas att aktörernas lokala övningsledare har ett 
stort ansvar i scenarioarbetet så att det skrivs relevanta inspel. 

Under genomförandet blir det varje aktörs lokala övningsledare som får rollen 
som spelledare. Inledningsvis måste den lokala övningsledaren se till att rätt per-
soner deltar i övningen, det vill säga att bjuda in dem till särskilda tider. Inspelen 
levereras till de lokala övningsledarna via e-post eller via en gemensam delnings-
yta. Varje inspel har också en bestämd tid när det ska lösas. Under den perioden 
kan det finnas förutbestämda tider för samverkan. Syftet med en sådan tid är 
att oavsett när en aktör väljer att lösa en uppgift, ska de ändå finnas tillgängliga 
under den tiden ifall någon annan aktör vill samverka i en fråga. 

Exempel på inspel med beroendeförhållanden i en distribuerad seminarieövning med 
elbristscenario.

Första inspelet (måndag) gick till de regionala och lokala elbolagen som fick göra beräk
ningar på vilka ledningar som skulle kopplas bort. Inspelet redovisades till drabbade 
kommuner på tisdag kväll. Nästa inspel (onsdag) gick till kommunerna som skulle göra 
en konsekvensbeskrivning i sina verksamheter, utifrån elbolagens resultat. Kommunerna 
redovisade till Länsstyrelsen under torsdag eftermiddag. Det sista inspelet gick till Läns
styrelsen som senast fredag eftermiddag skulle sammanställa en regional lägesbild, baserad 
på elbolagens och kommunernas redovisningar.

Exempel på skillnaden mellan traditionell seminarieövning och distribuerad seminarieövning.

Vid en gemensam seminarieövning frågar aktör A om aktör B kan hjälpa till med ett antal 
uppgifter. Aktör B som alltid har en positiv syn på samverkan (och kanske även vill att 
andra har den bilden) svarar ”ja”, utan att närmare analysera frågan. Samtliga aktörer 
som deltar i övningen får då bilden av att aktör B kan hjälpa till.

Vid en distribuerad seminarieövning frågar aktör A om aktör B kan hjälpa till med ett antal 
uppgifter. Aktör B, som fortfarande är positiv till samverkan, får nu tid på sig att i lugn 
och ro analysera frågan och noggrannare undersöka internt om det faktiskt är möjligt 
att hjälpa till. Resultatet blir ett balanserat svar som är baserat på fakta.
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När aktören har löst uppgiften redovisar lokala övningsledaren resultatet till 
övningsledningen. Detta kan ske via e-post eller via en gemensam delningsyta 
för dokument. I det sistnämnda fallet kan även andra aktörer få tillgång till 
redovisningen.

Seminarieövning i fältmiljö
En seminarieövning kan också genomföras utomhus, t.ex. då man behöver befinna 
sig i rätt fysisk miljö för att kunna peka på framkörningsvägar etc.

Ett vanligt upplägg på en seminarieövning i fältmiljö är att övningsdeltagarna 
delas upp i grupper och där får representera beslutsfattare från olika aktörer. 
Därefter presenteras ett scenario med tillhörande inspel, precis som vid en semi-
narieövning. Den största skillnaden är dock att övningsdeltagarna får längre tid 
på sig att lösa uppgifterna så att de hinner gå eller åka runt i övningsterrängen. 
Redovisningarna sker ofta i anslutning till de platser som övningsdeltagarna 
väljer kopplat till inspelen, till exempel en ledningsplats.

När kan då en seminarieövning i fältmiljö vara lämplig att använda? En övning 
med fältenheter innehåller flera moment där beslutsfattare riskerar att fatta 
mindre bra beslut, vilket kan medföra att övningens syfte inte nås eller att övningen 
upplevs som dålig och meningslös. För att undvika detta kan en seminarieövning 
i fält genomföras några veckor före övningsdagen och med de personer som ska 
tjänstgöra som beslutsfattare under övningsdagen. 

Scenariot kan vara exakt likadant och genomföras på exakt samma plats som på 
övningsdagen, men det går också att variera sig något. Följden blir naturligtvis 
att beslutsfattarna inte får samma övningstillfälle under övningsdagen, men de 
har genom seminarieövningen fått bättre förutsättningar för att fatta bra beslut 
under övningsdagen och kan på så sätt bidra till en bra övning för samtliga deltagare.

Scenarioarbetet är ofta begränsat till att beskriva kortfattat vad som har hänt, 
vilka resurser som disponeras samt en händelseutveckling. Själva inspelen, som 
består av de frågor som ska diskuteras och besvaras, kräver dock ett genomtänkt 
arbete så att de blir relevanta mot övningens syfte och mål. Ramfaktorer går 
också att ändra mellan inspelen. Till exempel kan ett inspel handla om att lösa 
en uppgift i sommarmiljö, medan nästa inspel handlar om samma uppgift, men 
i vintermiljö.

I planeringen behöver även en viss logistik förberedas. Det kan då röra sig om att 
beställa mat och fika, beställning av fordon eller transporter samt kopiering av 
underlag som ska delas ut, till exempel scenario, skrivna inspel eller kartmaterial.

Precis som en traditionell seminarieövning leds även seminarieövning i fält av en 
spelledare. Spelledaren har till huvuduppgift att beskriva övningens scenario och 
inspel samt leda redovisningar. Spelledningen kan kompletteras med logistik-
personal, dokumentationspersonal samt utvärderingspersonal. 
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Organisation av de övande
En seminarieövning kan genomföras som grupparbeten för att analysera problem. 
Grupperna kan organiseras på olika sätt: 

• en deltagargrupp (samlad grupp)

• flera åtskilda deltagargrupper (delad grupp) som tidvis kan föras samman

• funktionsvis, där deltagarna är grupperade efter funktion oberoende av vilken 
aktör de representerar

• aktörsvis, där man sitter samlade oavsett funktion

• matrisvis, där man inleder med en gruppering, t.ex. funktioner och sedan 
byter till aktörsvis gruppering.

Se även kap 7.4.

2.4 Kombinera övningsformat
Det är en fördel att blanda och kombinera olika övningsformat i en långsiktig 
övningsplan. Genom övningsplanen blir det möjligt att skapa en överblick över 
inplanerade övningar. För att hålla igen på resursförbrukning vid övningsplanering, 
kan det vara lämpligt att kombinera olika övningsformat i övningsserier. Övningar 
med fältmoment och simuleringsövningar med motspel är mycket resurskrävande, 
medan seminarieövningar och funktionsövningar är betydligt mer resurssnåla. 

Exempel på ett genomförande där huvuddelen av övningsdeltagarna kommer från kommunens 
räddningstjänst, polisen och sjukvården. Även Försvarsmakten, Länsstyrelsen och SOS Alarm 
deltar i övningen med ett mindre antal personer.

Spelledaren inleder övningen med att presentera övningens syfte och mål samt event uella 
ramfaktorer. Även tidsförhållanden och övningslogistik presenteras innan förhistorian börjar 
”målas upp”. Första inspelet löses aktörsvis och går ut på att diskutera den egna aktörens 
roll och ansvar från larm fram till dess att aktörernas resurser når brytpunkten. Inspelet 
redovisas på brytpunkten för att få en bild av hur många fordon som kan bli aktuella i 
inledningsskedet. Inför det andra inspelet har spelledaren blandat grupper så att varje 
grupp innehåller en räddningsledare, en polisinsatschef och en sjukvårdsledare. Övriga 
aktörer är fördelade jämnt mellan grupperna. Inspelet går ut på att skapa en effektiv 
skadeplatsorganisation med olika sektorer. Även en ledningsplats ska rekognoseras. Tiden för 
att lösa uppgiften är så pass väl tilltagen att grupperna hinner åka runt i skadeområdet. 
Redovisningen sker både i skadeområdet och på gruppernas ledningsplatser. Även redo
visningen är väl tilltagen i tid.

Efter en gemensam fältlunch fortsätter övningen. Gruppindelningen är den samma som 
före lunch och inspel tre går ut på att grupperna ska diskutera flödet av drabbade från 
skadeplats till en vårdinrättning samt rekognosera ett antal platser som ska upprättas och 
bemannas gemensamt, till exempel uppsamlingsplats för skadade. Även i detta inspel 
disponerar grupperna tillräckligt med tid för att kunna åka runt i skadeområdet.

Efter redovisningen av det sista inspelet avslutas övningen med att alla deltagare får fylla 
i en utvärderingsenkät som handlar om övningens format och genomförande.
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Inför deltagande i komplexa simuleringsövningar med motspel är egna seminarie-
övningar ett utmärkt sätt att förbereda sig och att ta hand om erfarenheter på.

Att genomföra en seminarieövning i nära anslutning till en övning med fältenheter 
kan visa sig fungera bra, bl.a. för att förbereda deltagarna och/eller för erfarenhets-
uppföljning. Seminarieövningen kan dessutom bidra till att öva beslutsnivåer 
som inte omfattas av ”fälthändelsen”, t.ex. den strategiska nivån.

Exempel på seminarieövning som föreberedelse inför en simuleringsövning med motspel:

Inför en simuleringsövning med motspel, som syftade till att pröva ett antal aktörers 
beredskapsplanering inför dammbrott, anordnades en seminarieövning. Syftet med 
seminarieövningen var att belysa aktörernas roller, ansvar och larmrutiner vid ett damm
haveri och att förtydliga ansvaret för informationshanteringen.

6.2

Simuleringsövning med motspel

6.3

Övning med fältenheter

Simuleringsövning med motspel

Övning med fältenheter
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Kombinationen funktionsövningar och seminarieövningar är sällsynt, men det 
går att kombinera dem.

Exempel på övning med fältenheter och seminarieövning:

En länsstyrelse har beslutat, som en del i sin övningsplan, att öva en större, oönskad 
händelse. Övningsformatet ska vara en övning med fältenheter, där man ska pröva 
insatsplanerna mot ett stort servicehus. Kommunen, Polisen, Räddningstjänstförbundet, 
sjukvården, SOS Alarm, Länsstyrelsen och Landstinget deltar i övningen. Inför övningen 
genomför man en seminarieövning med den strategiska nivån i länet, där scenariot är 
detsamma. Den strategiska nivån kommer inte att delta med fältenheter i övningen.

Staben ska under sin seminarieövning ta ställning till insatsplanernas relevans, samver
kansbehov, ledningsförstärkning på skadeplats, resursfördelning och samordning.

6.4

Funktionsövning

START

Funktionsövning

Exempel:

Ett av kommunens verksamhetsställen ska pröva larmplanen för delar av verksamheten  
i samband med en viss händelse:

”I samband med ett gasolläckage i biogasanläggningen har ett drivande gasmoln bildats.”

Här använder man sig av en funktionsövning för att kontrollera larmlistan och att rätt 
personer larmas och inställer sig på rätt plats med rätt utrustning.

En seminarieövning kan vara ett bra sätt att följa upp larmövningen genom att spela upp 
ett scenario där de inkallade får redogöra för order och åtgärder i det fortsatta arbetet.

Seminarieövningen bidrar då till att visa om larmlistan innehåller adekvata uppgifter.
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3. Planeringsprocessen

Bild 1. Den övergripande planeringsprocessen går parallellt hos övningsledningen och de övande aktörerna.

3.1 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 specifika 
planeringskonferenserna. Det ska finnas ett uppdrag till övningsledaren där rikt-
linjer 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 för utvärderingen.

• Scenariotema.

• Tidsförhållanden.

• Ekonomiska förutsättningar.

• Effekter för verksamheten.

• Erfarenhetshantering.

Att tänka på

4.2 

Att tänka på:

Den övergripande planeringsprocessen är en strukturerad metod som används för att 
olika delar i en övning måste tas fram i en viss ordning på grund av beroendeförhåll
anden. Processen beskrivs utförligare i grundboken.

F

F

Uppdrag &
förplanering

Start-
möte

PK1 PK2 PK3

PK1 PK2 PK3
Start-
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Övning
Start

Ö

Övande
aktör

Utvärdering

UK
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Planeringskonferenser

Övnings-
ledning

F

F

Syfte & Mål
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3.2 Planeringsorganisation
För att övningsverksamheten ska fungera på ett effektivt sätt måste, precis 
som för all annan verksamhet, roller och ansvar vara identifierade, fördelade, 
förstådda och accepterade. Ansvars- och arbetsfördelningen kan variera under 
förberedelserna, genomförandet och efterarbetet i samband med en övning 
(se grundboken). 

En seminarieövning planeras med fördel i en projektliknande organisation, vilket 
beskrivs utförligare i grundboken kap 4. Några delar i planeringsorganisationen 
är specifika för en seminarieövning och förklaras därför närmare här.

Scenariogruppen

Expertgrupp

Dokumentatör/Utvärderingsgruppen
Under planeringsprocessen ska beslut tas om vilken form
erfarenhetshanteringen ska ha, dvs om, hur och vad som 
ska dokumenteras från övningen. Dokumentationen är 
central i arbetet med utvärderingen och gruppens upp-
gift är också att planera övningens utvärdering och ta 
fram de dokument som krävs, till exempel mallar för 
protokoll, utvärderingsbestämmelser och utvärderings-
protokoll. 

Experternas uppgift är att stödja spelledningen och 
övningen med sin sakkunskap. De involveras under 
planeringsfasen för att se över scenariot, övningsfrågorna 
etc. och identi�era den kunskap och annat som krävs för 
att övningen ska kunna ge de resultat och täcka de behov 
som önskats. Behoven kan tillfredsställas genom att 
experterna genomför kunskapsuppbyggande föredrag, 
utbildningar etc. och förbereder deltagarna inför 
diskussionerna. Det bör även noteras vilken kunskap 
som inte kommer att kunna fås med i övningen och 
planera för hur dessa brister ska kunna hanteras. 

Scenariogruppens huvuduppgift är att tidigt i planerings-
processen författa övningens förhistoria, scenario och
möjliga konsekvenser. Grunden till inspelslistan görs 
också av scenariogruppen. Arbetet ligger till grund för 
att senare kunna planera själva genomförandet. Om 
kompetens saknas hos övningens aktörer kan person/-er 
med särskild kompetens anlitas för att få ett kvalitets-
säkrat scenario. 

Exempel på sådan kompetens kan vara meteorologi, hy-
drologi eller radiologi. Det är också av vikt att personen 
som är tilltänkt som spelledare deltar i scenarioarbetet.
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3.3 Roller 
Redan under planeringsfasen bör de funktioner och uppgifter som hanteras under 
genomförandet vara med. För att genomföra en seminarieövning kan följande 
funktioner finnas:

• En spelledare som driver övningen framåt mot övningens förutbestämda  
syfte och mål.

• Utvärderingsledare som ansvarar för utvärderingen av övningen.

• Dokumentationsansvarig som ansvarar för dokumentationen.

• Observatörer som kan överföra tankar, slutsatser etc. från övningen till  
närliggande projekt.

• Relevant sakkompetens (experter).

• Funktion som är ansvarig för att redovisa övningens grundförutsättningar 
såsom scenario med uppgift, ramfaktorer, aktörer m.m.

• Ansvarig för logistik, teknik, besök, m.m.

En individ kan ansvara för en eller flera av funktionerna ovan.

I förberedelserna inför en övning ingår att identifiera vilka av funktionerna som 
ska finnas under övningen, och att tidigt fördela ansvaret med en förklaring av 
vad ansvaret innebär.

Att tänka på

4.2 

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.

7.3

SLSL

Moment-
övningsledare

Spelledare

LogistikMarköransvarig

MediaMarkör

PL/ÖLPL/ÖLPL/ÖLMÖLSLSL

LOGLogistik
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3.4 Planeringsmöten och faser
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 grund-
boken, eftersom agendan inte påverkas av vilket format man valt för övningen. 
De olika planeringskonferenserna har olika karaktär och beskrivs närmare här.

Oavsett mötesform bör minnesanteckningar föras och delges de personer som 
inte kunde delta. Beroende på övningens komplexitet kan möten slås samman 
eller hållas var för sig. Slutprodukten av planeringsarbetet är:

• Övningsbestämmelser.

• Övningsledningsbestämmelser.

• Scenariot.

• Identifiering av ytterligare kompletterande förberedelser.

• Utvärderingsbestämmelser.

På www.msb.se finns exempel och presentationer som kan användas vid de olika 
planeringsmötena. 

I ”agendaspåret” ligger:

• Tid och plats för konferenser.

• Inbjudningar och program.

• Tidsdisposition – innehåll i möten och under genomförandet.

• Dokumentation och redovisningar från möten och workshoppar.

• Logistik.

I ”innehållsspåret” ligger:
• Syftet och eventuella mål och hur de ska utvärderas.

• Scenariot med moment, momentbeskrivningar, ramfaktorer och inspel.

• Checklistor.

• På vilket sätt seminarieövningen ska organiseras – funktionsvis, aktörsvis etc.

Start

Uppdrag &
förplanering

Start-
möte

PK1 FPK2 PK3 UKÖ

9.1c

Att tänka på

4.2 

Att tänka på:

Som övningsledare behöver man hålla två spår samtidigt: dels agendan för övningens 
planering och genomförande, dels innehållet i övningen.

http://www.msb.se
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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. Har inte delsyften och eventuella 
mål tagits fram innan kan det göras under PK1.

Planeringskonferens 2
Inför den andra planeringskonferensen bör scenariogruppen ha fortsatt det 
arbete som påbörjats på PK1. Konferensens tyngdpunkt bör ligga på att arbeta 
med och förankra scenariot. Behov av experter för scenariot samt avdömningar 
behöver också identifieras. Vilken dokumentationsmodell ska användas under 
övningen? Behov av sekretess?

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. Följs strukturen i 
dessa blir också hela övningen belyst.

Vidare bör konferensen avhandla praktiska frågor kring genomförandet samt 
eventuella genomgångar. Som en sista åtgärd behöver en detaljplanering göras av 
tiden fram till övningen.

Exempel på dagordning vid planeringskonferens 1: 

• Övningsledningen presenterar eventuella uppdateringar sedan startmötet.

• Aktörerna presenterar vilka delar av sina organisationer som de tänker öva.

• Information om syfte och mål.

• Information om ramfaktorer.

• Workshop om scenario.

• Workshop om genomförandet och genomförandeschema (körschema).

Exempel på dagordning vid planeringskonferens 2: 

• Övningsledningen presenterar eventuella uppdateringar sedan förra planerings
konferensen.

• Aktörerna presenterar arbetsläget.

• Vilken dokumentationsmodell ska användas?

• Scenariogruppen redovisar arbetet med scenariot.

• Workshop om scenariots moment och inspel.

• Identifiera vilka funktioner som måste finnas i övningen och behovet av personal från 
aktörerna samt externa personer.

• Utvärderingsledaren presenterar en idé om hur övningen ska utvärderas.
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Exempel på dagordning vid planeringskonferens 3: 

• Övningsledningen presenterar eventuella uppdateringar sedan förra planerings
konferensen.

• Aktörerna presenterar arbetsläget.

• Genomgång av inspel. 

• Genomgång av ramfaktorer och ramfakta som ska behandlas som variationer på 
lämplig plats i inspelslistan.

• Identifiera kunskap och annat som krävs för att övningen ska kunna ge de resultat  
och täcka de behov som önskats. Behoven kan täckas av experter.

Att tänka på

4.2 

Att tänka på:

Fram till övningens genomförande är det ett antal saker som behöver säkerställas. 

• Tiden för själva övningsgenomförandet.

• Vilka deltagare som kan komma till övningen, när de gör det och hur länge de stannar.

• Lokalen och de begränsningar som den kan innebära för övningsgenomförandet.

• Övriga eventuella resursbrister.

• Förbered alternativa lösningar för de moment under övningen som kan vara  
problematiska.
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4. Övningsdokumentation

4.1 Utgivning av dokument
Övningens olika dokument ges ut i den ordning som bild 2 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.

Bild 2. Tidslinjal med övningsdokumentationen i kronologisk ordning.

Observera att en övningssambandskatalog kan användas i en distribuerad semina-
rieövning, i övrigt räcker det med en presentation av de övande.

4.2 Grundläggande dokument
I tabell 1 återges de grundläggande dokumenten som upprättas vid en seminarie-
övning.

DOKUMENT

Inbjudan till övningen

Övningsbestämmelser för planeringen

Övningsbestämmelser för genomförandet

Övningsledningsbestämmelser

Utvärderingsenkät

Utvärderingsrapport

Tabell 1. Förteckning över grundläggande dokument som upprättas vid en seminarieövning.  
Exempel finns på www.msb.se.
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http://www.msb.se
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4.3 Scenariodokument

DOKUMENT

Inbjudan till scenariomöte/n

Scenariobeskrivning

Momentbeskrivning

Mallar för avdömningar

Tabell 2. Förteckning över scenariodokument som upprättas vid en seminarieövning.

På www.msb.se finns också exempel på dokument som används vid distribuerad 
seminarieövning samt seminarieövning i fältmiljö.

4.4 Dokumentation vid genomförandet
Dokumentationen under övningen är bra att förbereda innan – hur det är tänkt 
att fungera under övningen, hur den ska omhändertas efter övningen och slut-
ligen vad som ska redovisas. 

I en seminarieövning kan öppet eller dolt protokoll användas. Med öppet proto-
koll menas att aktörerna ser det som dokumenteras, medan det andra alternativet 
är dolt för deltagarna under övningens gång, dvs. en eller flera personer antecknar 
utan att redovisa under övningens gång.

Protokollet från övningen kommer att utgöra den största källan till utvärderings-
rapporten. 

Utöver själva protokollet kan whiteboard, planscher, digitalkameror, interaktiva 
skrivtavlor m.m. användas.

I grundboken finns en mer detaljerad beskrivning av syfte och målarbete. Valet 
att lägga fördjupningen av detta ämne i grundboken är p.g.a. att målarbetet är 
gemensamt, oavsett övningsformat. 

Öppet protokoll

Den öppna dokumentationsmallen består här av ett antal frågor i form av löpande 
text eller tabeller. Några alternativa sätt att strukturera frågorna i ett öppet 
protokoll är med hjälp av:

• En serie av frågor som successivt besvaras i gruppen och där varje fråga endast 
besvaras en gång. Skrivs vanligen som löpande text. 

• En serie av frågor som aktörerna återkommer till flera gånger. Denna struktur 
kan användas för att jämföra olika alternativ i samma situation, eller för att 

http://www.msb.se
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se på samma alternativ i en serie av liknande situationer. Förutsättningarna 
förändras, men frågorna kvarstår. Frågorna beskriver då de viktigaste sakerna 
som ska belysas och besvaras. Skrivs ofta i tabellform. 

• Ett fåtal sammanfattande frågor som besvaras gemensamt efter en längre, 
gemensam och mindre strukturerad diskussion. Skrivs som löpande text. 

• En kombination av ovanstående punkter.

Ett öppet protokoll bör vara väl förberett och läggas upp så att det inte motver-
kar det planerade övningsgenomförandet, utan istället stödjer det. 

Frågor och form måste hänga ihop med hur diskussionerna (momenten) i övningen 
är planerade att genomföras. Spelledaren ser anteckningarna som nedtecknas 
och hur dokumentationen framåtskrider och kan anpassa diskussionerna efter 
detta. Oklarheter kan klaras upp och diskussionerna kan bromsas eller repeteras 
om dokumentatören inte hunnit få med allt, eller om diskussionerna varit för 
otydliga för att det ska vara klart vad man kommit fram till. Med ett öppet proto-
koll ges aktörerna stora möjligheter att ge synpunkter, komplettera och påverka 
det som dokumenteras i övningen.

Dolt protokoll

Med dolt protokoll menas här att aktörerna inte ser dokumentationen när den 
skrivs under spelet. Den som sköter dokumentationen har stor frihet att bestämma 
hur det dolda protokollet ska genomföras vad gäller struktur, innehåll och form. 

Dold dokumentation av diskussioner, slutsatser och annat är enklare och tar 
mindre tid från övningsgenomförandet än om dokumentationen är öppen. Aktör-
erna riskerar inte att distraheras av det som skrivs, samtidigt som dokumenta-
tören har större frihet att anteckna. 

Ett dolt protokoll är ett bra alternativ om man vill att de diskussioner som ska 
föras ska vara öppna och ostyrda. 

Risken är dock stor att de anteckningar som görs inte är korrekta och att de färgas 
av dokumentatören. Stora krav ställs därför på den som dokumenterar att kunna 
bedöma vad som är viktigt att ta med och att han/hon har ett nära samspel med 
spelledaren. Dokumentatören bör ställa kontrollfrågor och be om sammanfatt-
ningar, annars finns en risk för att centrala saker missas då spelledaren inte själv 
ser det som antecknas.

Ett sätt att kvalitetssäkra dokumentationen är att redovisa den efteråt så de del-
tagande aktörerna har möjlighet att lämna synpunkter.

Moment 1
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Val av dokumentationssätt och form
Som stöd för hur dokumentationsdelen av övningsverksamheten ska hanteras 
kan man fundera över följande.

• Vad ska dokumentationen användas till efter övningen? Är det endast 
slutsatserna som ska tas vidare i arbetet och exempelvis utgöra grund för 
utvecklingsområden? Ska dokumentationen vara i form av stödord, löpande 
anteckningar eller omarbetad till vanlig läsbar text med förklaringar och 
tillägg i efterhand?

• Är det önskvärt och finns det tid för aktörerna att kunna lämna synpunkter 
och andra korrekturförslag på dokumentationen efter övningen?

• Vad ska dokumenteras? Vad ska inte dokumenteras?

• Vad ska dokumentationen användas till under övningen? Är det önskvärt att 
dokumentationen ska styra diskussionerna, eller ska diskussionerna vara fria 
och obundna?

• Vem ansvarar för att färdigställa den slutliga och samlade dokumentationen 
från övningen? Är det övningsledningen eller någon annan?

Utifrån dessa frågor kan beslut tas om:

• vem som gör vad före, under och efter övningen.

• vilken dokumentation som ska ske öppet respektive dolt.

• hur övningsledningen ska kombinera valt dokumentationssätt med verktyg 
som tavla, block, smartboard m.m.

• hur övriga metodaspekter, såsom typ av frågor, hantering av osäkerheter, 
kunskapsluckor m.m. ska hanteras.

• behovet av kompletterande stöd för dokumentationen, t.ex. en person som 
kan anteckna allt som sägs.

På www.msb.se finns exempel på mallar för framtagande av protokoll.

Färdigställande av dokumentationen
Det är viktigt att övningsledningen har kommit överens med övningsansvarig 
om vilken kvalitet och form den dokumentation som övningsledningen överlämnar 
ska ha och vad den ska innehålla.

Övningsledningen och övningsansvarig bör efter avslutad övning gemensamt 
diskutera igenom och se över tidigare önskemål om dokumentation. Man utgår 
då från den tidigare dokumentationsplanen.

Att göra anteckningarna från ett öppet protokoll läsbara som minnesanteckningar 
för projektets vidare arbete kräver vanligen ingen större arbetsinsats. Ska en annan 
struktur skapas än det öppna protokollet och texten omarbetas till löpande och 
sammanhängande text krävs en avsevärt större arbetsinsats. 

http://www.msb.se
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Syfte och mål
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5. Syfte och mål

5.1 Syfte
Syftet är övergripande i en seminarieövning, då det inte alltid går att formulera 
mål. Resultaten från genomförda seminarieövningar kan komma att utgöra under-
lag för mål i framtida övningar.

Det övergripande syftet behöver formuleras innan övningsformat väljs. Det är 
syftet som ska styra valet av övningsformat.

En seminarieövning kan ha flera syften, s.k. kombinerade syften. Även delsyften 
kan formuleras för t.ex. de olika momenten.

5.2 Mål
Vid seminarieövningar kan man medvetet avstå från att formulera mål och i stället 
koncentrera sig på att ta fram relevanta syften. Detta måste förklaras, eftersom 
vi tidigare betonat vikten av att just formulera övningsmål.

Den främsta orsaken till att avstå från målformuleringsarbetet är att övnings-
formatet seminarieövning inte syftar till att öva förmågor. 

Aktörerna som deltar i en seminarieövning är inte alltid rätt bemannade och 
organiserade, eftersom övningen kan ha riktade eller begränsade målgrupper, 
till exempel beslutsfattare eller kommunikatörer. 

Vidare befinner sig aktörerna inte på sina ordinarie ledningsplatser, i vart fall 
inte vid traditionella seminarieövningar. Om seminarieövningen är distribuerad 
är så fallet, men scenariot är inte uppbyggt för att aktörerna ska interagera med 
varandra. Slutsatsen av detta resonemang blir därför att det inte är relevant att 
bedöma en aktörs förmåga vid seminarieövningar.

Om man ändå väljer att formulera mål blir dessa ofta individbaserade och svåra 
att utvärdera och deltagarna får värdera måluppfyllelsen genom självskattning.

Att tänka på

4.2 

Att tänka på:

I grundboken finns en mer detaljerad beskrivning av syfte och målarbete. Valet att 
lägga fördjupningen av detta ämne i grundboken är p.g.a. att målarbetet är gemen
samt, oavsett övningsformat. 

Exempel på övergripande syften vid en seminarieövning:

• Att identifiera underlag som saknas för vidareutveckling av beredskapsplanering.

• Att öka aktörernas krisberedskapsförmåga. 

• Att identifiera problemområden.

• Att bygga upp aktörers kunskap.

• Att förbereda för fortsatt arbete.

• Att undersöka förutsättningarna att ta emot stora mängder materiel på en given plats.
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6. Scenarioarbete

En seminarieövning för samman flera expertområden för att gemensamt belysa 
och analysera ett problem och där scenariot är en viktig beståndsdel. 

Scenariot utgör utgångspunkt för seminarieövningens diskussioner.

Scenariot är ett verktyg både för att ge spårbarhet och referensram åt resultaten, 
men det skapar även en ram och en gemensam föreställningsvärld för de grupp-
diskussioner som genomförs. Scenariot är också ett viktigt verktyg för diskussio-
ner med aktörerna inför övningen, bland annat vad gäller tolkningen av uppgiften, 
problemställningar m.m.

För att skapa ett scenario bör man ställa sig följande frågor:

• Vilka förmågor vill man belysa med övningen?

• Ska scenariot användas för andra ändamål utöver själva övningen?

• Vad är det som ska diskuteras (nedbrutet ämne, förmåga på frågenivå eller 
motsvarande)?

• I vilket sammanhang (miljö) ska diskussionerna föras?

• Vilka andra resurser (tredje part, befolkning, andra myndigheter, infrastruktur) 
eller händelser bör vara inblandade för att de beslutsnivåer och organisationer 
som ska vara med ska få en bra övning?

• Vilka beslutsnivåer och organisationer behöver övningsledningen bidra med 
till scenariot för att få rätt detaljnivå och innehåll i diskussionerna?

• Vilka faktorer har stor påverkan på hur problemet hanteras och är relevanta 
med hänsyn till övningens mål?

• Hur ska övningen drivas? Ska det ske genom inspel, och i så fall vilken typ? 
Genom ett eller flera moment?

• Hur mycket tid och resurser finns till förfogande för arbetet?

• Finns tidigare scenariobeskrivningar att utgå ifrån?

Övningens scenario kan vara både statiskt (scenariot är beslutat i förväg och ändras 
inte utifrån aktörernas beslut och åtgärder) och dynamiskt (scenariot uppdateras 
mellan varje moment baserat på vilka beslut och åtgärder som vidtas). Den sist-
nämnda formen kräver dock en betydligt större arbetsinsats av övningsledningen. 
Scenariot kan också variera i tid så att inspelen omfattar olika frågeställningar 
som sker med olika tidsintervaller, till exempel larm- och uppstartsskede, ett 
hanterandeskede och ett saneringsskede.

Scenariot kan under övningen principiellt hanteras på tre olika sätt: 

• Som en statisk momentbeskrivning.

• Som en serie av statiska momentbeskrivningar.

• Som momentbeskrivningar som successivt utvecklas med hjälp av inspel 
såsom händelser, uppgifter, allmänna tidssteg eller annat. Denna form brukar 
benämnas som ett dynamiskt scenario.

Se exempel och förtydliganden på www.msb.se.

http://www.msb.se
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Statiskt scenario

Dynamiskt scenario

Nästa moment kan knyta an 
mot föregående eller �yttas 
i tid och rum. Momenten följer 
det övergripande syftet med 
övningen.

I det dynamiska scenariot har spelledaren en momentbeskrivning samt understödjande 
frågor till sin hjälp. 

Här är inte momenten tydligt 
indelade i början och slut och 
deltagarna är inte informerade 
om alla detaljer, för att få 
en sådan bred och öppen 
diskussion som möjligt. 

Spelledare lotsar deltagarna fram 
med hjälp av understödjande, 
tagna beslut och säkerställande 
frågor för att hålla diskussionen 
inom ramarna och gå mot målen. 
Momenten är inte beskrivna i detalj 
utan en indikation om att det är 
dags att gå vidare.

I denna form är dolt 
protokoll att föredra 
som dokumentationsmodell.

I denna form är öppet
protokoll den vanligaste 
dokumentationsformen. 
Dolt protokoll kan 
förekomma.

Moment
1

Moment
1

Moment
2

Moment
3

Moment
4

Moment
3

Moment
2

SYFTE
MÅL

En tydlig indelning i moment som 
har ett antal inspel knutna till sig. 
Momentet har en tydlig början 
och ett tydligt slut.

Moment
4

SYFTE
MÅL
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6.1 Scenariots delar 
Scenariots komponenter benämns som:

• Förhistoria.

• Orsaker och konsekvenser.

• Ramfaktorer och ramfakta.

• Händelse, moment och inspel.

Bild 3. Ett exempel på scenariots komponenter satta i ett tidssammanhang. Tidpunkten för övningsstart kan 
variera och ske före, under och efter orsak.

Ramfaktorer och ramfakta
Ramfaktorer är beskrivning av viktigare grunder och förutsättningar i scenariot 
som exempelvis aktörer, organisationer, resurser, aktuella lagrum etc. För att 
kunna analysera ett gemensamt problem måste bedömningar göras vad gäller 
vad olika aktiviteter/händelser m.m. i övningen innebär, vad som är möjligt och 
omöjligt, hur lång tid som går åt och vad utfallet blir av ett elavbrott, ett radio-
aktivt nedfall eller av en produktdialog inom en organisation. Ramfaktorer och 
ramfakta görs för att komma vidare i övningen eller för att dra slutsatser ur 
övningen. Ramfaktorerna och ramfakta skapas med hjälp av experter som utför 
s.k. expertbedömningar och avdömningsunderlag som beskriver utfall av olika 
aktiviteter. Vanliga typer av utfall är antal skadade/drabbade, resurser, tidsåtgång, 
samt informationsunderlag som beskriver egenskaper och exempelvis ekonomi 
hos de centrala aktörer, system etc. som behandlas i övningen.

Ramfakta är den verklighet som råder i övningens scenario och kan bestå av 
teknisk information, kartor, skisser, ritningar och andra fakta.

Vilka ramfaktorerna är och vad de innehåller och hur de ser ut bestäms utifrån 
övningens behov. 

MÅL

Ramfaktorer och ramfakta

11.1

Förhistoria

Orsak
Händelse

Moment

Inspel

Startläge

Tid
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o
n
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e
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r
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Förhistoria
Förhistorien kan bestå av uppgifter och förutsättningar som behövs för att skapa 
realism och aktualitet i scenariot. Förhistorian förklarar hur man har hamnat i 
scenariots händelser. Syftet är att skapa en ram kring scenariot som egentligen 
inte används under en problemfokuserad övning, men som ändå sparar tid åt 
övningen genom att förekomma perifera frågor och funderingar.

Orsak och konsekvenser
Orsak och konsekvenser är det som händer i övningens inledning och som medför 
att en eller flera aktörer påbörjar sin verksamhet.

Händelse, moment och inspel
Konsekvenserna hanteras i strukturen händelse, moment och inspel och är ett sätt 
att strukturera själva scenariot. I en seminarieövning är det vanligaste att man 
samlas runt en frågeställning i taget, och därför är nivån moment den vanligaste 
att arbetar utifrån, men det finns fall där en eller flera händelser också förekommer.

Händelse
En händelse är scenariots grundläggande byggsten. En övning kan bestå av en 
eller flera händelser, med eller utan samband dem emellan.

Moment
Övningens händelser får olika konsekvenser och dessa kallas för moment. En 
fördjupad beskrivning av händelseförloppets olika faser kallas för momentbe-
skrivningar. Beskrivningen ska ge möjlighet att skapa de situationer och mindre 
förlopp som kan vara intressanta för övningen att behandla.

Dessa rubriker kan finnas med i en momentbeskrivning för en seminarieövning:

• Rubrik på momentet. 

• En beskrivning av uppgifter och resurser i stort.

• Ett antal fördjupningar, t.ex. beröra aktörer, aktuella juridiska förutsättningar, 
en skiss som illustrerar skadeplatsen (eller motsvarande) med idéer till posi-
tioner på enheter, ev. kontaminerade områden, vindriktning, befolknings-
centra etc. 

Oftast går det inte att skapa ett moment där övningens alla frågor får svar. Detta 
kan lösas på olika sätt, men det enklaste är att dela upp övningens frågor eller 
ämnen för belysning i flera olika momentbeskrivningar. Varje momentbeskrivning 
ska då, tillsammans med ramfaktorer och ramfakta för aktuellt moment, beskriva 
och illustrera situationen på rätt detaljeringsnivå för frågan, samt ge ramen för 
diskussionerna under övningen. 

Momentbeskrivningar kan användas som bedömningsunderlag vad gäller effekter 
av vidtagna åtgärder, tidsåtgång m.m. Exempel kan vara hur lång tid det tar 
att reparera en bro, vilka resurser som krävs och vilken tid det tar att avspärra 
beredskapszonen vid ett kärnkraftverk, omloppstiden för ambulanser vid en 
specifik händelse m.m.
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Inspel
De drivande delarna, dvs. de som ska förändras i de tänkta diskussionerna, 
hanteras genom inspel, medan de delar som ligger som en fast ram beskrivs 
som en del av förutsättningarna, ramfaktorerna. Inspelen kan exempelvis vara 
förändringar i väderläget som aktörerna får reagera på, eller olika tidssteg eller 
tidsperspektiv som långt före, omedelbart före, under och efter samt långt efter. 
Inom dessa områden kan sedan strukturerade diskussionsstödjande nedbrytning-
ar göras, t.ex. händelsens utveckling under de olika tidsstegen. Det är viktigt att 
varje steg blir så tydligt att diskussionerna blir tillräckligt fokuserade, effektiva 
och målinriktade.

Bestäm om övningens diskussioner ska utgå från ett eller flera statiska moment, 
eller om man ska använda sig av ett dynamiskt scenario.

Inspel, understödjande frågor och säkerställande frågor
Inspelen är de övergripande frågor som ställs till aktörerna och som de ska diskutera. 
De anger samtidigt den nivå som övningsledningen önskar få frågan besvarad och 
uttryckt på. Används ett öppet protokoll ser aktörerna frågan framför sig. 

Exempel på inspel kan handla om:

• Vilka roller och ansvar har ni i detta skede?

• Vilken jurisdiktion gäller i detta skede?

• Vilka har ett initialt samverkansbehov här och nu?

• Hur påverkar mörker lösandet av denna uppgift?

Det kan vara svårt för aktörerna att besvara en fråga direkt. Ofta krävs ett bredare 
föregående resonemang där de resonerar sig fram till och formulerar svaret. De 
dolda frågor som hjälper till att driva denna diskussion framåt benämns under-
stödjande frågor. 

Exempel på understödjande frågor kan vara:

• Vad vet ni i det här läget?

• Vad händer först?

• Vilka är inblandade?

• Vilken roll har ni i relation till övriga aktörer?

• Vilka tidskrav styr lösandet av uppgiften?

• Vad är viktigast?

• Vad gör ni först?

• Vilka begränsningar finns det?

• Vad vill ni göra?

• Vad betyder regn för er?

• Vilka resurser förutom era egna har ni tillgång till?

• Vad får ni göra? Vad får ni inte göra?

Aktörerna ser inte dessa frågor, utan dem har spelledaren memorerat eller skrivit 
upp på det körschema som används under övningen.
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För att vara säker på att diskussionerna – och därmed svaren – på inspelen blir 
så breda som möjligt och att inga avgörande aspekter har glömts bort, kan så 
kallade säkerställande frågor användas. En säkerställande fråga är en strukturerad 
uppdelning av ett förlopp eller ett område som bör beaktas innan frågan har 
blivit allsidigt genomlyst. Dessa frågor är en sorts checklista. 

Exempel på säkerställande frågor kan vara:

• Före-, under- och efterperspektiv

• Ledningsfrågor – logistikfrågor

• Mark – luft – vatten – cyber

• Lokal – regional – nationell

• FN – NGO – Lokala

• Allmänhet – myndigheter – drabbade

• Sektorsansvar – områdesansvar

• Generella förmågor – specifika förmågor

Aktörerna ser inte dessa checklistor. Vanligen används samma säkerställande 
frågor för flera inspel.

Inspelslista
Inspelen bör struktureras i mallar inför övningen och bildar en inspelslista som 
är till stöd för spelledaren.

Mallar med frågor för ett öppet protokoll bör struktureras så att de stödjer spel-
ledaren i att leda diskussionerna. 

Hur ska frågorna i mallen formuleras? 

Konkreta frågor kan användas när spelledaren vet exakt vad som efterfrågas eller 
önskar smalna av frågan. Breda/öppna frågor eller endast ledord kan användas 
om problemet är oklart och aktörerna själva behöver konkretisera det hela. 
Genom det senare undviker man att styra gruppen i en riktning som kanske är 
felaktig, eller att fel saker diskuteras. 

Att tänka på

4.2 

Att tänka på:

Sammanfattningsvis har vi öppna inspel som ska besvaras för att övningens syfte och 
mål ska kunna nås, dolda, understödjande frågor som hjälper aktörerna att besvara 
frågan och slutligen dolda, säkerställande frågor som är en checklista som stödjer 
spelledaren i att bevaka att diskussionerna blir tillräckligt breda och att ingen viktig 
aspekt glöms bort.
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6.2 Expertstöd
En viktig del av övningsunderlaget utgörs av deltagarnas kompetens. Att få rätt 
deltagare är inte bara en förutsättning för övningen, utan avgörande för dess 
framgång.

Övningen för samman flera expertområden för att dessa gemensamt, i diskussioner, 
ska kunna belysa och analysera ett problem. Genom att tidigt identifiera vilka 
kompetensområden eller kunskaper som behövs för problemet kan man i nästa 
steg identifiera vilket behov av kunskap och därmed bl.a. experter som behövs 
för själva övningen. Experter kan ha kunskap om specifika resurser, sakområden, 
gällande lagrum etc.

Experter och andra deltagare kan delta i övningen för att:

• Lösa/belysa problemen som diskuteras i övningen.

• Bidra med bakgrundskunskap inför diskussionerna i övningen.

• Koordinera och överföra kunskaper till annan verksamhet.

• Lyssna av diskussionerna i syfte att få förståelse och underlag för att genomföra 
uppföljande arbete till stöd för övningens/projektets fortsatta verksamhet.

• Hjälpa övningsledningen/spelledaren i genomförandet av själva övningen.

Ibland kan det vara önskvärt att begränsa deltagandet i övningen av flera skäl. 
Därför är det viktigt att inte bara fråga sig vilka som ska delta, utan även vilka 
som inte ska göra det. Motiv för att begränsa deltagandet kan bl.a. vara sekretess, 
lokalens storlek, ekonomi, eller en medveten styrning av övningens fokus genom 
att endast ha med de experter som direkt behövs för att belysa problemområdet.

För att övningens diskussioner ska vara effektiva, bör aktörerna ha en gemensam 
bakgrundskunskap att utgå ifrån, exempelvis kunskap om organisationen, historik, 
begrepp, definitioner eller annat som krävs för att deltagarna ska kunna kommu
nicera med varandra under övningen med hög relevans och ett minimum av 
missförstånd.

9.2

ULExpert-
stöd



Genomförande
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7. Genomförande

7.1 Förberedelser
I en övning ska övningsledningen hjälpa aktörerna att nå syfte och mål. Aktörerna 
har olika expertområden och har därför inte samma betydelse, inflytande och 
ansvar i övningens olika delar. Samma delaktighet, ägarskap och kreativitet hos 
alla deltagare är kanske inte möjligt, och kanske inte heller eftersträvansvärt. 

I förberedelserna för genomförandet av övningen måste ett antal saker gås igenom 
och hanteras.

I avslutningsmomentet kan det även ingå en uppsummering med samtliga 
aktörer. Slutsatser som har dragits presenteras av övningsledningen och aktörerna 
får möjlighet att ge synpunkter på dessa och lyfta fram om de anser att något 
avgörande har förbisetts. Detta kan vara ett sätt att vid övningar, där man inte 
gått igenom den gemensamma dokumentationen under övningen, ändå uppnå 
ett visst mått av kvalitetssäkring, samtidigt som aktörerna får återredovisat att 
de faktiskt kom fram till något. Rubriker kan exempelvis vara ”sammanfattande 
slutsatser”, ”förslag till fortsatt arbete”.

Agendan kan komma att behöva justeras under övningens gång. Överväg att ha 
två agendor - en öppen för aktörerna där övningsstart och slut redovisas inkl. 
mattider och raster, samt en grov översikt av delarna. Den andra mer detaljerade 
agendan används av övningsledningen och där bör det finnas en tydlig och tids-
satt momentindelning som fungerar som stöd för övningsgenomförandet.

Helheten under övningen behöver fungera effektivt, och därför behöver spel-
ledaren hantera balansen mellan bl.a:

• raster och andra avbrotts längd och tillfällen

• diskussionernas framåtskridande och återkopplingar för läsning av anteck-
ningar och justering av dessa.

Agenda för övningsdagen:

Ett övningstillfälle kan läggas upp som följer. Punkterna utgör tillsammans grunden för 
att skapa en agenda för övningsdagen.

1. Inledning: gå igenom syfte, mål bakgrund m.m.

2. Kunskapsuppbyggande delar: presentationer som ger en gemensam kunskapsbas. 
Det övergripande scenariot kan presenteras med förklaring hur det kommer att 
delas upp.

3. Metod: skapa trygghet genom att gå igenom metod, dokumentationssätt, roller 
och ansvar under övningen.

4. Övningen: inleds med presentation av ramfaktorer och ramfakta.

5. Reflektioner över genomförandet.

6. Avslutning och sammanfattning: det fortsatta arbetet med resultaten från övning
en beskrivs, eventuella arbetsuppgifter (utvecklingsområden) fördelas, viktigare 
slutsatser från övningen sammanställs eller granskas, information om övningens 
fortsatta verksamhet delges och en utvärdering av övningen görs.
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• logiska delmoment/faser i övningen

• att tillgodose individuella behov och önskemål från aktörer för att kunna nå 
ställda mål

• olika grupparbetsformer

• aktörernas trivsel, uthållighet och engagemang.

Grunderna för spelledaren är att under övningen ligga steget före och överväga olika 
åtgärder på kort och lång sikt, för att med hänsyn till alla faktorer som nämnts 
ovan effektivast uppnå övningens olika mål och syften. Spelledaren har ansvar för 
att se till att spelet går framåt och vidta de åtgärder som krävs för detta. 

7.2 Roller
Övningsledare
Övningsledarens uppgift är att stödja spelledaren i att nyttja den begränsade 
övningstiden på bästa sätt för att nå övningens syften. För att lösa denna uppgift 
kan han eller hon:

• föra egna anteckningar för projektets behov och som komplement till doku-
mentatörens

• vid lämpliga tillfällen ställa kompletterande frågor till aktörerna

• vara beredd att stödja spelledaren med att göra avdömningar och prioriteringar 
vad gäller det fortsatta övningsgenomförandet

• stödja spelledaren i att bedöma vilka diskussioner som, ur projektets synpunkt, 
är värdefulla och ska få fortsätta, alt. bör avrundas eller avbrytas.

I övningsledarens roll ingår att redovisa övningens roll i projektet samt att vara 
värd för verksamheten. Det kan innebära att välkomna och avtacka deltagarna 
efter genomförd övning m.m. 

Att tänka på

4.2 

Att tänka på:

Deltagarnas namn

Om spelledaren vet vad aktörerna heter och vilken organisation de tillhör underlättar 
det bland annat ledningen av diskussionerna under övningen. Namnfrågan kan lösas 
med namnbrickor, namnskyltar eller att spelledaren har förberett en skiss som stöd för 
att hålla reda på alla aktörer.

En presentationsrunda där alla aktörer presenterar sig för varandra med namn, organi
sation och varför de deltar i övningen säkerställer att rätt aktörer är på plats

Dukning av lokalen

• Aktörerna bör enkelt kunna se varandra.

• Aktörerna ska hela tiden kunna se spelledaren när han/hon väljer att vara synlig.

• Aktörerna ska hela tiden kunna se den information de behöver för att kunna delta  
i diskussionerna.

• Aktörerna ska ha ett bord framför sig där de kan anteckna och placera diskussions
underlag.

• Spelledaren ska kunna se alla aktörerna.

• Dokumentatör och övningsledare/övningsansvarig ska sitta nära spelledaren så att 
de enkelt och diskret kan diskutera med varandra.

PL/ÖLPL/ÖL

9.2

Projekt/
övningsledare

PL/ÖLPL/ÖL
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Spelledare
Spelledarens uppgift är att driva övningen framåt mot de syften och mål som 
har fastställts under planeringsfasen. Spelledaren arbetsleder och koordinerar 
övningen bl.a. genom att:

• Leda diskussionerna så att de är effektiva i relation till mål och syften för 
övningen och se till att relevanta aktörer kommer till tals.

• Stödja dokumentatören så att dokumentationen blir komplett och återspeglar 
den genomförda övningen.

• Kommunicera med övningsledaren eller annan huvudmottagare för resultatet, 
så att omfattning och innehåll av diskussionerna ligger i linje med projektets 
syfte och ambition.

• Kontinuerligt utvärdera övningsgenomförandet i syfte att spara tid och bedöma 
möjligheterna att nå ställda mål. Förslag till förändringar i mål, upplägg och 
metodik förankras med övningsledaren.

• Administrera spelgenomförandet så att redovisningar, gruppdiskussioner, 
raster, m.m. genomförs vid rätt tillfälle och i lagom mängd.

• Vara strukturerad, objektiv, lugn, tydlig, artig och trevlig i kombination med 
lyhördhet för aktörernas önskemål, men samtidigt kunna bryta diskussioner 
när detta behövs.

• Kunna samarbeta med främst dokumentatören och projektledaren under 
pressade tidsförhållanden och när övningsförhållandena kräver improvisationer.

• Vid behov och under kortare perioder fungera som dokumentatör.

Utvärderingsledaren
Utvärderingsledaren utses i inledningen av planeringsprocessen och har som 
huvuduppgift att tänka utvärdering och planera så att övningen kan utvärderas. 
Vidare svarar utvärderingsledaren för att det tas fram en utvärderingsrapport 
efter övningen. Under genomförandet bör det finnas ett sekretariat som har till 
uppgift att dokumentera diskussioner och redovisningar som genomförs i plenum. 
Personer med uppgift att dokumentera kan även finnas utplacerade hos de olika 
grupperna när de diskuterar och förbereder redovisningar.

SL

9.2

Spelledare

SL

Att tänka på

4.2 

Att tänka på:

Att samspelet mellan speledaren och de övriga rollerna fungerar är viktigt för övningen. 
Tips på hur man kan göra finns bland exempel på www.msb.se.
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Dokumentatören
Dokumentatörens uppgift är att dokumentera det som ska dokumenteras gemen-
samt under övningen. För att lösa sin uppgift måste dokumentatören:

• Vara kunnig i aktuellt dokumentationsverktyg samtidigt som diskussioner 
förs. Kravet på förmåga beror på hur övningen och dokumentationen genom-
förs. Diskussionsanteckningar respektive sammanfattning av slutsatser ställer 
helt olika krav på dokumentationsförmåga.

• Stödja spelledaren i genomförandet så att dokumentatören kan lösa sina upp-
gifter och spelledaren inte glömmer bort viktiga saker.

• Med stöd av spelledaren kunna utveckla dokumentationsmallen med hänsyn 
till de behov som uppstår under spelet.

• Kunna omarbeta dokumentationen från förståelig anteckningsform till mer 
utvecklad text under pauser och efter genomförd övning.

• Kunna samarbeta med främst spelledaren under pressade tidsförhållanden.

• Eventuellt samarbeta med övriga dokumentatörer, övningsledare, med flera 
som ska delta i slutskrivningen av övningsdokumentationen.

Experter
Experternas uppgift är att stödja spelledaren och övningen med sin sakkunskap. 
För att lösa sin uppgift måste experterna:

• tillsammans täcka in de kompetensområden som behövs för övningen.

• kortfattat, men ändå tydligt, föra fram sin kunskap när de bedömer att den är 
relevant.

• kunna redogöra för hur olika aktörer, sektorer och tekniker agerar under 
övningen.

• stödja spelledaren med att göra avdömningar av sakförhållanden inom det 
egna expertområdet.

• själva föra de anteckningar som de behöver för eget bruk (som ett komple-
ment till dokumentatörens anteckningar).

Övriga
Övriga aktörer kan ha väldigt skilda uppgifter eller behov. Exempel på vanliga 
uppgifter är:

• att överföra slutsatser m.m. till annat närliggande projekt eller organisation.

• att utföra egen kompetensutveckling genom att i huvudsak lyssna av de diskus-
sioner som förs under spelet.

• att observera och inhämta metoderfarenheter för annan organisations räkning.

Bild 4. Genomförande organisation för en seminarieövning.

9.2

ULExpert

Övningsledare
Spelledning

Övande

ExperterDokumentatör

9.2

MediaDOK
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7.3 Att leda diskussioner under övning
I en seminarieövning är diskussionen mellan de delatagande aktörerna central 
och spelledarens agerande av stor vikt.

Inledningsvis bör spelledaren informera hur diskussionerna kommer att gå till 
och om talarordningen är styrd av spelledaren utifrån, t.ex. genom handupp-
räckning eller om ordet är fritt, dvs. att den som har något att säga gör det efter 
egen bedömning. 

För att få ut mesta möjliga resultat av diskussionerna är det viktigt att alla agerar 
utifrån sina tilldelade roller. Även om spelledaren är insatt i det område som 
diskuteras får han eller hon inte dominera genom att samtidigt vara expert. Är 
spel ledaren kunnig inom området, nyttjas detta på bästa sätt genom att ställa 
initierade frågor till experterna och de andra deltagarna. Risken med att spel-
ledaren agerar för mycket som expert är att övriga blir avvaktande och passiva 
och att deras kunskap inte kommer till användning.

Spelledaren bör också vara uppmärksam på sitt kroppsspråk. Att t.ex. titta på 
klockan kan tolkas som ointresse. Vissa personer kan också vara känsliga för om 
spelledaren vänder ryggen mot dem när de talar även om syftet är att anteckna 
det som sägs på tavlan. 

Fel riktning
Ibland kan diskussionerna ta en annan riktning än vad som är önskvärt, vilket 
kan resultera i att de inte leder mot syfte och mål i övningen. Då behöver spel-
ledaren gå in och hantera detta. Det kan göra på olika sätt.

• Fånga talarens uppmärksamhet och be honom/henne sammanfatta sina viktiga 
punkter, alternativt avbryta och säga att inlägget måste avslutas för att gå 
vidare till nästa punkt.

• Överför fokus till annan aktör, gå in vid andningspaus, tacka och fråga om nå-
gon annan har reflektioner på det som sagts, eller fråga annan individ direkt.

• Ibland kan det visa sig vara effektivt att inledningsvis låta någon prata av sig 
(för att visa på sina erfarenheter eller att etablera sig i gruppen). På det sättet 
kan man senare styra diskussionen hårdare.

Avbryta
Aktörer som avbryter andra aktörer eller på annat oönskat sätt försöker ta över 
talarrollen skapar osäkerhet i gruppen och försvagar spelledarens roll som dis-
kussionsledare. Diskussionerna blir därmed sannolikt mindre målinriktade, alla 
kommer inte till tals, man förlorar tid och verksamheten leder inte mot övningens 
syfte och mål. Spelledaren har ett ansvar att en röd tråd följs och att hantera om 
talarordningen inte följs, t.ex. genom att:

• Hålla fokus på den som har ordet och inte ge uppmärksamhet till dem som 
försöker avbryta.

• Ge stoppsignal med handen och säg ”vänta” eller ”vänta, det blir snart din tur” 
eller ”ett ögonblick” eller något liknande, kort, tydligt och artigt. Titta sedan 
åter på den som håller på och talar. Det är viktigt att spelledaren sköter detta 
så snabbt och smidigt att aktörerna inte förlorar fokus på den som ska tala.

Tidsåtgång Uppdraget Att tänka på Ekonomi

Överens-
kommelse

Belastning
på samhället

Dokumentation Sekretess

Bemanning
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Ordningsfrämjande åtgärder
För att ovanstående åtgärder ska fungera behöver spelledarens roll som diskus-
sionsledare vara etablerad hos aktörerna. För att stärka rollen och motverka 
att diskussionerna tappar fokus och därmed förlorar effektivitet, kan ett antal 
åtgärder vidtas, beroende på hur allvarlig situationen är. Exempel på ordnings-
främjande åtgärder är att:

• Påminna om vilka regler som gäller för att få ordet och förklara hur det är 
tänkt att fungera och varför. 

• Införa strängare regler, som exempelvis handuppräckning istället för fri 
diskussion.

• Byta arbetsmetod, t.ex. parvisa diskussioner.

• Lägga in en rast där spelledaren talar med vederbörande.

• Är beteendet utbrett i gruppen kan en längre rast (20 min) vara lämplig för 
att bryta den onda cirkel som aktörerna har hamnat i. Efter rasten återtar 
spelledaren kontrollen över diskussionerna genom att repetera eller utöka de 
regler som gäller. Önskas extra stöd i detta kan spelledaren tala med några 
mer tongivande personer hos aktörerna och be dem hjälpa till att följa reglerna 
eller föreslå annan metod. Allt agerande ska ske på ett så smidigt sätt att ingen 
irritation eller dylikt skapas, som försvårar för aktörerna och spelledaren att 
fortsätta den planerade verksamheten.

Tysta deltagare
Ibland vill eller kan inte gruppen börja diskutera en fråga som ställs, utan alla 
aktörer sitter tysta och avvaktande. Spelledaren kan då öppna upp diskussio-
nerna med hjälp av förslag till slutsatser eller andra påståenden som gruppen 
behöver reagera på. Aktörerna måste då börja agera och diskussionen är igång. 
Spelledaren kan också använda sig av sina understödjande frågor för att hjälpa 
igång aktörerna.

Parvisa diskussioner med efterföljande kort redovisning kan vara ett annat verk-
tyg för att få aktörerna att börja agera. Det avdelas då specifik tid för att diskutera 
frågan. Oklarheter måste klaras ut för att paren ska kunna börja arbeta och helt 
plötsligt ligger ansvaret för eventuella resultat inte längre på spelledaren, utan 
på de enskilda i gruppen. Det blir då svårare att som individ vara passiv och vänta 
på att någon annan tar initiativet.

Frustrerade deltagare
Det kan hända att aktörerna känner sig frustrerade, missförstådda, överkörda i 
diskussionerna eller bara dåligt behandlade i största allmänhet. Oavsett om dessa 
känslor är välgrundade eller inte, så kan de i förlängningen påverka övningen. 
Aktörerna kan på grund av sina känslor bli aggressiva, passiva eller uppgivna och 
genom sitt agerande påverka resten av deltagarna. 

Genom observationer av aktörernas reaktioner under diskussionerna och när 
de får respons av spelledaren eller av andra aktörer, kan tecken på denna typ av 
känslor observeras. 

En enkel åtgärd är att fråga vederbörande efter hans/hennes tankar eller hur 
han/hon ser på, eller känner för frågan eller diskussionen.
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7.4 Arbeta i grupper, organiserande av övning
Samlad grupp
Ibland kan det vara lämpligt att ändra arbetsformer under övningen. Flera olika 
arbetsformer kan skapas beroende på hur aktörerna arbetar i relation till varandra. 
Ett enkelt sätt att variera arbetsform är att i samma lokal, efter en gemensam 
diskussion, dela in deltagarna i mindre grupper.

En samlad grupp kan växla mellan att arbeta i mindre grupper och i hela gruppen. 
Arbete i mindre grupper kan ske genom:

• att varje aktör funderar enskilt på en fråga

• att aktörerna delas in i grupper, som de sitter, där ett fåtal aktörer diskuterar 
gemensamt.

Efter diskussionerna i den mindre gruppen kan antingen en gemensam öppen 
diskussion (korta redogörelser) av vad aktörerna kommit fram till genomföras, 
eller så övergår arbetet till nästa moment.

Att genomföra diskussioner i mindre grupper i samma lokal kan vara lämpligt när:

• aktörerna behöver stöd för att våga börja prata

• aktörer inte är så aktiva som är önskvärt

• alla aktörers åsikter inte kommer fram

• aktörerna behöver stimuleras genom växling av arbetssätt

• alla aktörer själva behöver reflektera över problemet för att gruppen ska 
kunna diskutera bättre sedan. Momentet sparar då sammantaget tid

• det är önskvärt att aktörerna blir mer bekanta med varandra

• spelledaren vill spara tid vid genomförandet av vissa moment, t.ex vid gruppens 
sammanfattning av de viktigaste resultaten.

Valet av gruppstorlek beror på flera faktorer:

• Hur aktörerna är placerade i rummet när indelningen ska ske.

• Uppgiftens karaktär.

• Hur redovisningen ska gå till.

• Tillgänglig tid (antal grupper som hinner redovisa).

• Aktörernas personliga egenskaper, sociala förmåga m.m.

• Krav på dokumentation och form för detta.

Den ordning i vilken grupperna redovisar är inte självklar utan värd att reflektera 
över. Rimligt är att ta grupperna i någon ordningsföljd utifrån hur de är placerade. 
Uppgiftens karaktär påverkar om första gruppen ska vara den med mer tystlåtna 
och avvaktande individer, eller de mer verbala och diskussionsbenägna. Har 
någon deltagare ”högre rang/status” än de andra, kan detta påverka vad de andra 
säger. Grupper med sådana medlemmar bör därför yttra sig efter, eller i slutet av 
redovisningarna, så att deras åsikter inte hämmar eller styr de övrigas uttalanden.

Använd således de mer aktiva för att starta diskussionen om knepiga uppgifter, 
för fram de mer tystlåtna när uppgiften är tydlig och du vet att de har något att 
säga samt lägg in personer med ”hög status” sent i redovisningarna. Detta bör ske 
så att ingen av aktörerna känner sig utpekade, utan känner att de får förtroende 
för spelledaren och processen.
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Delad grupp
Med delad grupp avses, som tidigare nämnts, en övning där aktörerna tidvis eller 
hela tiden arbetar åtskilt.

En vanlig organisationsform är att spelledaren tillsammans med lokala övnings-
ledare och eventuellt metodstöd utgör övningsledningen för aktören under 
övningen. I övningsledningen kan kompletterande central kompetens ingå, som 
exempelvis person/er med god kunskap om övningsmetodik och juridiska grunder. 
I varje delgrupp (enskild aktör) leder lokal övningsledare diskussionerna med 
stöd av metodstödet, som även dokumenterar aktörens arbete.

Centrala övningsledningen och spelledaren inriktar och leder diskussionerna 
med stöd av mallar och övningsfrågor, som beskrivits tidigare.

När aktörerna är samlade, leder spelledaren verksamheten. Att leda diskussioner 
i en delad grupp sker enligt samma principer som också beskrivits tidigare. Hur 
resultaten från aktörerna ska föras samman till ett samlat resultat begränsar 
dock vanligen diskussionsledarens handlingsfrihet. Används samma arbetsmallar 
för alla delgrupper (aktörer) måste naturligtvis dessa följas. Behov av förändringar 
i mallen tar lokal övningsledare med spelledaren.

Matrisgrupp
Redovisningar av gruppens resultat kan ske muntligt och/eller genom skriftliga 
svar. Exempel på en kombination av dessa är när grupper om två personer i ett 
första steg tar fram förslag på lösningar av ett visst problem. Förslagen skrivs 
ned av gruppen enligt en given mall. I nästa steg skapas grupper om tre personer 
(en person ur varje grupp) för att värdera förslagen. Alla nya grupper består då av 
nya medlemmar. De förslag till lösning som dessa varit med om att ta fram i sin 
tidigare grupp värderas då gemensamt i den nya gruppen, som både har insikt i 
förslagen och kan ha en kritisk funktion, bland annat grundat på de diskussioner 
som medlemmarna fört i sina tidigare grupper.

7.5 Att tänka på när det inte går som man vill
Det finns flera orsaker till varför en övning inte får det resultat som önskats. 
Eftersom övningen baserar sig på aktörernas kunskap och agerande, handlar 
detta till stor del om övningens deltagande aktörer, men det kan även handla 
om andra saker. Några fallgropar är:

• Viktigare kompetenser saknas bland aktörerna utan att man är medveten 
om detta.

• En viktig aspekt för att ”lösa problemet” saknas, vilket medför att förslag på 
lösningar eller motsvarande bara avser en del av problembilden. Ett vanligt 
misstag är här att inte beakta långsiktiga konsekvenser eller indirekta effekter 
av ett agerande.

• Deltagarna har en bestämd uppfattning om företeelser i övningen i förväg, 
som de är ovilliga att ompröva. 

• Deltagarna har före övningen (medvetet eller omedvetet) bestämt vilket 
resultatet ska bli.

• Vissa deltagare utövar osaklig påverkan (särintressen) på utfall, resultat  
och slutsatser.

• Spelledaren eller annan persons agerande gör att övningen i praktiken  
kommer att åskådliggöra den egna uppfattningen istället för experternas.
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För att hantera flertalet av dessa fallgropar krävs att övningsledningen är tydlig 
med instruktionerna inför övningen, är observant under övningens diskussioner 
samt vidtar de åtgärder som krävs för att använda aktörernas samlade kunskap 
på bästa sätt.

Övningen medför också vissa risker som kan få stora konsekvenser om de inte 
hanteras på ett medvetet sätt. Några av dessa risker kan vara att:

• Slutsatsernas validitet utanför övningen inte granskas utan antas vara allmän-
giltiga.

• Resultaten från övningen överförs, utan kontroll, till den verkliga världen.

För att hantera dessa är det viktigt att notera antaganden, diskutera slutsatser-
nas allmängiltighet under övningen och notera när gruppen inte har tillräcklig 
kompetens att besvara en fråga. Antaganden, obesvarade frågor m.m. kan sedan 
kontrolleras med hjälp av andra experter, fältförsök, referenslitteratur etc.

Att tänka på

4.2 

Några ledord som kan vara till stöd under övningsverksamheten är:

• Dialog med beställaren för att enas om syften, förväntningar och mål.

• Gör beställaren delaktig, och därmed medansvarig, före, under och efter övningen.

• Se till att få relevanta och rätt förberedda aktörer (före, under och efter).

• Strukturerat och enkelt.

• Spara tid under genomförandet. Hitta kloka och begripliga genvägar. Bryt artigt och 
diskret diskussioner när de ”har nått i mål”. Kan ämnet för diskussionen inte lösas på 
plats, så bryt i tid och notera frågan för fortsatt diskussion.

• Den och de som vet vad som ska dokumenteras för sitt personliga behov dokumen
terar detta själva. Detta görs som individens eget komplement till den gemensamma 
dokumentationen.



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. En utvärdering av en seminarieövning skiljer 
sig något från utvärdering av de övriga övningsformaten, främst om det inte 
har formulerats några mål för övningen. 

8.1 Utvärderingsorganisation
Organisationen för utvärderingen leds av utvärderingsledaren. Utvärderings-
ledarens uppgift är att planera så att övningen kan utvärderas. Vidare svarar 
utvärderingsledaren för att det tas fram en utvärderingsrapport efter övningen.

Under genomförandet bör det finnas ett sekretariat som har till uppgift att doku-
mentera diskussioner och redovisningar som genomförs i plenum. Personer med 
uppgift att dokumentera kan även finnas utplacerade hos de olika grupperna när 
de diskuterar och förbereder redovisningar.

8.2 Utvärderingsunderlag
En seminarieövning genererar ett underlag som kan användas när utvärderings-
rapporten ska skrivas. 

Dokumentation
Dokumentationen från en seminarieövning består främst av anteckningar från 
diskussioner och redovisningar av övningens olika moment. Om övningen genom-
förs på en gemensam plats, kan ett öppet eller dolt protokoll användas. Är 
övningen distribuerad, måste varje aktör lämna in en skriftlig dokumentation 
till utvärderingsledaren.

Bedömning av måluppfyllnad
Som tidigare nämnts skiljer sig bedömningen av måluppfyllnad i en seminarie-
övning från andra övningsformat. Övningsformatet stödjer inte att förmågor 
övas, varför eventuella mål formuleras på individnivå. För att bedöma målupp-
fyllnaden kan ett prov eller test genomföras av de övande, men vanligare är då 
att de får göra en självskattning av måluppfyllnaden.

Exempel på målformulering och tillhörande enkel självskattning av måluppfyllnaden:

Mål: Övningsdeltagarna har kännedom om planeringsförutsättningar och ansvars
fördelningen mellan olika aktörer vid en influensapandemi.

Självskattningsfråga: Anser du att du fått kännedom om planeringsförutsättningar  
och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer vid en influensapandemi?

 Ja

 Nej

 Oförändrad (hade detta redan före övningen)

 Vet ej
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8.3 Utvärderingsrapporten
Läs i metodhäfte Utvärdering av övning hur en utvärderingsrapport tas fram och 
struktureras.

Att tänka på

4.2 

Att tänka på:

Eftersom det är individer som representerar sin organisation i en seminarieövning är 
kunskapsöverföringen från övningen central. Hur förmedlas erfarenheter och kunskaper 
hos individerna tillbaka till respektive organisation efter avslutad övning?
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