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Kurs för Övning sutvä rd era re
Ba kg rund
Före, under och efter en samhällsstörning måste offentliga och privata aktörer på olika
nivåer i samhällets krisberedskap på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna
verksamheten fungerar. De måste också kunna leda, 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.
Utvärderaren är en nyckelperson i en övning. Det är utvärderaren som ska analysera
övningens genomförande samt leverera övningens resultat. Resultatet från en övning blir
en del i den erfarenhetshantering som ska leda till förmågeutveckling i både den enskilda
övande organisationen såväl som i samhällets krisberedskap i stort.
Kursen har fokus på samverkansövningar utifrån ett aktörsgemensamt systemperspektiv
och behandlar olika typer av övningsutvärderingsmodellers för- och nackdelar, möjliga
felkällor samt vetenskapliga begrepp kopplade till utvärderingar såsom validitet och
reliabilitet. Kursen utgår från ett perspektiv på utvärdering grundat i den statsvetenskapliga
disciplinen och fokuserar på utvärdering i offentlig förvaltning.
Kursen är framtagen i samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Försvarshögskolan (FHS) utifrån en gemensam behovsbild.

Må lg rup p
Kursen vänder sig till personer inom samhällets krisberedskap som ska agera i rollen som
övningsutvärderare i egen organisation inom:
Centrala myndigheter
Länsstyrelser
Kommuner och regioner
Kursen vänder sig även till frivilligorganisationer och aktörer inom privat sektor med vilka
myndigheter, kommuner och regioner kan behöva samverka med för att hantera en kris.
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Förkunskaper
Deltagaren ska ha kunskap om egen krisberedskapsorganisation. Deltagaren ska dessutom
ha god kunskap om egen organisations övningsledning. Det är meriterande om deltagaren
har erfarenhet från både analysarbete och övningsverksamhet.
Urval
I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att
göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer
vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt
geografisk spridning.
Syfte
Kursen syftar till att ge kursdeltagarna relevanta verktyg för att kunna analysera
utvärderingsbehov, planera och genomföra övningsutvärderingar. Kursen skapar
förutsättningar för deltagarna att utveckla kunskap att agera i rollen som utvärderare i olika
övningssammanhang och därmed bidra till systematik och utveckling av den samlade
förmågan att hantera samhällsstörningar.
Ett ytterligare syfte är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Lärandemål
Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna
1. definiera rollen och uppdraget som övningsutvärderare
2. besluta om utvärderingsmodell utifrån övningens syfte och format
3. tillämpa adekvata modeller för att utvärdera övningar.

Innehåll
Under kursen behandlas huvudsakligen följande innehåll:









grundläggande definitioner och begrepp
utmaningar i rollen som övningsutvärderare
utvärderingsorganisationens ledning och utveckling
planeringsprocessen ur ett utvärderingsperspektiv
MSB:s övningsmetodik för samverkansövningar
utvärderingsmodeller
datainsamling och analys
utvärdering – erfarenhetshantering – åtgärdsplaner
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Pedagogik och metodik
Kursens pedagogik, metodik och gestaltning strävar efter att vara exemplifierande och
förebildlig avseende människors olikheter, etnisk mångfald och jämställdhet mellan
kvinnor och män.
Kursens pedagogik bygger på lärande i samarbete med andra och varvar teori och praktik
genom bl.a. föreläsningar, diskussioner och gruppuppgifter. Kursen utgår från en
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I kursen tillvaratas fortlöpande resultat från
relevanta studier och rapporter inom området.

Upplägg och omfattning
Kursen omfattar två heldagars studier och genomförs platsbundet.
Kursens upplägg utgörs av en teoretisk grund med statsvetenskaplig ansats med inslag av
praktiska moment som genomförs både enskilt och i grupp. Inläsningsmaterial och
förberedande hemuppgift skickas ut i samband med antagningsbesked och
kursinformation.

Läromedel
Kurs- och referenslitteratur publiceras på angiven lärplattform.
Intyg
MSB utfärdar ett kursintyg till deltagaren efter genomförd kurs.
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