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Dimensionering av motspel 

Inledning 

Syfte med detta PM är att fungera som stöd till aktörerna och övningsledningen 
när ett motspel ska byggas upp och dimensioneras vid en regional 
samverkansövning. I första steget fyller varje aktör i skissen nedan. Som ett 
andra steg får varje aktör redovisa sitt deltagande vid en planeringskonferens. 

Martisen 

Syftet med matrisen är att dels få en bild av vilka funktioner som deltar i 
övningen och vilka som måste gestaltas i ett motspel och dels att aktörerna ska 
kunna planera sitt deltagande i motspelet i tillräcklig omfattning. Exempel på 
hur matrisen ska fyllas i finns på nästa sida. 

1. Börja med att skriva in vilka 
delar som ska övas hos eller 
inom din aktör i den vänstra 
kolumnen. Använd en blå penna 
och lägg in dem på rätt nivå. 

2. Ange därefter vilka funktioner 
eller enheter inom den egna 
organisationen som inte deltar i 
övningen, men som de övade 
normalt sätt kommunicerar 
med. Använd en röd penna och 
lägg in dem på rätt nivå.  

3. Slutligen anges i den högra 
kolumnen vilka andra aktörer 
som de övade normalt 
kommunicerar med och som är 
nödvändiga för att de övade ska 
få en bra och realistisk övning. 
Använd en svart penna och lägg 
in dem på rätt nivå. 
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Exempel på matrisens ifyllande 

Notera att det går att fylla i aktörer på central nivå som per definition är en 
annan myndighet men som kan företrädas av medarbetare från den egna 
organisationen. 

 

 Central nivå 

Rikskriminal-

polisen 

Regional nivå 

Ledningsstab 
LKC 

Lokal nivå 

Polisinsatschef 

Fältenheter 

Ca 5 

polispatruller 

Länsstyrelsen 

Kommun B 

Räddnings-

ledaren 

Sjukvårds-

ledaren 

Trafikverket 

RK-Ju 


