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Stabsmetodik grundkurs

Bakgrund
Vid en samhällsstörning ställs stora krav på organisationers förmåga att leda. En stab kan
då fungera som ett stöd i arbetet för att hjälpa en organisation med ledningsuppgifter.
Syftet med en stab är att snabbt öka organisationens förmågagenom strukturerade
arbetssätt. Vad en stab gör och hur arbetet organiseras kallar vi för stabsmetodik.

Stabsmetodik grundkurs skapar förutsättningar för deltagaren att utveckla de
grundläggande kunskaper som behövs i syfte att kunna arbeta i en stab inom den egna
organisationen.

Kursen är utvecklad och genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Stabsmetodiken bygger på aktuell forskning och erfarenheter från stabsarbete. Lärdomar
och erfarenheter från tidigare genomföranden och omvärldsutveckling har vidarebidragit
till utveckling av innehåll och upplägg.

Inom samma område erbjuds fortsättningskursernaStabsmetodik fördjupningskurssamt
Stabschefskurs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till beslutsfattare och till personer inom området samhällsskydd och
beredskap som har till uppgift att arbeta i en stab inom den egna organisationen vid
samhällsstörningar över hela hotskalan.

Förkunskaper

Deltagaren behöver ha grundläggande kunskaper om området samhällsskydd och
beredskap och innebörden av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar1 samt vara väl insatt i den egna organisationens roll, uppdrag och ansvar
vid samhällsstörningar.

1 MSB777 Publikation Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar , 2018, https:/ / rib.msb.se/ filer/ pdf/ 28738.pdf

Kursplan
Ic ke examinerande kurs

Da tum
2022-06-07

Ärendenr
MSB 2022-04666-3

Hand lägga re
Jennie Virén

Godkänd av
c RO-UU Per Hulling

Ersä tter
drn 2021-01692-1

Kurskod
STAB METGRUND

Gäller från oc h med
2022-06-07

Beslutad 2022-06-03 av Per Hulling
Detta dokument är digitalt beslutat och därför saknas namnunderskrift

https://www.msb.se/
https://rib.msb.se/filer/pdf/28738.pdf


 

 Kursplan 
Icke examinerande kurs 

2(3) 

Datum 

2022-06-07 

Ärendenr 

MSB 2022-04666-3 

 

 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

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 utveckla deltagarens kunskap, färdighet och kompetens i form av 

metoder och verktyg för att kunna arbeta i en stab inom den egna organisationen vid 

samhällsstörningar över hela hotskalan. 

Ett ytterligare syfte är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande. 

Lärandemål 

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna 

1. redogöra för stabens syfte, organisation och uppgift 

2. tillämpa verktyg och arbetssätt för ett effektivt stabsarbete 

3. ge exempel på principer och metoder för stabsarbete i syfte att påverka en 

samhällsstörning. 

Innehåll 

Under kursen behandlas huvudsakligen följande innehåll: 

 gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 

 stabens syfte, uppgift och organisation 

 ledningsaktiviteter i stabens arbete 

 stabsverktyg 

 metoder för att säkerställa stabens uthållighet 

 informationshantering inom staben 

 kommunikation som verktyg för hantering 

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. 
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MSB:s pedagogiska vägledning2 och pedagogiska handbok3 baseras på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet och utgör utgångspunkt vid utveckling och genomförande av 

MSB:s kurser. I kursen tillvaratas fortlöpande resultat från forskning och utveckling. 

Kursen genomförs med fokus på lärande i samarbete med andra genom bl.a. föreläsningar, 

diskussioner och praktisk tillämpning. 

Upplägg och omfattning 

Kursen omfattar tre heldagars utbildning och genomförs på plats, men kan anpassas och 

genomföras nätbaserat om situationen kräver det.  

Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren är närvarande och aktiv under kursens 

samtliga delar. Kunskaps- och erfarenhetsdiskussioner är viktiga inslag där kursdeltagaren 

förväntas ta eget ansvar för lärande både individuellt och i grupp.  

Kursens upplägg utgörs av en teoretisk grund, men varvar föreläsningar och 

gruppdiskussioner.  

Läromedel 

Kurs- och referenslitteratur publiceras på angiven lärplattform. 

Intyg 

MSB utfärdar ett kursintyg till deltagaren efter genomförd kurs. 

                                                   
2 MSB 2019-07039-1 Pedagogisk vägledning i utbildningsverksamheten  
3 MSB 2020-00940 Pedagogisk handbok 

Beslutad 2022-06-03 av Per Hulling
Detta dokument är digitalt beslutat och därför saknas namnunderskrift

https://www.msb.se/

	Stabsmetodik grundkurs
	Bakgrund
	Målgrupp
	Förkunskaper
	Urval
	Syfte
	Lärandemål
	Innehåll
	Pedagogik och metodik
	Upplägg och omfattning
	Läromedel
	Intyg


		2022-06-03T15:58:53+0200
	Signerad av MSB




