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2. Telö-konceptet



Utbildnings och övningsstrategi

• Syftar till att bibehålla och 
utveckla sektorns 
krishanteringsförmåga och 
stärka det svenska 
totalförsvaret

• Målsättningen är att 
strategin ska stödja i 
planering och beslut om mål 
och aktiviteter



Nationella Telesamverkans gruppen (NTSG)
www.telesamverkan.se



Vad menas med totalförsvar?

• All den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig

• Totalförsvaret består av både militär verksamhet (militärt försvar) 
och civil verksamhet (civilt försvar).





Telö 17 

• Inriktningen för Telö 17 är utveckling och uppbyggnad av 
det civila försvaret inom totalförsvaret. 

• Förväntad effekt av Telö 17 är ökad förmåga hos samtliga 
aktörer inom sektorn att hantera kriser till följd av höjd 
beredskap och krig, dels enskilt men framförallt i samverkan 
inom sektorn och med relevanta aktörer utanför sektorn. 
Viktigt är att lära av varandras erfarenheter samt skapa och 
utveckla ett brett kontaktnät.



Telö 17 - www.pts.se/telo17



3. NISÖ 2018

Nationell informationssäkerhetsövning



NISÖ-serien

• NISÖ 2010, NISÖ 2012 och NISÖ 2018

• Syftar till att privata och offentliga aktörer gemensamt övar för att 
stärka samhällets samlade hantering av allvarliga IT-incidenter



NISÖ 2018

• Simuleringsövning med motspel

• Samhällsviktig verksamhet utsätts för svåra påfrestningar

• Scenariot omfattar kritiska beroenden inom sektorerna energi, 
transport, information och kommunikation samt hälso- och 
sjukvård



NISÖ 2018 – övergripande mål

De övergripande målen är att de övade har:
- Skapat en samlad lägesbild
- Samordnat och genomfört 

kommunikationsaktiviteter riktade till allmänhet och 
medier

- Utarbetat och rapporterat bedömningar av 
konsekvenser och planerade åtgärder till berörda 
aktörer

- Utfört arbetet utifrån gällande rutiner, policys och 
arbetssätt



4. Övningsstöd



Övningsstöd

• Öva enkelt 

- färdiga övningar för att öva egen organisation

• Övningsvägledningar 

- metodhäften (grundbok, seminarieövning, simulerings-
övning med motspel, övning med fältenheter, funktions-
övning, lokal övningsledare, utvärdering)



Öva enkelt!
Övningsstöd för aktörer inom samhällsskydd och beredskap



Öva enkelt!
Vad är det?

Ett övningsstöd som 

– underlättar planering, 
genomförande och utvärdering av 
övningar.

– fokuserar på utvärdering och 
erfarenhetshantering – från start till 
slut.

– kräver minimalt med förberedelser 
och resurser.

Avsett främst för lokal nivå, men kan 
även användas på regional och 
nationell nivå.



Öva enkelt!
Vad innehåller det?

• Tre kompletta seminarieövningar
med färdigt scenario

• Tre kompletta funktionsövningar 
med färdigt scenario

• Användarinstruktion

• Övningsbestämmelser

• Momentbeskrivningar

• Utvärderingsenkät

• Utvärderingsrapport
- utvecklingsområden och 
åtgärdsförslag



Öva enkelt!
Hur används det?

• Momenten kan användas i en 
följd eller som enskilda 
delmoment beroende på egna 
syften

• Ladda ner och fyll i din 
organisations uppgifter

• Används med fördel 
tillsammans med 
Övningsvägledningen och 
Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning



Öva enkelt!

Var finns stödet?

• Du kan ladda ner ”Öva enkelt!” 
från msb.se 

• Här hittar du fler stödverktyg: 

Övningsvägledning 

Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning 

Övningsinriktning

Kontakt vid frågor

• ovaenkelt@msb.se

• FAQ 

Mer om MSB och enheten för övning hittar du här. 





















Öva enkelt!

Var finns stödet?

• Du kan ladda ner ”Öva 
enkelt!” från msb.se 

Här hittar du fler stödverktyg: 

Övningsvägledning 

Gemensamma grunder för samverkan och 
ledning 

Övningsinriktning

Kontakt vid frågor

• ovaenkelt@msb.se

• FAQ 

Mer om MSB och enheten för övning hittar du här. 



FRÅGOR?

ovaenkelt@msb.se



5. Frågor



Tack för idag!


