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1 Introduktion 
I följande rapport återfinns material relaterat till utvärderingen av kursen Kallt Väder som genomförts av 
Katastrofmedicinskt centrum (KMC) på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Rapporten ämnar inte fungera som en heltäckande rapport av utvärderingen med tillhörande diskussion och 
slutsatser, i stället är rapportens syfte att samla delar av den data som samlats in och sprida den presentation 
av utvärderingen som presenterades för MSB den 20 juni 2022 (se Bilaga A). 

Utvärderingen bestod av en enkätutvärdering efter ett kurstillfälle i Kiruna 2022, samt fokusgruppintervjuer 
i efterhand med deltagare från kurstillfället Kiruna samt deltagare från ett tidigare kurstillfälle i Arvidsjaur, 
även det under 2022. I Bilaga A finns en enkel sammanställning av metodiken och resultaten från såväl 
enkätutvärderingen som fokusgruppintervjuerna, och det är således denna bilaga som fokus främst bör riktas 
på för att bli varse om de viktigaste delarna från utvärderingen. I Bilaga B syns samtliga resultat från enkäten 
som deltagarna besvarade efter kurstillfället i Kiruna. I Bilaga C syns de frågor som användes under 
fokusgruppintervjuerna.  
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Bilaga A – Presentation med 
sammanställning av resultat 
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Bilaga B – Samtliga resultat från enkäten i 
Kiruna 

Påståenden Medelvärde Standardavvikelse Antal 
svarande 

1.        Kursen har bidragit till att jag har en god förståelse 
för hur jag bör agera i insats under kalla förhållanden 

6,5 0,6 13 

2.        Kursen har bidragit till att jag har förmåga att 
agera i insats under kalla förhållanden 

5,9 0,6 13 

3.        Jag är väl införstådd med arbetsmiljökraven som 
finns vid arbete under kalla förhållanden 

4,2 1,7 13 

4.        Jag är väl införstådd med de medicinska och 
fysiologiska aspekterna vid arbete under kalla 
förhållanden 

5,6 0,8 13 

5.  Jag har kompetensen att utföra en kamratkontroll 6,9 0,3 13 

6.        Jag är väl införstådd med hur jag bäst anpassar 
klädseln utefter kalla förhållanden och arbetssituation 

6,5 0,5 13 

7.        Jag är väl införstådd med vilken utrustning som 
fungerar och krävs vid insats under kalla förhållanden 

6,2 0,8 13 

8.        Jag är väl införstådd med vilken utrustning som ska 
medföras och hur den ska packas vid insats under kalla 
förhållanden 

5,5 1,4 13 

9.        Jag är väl införstådd med hur jag ska agera vid rast 6,1 1,5 13 

10.   Jag är väl införstådd i hur kalla förhållanden kan 
påverka min förmåga att fatta beslut 

6,2 1,0 13 

11.   Jag kan utifrån min roll formulera inriktningsbeslut 
anpassade till kalla förhållanden 

5,8 1,2 13 

12.   Jag är väl införstådd med vilken 
lägesbildinformation som är relevant vid insats under 
kalla förhållanden 

5,5 1,1 13 

13.   Min lokala verksamhet har lämpliga resurser för 
insatser under kalla förhållanden 

3,9 1,7 13 

14.   Kursen har bidragit till att jag vet vilka krav jag kan 
ställa på min verksamhet vid insatser under kalla 
förhållanden 

5,8 0,9 13 

15.   Jag anser att mina kollegor bör gå denna kurs jag 
just deltagit på 

6,5 0,9 13 

16.   Jag anser att mina kollegor bör gå e-utbildningen 
Kallt Väder 

6,9 0,3 13 

17.   Jag anser att jag nu kan bidra till att implementera 
Kallt Väder i min verksamhet 

6,2 1,3 13 

18.   Jag anser att jag nu har tillräckligt med kunskap för 
att anpassa och tillämpa de praktiska Kallt Väder-
övningarna till min verksamhet 

5,9 0,7 13 

19.   Jag anser att kunskapen i denna kurs är relevant för 
min verksamhet 

6,5 0,6 13 

20.   Jag anser att kunskapen i denna kurs är relevant för 
min yrkesutövning 

6,5 0,6 13 
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21.   Jag anser att den militära utformningen av Kallt 
Väder är begränsande för min verksamhet 

3,6 2,1 12 

22.   Kursens syfte har uppnåtts 6,1 1,3 13 

23.   Övningsmomenten bidrog till ökat lärande 6,5 0,5 13 

24.   Under kursen har det funnits goda möjligheter till 
stimulerande diskussioner 

6,7 0,5 13 

25.   Kursen som helhet har varit givande 6,9 0,3 13 

26.   Kursens upplägg har varit bra 6,6 0,5 13 

27.   Kursen har bidragit till att jag är mer förberedd och 
bättre rustad inför framtida händelser 

6,5 0,5 13 

28.   Jag förväntar mig att jag kommer ha nytta av 
kunskapen från denna kurs i framtida insatser 

6,6 0,6 13 
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Bilaga C – Intervjufrågor för 
fokusgruppintervjuerna 

Intervjufrågor Kallt Väder 
1. Finns det över lag ett behov av Kallt Väder-kunskap? 

2. Hur tänker ni kring era Kallt Väder-roll i era verksamheter? 

3. Vilka utmaningar ser ni när det kommer till implementeringen i era egna verksamheter? 

4. Vilka förutsättningar anser ni krävs för att implementera Kallt Väder i era verksamheter? 

5. Ser ni några uppenbara anpassningar som behöver genomföras av Kallt väder för att den ska nå 

maximal nytta inom era verksamheter? 

6. Tänker ni att såväl webb-utbildningen som en mer traditionell fysisk kurs behövs för att förmedla 

Kallt Väder-kunskap inom era verksamheter? 

7. Finns det några andra möjligheter att implementera delar av Kallt Väder i befintliga kurser eller 

övningar? 

8. Ser ni att ni utifrån kursen och denna diskussion kan dra några konkreta lärdomar av varandra? 

Enkätfrågor 

ATT BESVARA EFTER INTERVJUN VIA ENKÄT 

Vilken organisation tillhör du? 

 Sjukvård, Räddningstjänst, Polis, Övrigt [fritext vad] 

Inom vilket län verkar du? 

 Fritext 
1. Vilka delar från Kallt Väder-utbildningen ser ni som mest relevanta för er egen verksamhet? 

a. Fritext 

2. Vilka delar från Kallt Väder-utbildningen ser ni som minst relevanta för er egen verksamhet? 

a. Fritext 

3. Har du något övrigt du vill tillägga?  

a. Fritext 
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