
 
 

 RAPPORT 
  
Datum D.nr.  

2020-05-13 

 

  

455-3102-2020 

   

 
 

 
 

  

 

 

 

www.lansstyrelsen.se 

 

 
 

 

Länsstyrelsernas och kommunernas 

genomförande av Övningsaktivitet 2 i 

TFÖ 2020  

- uppföljning av distribuerad del. 
 

 

  



 RAPPORT 
  

1 (12)  

Datum D.nr 
2020-05-13 

 

  

455-3102-2020 
  

   

 

Innehållsförteckning 

Uppföljning av länsstyrelsernas och kommunernas genomförande av 
Övningsaktivitet 2, distribuerad del…………………………………………. 2 
Bakgrund .................................................................................................................... 2 
Övningsaktivitet 2, Syfte och mål .............................................................................. 2 
Om undersökningen ................................................................................................... 4 
Genomförande av övningen ....................................................................................... 4 
Tidsåtgång .................................................................................................................. 6 
Förberedelser .............................................................................................................. 7 
Uppföljning ................................................................................................................ 7 
Reflektioner från deltagarna ....................................................................................... 8 

Bilaga 1: PM Kompletterande statistikutvärderingsfrågor till ÖA 2, den distribuerade 
delen………………………………………………………………………………. 9 

Bilaga 2: Inriktning för övande befattningar/kompetenser i Övningsaktivitet 2, TFÖ 
2020………………………………………………………………………………..11 

 

  



 RAPPORT 
  

2 (12)  

Datum D.nr 
2020-05-13 

 

  

455-3102-2020 
  

   

 

Uppföljning av länsstyrelsernas och kommunernas genomförande 
av Övningsaktivitet 2, distribuerad del.  

Enkät kring genomförandet av ÖA 2, distribuerad del för kommuner och Länsstyrelser.   

Bakgrund  

 

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra 

till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen 

beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.  

 

Övningen består av fyra aktiviteter som MSB och Försvarsmakten planerar, genomför och 

utvärderar tillsammans. I arbetet utvecklas central, regional och lokal samverkan.  

 

I totalförsvarsövningen kommer bland annat beslutskedjor på alla nivåer och samverkan 

mellan samhällsaktörer övas och testas för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta 

att fungera och Sverige ska kunna stå emot ett väpnat angrepp. Vi höjer kunskapen kring, och 

prövar, hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter. 

 

Övningsaktivitet 2 (ÖA2), med fokus på regional och lokal samverkan genomförs i nära 

samarbete med länsstyrelserna. Övningsaktiviteten består av en seminarieövning i två delar, 

en distribuerad del och en gemensam del.  

 

Huvudmålgrupp för ÖA2 är kommuner, regioner, länsstyrelser och militärregionernas 

regionala staber. Även regionala och lokala avdelningar/regioner hos centrala aktörer är en 

viktig målgrupp. 

 

Övningsaktivitet 2, Syfte och mål  

Syftet med Övningsaktivitet 2 är att klargöra roller, ansvar, tillämpning av regelverk och 

arbetsformer för samverkan på regional och lokal nivå. 

 

För att möta syftet fångades först alla aktörer som deltar i ÖA2 upp i en aktörsvis 

förberedande seminarieövning på hemmaplan, kallad den distribuerade delen (ÖA2 D). På 

detta sätt kunde flertalet av aktörerna i totalförsvaret nås i en första kunskapshöjande 

övningsaktivitet i TFÖ 2020, med möjlighet till aktörsvis anpassning beroende på det egna 

läget gällande totalförsvarsförmåga. Den distribuerade delen följdes sedan av en gemensam 

del (ÖA 2 G) där länsstyrelser, regioner, centrala myndigheter med regional närvaro samt 

utvalda kommuner deltog. De kommuner som valdes ut att delta var de som är Kategori 1-

kommuner1 samt att varje länsstyrelse fick ta med ytterligare två kommuner till från sitt län.  

  

 
1 Kategori 1: Kommuner som ligger i eller i anslutning till militärstrategiskt viktiga geografiska områden i 

händelse av en säkerhetspolitisk kris eller krig 
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Mål med att genomföra den distribuerade delen 

Målet med att genomföra den distribuerade övningsdelen i ÖA2 var att skapa en 

grundläggande kunskap hos aktörerna i totalförsvaret och genom detta  skapa en gemensam 

grund för en fortsatt utveckling av totalförsvaret.  

De aktörsgemensamma mål som satts upp för ÖA2 i TFÖ 2020 och som övades i den 

distribuerade delen är:  

 

1.1. Kunskap om ansvar, uppgifter, metod, mandat och regelverk för egen organisation 

1.2 Kunskap om närmast samverkande organisationers ansvar, uppgifter, metod och mandat 

1.3. Kunskap om vad som utgör skyddsvärd information och hantering av denna enligt 

rådande regelverk 

1.4. Förståelse för vikten av att informera allmänheten utifrån egen organisations ansvar 

2.1. Förmåga att med egen organisation kunna verka avseende uppgifter, metod, mandat och 

prioriteringar 

2.2. Förmåga att tillsammans med närmast samverkande organisationer gemensamt inrikta, 

samordna och prioritera tillgängliga resurser 

 

 

Bild 1: Målpyramiden för TFÖ. Nivå 1 (den gulmarkerade) är den grundläggande nivån som 

varit fokus för ÖA2 D.   

 

Kompetensprofilen på de övande i den distribuerade delen av Övningsaktivitet 2, arbetades 

fram under skrivarstugor och planeringskonferenser. Se bilaga för detaljer. Det uppmuntrades 

att aktörerna själva kunde bjuda in fler kompetenser och deltagare till övningen från den egna 

organisationen. Många har också valt att bjuda in fler personer än de nio grundkompetenserna 

som togs fram. De framtagna kompetenserna skulle ses som en minsta nivå på antalet 

deltagare.  

 

  



 RAPPORT 
  

4 (12)  

Datum D.nr 
2020-05-13 

 

  

455-3102-2020 
  

   

 

Om undersökningen 

Tidigt i planeringsprocessen definierades ett behov och önskemål från central övningsledning, 

länsstyrelsernas nationella samordnare och från försvarsdirektörerna på länsstyrelserna om att 

samla in kvantitativa data från den distribuerade delen i ÖA2. Syftet med datainsamlingen var 

att den utgör en del i den erfarenhetsåterföring och rapportering som görs när övningen är 

genomförd. Det är av stort intresse att efter genomförd övning kunna svara på hur många och 

vilka som faktiskt övat och kompetenshöjt sig om bland annat ansvar, roller, mandat och 

regelverk för sin organisation i totalförsvaret. Intresset finns både internt för egen ledning och 

externt i länet, för militärregionerna och för landet i stort. Insamlingen kan även optimera 

framtida övningar avseende val av deltagare och övningsinnehåll. 

 

Länsstyrelsernas nationella samordnare skickade därför ut ett PM den 8 november 2019 till 

samtliga länsstyrelser där de ombads besvara ett antal frågor när länen var klara med 

genomförandet av den distribuerade delen. Länsstyrelserna ombads svara inom sitt 

ansvarsområde, dvs hur många som övat i kommuner och på länsstyrelsen. Om man även 

ansvarat för att öva regionen i sitt län så skulle även statistik över regionens övande 

rapporteras. Enkäten ger således inte en heltäckande bild av det totala antalet övande i ÖA2 

D, eftersom det saknas data från lokala och regionala avdelningar/regioner hos centrala 

aktörer och från de regioner som övat i egen regi. Uppgifter på hur många som övat från 

regionerna och centrala myndigheter har TFÖ Utvärdering samlat in.  

 

PM:et med de frågor som Länsstyrelserna ombads svara på finns i bilaga 1.  

 

Genomförande av övningen  

Länsstyrelsen hade genomförandeansvaret för kommunerna samt av egen organisation men i 

sju län var länsstyrelsen även spelledare för regionen i sitt län. I övriga regioner har egen 

regionpersonal varit spelledare. Regionerna har under planering och genomförande av ÖA 2 

sorterat under Socialstyrelsen.  

 

Det fanns utrymme för länsstyrelserna att genomföra övningen på det sätt som passade bäst 

för länet. Det har funnits tre varianter i landet:  

 

1) Kommunerna (och i förekommande fall regioner) övade var för sig. 

Länsstyrelsepersonal var spelledare (tillika oftast LST LÖL) för kommunerna i länet. 

Polisen och Försvarsmakten (MR) var ofta representerade vid dessa tillfällen i någon 

form av expertroll/stöd till de övande. Varianten har tillämpats av tio län. 

  

2) Länsstyrelsen valde att samla ett antal kommuner (och region) i länet och dessa 

genomförde övningen tillsammans. Länsstyrelsepersonal var spelledare. Polis och 

Försvarsmakten (MR) och även andra viktiga aktörer i länet deltog som experter/ stöd. 

Sju län har nyttjat denna variant. 

 

3) Kommunerna själva tog ansvar att spelleda och genomföra övningen på egen hand. 

Denna modell tillämpades av de två storstadslän där det är många kommuner.  
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Förutom de tre ovan har ett län valt att tillämpa både variant 1 och 2 i sitt län.  Ett län har 

tillämpat variant 1 och 3.  

 

Totalt har 4409 personer övats i den distribuerade övningen i de organisationer som 

Länsstyrelsen ansvarat för att öva, se bild 2. Mediantalet över antalet övande/ län är 150 

personer, medeltalet 209, Eftersom antalet varierar så mycket mellan länen2 så är det mer 

rättvisande att använda mediantalet som mått.   

 

 
Bild 2: Antal övande/ län 

 

Antalet övningstillfällen varierar mellan länen eftersom det, dels beror på vilken av 

varianterna 1-3 man valt som genomförandemetod, dels på hur många kommuner man har i 

sitt län. Totalt antal övningstillfällen som Länsstyrelsen ansvarat för (direkt eller indirekt) är 

230 st.  

 

 

 

 

 
2 beroende på antal kommuner, hur många som bjudits in utöver de nio grundkompetenserna 
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Bild 3: Antal övningstillfällen i resp. län  

Tidsåtgång 

De allra flesta har genomfört övningen under en dag (8h), se bild. Rekommendationen från 

övningsledningen var att genomföra övningen under två dagar men många övningsledare 

argumenterade för att målgruppen inte kunde avsätta mer än en dag för övningen och 

insamlad statistik bekräftar detta. Övningsinnehållet var dock anpassat för två dagar och 

spelledaren fick därför anpassa upplägg och innehåll för att hinnas med under en dag. Som 

stöd för detta fanns en prioritering bland diskussionsfrågorna som tagits fram av TFÖ central 

övningsledning. Eftersom underlaget finns kvar hos aktören så kan det också användas för fler 

övningar framöver, om man vill öva bredare eller fördjupa sig i någon fråga.   

 

 
Bild: Antal övningstimmar/ tillfälle i respektive län3 

 
3 Saknar svar från ett län över antalet övningstimmar.  
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Kompetensprofilen för de övande har följts i hög mån. De avsteg som gjorts är oftast 

beroende av att kommuner saknar egna jurister. I några fall har högsta politiska ledning 

saknats vid övningarna. Flera län uppger att kommunerna också bjudit in bredare än 

kompetensprofilen, genom att ta med förvaltningschefer, krisledning och/eller hela 

kommunstyrelser. Övningen har därmed nått den målgrupp som var tänkt.  

Vid övningstillfällena har oftast också Försvarsmakten (samverkansofficer från MR), region, 

polis och räddningstjänst deltagit.  

 

Förberedelser 

Övningsledarna i de olika organisationerna har förberett deltagarna på flera olika sätt. Genom 

länsstyrelsernas nationella samordnare togs det fram ett utbildnings- och inläsningsunderlag 

som länen och kommunerna fick disponera och använda på det sätt som var lämpligast i 

respektive län. Flera andra aktörer (bl.a. Säkerhetspolisen, Trafikverket, Socialstyrelsen) har 

också bett att få ta del av inläsningsunderlaget.  

Förutom detta har många län genomfört utbildningsdagar av olika art, ämnen som avhandlats 

är säkerhetsskydd, beredskapsjuridik, och grundutbildningar för roll och ansvar inom höjd 

beredskap. En del av inläsningsunderlaget har troligen använts vid dessa utbildningar men det 

kan inte verifieras. Utbildningarna har varit ett sätt att lokalt anpassa förberedelserna för eget 

län.  

Genomsnittstiden som är lagd på förberedelser för övande är 6,9 h/ individ.4    

De lokala övningsledarna (Länsstyrelsen och i förekommande fall kommunernas 

övningsledare /kommunernas kontaktpersoner) har lagt ner mer tid än de övande.  

 

Uppföljning 

Utifrån enkäten har 17 av 21 län uppgett att de avser ha någon form av uppföljning i länet 

utifrån de distribuerade övningarna. Uppföljningen planeras ske i form av 

utvärderingsseminarier, presentation för kommunledningar och regionala styrgrupper etc.  

Resultatet av övningen blir ett viktigt ingångsvärde för fortsatt totalförsvarsarbete i länet. 

Mycket av uppföljningsarbetet var tänkt att genomföras under våren, men Covid-19-

situationen har gjort att möten och uppföljningar skjutits på framtiden.  

 

 
4 Av dem som svarat på frågan och uppgett en summa. I dagsläget 13 län. Ett län borträknat eftersom 

förberedelsetiden var väldigt hög gentemot andra län.  
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Reflektioner från deltagarna 

Även om det inte framkommer i enkätsvaren så har den distribuerade delen varit till gagn när 

Coronapandemin slog till och kommuner, regioner och länsstyrelser gick upp i stabsläge och 

krisorganisation. Reflektioner kring detta har inhämtats från representanter från Länsstyrelser, 

MR och kommuner i andra sammanhang än via enkäten och det som påpekats är att man 

upplever stor nytta nu i hanteringen av Corona av att i princip alla aktörer hann genomföra 

den distribuerade delen. Många av de frågeställningar som diskuterades i ÖA2 D är de som nu 

fått hanteras skarpt i pandemin, till exempel frågor om personalbrist. Både den distribuerade 

delen och den gemensamma delen har också möjliggjort ”fantastiska mötesytor”, särskilt med 

kommuner och regioner, som man nu har nytta av. Övande har uttryckt att det har varit en 

mycket lärorik övning samtidigt som de har varit en ”ögonöppnare”. Totalförsvarsfrågorna 

har nu blivit en fråga för hela organisationen.  

En person uttryckte det som att: ”Coronahanteringen blir en uppföljning på övningen! Det 

närmaste vi kan komma höjd beredskap. Många insikter och mycket att ta med sig”. 

 

Det kan konstateras att den distribuerade övningen bidragit till att höja grundförmågan och 

kompetensen hos de övande, både gällande krishantering och totalförsvar.  

 

 

 

 

Ingela Regnell 

Länsstyrelsernas nationella samordnare  
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Bilaga 1: PM Kompletterande statistikutvärderingsfrågor till ÖA 2, 
den distribuerade delen.  

Inledning 

Enligt information i oktober månads nyhetsbrev (som skickades 25 oktober till LÖL och 

Försvarsdirektörer) kommer här de frågor som är tänkta att fungera som kompletterande 

statistikutvärderingsfrågor till ÖA 2 D.  

 

Syftet med att samla in statistiken är det kan vara en del i det som senare kan återrapporteras i 

olika sammanhang. Det är av stort intresse att när övningen är genomförd kunna svara på hur 

många och vilka som faktiskt övat och kompetenshöjt sig i ÖA 2. Intresset finns både internt 

för egen ledning och externt i länet, för MR och för landet.   

 

Statistiken kommer inte vara en del som bedöms i den officiella utvärderingen av TFÖ 

utvärdering.  

 

Förutom LU-protokoll 1 som ska fyllas i (Bilaga 6) så behöver nedanstående uppgifter samlas 

in från övningarna. 

 

För att underlätta för er själva så är det enklaste att ni noterar svaren på frågorna nedan i 

samband med att ni genomför de distribuerade seminarieövningarna med era kommuner och 

egen Länsstyrelse löpande. Även om frågorna är anpassade efter att göra sammanställningen i 

så är min förhoppning att den går att använda vid resp övningstillfälle för att fylla i de 

uppgifter som efterfrågas.  

 

Frågor kring genomförandet: 

• Antal kommuner i eget län:  

• Genomfördes övningarna 

a) Enskilt för varje kommun?  

b) Vid gemensamma tillfällen? Hur många tillfällen? 

• Längd på dessa tillfällen i timmar,  

a) i genomsnitt  

b) totalt  

• Totala antalet deltagare från kommunerna  

• Övriga deltagare/aktörer som varit med vid övningarna?  

• Har framtagen kompetensprofil följts?  

• Om nej eller delvis: vilka är de ev. avvikelserna?   
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Frågor som rör förberedelse och efterarbete: 

• Hur många timmars förberedelse (t.ex. utbildningar, seminarier, egen inläsningstid) 

har aktörerna gjort innan övningstillfället? Ange både genomsnitt och totalsumma. 

Beskriv också vilken typ av förberedelse som genomförts. Uppskatta tidsåtgången om 

du inte vet exakt ;  

 

• Planerar ni att genomföra någon form av återkoppling/ erfarenhetsåterföring från 

Övningsaktivitet 2 i länet? Beskriv vad   kortfattat:  

 

 

Besvara dessa frågor om Länsstyrelsen även var spelledare även för Regionen:  

• Antal genomförda övningar med Region (Landsting)…………st 

• Längd på dessa tillfällen i timmar…………………h  

• Totala antalet deltagare från Regionen (Landsting)………st  

• Övriga deltagare/aktörer som varit med vid dessa övningar?.......... 

• Har framtagen kompetensprofil följts? Ja/ nej/ delvis  (Markera det som passar)  

• Om nej eller delvis: vilka är de ev. avvikelserna? ……………….. 

 

 

När ni genomfört samtliga övningar i ert län som ni ansvarar för, sammanställ uppgifterna och 

delge dem till Länsstyrelsens nationella samordnare Ingela Regnell. Beakta om uppgifterna 

omfattas av någon form av sekretess vid sammanställning och inskick.  

 

 

 

 

IR 

 

Ingela Regnell 

Länsstyrelsernas nationella samordnare för TFÖ 2020 
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Bilaga 2: Inriktning för övande befattningar/kompetenser i 
Övningsaktivitet 2, TFÖ 2020 

 

Organisation Befattning-/kompetensprofil5 övande (siffror anger 
prioritetsordning och inte antal platser/övande) 

Militärregionernas 
regionala staber 

1. Ledning 

2. Underrättelse/säkerhet 

3. Genomförande 

4. Samverkan 

5. Planering 

6. Logistik/underhåll 

7. Samband 

 

Länsstyrelser 1. Länsledning (Landshövding/Länsråd) 
2. Beredskaps-/Försvarsdirektör 
3. Kommunikationsansvarig 
4. Jurist 
5. Säkerhetsskyddschef 
6. Stabschef 
7. HR-chef/Personalchef 
8. Analysfunktion 
9. Informationsdelning/lägesbild 

 

Kommuner 1. Kommundirektör 
2. Ordförande kommunstyrelsen 
3. Kommunikationsansvarig 
4. Jurist 
5. Säkerhetsskyddschef 
6. Räddningschef 
7. HR-chef/Personalchef 
8. Beredskapssamordnare 
9. Räddningstjänstkompetens 

 

Regioner 1. Regionens styrelseordförande alt. av den utsedd person 
2. Regiondirektör eller av den utsedda person då hen har ansvar 

för totalförsvarsfrågor 
3. Sakkunnig inom katastrofmedicin och beredskap 

(TiB/beredskapssamordnare) 
4. Sakkunnig inom säkerhetsskydd och signalskydd 
5. Kommunikationsansvarig 
6. Jurist 

 
5 LÖL och LU räknas inte som en befattning i detta sammanhang och är därför inte med i tabellen. Vi 

återkommer till LÖL och LU roll under övningen. 
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Trafikverket, regioner Regiondirektör samt personal ur ”genomförande funktion”, 
planeringsfunktion”, ”samverkansfunktion” och en 
kommunikatör. 

Polismyndigheten, 
regioner 

Representant ur Polisregion, strategiska/operativa 
ledningsgrupp 
 

SOS Alarm AB,  
SOS-centraler 

Platschef och gruppchef per regional SOS-central 
 

Sveriges radio, kanal 
P4 

Representant från krisledningsorganisationen 

Svenska kyrkan, Luleå 
och Härnösand stift 

Representant från krisledningsorganisationen 

Röda korset, 
regional/lokal 
avdelning 

Representanter från regionala staber 

 
 

 

 
 

 


