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Vi ställde inte in – vi ställde om! 
Den rådande utvecklingen i omvärlden med ett försämrat utrikes- och 
säkerhetspolitiskt läge har särskilt belyst behovet av anpassning och omställning 
för att öka takten i utvecklingen av den civila beredskapen. Som en del i 
omställningen fattade regering den 19 maj ett historiskt beslut om en 
strukturreform för civilt försvar. Det innebär sedan den 1 oktober att det nya 
beredskapssystemet har 60 statliga myndigheter som är beredskapsmyndigheter 
med ett särskilt ansvar för civil beredskap och totalförsvar samt att beredskapen 
delats in i tio beredskapssektorer. Regeringen har även inrättat en högre regional 
nivå genom att dela in länsstyrelserna i sex civilområden.  

Övningen Barents Rescue 2022 var tänkt att äga rum i Norge i september, men 
övningen flyttades fram på grund av Rysslands invasion av Ukraina. För att 
tillgodogöra den planering, utbildning och träning som redan genomförts, 
beslutade ansvariga myndigheter för att ställa om till en nationell  
beredskapsövning för att bidra till ökad motståndskraft. MSB tillsammans med 
länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, 
sjöfartsverket och med stöd från Försvarshögskolan, Katastrofmedicinskt centrum 
i Linköping samt Barbro Holmberg och Björn von Sydow har tillsammans under 
en period av fyra månader planerat och genomfört Giron 2022. 
Stadsomvandlingen i Kiruna kommun och LKAB möjliggjorde en övning i unik 
stadsmiljö. Omfallsplaneringen medgav att fler aktörer kunde delta från frivilliga 
försvarsorganisationer, kommuner och näringslivet.  

Övningskonceptet som utvecklades för Giron 2022 är ett komplement till 
befintligt övningsstöd som MSB tillhandahåller. Utgångspunkten för Giron var 
den regionala- hot och riskbilden samt de lärdomar som kriget i Ukraina visat på 
för den lokala och regionala nivån. Konceptets huvudsakliga syfte är att utgöra en 
plattform och en mötesplats för gemensamt lärande och utveckling mellan aktörer 
och olika ledningsnivåer. Det skedde både vertikalt utifrån lokalt, regionalt och 
centralt perspektiv men också horisontellt för att bygga hängrännor och generera 
en helhetsförståelse mellan aktörerna. Särskilt fokus lades vid att öka kunskap och 
förmåga till aktörsgemensam ledning, samverkan och kommunikation. Konceptet 
kan ses som ett verktyg med ett helhetsgrepp om lärande och utveckling för alla 
nivåer i den nya beredskapsstrukturen. 
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Verktyg för förmågeutveckling 
För att öka takten i utvecklingen och planeringen av beredskapen ställs högre krav 
på anpassning av hur vi utbildar, tränar och övar på alla ledningsnivåer, för att öka 
motståndskraften i Sverige. Det anger behov av att korta planeringstiden och 
resursåtgång för att klara av att öka takten.  

Tidigare forskning visar att graden av nyttiggörande av erfarenheter från övningar 
behöver förbättras, vilket kräver ett förändrat perspektiv på hur vi ser på 
övningsverktyget.1 För att nyttiggöra erfarenheter av övning behöver det användas 
på ett mer systematiskt och medvetet sätt för att kunna stödja en långsiktig 
förmågeutveckling, där varje övning behöver sättas i ett sammanhang. Ett centralt 
behov i beredskapssystemet är att öka förståelsen för varandras ansvar, mandat, 
roller och förutsättningar såväl horisontellt som vertikalt när situationen kräver 
beslut som prioritering av resurser och åtgärder där nöden är som störst.2 För att 
åstadkomma handlingskraft i det civila beredskapssystemet är förmågan att fatta 
beslut grundläggande och för detta behövs insikt, vilja och mod att agera inom 
ramen för sin yrkesroll. Utbildning, träning, övning och erfarenhetshantering är en 
förutsättning för att upprätthålla och utveckla förmåga.  

För att möta dessa behov har ett nytt koncept utvecklats och prövats genom 
Giron 2022. Konceptet är skalbart och kan anpassas efter behov som finns 
exempelvis regionalt, sektorsvis eller på en övergripande samhällsnivå.  

Ett skalbart koncept  
Konceptet bygger på erfarenheter från övningen Barents Rescue 20193 som utgick 
ifrån en utvecklingstrappa där utbildning, träning, övning och erfarenhetshantering 
används för att skapa lärdomar för en stegvis förmågeutveckling.  

Konceptet är skalbart beroende på hot- och riskbild samt förutsättningar i form av 
personal, ekonomi och tid. Olika övningsmoment kan med fördel genomföras 
med olika tidsintervall (ex. skärpt beredskap, högsta beredskap och krig) för att 
övningstekniskt fullt ut nyttja övningens potential för deltagare på olika 
ledningsnivåer (operativ, samordnande och inriktande).  

Konceptet medger en plattform för universitet att medverka genom att dela 
forskningsresultat eller nyttja miljön för att beforska, pröva och inhämta data. I 
Giron delgav forskare från flera universitet föreläsningar under den 
kunskapshöjande dagen och studenter gavs möjlighet att delta i övningens alla 
delar.  

 

 

_____________________________________________________________ 
1 MSB (2021) 
2 FOIR5302 
3 MSB (2020) 
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Bild 1. Skalbart koncept.  

Övergripande mål för övningen var att öka förmåga till ledning, samverkan och 
kommunikation, generiska förmågor som behövs i alla händelser. Utöver det 
övades förmågor som identifierats i regional hot- och riskbild.  

Förberedande kunskaps- och träningsdag 
Den förberedande kunskaps- och träningsdagen syftar till att ge förutsättningar för 
kommande dagars övningar, genom att ge en grundläggande förståelse för 
övningens fokusområden. Dagen bestod av målgruppsanpassade seminarier, 
föreläsningar och förevisningar för tre huvudsakliga målgrupper: operativ nivå, 
samordnande nivå och inriktande nivå. Inom några fokusområden för 
övningsmomenten gavs utbildning och träning för blåljusaktörer inom bl.a. metod 
för samverkan och ledning på skadeplats samt Stoppa blödningen.  
 
Förberedande kunskapshöjande aktiviteter om kallt väder/insats oländig miljö, 
urban sök och räddning samt kärnenergiberedskap genomfördes innan Giron.  

Övningsdag 
Övningsdagen syftar till att ge ökad kunskap om aktörsgemensam ledning och 
samverkan och utgörs av momentövningar i fält, seminarieövning om regional 
ledning samt en beslutsspelsövning.  

Momentövningar för deltagare på operativ nivå genomförs i syfte att praktiskt öva 
och tillämpa kunskap som deltagare erhållit under de kunskapshöjande 
aktiviteterna före och under Giron 2022. Övningarna ska öka kunskap om 
samverkan och ledning på skadeplats (inkl. teknikstöd GIS, Rakel, UAS), kallt 
väder/insats oländig miljö, pågående dödligt våld samt ras och skred i urban miljö.  

Seminarieövning om att leda och samverka för deltagare på samordnande nivå syftar till 
att öka kunskapen om olika aktörers förutsättningar och processer för ledning 
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samt hur ledning genomförs för att åstadkomma inriktning och samordning av 
åtgärder, resurser och kommunikation på regional nivå.   
 
Beslutsspelsövning för deltagare på inriktande nivå syftar till att genom en spel- och 
simuleringsmetod öva beslutsfattandet och dess ingående dilemman avseende 
tidsfaktorn, konsekvenser och risktagande. Händelseutvecklingen går hand i hand 
med vilka beslut som fattas men också hur deltagare förstår situationen, 
konsekvenser av fattat beslut och olika aktörers förutsättningar.  

Aktörsgemensam syntes 
Syftet med dagen är att åstadkomma ett gemensamma lärande och engagemang 
hos deltagare genom att professioner från olika ledningsnivåer i 
beredskapssystemet mixas. Syntesen hämtar underlag från de två tidigare dagarnas 
aktiviteter. Dessa föder enskilda och gruppvisa reflektioner kring vad som måste 
utvecklas. Det kan exempelvis vara organisatoriska-, ledningsmässiga- och/eller 
andra kompetenser eller metoder som behöver utvecklas vidare. En inledande 
bedömning över nuläget är utgångspunkten. I ett nästa steg fördjupas analysen av 
hur identifierade och prioriterade utvecklingsbehov omhändertas för individ, 
organisation och system. Den aktörsgemensamma syntesen ger underlag för en  
åtgärdsplan, därmed behövs kvalitetssäkring och vidare bearbetning för att 
konkretisera en åtgärdsplan för långsiktig förmågeutveckling inom beredskapen.  

En kultur av lärande och utveckling 
Konceptet har främjat en kultur av lärande och utveckling, från projektets början 
till slut. Utvärdering och erfarenhetshantering har utgjort en integrerad del i syfte 
att skapa förutsättningar för lärande på kort och lång sikt. Initialt i planeringen 
upprättades en verksamhetslogik4 för att lägga en grund för arbetet samt skapa 
förankring för konceptets tänkta resultat och mål. I Giron utvärderades olika 
utbildnings- och övningsaktiviteter samt konceptet som helhet. Övningsdeltagare 
gavs möjlighet till reflektion och erfarenhetshantering individuellt och tillsammans 
med andra deltagare, genom dialogmetoden After Action Review5 för att 
identifiera åtgärder utifrån kriterierna fortsätta, sluta och börja. En medveten 
satsning gjordes kring erfarenhetshantering och implementering genom  
efterföljande workshoppar i syfte att tillsammans med aktörerna konkretisera 
resultaten samt arbeta fram en åtgärdsplan.  

Framgångsfaktorer  
 Genom att använda få men centrala aktörer för planering och 

genomförande kan belastningen på övriga aktörer minskas.  

 En grundidé för konceptet är att nyttja den samlade kompetensen genom 
att alla deltar aktivt utifrån roll och kompetens i övningens samtliga delar.  

 Övningens idé och metod bidrog till att skapa en interaktivitet mötesplats 
för att främja engagemang en genom gemensam erfarenhet.  

_____________________________________________________________ 
4 Ekonomistyrningsverket (2016) 
5 MSB (2021) 
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 Konceptet är skalbart och möjliggör deltagande i valda delar eller i 
övningen som helhet utifrån aktörers behov och förutsättningar. 

 Avgränsning av observatörs- och besöksprogram skapade en trygg 
övningsmiljö.      

 I hög utsträckning upphandlades och nyttjades kompetens från 
beredskapssystemets aktörer för att erfarenhet, kunskap och lärande ska 
bibehållas i systemet. 

 Konceptet främjar en kultur av lärande och utveckling genom att integrera 
utvärdering och erfarenhetshantering från projektets början till slut. 

 Konceptet medger en plattform för universitet att medverka genom att 
dela forskningsresultat eller nyttja miljön för att beforska, pröva och 
inhämta data samt möta praktiken. 

Fortsatt utveckling  
Den nya strukturen ställer krav på nya övningsverktyg där konceptet kan användas 
regionalt, sektorsvis och på en övergripande samhällsnivå, för öka takten i 
beredskapsutvecklingen.  

 

 

Bild 2. En möjlig förmågeutvecklingstrappa med lokalt och regionalt fokus  

Bilden illustrerar hur konceptet kan användas för att åstadkomma en långsiktig  
förmågeutveckling i den sammanhängande planeringen för totalförsvaret. För att 
öka takten i beredskapsutvecklingen bör planeringen ske överlappande för att 
säkerställa tempo och kontinuitet i utvecklingen av totalförsvaret mellan 
civilområden och sektorer. Förhoppningen är att konceptet implementeras i 
samtliga civilområden innan nästa Totalförsvarsövning, för att öka den samlade 
svenska totalförsvarsförmågan.   
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