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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 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 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. MSB Nationell Övningsplan Publikationsnummer MSB417.
2. 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, 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 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
krisberedskapsövning.
• Vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska planera en
krisberedskapsövning.
• Den ska vara normgivande avseende nomenklatur och metodik inom
krishanteringsövningar.
• Den ska fungera som checklista och stöd för planerings- genomförandeoch utvärderingsfaserna.
Syftet med detta metodhäfte är att utgöra ett stöd för dem som ska delta i
planeringsarbetet inför en funktionsövning.

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 kopplat 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. Textavsnitt kan upprepas från grundboken i metodhäftena.
Materialet är inte tänkt att läsas från pärm till pärm utan fungera som ett uppslagsverk.
Ett område som är oberoende av vilket övningsformat man väljer är kapitlet om
Syfte och målformulering. Detta förklaras mer i detalj i grundboken. Oavsett vilket
metodhäfte som används kommer målkapitlet i grundboken att vara centralt.
I detta metodhäfte går vi igenom planering, genomförande och utvärdering av
funktionsövningar.
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Funktionsövningar
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2. Funktionsövningar
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.

Funktionsövning

2.1 Övningsformatet

START
4.2

Funktionsövningar är ett samlingsbegrepp för övningar som prövar en eller flera
funktioner hos en aktör. Det kan gälla både teknik, organisation och förmågor.
Samlingsbegreppet är inte ett renodlat övningsformat, då dessa mer handlar om
vad som ska övas än om hur övningen ska genomföras. Vi har ändå valt att ge ut
ett metodhäfte då denna typ av övningar genomförs i stor omfattning.
Funktionsövningar kännetecknas av att deltagarna praktiskt genomför ett eller
flera moment som ingår i till exempel en beredskapsplan.

6.4
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2.2 Syfte med funktionsövning
Syftet med en funktionsövning kan vara att
• pröva larmplaner
• pröva uppstart av olika funktioner eller hela staber
• pröva sambandssystem
• pröva ny metodik i arbetet, till exempel stabsarbete
• pröva enskilda arbetsmoment som ingår i större sammanhang
• pröva beslutsprocesser inom och mellan organisationer
• pröva delmängder (tydligt avgränsade delar) av en plan, funktion eller teknik
• regelbundet och efter uppdatering pröva checklistor och delplaner ur beredskapsplanen samt kontrollera att användarna förstår instruktionerna.
Funktionsövningar i sig är inte speciellt resurskrävande, vare sig i planeringen
eller i genomförandet. Funktionsövningar kan genomföras självständigt eller
som en del inför en större övning, främst simuleringsövning med motspel eller
övning med fältenheter. I de två sistnämnda fallen planeras de med fördel inom
ramen för planeringsorganisationen, kanske som en egen planeringsgrupp
(delprojekt).

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 1. De olika övningsformaten och hur de kan genomföras.
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2.3 Exempel på funktionsövningar
Att tänka på:

Att tänka på

Vid funktionsövningar är gränsen mellan träning och övning hårfin. Funktionsövningens
övergripande syfte är att förbereda både individer och aktörer inför en övning, eller
åtminstone en förmåga som senare ska prövas i en övning. Alla som kan hamna i en
övningssituation behöver en grundläggande utbildning för att klara sin funktion i staben.

Detta metodhäfte kommer att avhandla fem olika funktionsövningar:
• larmövning
• startövning
• sambandsövning
• stabsövning
• momentövning.

Larmövning

4.2

Den vanligaste funktionsövningen är troligtvis larmövningen. Den kan genomföras
som en enskild övning, men även utgöra startskottet för andra övningsformat.
En larmövning kan genomföras för att pröva en aktörsgemensam larmlista, till
exempel SOS Alarm larmar enligt larmplan för kärnteknisk olycka. Den interna
larmhanteringen kan också övas, till exempel ett sjukhus som höjer sin beredskap
och larmar sin personal genom ett eget larmsystem.

Startövning

START
En startövning kan vara en naturlig fortsättning på en larmövning. Den inlarmade
personalen beger sig då till ledningsplatsen. Efter upprop av stabschefen kan
ledningsplatsen möbleras och tekniska hjälpmedel aktiveras. Övningen kan
avslutas med en gemensam stabsorientering.
En annan form av startövning kan genomföras med fältenheter, till exempel
kommunal räddningstjänst. Räddningsstyrkan larmas till en händelse. Vid framkomsten ska den skapa sig en bild över händelsen, fatta de inledande besluten
samt identifiera behovet av samverkan. Därefter avbryts övningen.
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Sambandsövning

Sambandsövning kan ses som ett samlingsbegrepp när övningen handlar om ett
tekniskt system för analog eller digital kommunkation.
Sambandsprov är en vanlig övning som i princip går ut på att upprätta en förbindelse
mellan två tekniska utrustningar. Det kan röra sig om vanlig telefoni, fax, radio
eller e-post. Ett sambandsprov via Rakel kan genomföras genom att en person gör
ett upprop på en förutbestämd talgrupp. Efter uppropet uppmanas deltagarna att
byta till en annan talgrupp och därefter genomförs uppropet på nytt.
Ett annat exempel kan vara en signalskyddsövning. En sådan övning kan gå ut på
att medarbetare ska ta emot nya signalskyddsnycklar och ladda in dem i aktörens
kryptosambandsmedel. Därefter görs ett sambandsprov med andra aktörer.
Ett tredje exempel kan vara övningar i ett specifikt tekniskt system, till exempel
WIS3 eller LUPP4. Övningen genomförs så att operatörerna löser ett antal uppgifter
enligt ett schema. Dessa kan gå ut på att tillföra information till systemet eller
söka information i systemet. Syftet kan vara att öka operatörernas färdighet inför
en större övning.

Stabsövning

En stabsövning kan till flera delar likna en simuleringsövning med motspel.
Övningen kan genomföras just som en simuleringsövning med motspel, men
med endast en stab som övar och ett begränsat motspel i en intilliggande lokal
som levererar övningens scenario. Övningen kan hålla ett lägre tempo för att staben
ska få möjlighet att utföra olika moment, till exempel en stabsorientering eller
framtagandet av en lägesbild. Övningsledaren kan också bryta övningen och göra
om ett moment.
Syftet med en stabsövning kan vara att pröva en ny funktionsindelning, en ny
rutin eller ett förändrat arbetssätt.

3. Webbaserat skyddat informationssystem.
4. Datorsystem för ledning och uppföljning av räddningsinsatser.
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Momentövning
En momentövning kan ses som ett samlingsnamn för de funktionsövningar som
inte ryms i de fyra första. Syftet med en momentövning kan vara att öva en
tydligt avgränsad del i en händelsekedja, till exempel en samverkanskonferens
via telefon, eller upprättandet av samlingsplats för skadade. Momentövningar
kan genomföras flera gånger med olika målgrupper och med mindre justeringar
i scenariot. Momentövningar genomförs ofta som förberedelser inför andra, mer
omfattande övningar.
Ett annat sätt att lägga upp en momentövning är att använda sig av ett stationssystem. Deltagande aktörer roterar då mellan de olika stationerna och genomför
de olika momenten.

Seminarieövning

2.4 Kombinera övningsformat
Seminarieövning

Funktionsövningar i samband med en seminarieövning är inte så vanliga. Däremot
kan en aktör förebreda sig inför en seminarieövning genom att genomföra egna
funktionsövningar inom ramen för den kommande seminarieövningens scenario.
Ett annat alternativ kan vara att inleda en seminarieövning med en larmövning
som innehåller själva kallelsen till seminarieövningen. Vid ett sådant upplägg är
det viktigt att deltagarna känt till seminarieövningen i förväg, men själva larmövningen kan genomföras oanmäld.

6.1
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Simuleringsövning med motspel

Simuleringsövning med motspel

Funktionsövningar som en del av, eller som förberedelser inför en simuleringsövning med motspel är vanligt förekommande. Behållningen av en simuleringsövning ökar om aktörerna föreberett sig inför övningen genom att ha genomfört
egna funktionsövningar. Dessa kan främst genomföras som startövning och
stabsövningar, men även i kombination med utbildningsinsatser.
Stabsövningar kan hållas för delar av staben i olika omgångar för att sedan övergå
i att öva olika processer i staben, till exempel arbetet med lägesbilden, arbetet
med förstärkningsresurser eller kriskommunikationsprocessen. Som en sista
funktionsövning kan hela staben öva under några timmar med stöd av ett
begränsat motspel som befinner sig i en angränsande lokal.
Om en simuleringsövning med motspel inte syftar till att pröva en larmfas,
denna viktiga del ändå övas genom att en larmövning hålls dagen innan.
Aktörerna larmas enligt gällande larmplan och efter att de har kvitterat larmet
avbryts övningen.

6.2
kan
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Övning med fältenheter

Övning med fältenheter

I samband med uppstarten av en övning med fältenheter kan aktörernas fält
enheter vara placerade på andra utgångsplatser än de normalt befinner sig på.
Syftet med detta kan vara att slippa långa framkörningstider. Själva utlarmningen
kan genomföras som en funktionsövning genom att samtliga enheter larmas enligt
sina ordinarie larmrutiner. Detta moment genomförs då som en funktionsövning
innan själva övningen med fältenheter äger rum.
Även andra moment som kommer att ingå i övningen med fältenheter kan med
fördel övas som funktionsövningar innan själva övningen med fältenheter äger rum.

6.3
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Planeringsprocessen
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3. Planeringsprocessen
Att tänka på:
Även om en funktionsövning har en begränsad planeringsprocess kan metodiken för övriga
övningsformat användas, om än med en anpassning. Alla möten behöver inte genomföras,
men oavsett planeringsprocessens omfattning
måste olika
aktiviteter utföras i en viss ordning.
Grundboken
Fördjupningar
i metodhäftena
Att tänka på

Uppdrag &
förplanering

Startmöte

PK1

PK2

PK3

F

Ö

UK

Bild 2. Den övergripande planeringsprocessen för Simuleringsövning med motspel, Seminarieövning och
Övning med fältenheter. PK1-3 står för Planeringskonferens 1-3, F står för Förövning, Ö för Övning och U för
Utvärdering.

Även om en funktionsövning har en begränsad planeringsprocess kan metodiken
för övriga övningsformat användas, om än med en anpassning. Alla möten behöver
inte genomföras, men oavsett planeringsprocessens omfattning måste olika aktiviteter utföras i en viss ordning.

3.1 Uppdraget
Oavsett om funktionsövningen är fristående eller ingår som en del i en större
övning bör det i uppdraget finnas en tydlig beskrivning av det förväntade resultatet, till exempel:

4.2

• Syfte och mål för funktionsövningen.
Tidsåtgång

Uppdraget

• AttNär
tänkaden
på ska genomföras.
Ekonomi
• Vilka som ska delta i funktionsövningen och hur övningen ska förankras
hos dessa.
• Resursramar, både ekonomiska och personella för planeringsarbetet.
• Hur funktionsövningen ska utvärderas.
• När olika delar ska vara färdiga och återrapporteras till övningsledningen/
organisationsledningen.

Överenskommelse

Belastning
på samhället

Dokumentation
Sekretess ingår som en del i en större övning är det lämpligt att
Om
funktionsövningen
uppdraget formuleras av övningsledaren och lämnas till ett särskilt delprojekt,
det vill säga en planeringsgrupp som ansvarar för funktionsövningen.

Tydligheten i resursramarna måste betonas för att ge bra förutsättningar för
planeringsarbetet.

Bemanning

2.7a
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3.2 Tidsförhållanden
Funktionsövningar kan ofta planeras under en relativt kort tid. Tiden beror på
hur många personer som kan delta i planeringsarbetet, övningen omfattning och
antalet deltagande aktörer. Stora delar av arbetet kan genomföras i förplaneringen
och resterande del av tiden används för mindre justeringar och förankring.
Tidsåtgång

Uppdraget

Att tänka på

Ekonomi

Låt inte bilden på föregående sida avskräcka då den beskriver den fullständiga
planeringsprocessen i en komplex övning med ett stort antal deltagande aktörer.
I ett sådant sammanhang kan funktionsövningarna genomföras i den senare
delen av planeringsprocessen, lämpligast mellan PK 3 och själva övningen.

3.3 Planeringsfunktion
Överenskommelse

En funktionsövning tar inte lång tid att planera eller att genomföra men måste
ändå planeras. Genomförs funktionsövningen fristående behöver man en planeBelastning
Dokumentation
Sekretess
ringsfunktion
snarare
än en planeringsorganisation.
En ensam övningsledare
på samhället
kan planera och genomföra övningen och även fungera som utvärderingledare.
Beroende på övningens omfattning får därefter ytterligare personal och kompetens
tillföras efter behov. Som vid alla former av övningar är det ändå ett antal aktiviteter som måste utföras i planeringsprocessen, till exempel att formulera syfte
och mål, utarbeta ett scenario samt detaljplanera övningen.

Bemanning

Om övningen genomförs med flera aktörer eller med flera olika delar inom en
och samma organisation, kan det vara klokt att utse lokala övningsledare och
låta dem delta i planeringsarbetet.
Om funktionsövningen är en del av en annan större övning kan planeringsarbetet
utföras av en egen arbetsgrupp eller ett eget delprojekt som bemannas efter behov.

3.4 Planerings-/arbetsmöten
Ett startmöte bör genomföras för att informera och marknadsföra övningen för
de aktörer som ska delta i den. Därefter kan planeringsprocessens planeringskonferenser genomföras som mer konkreta arbetsmöten, och vid behov slås ihop.
Planeringsprocessen avslutas med ett arbetsmöte (PK3) som syftar till att presentera hur övningen kommer att genomföras.
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Övningsdokumentation

g
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Uppdraget

Att tänka på

Ekonomi

4. Övningsdokumentation
Under en övning produceras en rad dokument som på olika sätt beskriver delar
i övningen och med olika målgrupper. I detta korta kapitel kommenteras de
dokument som kan komma att användas vid en funktionsövning. En utförligare
översikt över övningsdokumentationen finns i grundboken.
Belastning
på samhället

Dokumentation

Sekretess

4.1 Utgivning av dokument
Behovet av dokumentation i en funktionsövning är ofta begränsat och kan i
många fall bestå av enklare PM. Dock rekommenderas att två grundläggande
dokument upprättas, nämligen Övningsbestämmelser och Övningslednings-
bestämmelser. Dokumentationen för en stabsövning kan bli mer omfattande
och beskrivs närmare i metodhäftet Simuleringsövning med motspel.

Övningsbestämmelser
I detta dokument samlas all övningsinformation som ska vara tillgänglig för alla,
det vill säga både de övande och övningsledningen. Dokumentet kan kompletteras
med bilagor i form av till exempel sambandskatalog.
Rubriker i dokumentet kan vara:
• Tider och aktiviteter.
• Syfte och mål.
• Genomförande.
• Samband (sambandskatalog, Rakel, WIS etc).

Övningsledningsbestämmelser
I detta dokument samlas all information om övningen som enbart ska vara
tillgänglig för övningsledningen.
Rubriker i dokumentet kan vara:
• Tider och aktiviteter.
• Syfte och mål.
• Scenario.
• Logistik.
• Samband (sambandskatalog, Rakel, WIS etc).
• Utvärdering.
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5. Syfte och mål
Arbetet med övningens syfte och mål beskrivs utförligt i grundboken. Även vid
funktionsövningar, som i sin omfattning kan vara små, är det viktigt att formulera syfte och mål. Vid en fristående funktionsövning formuleras egna mål. Om
funktionsövningen är en delmängd i en större övning kan det vara lämpligt att
ett av aktörsgemensamma målen riktas in mot funktionsövningen, varefter det
även går att formulera saktöresspecifika mål. Dessa kan då vara gemensamma
eller aktörsvisa.

5.1 Syfte
Syftet, som svarar på frågan varför man ska öva, bör formuleras före valet av
funktionsövning eftersom det är syftet som styr.

Exempel på syfte vid en larmövning
Pröva den nya larmplanen och bekräfta dess funktionalitet.
Exempel på syfte vid en startövning
Medlemmarna i krisledningsstaben ska bli förtrogna med ledningsplatsen, dess möblering
och teknikstöd.
Exempel på syfte vid en sambandsövning
Utvärdera hanteringen av myndighetens signalskyddsnycklar samt föreslå förbättringar
i denna hantering.
Exempel på syfte vid en stabsövning
Öka stabsmedlemmarnas färdighet i att arbeta i stab samt klargöra rollfördelningen mellan
stabens olika funktioner.
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5.2 Mål
Även om funktionsövningen är av mindre omfattning bör det formuleras ett eller
flera mål, främst för att kunna utvärdera övningen. Varje aktör kan även formulera ett eller flera aktörsspecifika mål baserat på det aktörsgemensamma målet.
Till varje mål är det en klar fördel om det även formuleras indikatorer. Dessa
utgör främst observationspunkter och ett stöd till den som ska bedöma måluppfyllnaden.

Exempel på mål och indikatorer vid en larmövning
Aktören/aktörerna har en god förmåga att ta emot larm och vidta inledande åtgärder
enligt sina planer.
a. Aktören/aktörerna kvitterar larmet inom 15 minuter.
b. Aktören/aktörerna aktiverar en krisledande funktion inom 60 minuter.
c. Ett första samverkansmöte genomförs enligt plan inom 120 minuter.
Exempel på mål och indikatorer vid en startövning
Stabens medlemmar har en god färdighet i att möblera ledningsplatsen och påbörja
arbetet med en lägesbild.
a. Möbleringen påbörjas senast 5 minuter efter att den första personen kommer till
ledningsplatsen.
b. Möbleringen är färdig senast 40 minuter efter att den påbörjats.
c. Arbetet med att ta fram underlag till lägesbilden sker parallellt med möbleringen.
d. En första lägesbild presenteras visuellt via bildprojektor två inom 60 minuter.
Exempel på mål och indikatorer vid en sambandsövning
Radiooperatörerna har en mycket god färdighet i att hantera sin Rakelmobil.
a. Kan genomföra ett individsamtal till ledningsplatsens Rakelmobil.
b. Kan upprätta en tillfällig scanninglista.
c. Kan skifta talgrupper.
d. Kan skifta mellan DMO och TMO.
Exempel på mål vid en stabsövning
Grundläggande förmåga att ta fram en stabsarbetsplan.
a. Stabsarbetsplanen följer mallen i krisledningsplanen.
b. Stabens olika funktioner bidrar med underlag till stabsarbetsplanen.
c. Stabschefen leder på ett tydligt sätt arbetet med att ta fram stabsarbetsplanen.
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6. Scenarioarbete
Scenariot i en funktionsövning har ofta en begränsad betydelse för övningens
genomförande. Scenarioarbetet blir därför också begränsat. I texten nedan
beskrivs hur scenariot kan läggas upp för olika former av funktionsövningar. 
I grundboken står det mer om scenarioarbetet liksom i metodhäftena för
Simuleringsövning med motspel och Seminarieövning.

6.1 Vad är ett scenario?
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.

MÅL
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Inspel
Moment
Händelse

Tid
Startläge

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

11.1
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6.2 Scenario vid funktionsövningar
Larmövning
Vid en larmövning är scenariot ofta utan betydelse. Det viktiga är att själva larmet
innehåller någon form av information samt vad larmmottagaren förväntas göra
med informationen. Förväntas den mottagande aktören vidta någon åtgärd med
anledning av larmet måste larminformationen vara mer utförlig. Arbetsinsatsen
i framtagandet av scenariot bedöms som minimal.

Startövning
Även vid en startövning är scenariot ofta utan betydelse om övningen begränsas
till att starta upp tekniska system, möblera ledningsutrymme och samla personalen. Drivs övningen däremot till att skapa en första lägesbild eller hålla den
första stabsorienteringen, behövs det ett scenario som de övande kan hämta
information från för att lösa sina uppgifter. Arbetsinsatsen i framtagandet av
scenariot bedöms som begränsad.

Sambandsövning
START

En sambandsövning behöver troligtvis inget scenario, varför arbetsinsatsen bedöms
som minimal. Däremot krävs en del arbete för att formulera vilka uppgifter som
de övande ska utföra under övningen.

Stabsövning
En stabsövning kan många gånger jämföras med en simuleringsövning med motspel och kräver ett mer omfattande scenarioarbete. Arbetet beskrivs utförligare
i metodhäftet Simuleringsövning med motspel, varför det inte upprepas i detta häfte.

Momentövningar
Scenarioarbetet i en momentövning beror på övningens omfattning. I de flesta
fall krävs ett begränsat scenario för att driva övningen framåt.
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7. Genomförande
I detta kapitel ges en del praktiska tips kopplade till genomförandet, och i vissa
fall planeringen, för respektive form av funktionsövning.

7.1 Praktiska tips
Larmövning
Syftet med en larmövning är ofta att pröva en befintlig larmplan. Övningen måste
därför planeras så att den blir så lik verkligheten som möjligt. En inledande åtgärd
i planeringen är därför att kontakta larmförmedlaren, i många fall SOS Alarm,
och få med dem i övningsplaneringen.
För att få full effekt av en larmövning och göra den utvärderingsbar är det viktigt
att tänka på följande punkter.
• Övningen kan vara känd i förväg, preciserat till en tidpunkt, en veckodag
eller till en vecka. Det går även att genomföra oannonserade larmövningar.
Om övningen genomförs utanför ordinarie arbetstid kan detta medföra extra
kostnader, vilket då måste beaktas.
• Utlarmande aktör måste använda den teknik och den mängd personal som
skulle utföra larmningen i ett skarpt läge.
• Utlarmning måste ske till samtliga aktörer som ingår larmplanen, oavsett om
dessa valt att delta eller inte.
• Aktörerna får inte ange tillfälliga larmmottagare just för övningen, utan
skarpa larmnummer måste användas. Av larmet måste framgå, förutom att
det är en övning, även vilka åtgärder som larmmottagaren förväntas vidta.
• En revidering eller uppdatering av larmplanen kan med fördel ske före
övningen. Utvärderingen ger sedan ytterligare underlag för revidering efter
övningen.

Startövning
START

Startövningens syfte är ofta att vidta inledande åtgårder i en händelse. Av prak
tiska skäl kan det vara bra att lokaler, personal och teknisk support är förbokade.
Logistik i form av fika och förfriskningar kan också bidra till en bättre övning.
Definiera också hur långt övningen ska drivas, till exempel fram till det att en
första lägesbild är presenterad på en karta.

Sambandsövning
Vid en sambandsövning sitter ofta de övande på olika platser och ett syfte kan
vara att just upprätta ett samband mellan aktörerna. Sambands- och kontaktuppgifter till de olika övningsdeltagarna måste då vara kända, antingen genom
redan befintlig sambandskatalog eller genom att man upprättar en sambands
katalog specifikt för övningen. Övningen kan sedan bestå av ett antal uppgifter
som ska lösas. Det kan också rekommenderas ett ”nödnummer” till någon i
övningsledningen. Syftet med numret är att den som inte lyckas upprätta ett
samband enligt planen ändå kan få stöd och hjälp så att övningens syfte inte
spolieras.
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Stabsövning
Som tidigare nämnts utformas ofta stabsövningar på samma sätt som simuleringsövningar med motspel. Förutom lokaler för de övande krävs även ett motspel.
Arbetet med att bygga upp ett motspel beskrivs utförligare i metodhäftet Simuleringsövning med motspel, varför det inte upprepas i detta häfte.
Av praktiska skäl kan det även här vara bra att lokaler, personal och teknisk
support är förbokade. Logistik i form av fika och förfriskningar kan också bidra
till en bättre övning.

Momentövningar
En momentövning kan till exempel vara en samverkanskonferens via telefon,
eller upprättandet av samlingsplats för skadade. Det är svårt att beskriva genomförandet av en momentövning, då de kan ske på så många olika sätt. Beroende
på övningens utformning går det att få fler tips i metodhäftena Simuleringsövning
med motspel samt Övning med fältenheter.
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8. Utvärdering av övning
Utvärderingen av en funktionsövning bör i första hand belysa måluppfyllnaden,
men även övningens genomförande, format och upplägg kan utvärderas.

8.1 Utvärderingsorganisation
Utvärderingsorganisationen anpassas efter de övandes organisation samt efter
hur målen är formulerade. Om funktionsövningen ingår som en del i en större
övning är det viktigt att även funktionsövningen täcks av utvärderingsorganisationen. Nedan ges exempel på hur utvärderingsorganisationen kan bemannas
under olika funktionsövningar. I samtliga fall förutsätts att det finns en utvärderingsledare som ansvarar för utvärderingsarbetet. Notera dock att det kan
vara en ensam övningsledare som innehar denna roll och som även får vara lokal
utvärderare. I de fall det saknas mål räcker det med en observatör i stället för en
lokal utvärderare. Observationer kan även göras av lokala övningsledare, som
ändå bör vara på plats.

Larmövning
Lokal utvärderare placerad hos de aktörer som tar emot larmet. Eventuellt en
observatör hos den som förmedlar larmet, till exempel SOS Alarm.

Startövning
Lokal utvärderare placerad i de lokaler där arbetet kommer att äga rum.

Sambandsövning
En eller flera lokala utvärderare som följer kommunikationen via medlyssning,
alternativt lokala utvärderare hos de aktörer som deltar i övningen.

Stabsövning
En eller flera lokala utvärderare i stabens olika funktioner.

Momentövningar
En eller flera lokala utvärderare beroende på geografisk utspridning eller
sakområde att utvärdera.
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8.2 Utvärderingsunderlag
En funktionsövning genererar ofta ett begränsat utvärderingsunderlag. Nedan
följer en kort beskrivning av vilket underlag som kan användas vid olika funktionsövningar. Underlaget kan kompletteras med enkäter, främst för att få
synpunkter från de övande.

Exempel på utvärderingsunderlag vid en larmövning
a. Dokumentation från SOS Alarm.
b. Dagböcker från larmmottagare.
c. Utvärderingsprotokoll för lokala utvärderare.
d. Gemensamma observationspunkter.
Exempel på utvärderingsunderlag vid en startövning
a. Utvärderingsprotokoll för lokala utvärderare.
b. Gemensamma observationspunkter.
Exempel på utvärderingsunderlag vid en sambandsövning
a. Inspelad radiotrafik.
b. Protokoll från den som avlyssnar aktuellt sambandsmedel.
c. Utvärderingsprotokoll för lokala utvärderare.
d. Gemensamma observationspunkter.
e. Praktiskt eller teoretiskt kunskapstest.
Exempel på utvärderingsunderlag vid en stabsövning
a. Dagboksanteckningar i tekniska system, till exempel WIS.
b. Utvärderingsprotokoll för lokala utvärderare.
c. Gemensamma observationspunkter.
Exempel på utvärderingsunderlag vid en momentövning
a. Dagboksanteckningar från övande aktörer.
b. Utvärderingsprotokoll för lokala utvärderare.
c. Gemensamma observationspunkter.
d. Praktiskt eller teoretiskt kunskapstest.

8.3 Erfarenhetshantering
Det är inte självklart att det skrivs en utvärderingsrapport vid en funktions
övning. Erfarenheter och slutsatser kan delges i en enklare PM, men måluppfyllnaden bör dokumenteras skriftligt. En annan viktig del i erfarenhets
hanteringen är att delge de övande synpunkter, men även höra deras åsikter
om övningen. Detta görs enklast vid en genomgång efter övningen och som
leds av den lokala utvärderaren eller lokala övningsledaren.
Ingår funktionsövningen som en del i en större övning bör den omnämnas i den
utvärderingsrapport som då skrivs.
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