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Vi är jättesårbara allihop. Vi kan i princip 

åka åt tre olika håll och hamna på

samma olycka och etablera tre olika ledningsplatser 

och tycka att det här går ju jättebra.

                                               Yttre befäl, Polisen

”



När en samhällsstörning inträffar 

förväntar vi oss att olika organisationer 

samverkar för att lösa situationen. 

För att detta ska fungera friktionsfritt 

måste personal från olika organisationer 

få möjlighet att öva samverkan 

på ett genomtänkt sätt.



   

Vad är 3NS?



– trenivåsamverkan – utgår från: 

1) att samverkan kan ske på minst tre olika sätt: sekventiellt, parallellt

 och synkront, 

2) att de olika samverkansformerna fyller olika funktioner samt 

3) att de övande behöver utveckla sin förmåga att växla mellan olika

 samverkansformer. 

Övningsmodellen består av fem moment, två praktiska moment och 

tre seminarier. 3NS är unik eftersom det är en validerad modell för 

samverkansövning. Den bidrar till en högre grad av lärande och nytta 

än traditionella övningsmodeller. Den är dessutom mer effektiv och 

mindre kostnadsdrivande. Övningsledare och instruktörer har en 

yrkesbakgrund från organisationer som hanterar olyckor och kriser, 

till exempel: polis, räddningstjänst, ambulans eller tjänsteman i 

beredskap. Modellen är utvecklad i ett forskningsprojekt finansie-

rat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, och är 

tillämpbar vid olika typer av övningar.
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Användnings-
områden



• kan användas vid såväl fullskaleövningar som motspels-, 
 skrivbords- och screenövningar. Den är lämplig för övningar 

 mellan blåljusorganisationer, säkerhetsövningar för företag samt 

 övningar i lednings- och stabsmetodik.

• bygger på korta övningsmoment som varvas med seminarier och 
 tydlig återkoppling till de övande. 

• är anpassad för privata verksamheter, till exempel inom bygg, 

 tillverkningsindustri och sjöfart.

• genererar dynamiska protokoll som skapas under övningen. De

 identifierar förbättringar och brister, vilket kan utgöra underlag

 för framtida handlingsplaner.

• bidrar till en högre grad av lärande och nytta än traditionella

 övningsmodeller.

• kan tillämpas både vid större och mindre övningar.
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Övningsakademi



• Skräddarsydda övningspaket

• Stöd med utbildade 3NS-instruktörer

• Planering av övningar

• Forskarstöd vid utveckling och utvärdering av övningar

• Utbildning av övningsledare

• Utvärderingar av samverkansövningar med validerade instrument

• Hjälp med dokumentation och handlingsplaner

3NS 

är kopplad till en nationell 
övningsakademi som erbjuder:



Det känns som hög kvalitet på hela 

upplägget. Det var genomtänkt och

dessutom föredrar jag när man har lite mindre 

skala och får möjlighet att uttrycka sig och faktiskt 

kan komma fram till saker så att det känns att 

vi lärt oss någonting.

      Räddningsledare, räddningstjänsten

”



För information och frågor, kontakta:

Professor Eric Carlström 
Tel 0702-73 81 26

eric.carlstrom@3ns.se

Professor Johan Berlin
Tel 0703-61 22 95

johan.berlin@3ns.se

www.3ns.se



www.3ns.se
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