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Utvärderingsenkät för lokala övningsledare och lokala 
utvärderare 
Under våren 2013 anordnar Länsstyrelsen Västerbotten en regional samverkansövning, 
Övning Vildälv. Denna enkät ska om möjligt fyllas i samtliga lokala övningsledare 
och lokala utvärderare och utgör ett viktigt underlag för utvärderingsarbetet. Ett stort 
tack för din medverkan! 

Allmänna frågor 

Vilken funktion har du haft under övningen?  □ Lokal övningsledare 

□ Lokal utvärderare 
Vilken aktör har du arbetat med?___________________________________________ 

Vänligen kryssa ett svar på följande frågor 
 Ja Nej 

Har du tagit del av Övningsbestämmelser inför övningen?    

Har du tagit del av Övningsledningsbestämmelser inför övningen?   

Har du tagit del av Utvärderingsbestämmelser inför övningen?   

 
1. I vilken utsträckning kände du dig tillräckligt förberedd i din roll inför övningen? 

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
2. I vilken utsträckning anser du att mängden inspel har bidragit till förutsättningarna 

för din aktör att nå sina delmål?   
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
3. I vilken utsträckning anser du att kvalitén på inspelen har bidragit förutsättningarna 

för din aktör att nå sina delmål?   
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 
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4. Vad anser du om övningens längd för möjligheten att nå övningens mål? 

Ingen uppfattning Något för kort Lagom längd Något för lång 

    

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

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
6. I vilken utsträckning tycker du att scenariot varit trovärdigt och realistiskt? 

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 

    

 
Kommentarer till frågorna:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Frågor enbart till lokala övningsledare 
Vänligen kryssa ett svar på följande frågor 

 Ja Nej 

Har du genomfört en genomgång före övningen för din aktör?    

Har du behövt komplettera med inspel under dagen för att ge aktö-

ren möjlighet att nå delmålen? 

  

 
8. I vilken utsträckning anser du att samarbetet med spelkoordinatorn i motspelet har 

fungerat på ett bra sätt? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
9. I vilken utsträckning anser du att motspelet svarat upp på dina önskemål om att 

driva scenariot? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
10. I vilken utsträckning anser du att övningsdokumentationen varit ett stöd för ditt 

arbete som lokal övningsledare? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
 
Kommentarer till frågorna:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Beskriv dina viktigaste lärdomar som lokal övningsledare  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Frågor enbart till lokala utvärderare 
11. I vilken utsträckning anser du att aktörens delmål med tillhörande indikatorer har 

varit utvärderingsbara? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
12. I vilken utsträckning fick du möjlighet att göra ett bra utvärderingsarbete? (motta-

gande, tillgång till lokaler, tekniska system etc) 

I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
13. I vilken utsträckning anser du att genomgången för lokala utvärderare bidrog till 

att förbereda dig för ditt arbete som lokal utvärderare? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
14. I vilken utsträckning anser du att Utvärderingsbestämmelser givit dig en tydlig 

bild av ditt uppdrag som lokal utvärderare? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
15. I vilken utsträckning anser du att Utvärderingsprotokollet har underlättat ditt ar-

bete som lokal utvärderare? 
I ingen 

utsträckning 

I otillräcklig 

utsträckning 

I tillräcklig  

utsträckning 

I stor  

utsträckning 

    

 
Kommentarer till frågorna:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Beskriv dina viktigaste lärdomar som lokal utvärderare 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Övriga synpunkter 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Enkäten kan lämnas eller skickas till utvärderingsledaren senast den 5 juni . tho-
mas.bengtsson@msb.se eller Thomas Bengtsson, MSB Sandö, 872 64 Sandöverken. 


