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Utvärderingsenkät för övningsdeltagare 29 maj 
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 öv-
ningen den 29 maj 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 under övningen?  □ Politiker 

□ Beslutsfattare 

□ Handläggare 

□ Stödfunktion 
Vänligen kryssa ett svar på följande frågor 

 Ja Nej 

Har du tagit del av Övningsbestämmelser inför övningen?    

Har du tagit del av Utvärderingsbestämmelser inför övningen?   

Har du deltagit i någon genomgång före övningen?   

Deltog du i seminarieövningen den 18 april?   

Personliga frågor 
1. I vilken utsträckning kände du dig tillräckligt förberedd inför övningen? 

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
2. I vilken utsträckning tycker du att du har blivit insatt i övningens syfte och mål? 

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
3. I vilken utsträckning tycker du att du har tillräcklig utbildning för att arbeta i den 

befattning som du haft under övningen?  
Saknar  

utbildning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 
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4. I vilken utsträckning anser du att dagens övning har bidragit till att du utvecklats i 

din yrkesroll/roll i krisorganisationen? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
5. Hur viktigt anser du det är för dig att ha deltagit i dagens övning?  

Oviktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 

    

 
6. I vilken utsträckning tycker du att övningen bedrivits på ett realistiskt sätt? 

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
7. Vad är ditt helhetsintryck av dagens övning?  

Mindre bra Acceptabelt Bra Mycket bra 

    

 

Övriga synpunkter 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Enkäten delas ut och samlas in av lokala övningsledare eller lokala utvärderare i anslut-
ning till att övningen avslutas Om du av någon anledning inte lämnar in den vid detta 
tillfälle kan du stället skicka den direkt till utvärderingsledaren senast den 5 juni . 
thomas.bengtsson@msb.se eller Thomas Bengtsson, MSB Sandö, 872 64 Sandöverken. 


