Minnesanteckningar 27/5, 2011
Möte gällande utvärdering av första övningen inom GSS

Närvarande: Erna Danielsson, Erik Borglund, Lena-Maria Öberg, Knut Ekker, Torgrim Sund,
Trond Olav Skevik, Ståle Andre Nygård
Agenda för mötet:

- Reflektioner kring övningen
- Datamaterial (utvärdering, observationer och data från
övningssystemet)
- Höstens lunch-lunch möte

Data- och utvärderingsmaterial
Erik inledde med att säga att han ser stora möjligheter med det data som samlats in, dels
som underlag för nästa års övning och input till att vidareutveckla övningssystemet, dvs:
• Design av nästa övning
• Förädla ledningsövningens teknik
• Databas
o IT stöd
o Lärande
o Samarbete
• Studentarbeten, hypotesprövning
• Återkoppling till deltagarna
• Råd till Gränsräddningsrådet
Utöver det ser Erik också intressanta artiklar kring datorstött lärande och datorstött
samarbete.
Det datamaterial vi har idag är:
• Loggar
• Observationer
• Observatörers kommentarer

När det gäller utvärdering finns ett material som kan användas och som vi måste behandla
på något sätt:
• Enkäten som skickades ut innan (Svarsfrekvens på ca 50%. Mycket jobb att få svar och
få som svarat rapporterar Knut).
• Utvärderingen direkt efter övningen (Väldigt få har använt detta utvärderingstillfälle)
• Skriftlig utvärdering (Erna har påbörjat en skriftlig rapport de som vill ”fyller på”
• Den uppföljande enkäten (Genomförs under hösten)
Den som avser att skriva något meddelar övriga i arbetsgruppen om detta. Vi bestämde att
inte göra någon speciell planering kring detta. Samma sak gäller datamaterialet från
övningssystemet och observationerna, den som startar någon form av rapport/analys
meddelar övriga. Knut meddelade att Ivar (stipendiat som är finns på Hint) är intresserad av
sociala nätverksanalyser. Vi diskuterade även möjligheten att få någon eller några studenter
som skriver en uppsats där de kan använda det insamlade datamaterialet på något sätt.
Kanske kan det vara en extra morot om de erbjuds delta på nästa års övning som
”avslutning”.
Viktigt är att vi kan göra en återföring till de som deltog i övningen. Rapporten som Erna
påbörjat är lämplig som sådan ansåg gruppen.

Reflektioner kring övningen
Den största delen av mötet ägnades åt att diskutera nästa års övning baserat på våra
erfarenheter från den första övningen. Under mötet presenterades många olika idéer inför
nästa års övning. Vi konstaterade att det finns mycket att diskutera på vårt inplanerade
lunch-lunchmöte i september.
Frågor vi diskuterade:
• Kan vi ta övningen före Gränsräddningsrådets möte
• Kan vi göra utvärderingen mer genomgripande
• Kan vi nyttja Certus – en heldag med halv dag utvärdering och halv dag genomgång av
Trygghetens Hus
Idéer som vi gemensamt kom fram till var:
1) Planering och genomförande av övningen 2012 måste ske i närmare samarbete med
GGI2 om vi ska nå uppsatta mål kring övning av kartmaterial. Vårt önskemål är att dela
ansvaret för övningen med GGI2. Flera förslag diskuterades där kartövningen skulle kunna
ligga först som en separat del för att deltagarna ska få upp ögonen för vad som är möjligt att
göra med kartan.
Vi såg att målen för både GSS- och GGI-projektet kan uppnås genom
• Gemensam planering
• Gemensam övning
• Utvärdering av övning och planering

2) Önskemål från både oss, GGI2 och aktörer om att genomföra övningen i respektive
organisations ledningscentral. Här uppstod diskussion kring om vi med det upplägget
verkligen kan nå målet kring samarbete och att lära sig om varandras organisationer? Erna
tryckte på behovet av att de övande organisationerna bör ta en aktiv del i planeringen
eftersom det har visats sig ha stor betydelse för möjligheten att lära känna varandra. Ett
förslag är att se övningen som ett tillfälle för ”uppvisning” av hur samarbete kan gå till. I
samband med detta diskuterades två problem. Det första rör då vilka organisationer som ska
bjudas in att vara med i planeringen, de som är bidragsgivare i GSS (vilket innebär lite olika
organisationer på svensk och norsk sida) eller samma omfattning av organisationer som
ingår i gränsräddningsrådet. Ett annat problem är om de organisationer som är med i GSS
inte har avsatt speciellt stora resurser för att delta i projektet och att t ex ge dem uppgifter
såsom att träffas över gränsen för att diskutera innan övningen är då inte möjligt.
Konklusionen blev att vi kan önska kommentarer men inte kräva kommentarer.
Det är också viktigt att komma ihåg att en övning där respektive organisations
ledningscentral är med kräver större resurser och mer förankring än årets övning. Teknik
som möjliggör kommunikation mellan alla deltagare blir antagligen nödvändig.
3) Ett förslag som presenterades var att genomföra nästa års övning strax innan
gränsräddningsrådets möte och att de som deltog i övningen under gränsräddningsrådets
möte deltar i en utvärdering av övningen. Genom playback-funktioner kan då delar av
övningen lyftas fram och diskuteras gemensamt. Ett sådant upplägg ger också deltagarna
möjlighet att träffas vilket enligt den skriftliga utvärderingen visar är något mycket önskvärt.
En fördel med detta är då att kunna genomföra utvärderingen med blandade grupper istället
för att sitta ”organisationsvis”.

Lunch-lunch möte i september
Förslag på datum för lunch-lunch möte någonstans i Åretrakten, 13-14 september, 12-13
september eller 14-15 september. Lena-Maria tog på sig att tillsammans med Viveca hitta
ett lämpligt datum bland dessa tre förslag samt göra en bokning av ett lunch-lunch möte.

Vid datorn
Lena-Maria och Erna

