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Utvärderingsenkät för deltagare i planeringsprocessen 
Under våren 2013 anordnar Länsstyrelsen Västerbotten en regional samverkansövning, 
Övning Vildälv. Denna enkät ska om möjlig fyllas i av var och en som deltagit i pla-
neringsprocessen inför övningen och utgör ett viktigt underlag för utvärderingsarbetet. 
Ett stort tack för din medverkan! 

Allmänna frågor 
Vilken aktör kommer du ifrån?____________________________________________ 

Vilken funktion har du haft i planeringsprocessen? 

□ Lokal övningsledare □ Annan funktion, ange vilken__________________________ 

 

Frågor om planeringsprocessen i stort 
 

1. Planeringen av övning Vildälv inleddes våren 2012 med en första planerings-
konferens i juni. Hur länge har du varit delaktig i planeringsprocessen?  

1-3 månad 4-8 månader 9-12 månader Mer än 12 månader  

    

 
2. Bedöm hur många arbetstimmar du har lagt ned på övningen under planerings-

processen. (möten och förberedelser)  
Mindre än 40 tim 40-80 tim 80-120 tim Mer än 120 tim 

    

 
3. I vilken utsträckning anser du att du fått tillräcklig tid för att arbeta med öv-

ningsförberedelser? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
4. I vilka planeringskonferenser deltog du i? 

 Ja Nej 

Planeringskonferens 1, Skellefteå 4 juni 2012    

Planeringskonferens 2, Umeå 27 september 2012   

Planeringskonferens 3, Skellefteå 13-14 mars 2013   
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5. I vilken utsträckning anser du att övningens dokumentation varit tillräcklig, t ex 

övningsbestämmelser, kallelser, mötesprotokoll mm?  
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
6. I vilken utsträckning upplever du att du har haft insyn i planeringsprocessen?  

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
7. I vilken utsträckning upplever du att du har haft möjlighet att påverka  

planeringsprocessen? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 

Synpunkter och kommentarer på planeringsprocessen___________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Frågor om målarbetet 
Övningen hade ett omfattande arbete med målformuleringar, både av övergripande mål 
och av aktörerna delmål och tillhörande indikatorer. 

8. I vilken utsträckning upplever du att målformuleringsarbetet bedrivits på ett bra 
sätt?  

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
9. I vilken utsträckning upplever du nyttan av målformuleringsarbetet?  

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 
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10. I vilken utsträckning upplever du nyttan av att ta fram indikatorer till målen?  
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
11. I vilken utsträckning upplever du ha fått stöd i arbetet med att ta fram mål och 

indikatorer? (Stöd från Länsstyrelsen eller MSB) 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 

Synpunkter och kommentarer om målformuleringsarbetet ____________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Frågor om scenarioarbete 
Övningen hade även ett omfattande arbete med scenariot i form av momentbeskrivning-
ar och inspel. Länsstyrelsen anordnade även skrivarstugor för att stödja aktörerna med 
scenarioarbetet. 

12. Deltog du i någon av Länsstyrelsens skrivarstugor? 

 Ja Nej 

Skrivarstuga för momentskrivande, före julhelgen   

Skrivarstuga för inspelsskrivande, efter julhelgen   

 

13. I vilken utsträckning upplever du att scenarioarbetet bedrivits på ett bra sätt?  
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
14. I vilken utsträckning upplever du nyttan av det omfattande scenarioarbetet?  

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 
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15. I vilken utsträckning upplever du nyttan av momentbeskrivningarna för att 
kunna göra relevanta inspel?  

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
16. I vilken utsträckning upplever du ha fått stöd i arbetet med att ta fram moment 

och inspel? (Stöd från Länsstyrelsen eller MSB) 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 

Synpunkter och kommentarer om scenarioarbetet ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

17. Vilket är ditt helhetsintryck av planeringsprocessen? 
Dåligt Acceptabelt Ganska bra Mycket bra 

    

 

18. Anser du att det saknats någon aktör i planeringsarbetet, ange i så fall vilken el-
ler vilka. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Frågor om genomförandet 
19. Deltog du i någon av följande övningsaktiviteter? 

 Ja Nej 

Seminariedagen 18 april   

Simuleringsövning 29 maj   
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20. Om du deltog i seminariedagen, 18 april, vad är ditt intryck av den 
delen i övningen? 

Dåligt Acceptabelt Ganska bra Mycket bra 

    

 
21. Om du deltog i simuleringsövningen, 29 maj, vad är ditt intryck av 

den delen av övningen? 
Dåligt Acceptabelt Ganska bra Mycket bra 

    

 
 
Övriga synpunkter 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Enkäten kan besvaras i datorn eller på papper. Efter du har fyllt i den kan du skicka den 
på lämpligaste sätt senast den 5 juni  till, thomas.bengtsson@msb.se eller Thomas 
Bengtsson, MSB Sandö, 872 64 Sandöverken. 

 

 


