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Underlag för att bedöma motspelsplats 

Inledning 

Syftet med detta PM är att utgöra ett underlag när en plats ska rekognoseras 
och bedömas om den är tillräcklig för att använda som motspelsplats vid en 
simuleringsövning med motspel. 

Punkt att kolla Svar 

Lokaler  

Möjlighet till genomgångar för hela motspelet?  

Öppen planlösning eller små rum?  

Om öppen planlösning, går det att möblera eller skärma 
av i mindre ytor? 

 

Hur många arbetsplatser kan upprättas i lokalerna (stol 
med skrivyta)? 

 

Hur många moduler bedöms få plats i lokalerna?  

Finns det finns uppehållsrum för mat, fika och 
”motspelsmingel”? 

 

Finns det finns mindre rum för möten, till exempel 
telefonmöten eller videokonferenser? 

 

Hur lång tid i förväg kan vi disponera lokalerna?  

När är all teknik upprättad för att kunna göra 
tekniktest? 
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Punkt att kolla Svar 

Logistik  

Närmsta leverantör av mat och fika  

Kan lokalägare stå för transporter av mat och fika?  

Kan fika serveras i lokalerna?  

Möjlighet till förfriskningar i anslutning till lokalerna 
(frukt och vatten) 

 

Avstånd till lunchmöjlighet  

Parkeringsmöjligheter för motspelspersonal  

Teknik telefoni och radio  

Antalet inkommande linjer?  

Antalet utgående linjer?  

Finns mobiltelefontäckning?  

Finns Rakeltäckning?  

Teknik data  

Internetkapacitet i bandbredd  

Redundans i internet (en eller flera matningar)  

Antalet datorer som vi får disponera?  

Finns utskriftsmöjlighet?  

Finns en gemensam lagringsyta för dokument?  

Trådlöst eller fast nätverk?  
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Punkt att kolla Svar 

Tillåts externa datorer i trådlöst nätverk?  

Särskilda IT restriktioner (brandväggar, utrustning, 
tillgänglighet) 

 

Teknik övrigt  

Finns möjlighet till kopiering?  

Finns fax?  

Kan det tillhandahållas epostkonton för övningen?  

Finns videokonferensutrustning?  

Finns ”padda” för telefonkonferens?  

Hur många bildprojektorer kan tillhandahållas? (fasta 
resp flyttbara) 

 

Går det att lyssna på webbradiosändningar från 
Sveriges Radio? 

 

Säkerhet  

Särskilda krav vid inpassering? (främst 
Försvarsmakten) 

 

 


