
 

 

 

 



 

 

Vad är NAFS? 
NAFS står för Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar. Inom ramen för NAFS samarbetar 
deltagande aktörer kring samordning och inriktning av samverkansövningar på nationell och regional nivå. 
Inom forumet samordnas även övningar med kopplingar till övningsverksamhet inom EU och 
internationellt. Med samverkansövningar menas övningar där nationella, regionala och lokala aktörer övar sin 
förmåga att tillsammans hantera konsekvenser av en händelse.  

Arbetet i NAFS ska främja en nationellt sammanhållen och systematisk övningsverksamhet som syftar till 
att öka förmågan inom krisberedskap och civilt försvar att hantera oönskade händelser, olyckor, kriser och 
krig. Forumet har funnits sedan 2010. 

NAFS har gemensamma möten två gånger om året. Däremellan fungerar NAFS som ett nätverk för 
samordning och utveckling av övningsverksamhet. 

Vilka är med i NAFS? 
NAFS består av representanter från de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskap och civilt 
försvar samt av adjungerade organisationer, bland andra Försvarsmakten och Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Forumet leds av MSB. 

För att främja kontinuitet och enhetlig representation ska varje organisation utse en ordinarie deltagare 
samt en ersättare till NAFS.  

Som representant är du en viktig kugge i det svenska krisberedskapssystemet! 

NAFS arbete med systematisk övningsverksamhet 

NAFS arbete utgår från den nationella 
strategin för systematisk 
övningsverksamhet. Strategin 
utvecklades i dialog inom NAFS och 
beslutades av MSB 2020.  

Utgångspunkten för strategin är att 
samhällets förutsättningar att förebygga 
och hantera samhällsstörningar i hela 
hotskalan bygger på att berörda aktörer 
har nödvändiga förmågor. Aktörernas 
samverkan inom ramen för 
övningsverksamhet bidrar till att 
utveckla och pröva dessa förmågor.  

För mer information om den nationella 
strategin för systematisk 
övningsverksamhet, besök msb.se. Där 
finns strategin i sin helhet. 

   

  



 

 

 

Samordnad övningsplanering 
Samverkansövningar på nationell och regional nivå som 
involverar aktörer i NAFS, ska utgå från en samordnad 
övningsplanering. Syftet är att bidra till långsiktig 
framförhållning, förutsägbarhet och ett mer effektivt 
utnyttjande av resurser. Alla samverkansövningar ska därför 
rapporteras till MSB och så långt det är möjligt anpassas 
efter den femåriga övningsperioden. 

 

 

 

Femårig övningsperiod  
För att underlätta samordnad övningsplanering beskriver den nationella strategin för systematisk 
övningsverksamhet en övningsperiod om totalt fem år. Under övningsperioden genomförs två 
samverkansövningar på nationell nivå, SAMÖ och TFÖ, samt flera regionala samverkansövningar och 
sektorsvisa samverkansövningar.  

 

 

Fördjupningsperioder  
Fördjupningsperioderna består av sex månader och infaller vid två tillfällen under övningsperioden. Syftet 
med fördjupningsperioderna är att frigöra tid för lärande, erfarenhetsutbyte och metodutveckling inom 
övningsverksamheten. Det sker både gemensamt och inom varje enskild organisation. Fördjupnings-
perioderna ska därför, så långt det är möjligt, hållas fria från samverkansövningar. NAFS utgör ett viktigt 
forum för planering och genomförande av gemensamma aktiviteter under fördjupningsperioden.  



 

 

 

Aktörsgemensam övningsinriktning 
Övningsinriktningen är ett viktigt verktyg för 
aktörsgemensam inriktning av samverkansövningar. Den tas 
fram av MSB i dialog med aktörerna i NAFS och tydliggör 
de förmågor som är prioriterade att öva i 
samverkansövningar kommande år. Myndigheter i NAFS 
ska sedan utgå från inriktningen vid planeringen av 
samverkansövningar. Övningsinriktningen revideras i 
samband med fördjupningsperioderna. 

 

 

 

Samordningsforum 
NAFS är i centrum för delområdet Samordningsforum. 
NAFS-möten anordnas fysiskt eller digitalt två gånger per år. 
Det finns även andra forum för samverkan och dialog kring 
övningsfrågor, men NAFS är den nationellt sammanhållande 
arenan.  
Aktiva och välfungerande forum är av central betydelse för att 
aktörer ska kunna engagera sig, dela information och utveckla 
gemensamma förhållningssätt. Det höjer den samlade 
kvaliteten på samhällets övningsverksamhet.  

 

 

 

Fleråriga övningsplaner 
Myndigheter i NAFS arbetar med fleråriga övningsplaner 
som verktyg för att skapa överblick och organisera 
verksamhetens behov av förmågeutveckling. De fleråriga 
övningsplanerna utgår från den aktörgemensamma 
övningsinriktningen. Planerna möjliggör även samordning 
av övningar och skickas därför in till MSB. De fleråriga 
övningsplanerna är också ett stöd för att arbeta systematiskt 
med erfarenhetshantering i samband med övningar. 

  



 

 

Övningsstöd 
Välfungerande övningsmetoder är avgörande för att alla 
aktörer enkelt och effektivt ska kunna planera, genomföra 
och utvärdera samverkansövningar. I NAFS sker gemensam 
erfarenhets-hantering och vidareutveckling av arbetsformer 
och metoder inom övningsverksamhet. MSB tillhandahåller 
olika former av övningsstöd i form av vägledningar, 
checklistor och webbutbildningar med utgångspunkt i 
behov förmedlade via NAFS. Du hittar övningsstöden på 
msb.se  

 

 

 

  Övningsutvärdering 
För att skapa en bra grund för lärande och 
förmågeutveckling bör samtliga samverkansövningar 
inom den femåriga övningsperioden utvärderas. Även 
inom utvärdering finns det fördelar med att aktörerna 
inom systemet för krisberedskap och civilt försvar har en 
gemensam förståelse för begrepp och metoder. MSB 
erbjuder därför stöd och vägledning för utvärdering av 
övningar. 
Genom att myndigheter med representanter i NAFS 
skickar in sina övningsutvärderingar från 
samverkansövningar till MSB skapas möjligheter att 
sammanställa och bygga vidare på gemensamma 
erfarenheter. Utvärderingarna utgör viktiga ingångsvärden 
till olika planeringsunderlag och bidrar till att skapa ett 
mervärde för fler än dem som närmast varit delaktiga i en 
specifik händelse eller övning. 

 

Kontakt 
Vill du veta mer om MSB:s övningsverksamhet är du välkommen att skicka ett mejl till ovning@msb.se 
eller gå in på www.msb.se.  


