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Sammanfattning 

I dagsläget är systemet Rakel på väg in i det svenska samhället och kommer att användas av 

bland annat blåljusorganisationerna ambulans, räddningstjänst och polis. Det som utmärker 

Rakel är främst den digitala tekniken som innebär en förbättrad sändnings- och mottagarkvalité 

samt möjligheten att ingå i talgrupper. Vid insatser på olycksplatser är det viktigt att det finns 

en bra samverkan mellan blåljusorganisationerna för att uppnå det önskade målet. 

Förhoppningsvis kommer Rakel att förbättra samverkan på olycksplatser och detta projekt 

undersöker hur de som använt systemet upplever detta. Dessutom undersöks vilka 

förväntningar som finns hos de som ännu inte använt systemet. 

För att få en uppfattning om vad blåljusorganisationerna tycker om Rakel och dess inverkan på 

informationsflöde och samverkan skickas en enkät ut till berörda parter. Enkäten är av 

kvalitativ art och skickas ut till organisationerna i olika städer med geografisk spridning för att 

uppnå bästa möjliga resultat. Frågorna gäller främst vilken uppfattning respondenterna har 

angående hur kommunikation och samverkan på en olycksplats fungerar i dagsläget, vilka 

förväntningar som finns bland de som inte använder systemet i dagsläget samt vilka eventuella 

förbättringar systemet kan vara i behov av. Respondenterna har varit personer som agerar befäl 

vid insatser och därmed sköter kommunikation med de andra inom blåljusorganisationerna. 

Svarsfrekvensen på enkätundersökningen ligger på omkring 35% varav inga från ambulansens 

brukare vilket kan ha påverkat resultatet. 

Av undersökningen framgår det att inställningen till Rakel verkar ganska positiv i allmänhet 

men det verkar vara delade åsikter gällande systemet. Många nämner att ljudkvalité och 

räckvidd förbättrats sedan införandet av systemet, däremot nämner inte avsevärt många att 

samverkan förbättrats nämnvärt. Det nämns också att det finns vissa brister vad gäller till 

exempel systemets användargränssnitt och implementeringen av systemet i organisationerna. 

De slutsatser som dras är att Rakel i sig inte direkt medför en bättre samverkan mellan 

blåljusorganisationerna men kan ge förutsättningar till en bättre samverkan. Detta då 

samverkan i sig grundar sig i människors förmåga att samarbeta med varandra och då detta kan 

uppnås genom en ömsesidig förståelse för varandras organisationer. Framtida 

utvecklingsmöjligheter i Rakel baseras på respondenternas egna synpunkter som exempelvis är 

informations- och hjälpfunktion i systemet och en möjlighet att genomför snabbval. 
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Abstract 

The Rakel communication system is currently being implemented in the Swedish society and 

will be used by for instance, the operational emergency services including ambulance, fire 

department and police. The characteristics of Rakel is primarily the digital technology that 

involves improved quality in transmitting and receiving as well as the opportunity to be part of 

shared communication channels. On accident scenes, it is important that there is a good 

interaction between operational emergency services to achieve the desired goal. Hopefully, 

Rakel will improve interaction at emergency scenes. This project work examines how those who 

already use the system are experiencing it, and the expectations of those who are unfamiliar 

with the system. 

In order to evaluate how operational emergency services experience Rakel and its impact on 

information flow and interaction a questionnaire was distributed to the operational emergency 

services. The survey is qualitative in nature and was distributed to organizations in various cities 

with a geographic spread to achieve the best possible results. The questions mainly focus on the 

respondents’ opinion regarding how communication and interaction at an accident scene work 

in the current situation, what the expectations are among those who do not use the system in 

the current situation and what possible improvements the system may need. The respondents 

were incident commanders and thus manage communication with the other operational 

emergency services. The response rate of the survey is around 35% from which none came from 

the system’s users in the ambulance section which may have affected the results.  

The investigation has shown that the attitude towards Rakel seems rather positive in general 

but there seems to be different opinions about the system. Many respondents mention that the 

sound quality and range has improved since the introduction of the system but do not mention 

that the interaction has improved significantly. It was also mentioned that there are some flaws 

in areas such as system user interface and the implementation of the system into the 

organizations.  

The conclusions drawn are that Rakel does not in itself directly lead to a better interaction 

between operational emergency services but may provide opportunities for better 

interaction. This is since interaction is based upon the ability of people to cooperate with each 

other and this can be achieved through a mutual understanding of each other's 
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organizations. Future development in Rakel, based on the views of respondents could for 

instance be information and assistance function in the system and the possibility of carrying out 

preset commands.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid räddningsinsatser arbetar idag räddningstjänst, polis och ambulans parallellt där varje 

organisation har sina egna uppgifter. Räddningstjänsten sköter räddningsarbetet, ambulansen 

tar hand om de skadade och polisen sköter det polisiära arbetet. För att uppnå bästa möjliga 

resultat är det viktigt att organisationerna kan kommunicera och samverka på ett bra sätt. 

Kravet på en bra kommunikation ökar också med komplexiteten på insatsen.  

I dagens radiokommunikationssystem finns vissa brister och därför har Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) fått i uppgift att införa systemet Rakel i alla landets 

kommuner. Enligt planerna ska Rakel vara utbyggt i hela Sverige i slutet av 2010 (MSB, 2010). 

Tanken är att systemet ska underlätta kommunikationen mellan blåljusorganisationerna och 

därmed förhoppningsvis också samverkan mellan dessa.  

Rakel bygger på det internationella systemet TETRA. Systemet är digitalt och därför ökar 

ljudkvalitén. Detta kan vara av intresse då många insatser sker i miljö med hög ljudvolym och 

mycket buller. Andra fördelar med systemet är bland annat möjligheten att skicka 

textmeddelanden och att använda de så kallade talgrupperna. (MSB, 2010) 

1.2 Syfte 

Denna studie syftar till att studera hur samverkan skiljer sig åt mellan blåljusorganisationerna 

där kommunikationsverktyget Rakel används i olika grad; Där det inte används överhuvudtaget 

till regelbundet användande.  

1.3 Mål 

Målet med denna studie är att undersöka i vilken grad Rakel underlättar samverkan och om 

eventuella kommunikationsproblem kan uppkomma i samband med användandet av systemet. 

Studien syftar utöver detta till att undersöka vilka förväntningar det finns hos de som ännu inte 

använder Rakel och om det finns vidare utvecklingsmöjligheter i systemet. 
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1.4 Avgränsningar 

Arbetet avgränsar sig enbart till kommunikationen mellan blåljusorganisationerna vid 

insatsscenarion och inga andra aktörer kommer att studeras. Vad gäller användandet av Rakel 

studeras organisationerna där systemet används fullt ut respektive inget alls. 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 behandlar systemet Rakel. En kort genomgång av vilka radiokommunikationssystem 

blåljusorganisationerna har använt sig av tidigare, implementeringen av Rakel och hur systemet 

fungerar rent tekniskt. Kapitel 3 definierar begreppet samverkan. Kapitel 4 och 5 går in på 

begreppet gruppdynamik och samspelet mellan människa, teknik och organisation. Sedan 

kommer en genomgång av metodvalet och en metoddiskussion i kapitel 6. Kapitel 7 och 8 

innehåller resultatdel samt slutsats och diskussion. Förslag på vidare forskning tas upp i kapitel 

9 och referenser återfinns i kapitel 10. 
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2 Rakel 

2.1 Historik 

Under en väldigt lång tid har polis, räddningstjänst och ambulans använt sig av 

radiokommunikation via analoga radiosystem (Räddningsverket, 2008). Med dessa finns dock 

vissa problem. Ett av dessa är att den utan någon särskild ansträngning kan avlyssnas vilket kan 

vara känsligt vid en insats. Det har till exempel gjort att polisen i vissa fall använder sig av andra 

kommunikationsmedel såsom mobiltelefoner som är svårare att avlyssna om de vill framföra 

något sekretessbelagt till en kollega.  Dessutom är inte dessa system speciellt användarvänliga 

och saknar vissa funktioner som kan vara lämpliga vid en insats. De analoga systemen har inte 

heller speciellt bra ljudkvalité. Systemet kan också överbelastas om det blir för mycket trafik på 

nätet och det kan skapa vissa problem vid större kriser och katastrofer i samhället (Polisen, 

2010). 

2.2 Dagsläget och framtida utveckling 

I dagsläget är systemet Rakel på väg in i det svenska samhället och kommer att användas av 

många olika organisationer såsom bland annat räddningstjänst, polis och ambulans. MSB har 

fått i uppgift av regeringen att bygga ut, förvalta, ansluta och utveckla Rakel i Sverige i 

samverkan med organisationerna som skall använda systemet. Tanken med Rakel är att skapa 

ett robust system som inte överbelastas samt att det ska underlätta kommunikation mellan olika 

parter som är berörda vid exempelvis en större insats (Polisen, 2010). I Rakel kommer det att 

finnas så kallade talgrupper där representanter från alla berörda parter kommer att finnas. Det 

kommer förhoppningsvis underlätta kommunikation mellan dessa.  

När Rakel är färdigutvecklat är tanken att det skall finnas ca 20 växlar, ca 2000 basstationer 

(dessa kommer att beskrivas närmare senare i rapporten) och ca 50000 användare. Systemet 

byggs ut i sju etapper, varav fem av dessa som redan är utbyggda. I slutet av 2010 är det tänkt att 

Rakel ska vara helt utbyggt över hela Sverige enligt utbyggnadsplanen som visas i Tabell 1, 

utbyggnadsplan  
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Tabell 1, utbyggnadsplan 

Etapp Län Driftsätts 

1 Blekinge, Kalmar, Skåne Apr 2006 
2 Gävleborg, Kronoberg, Stockholm, Södermanland, 

Uppsala, Västmanland 
Aug 2007 

3 Halland, Västa Götaland Dec 2007 
4 Jönköping, Västernorrland, Östergötland, Gotland Dec 2009 
5 Dalarna, Värmland, Örebro Dec 2009 
6 Jämtland, Västerbotten Kvartal 4, 2010 
7 Norrbotten Kvartal 4, 2010 

 

2.3 Teknisk fakta 

Rakel står för Radiokommunikation för effektiv ledning. Det är uppbyggt på den 

internationella tekniska standarden TETRA (Terrestial Trunked Radio) vilket innebär att 

systemet automatiskt väljer en ledig kanal att kommunicera på. Det innebär ett effektivt 

användande av kanalerna och det finns ingen risk att flera personer kommunicerar på samma 

kanal (MSB, 2010). 

Rakelsystemet består dels av ett antal radiosändare, så kallade basstationer med antenner 

monterade på master eller torn (se Figur 1) och dels av mobilstationer eller datorer. Det finns 

också ett antal växlar som automatiskt sammankopplar radiokommunikation. Rakel är ett 

digitalt system till skillnad från de analoga systemen som använts tidigare. Det digitala ljudet 

filtrerar bort bakgrundsljud och ger därmed ett klarare ljud. Eftersom blåljusorganisationer ofta 

jobbar i miljö med mycket buller är ljudkvalitén av stor vikt. Informationen som sänds via 

Rakel är också krypterad för att förhindra avlyssning (MSB, 2010). 

 

Figur 1: Basstation och mast. Källa: MSB (2010). 
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2.3.1 Mobilstationer 

Systemet är uppbyggt av mobilstationer som antingen är fordonsmonterade eller handburna, se 

Figur 2 för exempel på hur dessa kan se ut. 

 

Figur 2: Handburen och fordonsmonterad mobilstation. Källa: http://www.sacelectronics.com/tetrarakel-

c-170-1.aspx 

De handburna mobilstationerna kan liknas vid en vanlig mobiltelefon och många funktioner 

påminner dessutom om dem som finns i mobiltelefoner. Mobilstationer kan användas både för 

att kommunicera via Rakelnätet eller via så kallat direktmod (DMO) som innebär att 

kommunikation sker direkt till andra mobilstationer istället för via rakelnätet. Funktionen kan 

vara användbar om mobilstationen saknar täckning, nätresurser är bristfälliga eller om 

personerna befinner sig nära varandra (MSB, 2010). Vissa organisationer såsom räddningstjänst 

och polis har tilldelats egna DMO-frekvenser att samtala vid om behov finns. (MSB, 2009) 

Det finns också en inbyggd funktion i Rakel som möjliggör att användarna vid behov kan 

använda en så kallad gateway för att få kontakt med rakelnätet. Det kan vara aktuellt om 

täckningen är bristfällig på platsen de befinner sig. Då kan de exempelvis kontakta sitt fordon 

med hjälp av DMO och sedan kopplar fordonet dem till rakelnätet. En annan funktion inom 

DMO är att använda en så kallad repeater vilket innebär att en fordonsstation/mobilstation 

används för att förlänga räckvidden på ett samtal. (MSB, 2010) 

Mobilstationerna kan också kopplas in på det vanliga telefonnätet. Det görs på så sätt att 

mobilstationen kopplas ihop med den egna företagsväxeln (MSB, 2009). 
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Rakel är inte endast gjort för muntlig kommunikation. Det går även att sända data såsom 

exempelvis statusmeddelanden via systemet. Dessa skickas som siffror till en 

kommunikationscentral och översätts sedan till ett förutbestämt meddelande, till exempel 

”Framme”. På detta sätt är det enkelt att kommunicera och det sparar samtidigt systemkapacitet 

(MSB, 2009). 

2.3.2 Individsamtal 

När endast två personer talar med varandra finns det två olika sätt att kommunicera, dessa 

samtalstyper kallas simplex och duplex. Simplexsamtal fungerar som ett vanligt radiosamtal, det 

vill säga endast en person i taget pratar. Ett duplexsamtal fungerar som ett vanligt samtal mellan 

mobiltelefoner (MSB, 2010). 

2.3.3 Gruppsamtal 

Eftersom alla organisationer vid en räddningsinsats kommer att använda samma system finns 

förhoppningar om en bättre samverkan mellan dessa. En sak som utmärker Rakel är de så 

kallade talgrupperna. Alla medlemmar i talgruppen hör trafiken som sänds av deltagarna i den. 

En användare kan vara medlem i flera talgrupper samtidigt och de kan användas såväl inom 

den egna organisationen som med utomstående. Exempel för en talgrupp beskrivs i Figur 3. 

(MSB, 2010). 
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Figur 3: Talgrupp för samverkan. Källa: MSB (2010). 

Talgrupper kan indelas i statiska och dynamiska talgrupper. Statiska talgrupper är 

fördefinierade i mobilstationerna och är exempelvis lämpliga för vardagliga och mer frekventa 

kommunikationsbehov. De som finns förprogrammerade kommer alltid ha tillgång till 

informationen som sänds inom denna utan åtgärder från kommunikationscentral-operatör 

(KC-operatör), så länge de befinner sig inom talgruppens geografiska täckning (MSB, 2009). 

Dynamiska talgrupper är mer situationsanpassade och bestäms av vad som är nödvändigt för 

tillfället. KC-operatören kan i det fallet bestämma på individnivå vilka som ska ingå i 

talgruppen. Ett exempel på dynamisk talgrupp kan vara om ledarna från de olika 

blåljusorganisationerna kopplas samman vid en olycka (MSB, 2009). 

Det finns också så kallade fallbackgrupper i systemet och dessa aktiveras när basstationen inom 

mobilstationens täckningsområde tappar kontakten med Rakelväxeln. Fallbackgrupperna är 

nationella och förprogrammeras i alla mobilstationer (MSB, 2009). 
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3 Definition av samverkan 

Då denna undersökning behandlar samverkan i samband med användandet av systemet Rakel 

är det viktigt att definiera vad innebörden av samverkan egentligen är. Ordet i sig används ofta i 

olika sammanhang och har en lång historia. Det finns ett samverkansideal mellan 

blåljusorganisationerna. Detta går att se från olika myndighetsdokument vad gäller 

verksamhetsplaner, handlingsplaner och program som exempel (Berlin, Carlström, 2009). 

Samverkan är nödvändig för ledning och samordning av räddningsinsatser. 

(Landstinget i Uppsala län, beredskapsplan, 2005, sid. 14, refererad av Berlin, Carlström, 2009) 

Räddningstjänstsamverkan i regionen är en självklarhet varför detta arbete prioriteras högt med 

målsättningen att få en samsyn och samverkansformer för att på ett effektivt sätt kunna förebygga och 

aktivt skadebegränsa de olyckor som kommer att ske även i framtiden. 

(Räddningstjänsten, Bollnäs, handlingsplan, 2006, sid. 14, refererad av Berlin, Carlström, 

2009) 

Kommunerna och de statliga myndigheterna som ansvarar för verksamhet enligt denna lag skall samordna 

verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs. 

(Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, 6§) 

I lagrummet ovan framgår det klart och tydligt att samverkan ska ske mellan myndigheterna 

men det framgår inte hur detta ska ske. I denna rapport definieras samverkan som olika 

organisationers förmåga att agera och samarbeta tillsammans för att nå ett gemensamt mål.  
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4 Människa, teknik och organisation 

När en olycka inträffar är det vanligt att fokus läggs på personen som gjort något fel. Däremot 

finns vanligtvis andra bakomliggande faktorer inom såväl tekniken som organisationen. När 

något fel inträffar samspelar dessa tre på ett negativt sätt för att få ett icke önskvärt utfall. 

Mänskliga faktorer består av vårt eget kognitiva system och hur vi tänker i olika situationer. 

Tekniken består i det här fallet av systemet Rakel och organisationen innefattar till exempel 

befattningsbeskrivningar, ansvarsområden, informationsvägar, målsättningar, policy med mera.  

Eftersom samspelet mellan dessa är såpass viktigt är det också viktigt att tänka på dessa faktorer 

när ett nytt system (såsom Rakel) utformas. Detta för att tekniken skall utformas på ett sätt som 

samspelar bra med såväl människans kognitiva system som organisationerna som använder 

systemet.  

4.1 Människa-teknik 

För att samspelet mellan människan och tekniken ska fungera på ett tillfredsställande sätt är 

teknikens utformning av väsentlig betydelse. Exempel på övergripande kriterier för utformning 

av sådana system är: enhetlighet, feltolerans, god återkoppling samt att det ska vara lätt att 

överblicka och förstå sig på (Rollenhagen, C. 1995). 

När det gäller ett kommunikationssystem såsom Rakel betyder det alltså att det ska vara logiskt 

uppbyggt så att det är lätt att nå personen/personerna som behöver informationen. Eftersom de 

flesta idag har erfarenhet av mobiltelefoner är de handburna mobilstationerna uppbyggda på ett 

liknande sätt. Detta gör förhoppningsvis att systemet blir lättare att förstå sig på. Det är också 

viktigt att systemet har en viss feltolerans så att det inte är av stor betydelse om någon begår ett 

litet fel vid handhavandet. Dessutom är det bra om systemet ger återkoppling och kontinuerligt 

meddelar användaren om vad som händer. Sedan är det också viktigt att systemet är enhetligt så 

att alla mobilstationer fungerar på samma sätt. Detta gäller också mellan 

handburna/fordonsmonterade så att de är uppbyggda på ungefär samma sätt.  

4.2 Människa-organisation 

På samma sätt som tekniken skall utformas så att det samspelar med människans kognitiva 

system skall också organisationen utformas på ett liknande vis. Det vill säga att den ska vara 

överblickbar, enhetlig, strukturerad och icke belastas av onödiga funktioner (Rollenhagen, C. 

1995). 
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4.3 Organisation-teknik 

När ny teknik utformas är det viktigt att den anpassas till organisationen som skall använda 

den. När det gäller blåljusorganisationerna kan det ibland gå segt att implementera ny teknik 

som skall användas vid skarpt läge. Det beror på att det ligger i människans natur att hellre 

använda saker som har testats tidigare med ett positivt utfall. Därför är det viktigt att tid ges för 

att använda Rakel på övningar för att personerna skall känna att de är säkra på hur systemet 

fungerar när det sedan används vid skarpt läge.  

Det gäller också att anpassa tekniken till organisationsstrukturen för att användandet av Rakel 

skall kännas logiskt. Något att ha i åtanke är vilka som skall använda Rakel inom 

organisationen för att handhavandet skall göras på ett logiskt sätt. Frågor som kan ställas är 

exempelvis om alla skall använda det eller bara räddningsledare, polisinsatsledare och 

medicinskt ansvarig. 
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5 Gruppdynamik 

Vid en räddningsinsats har de olika organisationerna enskilda, oberoende uppgifter som sedan 

sammanfogas för att uppnå ett gemensamt mål. I sådana tillfällen är samordning och 

koordination viktigt. För att förstå hur kommunikation kan utgöra en riskfaktor är det viktigt 

att utföra en så kallad uppgiftsanalys som beskriver vilken typ av kommunikation det är fråga 

om samt vilka faktorer som leder till att fel uppstår i informationsflödet (Rollenhagen. C, 

1995). 

Ett vanligt fel är att grupper saknar kunskap om vad de andra grupperna har för roller och 

därför kan personer ibland se den egna gruppen som viktigare än de andra. Om det inträffar 

kan det försvåra arbetet. Bra kunskap om de andra grupperna underlättar målet med att uppnå 

en effektiv kommunikation (Rollenhagen. C, 1995). 

Ett annat problem som kan uppstå är om olika grupper strider om samlade resurser. Det kan då 

handla om exempelvis materiella, personella och informationsresurser. Där det förekommer 

visar sig ibland ett negativt grupptänkande genom att alla grupper försöker motivera sin egen 

grupp som viktigare än de andra (Rollenhagen. C, 1995). 

En annan typ av negativt interaktionsmönster är undvikande. Undvikande innebär helt enkelt 

att grupperna försöker ha så lite som möjligt med varandra att göra. Inom vissa organisationer 

kan det godtas men på en olycksplats är det av stor vikt att detta ej förekommer då samverkan 

mellan blåljusorganisationerna är viktig. Om undvikande förekommer kan kommunikationen 

kännetecknas av att minimalt med information ges och meddelanden kan då misstolkas 

(Rollenhagen. C, 1995). 
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6 Metod 

För att få en helhetsbild över hur Rakel påverkat samverkan mellan blåljusorganisationerna har 

undersökningen genomförts med två olika enkäter av kvalitativ art och dessa inriktar sig till: 

• Brukare; personer inom blåljusorganisationerna som använder sig av systemet Rakel och 

agerar befäl vid insats. 

• Icke-brukare; personer inom blåljusorganisationerna som ännu inte använder Rakel och 

agerar befäl vid insats. 

6.1 Deltagare och urval 

För att få en så stor geografisk spridning som möjligt har enkäten skickats enligt Tabell 2, under 

tidsperioden 2010-09-20 till 2010-10-05. 

Tabell 2: Deltagande kommuner 

 Räddningstjänst Ambulans Polis 
Luleå X X X 
Skellefteå X X X 
Kiruna X X X 

Hässleholm X X - 
Kalmar X - X 
Halmstad X X X 
Kristianstad - - X 

 

Enkäten för brukare gick ut till räddningstjänst i Hässleholm, polis i Kristianstad, 

räddningstjänst samt polis i Kalmar och samtliga i Halmstad. Frågorna i denna enkät är 

inriktade mot hur Rakel påverkat samverkan och informationsflöde mellan 

blåljusorganisationerna samt förslag på utvecklingsmöjligheter i systemet, se bilaga 1. 

Enkäten för icke-brukare gick ut till samtliga i Luleå, Skellefteå, Kiruna samt ambulans i 

Hässleholm. Frågorna i denna enkät är inriktade mot hur samverkan och informationsflödet 

mellan blåljusorganisationerna ser ut i dagsläget samt vilka förväntningar som finns på Rakel, se 

bilaga 2. 

Urvalet av områden baseras på flera olika faktorer. Kommunernas varierande storlek följer ofta 

hand i hand med antalet larm och utryckningar blåljusorganisationerna har. Geografiska 

skillnader och varierande storlek hos kommunerna återspeglar även hur 
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organisationsstrukturerna är uppbyggda. En geografisk spridning ger unika skillnader vad gäller 

speciella industrier och områden. Dessa faktorer påverkar användandet av Rakel samt hur 

förväntningarna av systemet ser ut.  

6.2 Metoddiskussion 

När en undersökning av denna art genomförs finns det vissa faktorer som är viktiga att ta i 

beaktande för att undersökningen ska ge ett så korrekt resultat som möjligt. 

6.2.1 Reliabilitet och validitet 

När en undersökning genomförs är det viktigt att betrakta studiens reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten anger hur hög tillförlitlighet en undersökning, mätning eller ett test har. 

Slumpfaktorer ska påverka resultatet så lite som möjligt enligt Mats Danielsson (personligt 

meddelande, 2010-10-13). I denna studie finns det ett flertal faktorer som påverkar 

reliabiliteten. 

• Vilka som deltagit i undersökningen och vid vilket tillfälle de deltog  

• Antalet respondenter 

• Frågornas tydlighet 

 

Undersökningen är, som tidigare nämnts, inriktad till personer med en speciell inriktning eller 

befattning inom blåljusorganisationerna. För att öka reliabiliteten i undersökningen har många 

personer fått möjlighet att delta i undersökningen. Med resultatet i hand går det sedan att 

bringa sig en uppfattning om hur respondenterna har tolkat frågorna, med andra ord hur 

tydliga frågorna verkligen var. Med dessa faktorer i åtanke anses reliabiliteten i undersökningen 

vara hög. 

Validiteten anger hur väl en undersökning mäter det den ska mäta enligt Mats Danielsson 

(personligt meddelande, 2010-10-13). Något att ta i beaktande i detta fall är att enkäterna är av 

kvalitativ art där förväntningar och upplevelser kan skilja sig åt mellan respondenterna då 

individer har olika personligheter och värderingar. Detta kan påverka validiteten i denna 

enkätundersökning. 

Undersökningens reliabilitet och validitet kan dock ifrågasättas då det allmänt är svårare att 

utvärdera dessa faktorer vid en kvalitativ undersökning än en kvantitativ. 
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6.2.2 Felkällor 

Det finns ett fåtal möjliga felkällor i samband med denna specifika undersökning. Reliabiliteten 

kan ifrågasättas då svarsfrekvensen ligger på omkring 35 %. Vissa respondenter som redan 

använder Rakel kan befinna sig i upplärningsfasen av systemet vilket kan innebära att resultatet 

påverkas. Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet är vilken tidpunkt frågorna besvarades 

och vilket sinnestillstånd respondenten befann sig i. Det finns också en möjlighet att 

respondenternas svar tolkades fel vid sammanställningen. Ingen tidigare undersökning har 

genomförts inom detta område vilket kan påverka reliabiliteten.  



15 
 

7 Resultat 

I det här avsnittet har resultatet från enkätundersökningen sammanställts och det väsentliga har 

lyfts fram. De fullständiga svaren finns i bilaga 1 och 2. Inga svar har erhållits från brukare av 

Rakel inom ambulansorganisationen. Det kan påverka resultatet från undersökningen.  

7.1 Polis 

Vid enkätundersökningen går det att se ett samband hos polisen. Informationen de helst vill ha 

av de andra aktörerna är vid inledningsfasen av en insats. Det gäller då främst vad de andra 

aktörerna har för styrkor på plats, vem som är räddningsledare och annat som vid senare tillfälle 

kan underlätta kommunikationen. Polisen vill också ha information om var de andra aktörerna 

vill ha avspärrningar samt vilka risker som är förknippade med situationen.  

Vad polisen informerar de andra aktörerna om vid en insats är ungefär detsamma. De flesta 

svarspersonerna har svarat att de vill förmedla hur mycket folk polisen har på plats och vad de 

kan bistå med. En svarsperson säger ”Vid samverkan med räddningstjänst och ambulans är det 

sällan som de behöver uppgifter från oss.”, men att de meddelar det som de andra aktörerna 

behöver veta.  

7.1.1 Brukare 

När det gäller hur polisen har svarat angående om eller hur Rakel påverkat informationsflödet 

mellan aktörerna vid en insats verkar de flesta tycka att Rakel underlättat kommunikationen, 

dock i varierande grad.  Många nämner att det är lättare att nå ut till de andra aktörerna. En 

person nämner att Rakel möjliggör att inte de olika cheferna behöver vara på samma plats hela 

tiden utan kan vara närmare de egna resurserna.  

Ett problem som nämns är att det lätt kan bli för mycket prat på kanalerna och att det kan leda 

till att det blir svårare att nå ut med viktig information.  

När det gäller samverkan mellan organisationerna är det bara en person som nämner att 

samverkan påverkats och det är åt det positiva hållet. 

De flesta som besvarat enkäten nämner att täckningen är väldigt god med Rakel och det nämns 

också att de lättare kan komma i kontakt med exempelvis räddningstjänsten på väg till en insats 

än när det analoga systemet S70 användes.  En annan sak som nämns av några personer som 
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besvarat enkäten är systemets användarvänlighet där det verkar finnas en viss spridning. En 

person nämner att ”Hand och fordonsstationerna är inte så användarvänliga, ej logiska vid 

handhavandet (programmering mm.)” medan en annan säger ”... , den nationella 

nummerplanen är logisk och en radio som efter en tids produkt utveckling är användarvänlig”. 

Däremot nämner samma person att utbildningen är tidskrävande. En annan person skriver 

”Kan få negativa effekter ex. att man måste ha två radioapparater för att kunna lyssna på både 

samverkanstalgrupp samt egen intern arbetstalgrupp.". Dessa synpunkter har genererat olika 

förslag på förbättringar i systemet. 

Några förslag på förbättringar i systemet som angivits är att handhavandet kan förbättras så att 

programmet blir mer användarvänligt. En person nämner att ljudet bör förbättras eftersom det 

kan vara svårt att höra i bilarna där det förekommer mycket brus.  

Vidare nämns att ”Man bör inte jämföra Rakel med andra radiosystem, ofta klagar mina 

kollegor på Rakel utan att jämföra med de dåliga system vi haft tidigare.”.  

7.1.2 Ickebrukare 

De flesta poliser som besvarat enkäten verkar tycka att systemet S70 fungerar tillfredställande 

men vissa tycker att det finns brister med systemet. Byte av kanaler är en sak som måste göras i 

dagsläget. Det innebär att poliserna måste hålla koll på vilka kanaler som skall användas. Ett 

annat problem som nämns är att all information inte alltid når alla parter. En person nämner 

också ”Begränsningen är nog större pga. av sekretessen än på den tekniska utrustningen.”. 

När det gäller samverkan mellan blåljusorganisationerna nämner de flesta att samverkan 

fungerar bra i nuläget men det nämns också att det hade varit fördelaktigt att träffas inom 

organisationerna, antingen för att bara umgås eller för att diskutera just samverkansfrågan.  

Alla som besvarat enkäten tror att informationsflödet kommer att förbättras vid införandet av 

Rakel. Däremot nämns att det inledningsvis bör vara mycket sämre eftersom endast polisen då 

kommer att använda sig av systemet. Vidare nämns att Rakel ej kommer att lösa sekretess 

mellan myndigheterna men att det skärmar av allmänheten från radiokommunikationen.  

Gällande samverkan är alla positiva till införandet av Rakel eftersom informationen lättare kan 

delas mellan parterna. Det nämns däremot att samverkan inte kommer av sig själv enbart av 
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införande av ett nytt kommunikationssystem, utan att det krävs mer än så för att skapa en bra 

samverkan. En person nämner dock följande i samband med övergångsfasen till Rakel; 

”Har i annan polismyndighet arbetat med Rakel och upplevde att samverkan blev sämre då vi 

fick Rakel. Detta eftersom polisen var de enda som arbetade med Rakel och därför fokuserade 

radiosambandet på det systemet vilket medförde att samverkan över s70 "glömdes bort".”. 

7.2 Räddningstjänst 

Information som räddningstjänsten behöver från de andra aktörerna vid en insats beror 

självfallet på vilken typ av insats det är fråga om. Däremot är det alltid viktigt att få information 

om lägesbild från första enhet på skadeplatsen. Av polisen vill de ofta ha trafikval och hotbilder, 

av ambulansen vill de bland annat ha skadeomfattning och resursprioritering.  

Information som räddningstjänsten går ut med till de andra aktörerna är exempelvis 

säkerhetsområde och skyddsnivå vid olyckor innehållande farligt gods. De bidrar också med 

lägesuppföljning mellan de olika aktörerna och samordningsuppgifterna. 

7.2.1 Brukare 

Något positivt som nämns angående hur Rakel påverkar informationsflödet vid insatser är att 

sändnings- och mottagarkvalitén förbättrats. Bristfälliga rutiner vad gäller Rakel upplevs skapa 

mer störning än nytta. ”Tekniken styr, inte behovet.”, nämner en person. 

Vad gäller samverkan tycker de flesta att den har påverkats av införandet av Rakel. En person 

uppger att kommunikationskvalitén påverkats positivt och att det i sin tur bidragit till en bättre 

samverkan. Det uppges att samtalen har fungerat på ett tillfredsställande sätt med hög kvalité 

och dessutom uppges räckvidden vara längre. 

Några upplever att det finns andra negativa faktorer med systemet som troligtvis kommer att 

lösas med tiden. Det finns viss förvirring vad gäller handhavandet av systemet som beror på för 

lite pedagogisk skolning där det har varit för få och snabba informationstillfällen. Någon 

upplever en frustration i samarbetet med SOS Alarm och nämner ” Systemet måste gå att 

genomföra fullt ut betydligt snabbare än vad som skett. På någon nivå (läs; hos någon part) 

ligger det mycket bromsolja!”. 
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Många olika förslag på förbättringar i systemet föreslås av respondenterna. En informations- 

eller hjälpfunktion är något som saknas och det uppges att man bör titta på behovet och 

anpassa tekniken därefter i systemet. 

En person som besvarat enkäten känner att förtroendet för Rakel har fått sig en törn, då hela 

implementeringen av systemet kunnat handläggas och styras på ett bättre sätt. Tekniken uppges 

ha vissa brister fortfarande, framförallt mellan SOS Alarm och räddningstjänst. 

7.2.2 Ickebrukare 

I nuläget uppges informationsflödet fungera bra inom räddningstjänsten där Rakel inte 

används än. Det muntliga informationsflödet fungerar tillfredsställande, annars sker omvägar 

via länskommunikationscentralen (LKC) och SOS Alarm. Samverkan tycker samtliga 

respondenter fungerar bra men en respondent nämner att det kommer bli bättre då Rakel ger 

förutsättningar till en samverkanskanal. 

Förväntningarna som ställs på systemet är samtliga positiva vad gäller både informationsflöde 

och samverkan. Förhoppningen finns att kunna sprida information lättare och snabbare. En 

respondent uppger att Rakel kommer ge utvecklingsmöjligheter mot att samverka mer och 

därmed få ett bättre resultat mot tredjeman. 

7.3 Ambulans 

På väg ut till insatser är det viktigt för ambulansen att få en lägesuppfattning. Information om 

hot och risker är viktigt och framför allt saker som kan beröra sjukvården under insatsen.  

Information som ambulansen bidrar med under en insats är framför allt hur skadeläget ser ut 

och vilka som är prioriterade att skickas till sjukhus först. Annan information som de kan 

behöva framföra är också vilken hjälp de kan behöva i området (i mån av tid hos 

polis/räddningstjänst).  

7.3.1 Ickebrukare 

Bland de som besvarat enkäten från ambulansen finns ett visst missnöje med hur 

informationsflödet fungerar i nuläget. En person nämner att informationen idag sker främst 

ansikte mot ansikte och det kan vara besvärligt då en del tid kan gå åt till att leta upp personen 

som skall informeras. Därför är det viktigt att de tre aktörerna försöker ha en gemensam 
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ledningsplats där samtliga organisationer har sin ledning. Det nämns också att de flesta inte 

bryr sig så mycket om de andra organisationerna utan mest bara sin egen. Vidare nämner de 

flesta att nuvarande kommunikationssystem fungerar bristfälligt mot de andra aktörerna.  

När det gäller samverkan nämns att det kan vara problem med radiosambandet. Det fungerar 

endast när personerna står nära varandra och det kan vara svårt att höra mer avlägsna enheter. 

Därför är det i dagsläget viktigt med en samlad ledningsplats. Det nämns också att sjukvårdens 

system med sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig är ett nytt sätt för dem att arbeta på och 

det leder till att det inte fungerar optimalt. Vidare nämner en person att samverkan mellan 

ambulans och räddningstjänst fungerar bra men att de är i behov av mer samövning.  

Förväntningarna på Rakel är höga inom ambulansen när det gäller såväl informationsflödet 

som samverkan. De positiva förhoppningarna är främst från bättre täckning och möjligheten 

med talgrupper. Det nämns däremot att det finns en risk att det blir för mycket radiotrafik vid 

större insatser. Vad gäller teknikens utformning skriver en person ”Ibland känns det som om 

det finns lite för mycket finesser och valmöjligheter. Tror inte att man kommer använda mycket 

av det. Borde strävat efter enklare handhavande med fler snabbval istället.”.  
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8 Slutsats och diskussion 

Efter en sammanställning av resultatet kan man se att Rakel har bidragit till 

blåljusorganisationerna på många sätt och systemet har även byggt upp förväntningar hos de 

som inte använder det i dagsläget. Det som tydligt utmärker Rakel enligt de flesta 

respondenterna är att systemet har underlättat kommunikationen i varierande grad. Detta pga. 

en god täckning och längre räckvidd samt att sändnings- och mottagningskvalitén är bättre än 

de tidigare kommunikationssystemen. Hos ickebrukarna går det att se förväntningar vad gäller 

bättre informationsflöde och samverkan. Detta kommer i sin tur från ovan nämnda faktorer 

men även funktioner i systemet, exempelvis olika talgrupper. Vissa delar och punkter ur 

resultatet kommer här att analyseras djupare. 

När det gäller sekretess går det att se ett klart problem med de analoga systemen. De kräver inga 

djupa kunskaper för att avlyssnas och därför är det viktigt, speciellt för poliserna, att tänka på 

sekretessen när de talar över radio. Detta är något som har förbättrats med systemet Rakel. 

Signalerna i systemet är krypterade och det är därför betydligt svårare att avlyssna samtalen. Det 

hjälper inte mot sekretessen mellan myndigheter men det skärmar av allmänheten från 

samtalen, vilket också har nämnts i undersökningen.  

Många respondenter upplever att systemet är komplicerat att använda. Vid analys av resultatet 

verkar gränssnittet i systemet inte vara fullt användarvänligt. Detta kan bero på flera orsaker. 

Några respondenter uppger att systemet skulle kunna vara mer genomtänkt och att tekniken 

bör vara mer anpassad till människan. En person uppger att det finns ett antal förbättringar att 

göra i systemet för att förbättra användarvänligheten. Denna person uppger att denne arbetat 

med utvecklingen av Rakel och är medveten om vilka förbättringar som skulle gynna 

handhavandet av systemet.  

En annan orsak till att många upplever handhavandet komplicerat kan vara bristfällig 

utbildning. En respondent nämner att en brist på pedagogisk inskolning lett till en viss 

förvirring vid handhavandet. Vid implementering av ny teknik är det av stor vikt att tillräcklig 

utbildning ges så att alla har full kunskap om systemet när det sedan skall användas vid skarpt 

läge.  

En respondent har skrivit ” Nackdelar med flera pararella system (har idag redan 2 radioapp. 

och en mobiltel.)". Detta kan tolkas på två sätt. Det ena är att ännu ett system tillkommer och 
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därmed blir det ännu mer att hålla koll på. Det andra sättet att tolka detta på är att Rakel skall 

ersätta alla dessa andra system och därmed underlätta för personerna som använder det. Därför 

är det viktigt att Rakel implementeras på ett bra sätt i organisationerna så att de äldre systemen 

inte längre är nödvändiga. Vid övergångsfasen från de äldre systemen till systemet Rakel kan det 

dock vara svårt att köra systemet fullt ut. Därför kan det vara mycket för personerna att hålla 

reda på i det skedet men förhoppningsvis kan Rakel på sikt ersätta de äldre systemen. 

En person skriver ” Man bör inte jämföra Rakel med andra radiosystem, ofta klagar mina 

kollegor på Rakel utan att jämföra med de dåliga system vi haft tidigare”. Implementering av ny 

teknik kan gå segt i den typ av organisationer som undersökningen handlar om. Olycksplatser 

där livräddning och dylikt sker är exempel på situationer där mycket stress kan förekomma. Vid 

stressade situationer användes hellre något som tidigare testats många gånger. Det kan därför ge 

en mer negativ bild av ny teknik som skall införas i organisationerna. 

Efter dessa reslutat, resonemang och analyser kan undersökningens frågeställningar besvaras. 

Författarna anser att samverkan i sig grundar sig hos människornas interaktion och samarbete 

med varandra. Rakel kan inte direkt medföra en bättre samverkan mellan 

blåljusorganisationerna men däremot ger systemet förutsättningar till detta. Att mellan 

organisationerna sätta sig ner och diskutera frågan, lära känna varandra och lära sig om 

varandras organisationer, prioriteringar och mål är bidragande faktorer till en god samverkan. 

Fungerar samverkan mellan organisationerna bidrar ett system som Rakel till bättre 

kommunikation, informationsflöde och reslutat vid en insats. Utifrån resultatet finns det 

utvecklingsmöjligheter i systemet som kan minska eventuella kommunikationsproblem och 

anpassa gränssnittet bättre till människan. Nedan kommer förslag på förbättringar som baseras 

på undersökningens respondenter. 

• Eventuellt se över det grafiska gränssnittet. 

• Behov av en informations- eller hjälpfunktion i systemet. 

• Snabbval. 

• Längre och djupare kurser om systemet under implementering och upplärningsfas. 
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9 Förslag på vidare forskning 

Denna undersökning skulle kunna genomföras igen när implementeringen av Rakel är klart 

nationellt sett. Rimligtvis mellan 2012 och 2013. Detta skulle medföra att de som då använder 

systemet känner en trygghet i handhavandet. genomförs en undersökning under denna 

tidsperiod kan material från detta arbete användas för de som inte använt systemet. Detta kan 

ge ett mer precist reslutat av hur systemet har påverkat samverkan mellan 

blåljusorganisationerna. 

Något som också skulle vara intressant att göra är en djupare undersökning om systemets 

användargränssnitt för en mer detaljerad utvecklingsplan. Detta bör också göras under samma 

tidsperiod som ovan för att brukarna ska känna trygghet i handhavandet av systemet. I båda 

fallen bör respondenterna vara befäl som regelbundet använder systemet för kommunikation 

med de andra organisationerna. 
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11 Bilaga 1, Enkätundersökning med svar från brukare 

11.1 Brukare polis 

1. Inom vilken organisation arbetar ni (Polis, Ambulans eller räddningstjänst)? 

Polis 

2. Vilken information vill Du ha från de andra aktörerna genom en hel insats? 

• Vilken bemanning de andra aktörerna, resurser, möjlighet till eventuell förstärkning.  

• Som polis så är det framför allt ett informationsbehov vid större händelser eller 

händelser som tar tid. Det kan vara allt från trafikolycka till en särskild händelse. Det är 

troligen bara insatschefer eller platschefer som behöver samverka, övriga har som regel 

en uppgift inom det egna ledet. 

• Vilka resurser som finns på plats från de olika aktörerna. Att vi på plats kan använda 

rakel för att nå ut med information till alla aktörer samtidigt om så önskas, kanske det 

är möjligt att vi använder en gemensam talgrupp för detta? Risken är dock att det blir 

mycket prat som inte egentligen intresserar alla aktörer. 

• När de är på plats, när jag ska fördela min personal för att underlätta på annan plats i 

insatsen. 

• Först en vindruterapport. Därefter vem som anländer till plats och vem som är 

räddningsledare. Därefter skulle jag vilja ha räddningsledarens BIS eller motsvarande. 

• Aktuellt läge, behov , arbetsfördelning, ev risker, kommande åtgärder 

 

3. Vilken information brukar Du dela med dig av genom en hel insats? 

• Vad som har hänt, vad kan de andra aktörerna förväntas få för uppgift och mötas av.  

• Vid en händelse när den heta zonen ägs av polisen så meddelar jag räddningsledaren 

när zonen är säker och t ex räddningstjänsten kan ta över och utföra sitt arbete. I övrigt 

så är det endast tidsaxlar, antal skadade eller andra behov av hjälp av de övriga i blåljus 

föreningen som är aktuella. 

• Någon form av beslut i stort, d vs vad som skall göras, hur och av vilka. ("Inledningsvis 
skall… därefter skall…. Slutligen skall….") Försöker även berätta för de andra aktörerna 
hur mycket folk vi inom polisen har på plats och vad vi kan bistå med. 

• Den information som är aktuell för någon annan aktör förmedlas givetvis. Annan 

information till min personal går att ta via  annan kanal för att inte ha fullt tryck på 

insats kanalen. 

• Vilka vi är och hur stor resurs vi är. Därefter all info som påverkar andra aktörer. 

• Så mycket som möjligt utan att äventyra sekretess eller annat.  Viktigt för medarbetare 

att förstå vad som händer  
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4. På vilket sätt tycker Du att Rakel påverkar informationsflödet mellan aktörerna vid en 
insats? 

• Har inte märkt någon skillnad från S70 systemet.  

• Rakel gör det möjligt att de olika cheferna inte behöver vara på samma plats hela tiden 

utan kan kanske vara närmare de egna resurserna.  

• Till det bättre OM det nu verkligen används mellan aktörerna och inte bara internt 
inom t ex räddningstjänsten. Det är såklart lättare att nå ut till alla snabbt med rakel. 

• Ibland blir det ett för stort  flöde, svårt att komma intill med viktig info då det lätt blir 

"för mycket" prat på kanalen. 

• Det underlättar. 

• Vid samverkan så bör vi vara snabbare med att länka ihop varandra för en smärtfri 

kommunikation. Då är det jättebra med tvärsamband och det höjer kvaliteten på jobbet. 

5. Tycker Du att samverkan har påverkats sedan Rakel infördes (Ja eller nej)? 

• Nej 

• Nej, har inte varit på någon händelse ännu där samverkan skett på rakel. 

• Nej inte ännu. 
• Nej 

• Ja 

• Nej. Vi samverkar alldeles för lite på rakel. 

 

 5a. Om du svarade Ja på föregående fråga, På vilket sätt? 

• Har underlättat samverkan. 

 

6. Har Rakel bidragit till något annat, positivt som negativt? 

• Tycker att Rakel fungerar bra i stort, bra täckning. Negativt är att ansvariga för Rakel i 

landet inte lyssnar på oss användare, tex. att vi nu inta har medhörning på fråge/avrapp 

(säkerhetsaspekt). Hand och fordonsstationerna är inte så användarvänliga, ej logiska 

vid handhavandet (programmering mm.).  

• Först och allra främst så har vi täckning, den nationella nummerplanen är logisk och en 

radio som efter en tids produkt utveckling är användarvänlig. Det mest negativa och 

tidskrävande är utbildning, efter en uppgradering så kräver både arbetsledare och skydds 

organisationer att utbildning ska ske. 

• Vi börjar nog lära oss så smått, inom alla aktörerna, men det är svårt att hitta något 
specifikt. Positivt kan dock vara att om t ex räddningstjänsten vill ge oss info snabbt när 
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vi är på väg fram till dem kan vi nå dem direkt på rakel. Mycket smidigare än med 
system 70 

• Lättare att komma i kontakt med de andra ledarna i räddningsinsatsen, lättare att få en 

helhetsbild av situationen, bättre täckning. 

• Kan få negativa effekter ex. att man måste ha två radioapparater för att kunna lyssna på 

både samverkanstalgrupp samt egen intern arbetstalgrupp. 

• Bra pratradio med god räckvidd. Dock så är det ganska avancerat när det hanteringen 

och i vissa fall så är metodiken inte helt genomtänkt vid kommunikation. 

7. Har Du som brukare av Rakel förslag på förbättringar i systemet? 

• Se fråga 6 

• Som biträdande projektledare i Skåne har jag varit med och tagit fram ett antal 

förbättringar. I skrivande stund så är det endast ett antal förbättringar i mjukvaran som 

skulle göra radion ännu mer användare vänlig. 

• Bättre ljud, inte minst i bilarna. Hörs dåligt då vi kör fort och det blir mycket brus. 
Överhuvudtaget förenkla handhavandet ännu mer av såväl fordon som handstationer. 

• Nej 

• Ja, framförallt metodfrågor 

8. Övriga synpunkter som ej framgått i tidigare frågor?  

• Man bör inte jämföra rakel med andra radiosystem, ofta klagar mina kollegor på rakel 

utan att jämföra med de dåliga system vi haft tidigare. 

 

11.2 Brukare räddningstjänst 

1. Inom vilken organisation arbetar ni (Polis, Ambulans eller räddningstjänst)? 

• Räddningstjänst. 

2. Vilken information vill Du ha från de andra aktörerna genom en hel insats? 

• Lednings och läges information. 

• Beror på olyckstyp. 

• Förmåga; nu och över tiden. 

Samverkan på skadeplats på ledningsfunktioner. I första hand utan radio (Rakel) 

 

3. Vilken information brukar Du dela med dig av genom en hel insats? 

• All info som tillför förbättringar i min insats oavsett mottagare... 

• Beror på olyckstyp. 

• Se punkt 2 



27 
 

 

4. På vilket sätt tycker Du att Rakel påverkar informationsflödet mellan aktörerna vid en 
insats? 

• Förhoppningsvis skall Rakel ge mig det som önskas, samverkan och problemfri 

kommunikation mellan inblandade. 

• Bättre sändnings- och mottagningskvalitet. 

• I nuläget är det mer störning än nytta. Detta på grund av bristfälliga rutiner. 

Tekniken styr, inte behovet. 

 

5. Tycker Du att samverkan har påverkats sedan Rakel infördes (Ja eller nej)? 

• Ja 

• Inte själva samverkan, men kommunikationskvaliteten. Så; Ja. 

• Se punkt 4 

 

 5a. Om du svarade Ja på föregående fråga, På vilket sätt? 

• Har haft samtal med andra ex pol på ett bra sätt. 

• Längre räckvidd. Högre kvalitet. 

 

6. Har Rakel bidragit till något annat, positivt som negativt? 

• Viss förvirring i handhavande, detta beror på för lite pedagogisk skolning, för många 

snabba infotillfällen .När vi landar har sannolikt Rakel det som behövs.. 

• Ja, frustration i ”samarbetet” med SOS Alarm där det inte riktigt känns som om viljan 

att köra systemet till fullo finns på högsta nivån.  

• På sikt blir det nog bra. 

 

7. Har Du som brukare av Rakel förslag på förbättringar i systemet? 

• Om pedagogiskinfo är med i systemet, så är det något jag saknar. 

• Systemet måste gå att genomföra fullt ut betydligt snabbare än vad som skett. På någon 

nivå (läs; hos någon part) ligger det mycket bromsolja! 

• Titta på behovet och anpassa där efter tekniken. 

 

8. Övriga synpunkter som ej framgått i tidigare frågor?  
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• Hela implementeringen av Rakel hade kunnat styras/handläggas på ett bättre sätt. 

Vi är inte först i världen att använda systemet. 

Tekniken haltar fortfarande, SOS – Räddningstjänsten. 

Nuläget är tyvärr som så att förtroendet för Rakel har fått sig en törn.  

 

11.3 Brukare ambulans 

1. Inom vilken organisation arbetar ni (Polis, Ambulans eller räddningstjänst)? 

 

2. Vilken information vill Du ha från de andra aktörerna genom en hel insats? 
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3. Vilken information brukar Du dela med dig av genom en hel insats? 

 

4. På vilket sätt tycker Du att Rakel påverkar informationsflödet mellan aktörerna vid en 
insats? 

 

5. Tycker Du att samverkan har påverkats sedan Rakel infördes (Ja eller nej)? 

 

 5a. Om du svarade Ja på föregående fråga, På vilket sätt? 

 

6. Har Rakel bidragit till något annat, positivt som negativt? 

 

7. Har Du som brukare av Rakel förslag på förbättringar i systemet? 

 

8. Övriga synpunkter som ej framgått i tidigare frågor? 

 

12 Bilaga 2, enkätundersökning med svar från ickebrukare 

12.1 Ickebrukare polis 

1.Inom vilken organisation arbetar ni (Polis, Ambulans eller räddningstjänst)? 

• Polis 

2. Vilken information vill Du ha från de andra aktörerna genom en hel insats? 

• Helt beroende på typ av insats. Exempelvis var räddningsledaren vill ha avspärrningar 

och dylikt. Oftast är informationen viktig i inledningsskedet av insatsen. 

• Vem som är räddningsledare. Jag som Polisinsatschef ska få kontakt med denne så fort 

som möjligt för att på så sätt kunna få rätt och snabb information av den som leder 

insatsen.   

• All information som jag kan tänkas behöva för att lösa de polisiära uppdraget. Dvs 

önskemål om avspärrning, information om skadade, kontaktuppgifter till anhöriga etc 

• Vad som hänt, vilka det hänt hos, vad som gjorts, bemanning från andra aktörer. 
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3. Vilken information brukar Du dela med dig av genom en hel insats? 

• Helt beroende på typ av insats. Exempelvis brytpunkter, antal skadade, osv. 

• Min information får Räddningsledaren på platsen. Min lägesbild, mina resurser mina 

utförda uppgifter, kommande uppgifter, tänkta scenarion mm. Detta sker i samråd med 

RL.  

• Om inte sekretessen sätter hinder för informationen brukar vi lämna ut det som 

behövs. Vid samverkan med räddingstjänst och ambulans är det sällan som de behöver 

uppgifter från oss. 

• Vad som hänt, var det hänt, vad som gjorts, hur många vi är. 

 

 

4.Hur tycker Du att informationsflödet mellan blåljusorganisationerna fungerar i nuläget? 

• Tillfredställande med system S-70. Upp till varje polis att kunna radiokanalerna för 

samverkan. 

• Bra, men det är lite strul med just kommunikationen. Vi måste byta kanaler på 

enheterna för att hålla samband mellan varandra.  Kan bli bättre. 

• Det fungerar bra. Begränsningen är nog större pga av sekretessen än på den tekniska 

utrustningen. 

• Bra mellan blåljus. Men det känns som om det finns ett glapp från SOSAB. Allt når 

inte oss. 

 

 

5.Hur tycker Du att samverkan fungerar mellan blåljusorganisationerna? 

• Bra när vi samverkar över radio. Önskvärt att LKC gick ut med samverkanskanal vid 

insats. 

• Samverkan är inte speciellt utvecklad. Vi ses på insatserna, men då är det ju oftast lite 

annat att göra än att prata med varandra om verksamhet mm.  

• En mycket god samverkan allt från kontakten SOS-LKC som mellan enheterna på 

platsen. 

• Mycket bra. 

 

 

6.Förväntningar på Rakel: 

 a)Hur tror Du att det kommer påverka informationsflödet vid en insats? 

• Inledningsvis mkt sämre då endast polisen arbetar med Rakel. 
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• Tror och hoppas att det kommer att underlätta insatsledningens samarbete 

vid insats.   

• Då systemet är krypterat förväntar jag mig en ökad möjligthet att tala mellan 

varandra inom polisen. Det löser inte hindret med sekretess mellan 

myndigheterna men en skärm mot allmänheten och en tydligare 

kommunikation är möjlig. 

• Ja, Alla kan snabbare ta del av varandras information samt att räckvidden är 

 

 b)Hur tror Du att samverkan mellan blåljusorganisationerna påverkas av att 
 använda systemet? 

• Förhoppningsvis bättre samverkan då arbetet kommer igång. Ingen skillnad 

egentligen från de möjligheter som finns i nuläget. 

• Samma sak där. Tror och hoppas att det kommer att kunna utvecklas och 

bli mycket bättre än vad det är idag. Det är helt enkelt så att ska vi säga att vi 

samverkar organisationerna emellan så måste vi lägga tid på det. Det görs 

inte av sig själv.  Vi samverkar så gått det går på insatser, men för att skapa 

större förståelse för varandra och på så sätt kunna underlätta arbetet så 

måste vi träffas och se varandra samt lära känna varandra till viss del.  

• Enklare ,säkrare och med  bättre räckvidd. 

• Jag tror att den blir bättre då information enklare kan delas. 

 

7.Övriga synpunkter som ej framgått i tidigare frågor? 

• Har i annan polismyndighet arbetat med Rakel och upplevde att samverkan blev sämre 

då vi fick Rakel. Detta eftersom polisen var de enda som arbetade med Rakel och därför 

fokuserade radiosambandet på det systemet vilket medförde att samverkan över s70 

"glömdes bort". 

 

12.2 Ickebrukare räddningstjänst 

1.Inom vilken organisation arbetar ni (Polis, Ambulans eller räddningstjänst)? 

• Räddningstjänst 

2. Vilken information vill Du ha från de andra aktörerna genom en hel insats? 

• Först på plats kan meddela läget till de andra. Beslutsunderlag vid fortsatt insats osv. 

• Framkörningsuppgifter, från fönster lägesrapport från första enhet framme på 

skadeplatsen.. 
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Polisen: trafikval, hotbilder Amb: Skadeomfattning, styrning/ resursprioritering 

Räddningstjänsten: säkerhetsområde/skyddsnivå vid farligtgods olyckor. 

 

3. Vilken information brukar Du dela med dig av genom en hel insats? 

• Via SOS och muntligt mitt  inriktningsbeslut (livrädda,rökdyka, släcka, losstagning osv) 

• Lägesuppföljning mellan del olika aktörerna, samordningsuppgifter.  

Taktiskgrund inriktning. Beslut i stort 

 

4.Hur tycker Du att informationsflödet mellan blåljusorganisationerna fungerar i nuläget? 

• De man kan nå muntligt på plats fungerar bra, annars omvägar via LKC och SOS. 

• Bra då vi kan träffas fysiskt. 

5.Hur tycker Du att samverkan fungerar mellan blåljusorganisationerna? 

• I huvudsak bra 

• Bra med den kan bli bättre genom en samverkanskanal ( Rakel) 

 

6.Förväntningar på Rakel: 

 a)Hur tror Du att det kommer påverka informationsflödet vid en insats? 

• Förhoppningen är att sprida info lättare och snabbare 

• Till det bättre. 

 b)Hur tror Du att samverkan mellan blåljusorganisationerna påverkas av att 
 använda systemet? 

• Borde bli bättre (alla inblandade har samma info) 

• Utveckling mot att samverka mera och därmed få bättre resultat mot 

tredjeman.  

 

7.Övriga synpunkter som ej framgått i tidigare frågor? 

• Nackdelar med flera pararella system (har idag redan 2 radioapp. och en mobiltel.) 

• Tror på Rakel.  
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12.3 Ickebrukare ambulans 

1.Inom vilken organisation arbetar ni (Polis, Ambulans eller räddningstjänst)? 

• Ambulans 

2. Vilken information vill Du ha från de andra aktörerna genom en hel insats? 

• Info om läget när räddningstjänsten är först på plats, info om hot och risker 

• På väg ut till insats – så tidig info som möjligt om hur det ser ut på platsen. Den enhet 

som är först på plats lämnar en kort lägesbeskrivning.  Speciella omständigheter.  

Information om hot o risker. Information om saker som kan beröra sjukvården under 

insatsen. Om sjukvårdsledare, polisinsatschef och räddningsledare ej kan samverka på 

en plats – information via rakel om ngt dyker upp som berör min organisation. 

Informationen skall den som är insatsens sjukvårdsledare ha. Denne informerar i sin tur 

sjukvårdspersonalen. 

• Vindruterapport, ytterligare enheter på väg, hjälpbehov 

• Händelseförloppet i stort ex vid en stor brand där flera rökdykargrupper är inne 

samtidigt, bra att få ett tidigt besked på vad som hittas eller ej. 

• Rapport enligt ETHANE, om förutsättningarna ändras ex. hot risker 

 

 

3. Vilken information brukar Du dela med dig av genom en hel insats? 

• Hur många skadade det är och vilka vi först vill ta fram. 

• Hur skadeläget ser ut. Vilka är prioriterade att skickas först (mest brådskande). Om 

fastklämda, instängda – vilka bedömer medicinskt ansvarig ska hjälpas loss/ut först. 

Vilken hjälp vi kan behöva på området ( i mån av tid hos räddningstjänst/polis). 

Informationen lämnas av sjukvårdsledare/medicinskt ansvarig. 

• Vindruterapport, antal skadade, antal enheter på väg, behov av hjälp under insats, 

tillvägagångssätt vid uttag tex ur bil (tex lugn uttag i längdriktningen eller snabbt uttag 

på kritisk patient). 

• Vindruterapport samt information om avtransport. 

• Se ovan 

 

4.Hur tycker Du att informationsflödet mellan blåljusorganisationerna fungerar i nuläget? 

• Blir inte så mycket som man skulle vilja i dagsläget. 

• På en insats sker i nuläget den mesta informationen muntligt ansikte mot ansikte. Detta 

gör att den kan bli fördröjd eftersom man ibland måste söka igen den som ska 

informeras.  Därför viktigt att man försöker ha en ledningsplats där samtliga 
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organisationer har sin ledning. Nuvarande radiokommunikationssystem fungerar dåligt 

gentemot de andra organisationerna. 

• Bra med RAPS, hör vindruterapport oftare, dock ej helt ok. 

• Inte speciellt bra alls. Alla är fortfarande ganska måna om sin organisation och bryr sig 

mest om den. 

• Sådär, vi har kvar det analoga systemet och har endast medhörning för tillfället. 

 

 

5.Hur tycker Du att samverkan fungerar mellan blåljusorganisationerna? 

• Svårt med radiosambandet, funkar när man står bredvid varandra. 

• För att få en väl fungerande samverkan är det viktigt att en ledningsplats upprättas. 

Sjukvårdens system med sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig på en olycksplats är ett 

ganska nytt sätt för oss att jobba på. Därför fungerar det i nuläget inte optimalt. Det 

borde vara fler samverkansövningar. Viktigt att vi vet om varandras sätt att arbeta och 

att alla organisationer försöker arbeta på detta sätt.  

• God samverkan mellan ambulans och brand. Dock behov av mer samövning. 

• Se föregående fråga… 

• Hyfsat, tidigare svårt att höra mer avlägsna enheter med det analoga sytemet. 

 

6.Förväntningar på Rakel: 

a)Hur tror Du att det kommer påverka informationsflödet vid en insats? 

• Förhoppningsvis bättre tack vare bättre täckning och lättare med talgrupper 

att samverka. 

• Eftersom vi får ett enklare system att kommunicera med kommer det 

förhoppningsvis att förenkla och förbättra flödet.  

• Lättare att nå varandra på väg till olyckan, dock risk för att det blir mycket 

radiotrafik vid större incidenter 

• Ja, alla kommer att ha bättre möjlighet att höra varandra och samverka med     

varandra. 

• Till det bättre, infon når fram rent täckningsmässigt 

 

 

b)Hur tror Du att samverkan mellan blåljusorganisationerna påverkas av att använda 
systemet? 

• Tror att det kommer att bli bättre 
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• Bör påverkas positivt eftersom det blir enklare och går snabbt att informera. 

• Om informationen om hur olyckan ser ut, kan man tidigare lägga upp en 

gemensam strategi för att handskas med varje specifik händelse 

• Ja till det bättre i såfall. 

• Kan bli bra, ser en risk med att räddning tar stor plats i etern under insats 

 

7.Övriga synpunkter som ej framgått i tidigare frågor? 

• Ibland känns det som om det finns lite för mycket finesser och valmöjligheter. Tror inte 

att man kommer använda mycket av det. Borde strävat efter enklare handhavande med 

fler snabbval istället. 

• Nej 

 


