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  Sammanfattning 
Det finns ett behov av ett nytt kommunikationssystem i Sverige. Det är viktigt att 

myndigheter på ett effektivt sätt ska kunna kommunicera med varandra, men 

också samarbeta med andra myndigheter och organisationer vid vardagliga 

insatser och större händelser.  

Som med all införande av ny teknik förs en diskussion om huruvida den är farlig 

för användare eller allmänhet. Även om teknikfunktionaliteten ofta prioriteras så 

finns alltid hälsoaspekten i beaktande.  

Det nya radiokommunikationssystemet bygger på Tetrateknik och kommer i 

Sverige att kallas för RAKEL. Tetrateknik baseras på radiovågor och fungerar i 

stort sett som ett mobiltelefonsystem. Likt dessa system kommer även Tetra att 

producera en viss mängd elektromagnetisk strålning vilket håller sig inom 

gränsvärdena för svensk standard. Forskningsrapporter rörande hälsorisker inom 

elektromagnetisk strålning talar både för och emot, dock är forskningen som 

beskriver hälsoriskerna som mycket små alt obefintliga övervägande. 

Vår bedömning är att utredningen som lett till införandet av Rakelsystemet är väl 

utförd och proportionellt avvägd gällande miljö och hälsorisker. Fackförbunden 

har varit delaktiga i diskussionen, dock med olika engagemangsnivå.  
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1  Inledning 
Radiokommunikation är viktigt för att polisens resurser snabbt skall kunna 

samordnas och säkerställa medborgares trygghet i olika situationer. I dagsläget 

är det aktuellt att bygga och implementera ett nytt radiosystem med ökad 

användarsäkerhet. Regeringen beslutade efter omfattande utredningar att 

investera i RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning) med Tetra 

teknik. Den totala investeringskostnaden är ca 2.3 miljarder kronor1 och 

beräknas vara färdigt 2010. Investeringen kommer att bekostas av statliga 

medel och ska sedan betalas igen av dem som använder systemet. Skillnaden 

med tidigare utredningar om nya radiokommunikationssystem är att 

Rakelutredningen har fått godkännande av det svenska försvaret att använda 

delar av deras telenät, Försvarsmaktens Telenät (FTN). Detta anser utredningen 

kommer att spara in över tjugo procent på investeringskostnaden.2 Utbyggnaden 

kommer att ske etappvis med start i Skåne och avslutas i norra länen. I detta 

arbete ska vi försöka belysa hur KBM (Krisberedskapsmyndigheten) resonerat 

om RAKELs eventuella hälsorisker samt på ett neutralt sätt belysa en del av 

den forskning som är gjord kring hälsoriskerna, både för användande personal 

och den svenska allmänheten. Vi ska även ta reda på vad respektive 

användarmyndighets fackförbund anser om hälsoriskerna. Vi anser att det är 

viktigt att belysa RAKEL-systemet ur ett hälsoperspektiv för att blivande 

personal inom räddningssektorn ska få vetskap om hur resonemanget i frågan 

förs. 

 

1.1  Bakgrund 
 

Om Krisberedskapsmyndigheten 

Krisberedskapsmyndighetens (KBM) uppgift är att samordna och utveckla 

krisberedskapen i det svenska samhället. KBM inrättades den 1 juli 2002 och 

har i dagsläget 185 anställda.3 Samhällets krisberedskap bygger på att 

                                                
1 SOU 2003:10 
2 ibid 
3 www.krisberedskapsmyndigheten.se 
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kommuner, landsting, myndigheter, organisationer och företag tar sitt ansvar 

och samarbetar med varandra. KBM stödjer de ansvariga, framför allt 

länsstyrelser och kommuner, som har en särskild roll som geografiskt 

områdesansvariga organ. KBM samordnar också arbetet med planering, 

resursfördelning och uppföljning inom krisberedskapsområdet. Genom 

omvärldsbevakning, analyser och forskning bygger KBM dessutom upp 

kunskap för att samhällets krisberedskap ska kunna utvecklas.  

KBM har också i sitt ansvar att bygga ut, förvalta och utveckla RAKEL. 

Genom att säkra effektiv kommunikation bidrar det nya systemet till att skapa 

trygghet i samhället, både i dagliga insatser och i krissituationer.  

 

Generellt om radiokommunikation 

Trådlös kommunikation sker genom radiovågor vilket möjliggör 

kommunikation utan att dra ledningar eller gräva ner kablar. Vid användning av 

dessa kommunikationssystem uppstår alltid strålning som utgörs av elektriska 

och magnetiska fält (elektromagnetisk strålning). Dessa fält rör sig genom luft 

med ljusets hastighet och fortplantar sig likt vågor som kan vara olika långa och 

svänga olika fort. Längden kallas våglängd och svängningarna brukar nämnas 

som frekvens. Frekvensen anges i hertz (Hz) och betyder hur många 

svängningar radiovågen har per sekund. (1 Hz = 1 svängning per sekund).  

Kommunikation genom radiovågor används i stor utsträckning i dagens 

samhälle. Radiokommunikation är en viktig samhällsfunktion som bland annat 

nyttjas genom mobiltelefoni, radiokommunikation för polis, Tv och radio 

sändningar, räddningstjänst, taxi m.m. Frekvenserna hos användarna är olika 

för att inte någon ska störa ut den andras kommunikation. Frekvenserna delas ut 

efter internationellt fastställda avtal. Olika typer av sändare sänder med olika 

effekt och en TV-sändare kan ha upp till 1000 gånger högre effekt än en 

basstation för mobiltelefoni.4  

Användningen av radiovågor styrs genom gränsvärden av de elektromagnetiska 

fälten som bygger på den forskning som genomförts på området under ca 50 år. 

ICNIRP (internationella strålskyddskommitén för icke joniserande strålning) 
                                                
4 Strålning från mobilsystem, 2002. 
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har sammanställt den forskning om biologisk påverkan av elektromagnetisk 

strålning som gjorts och utfärdat rekommendationer. Dessa rekommendationer 

om vilka gränsvärden som bör efterhållas har införts i det svenska systemet som 

allmänna råd från SSI (Statens strålskyddsinstitut). SSI är ansvarig för att mäta 

och kontrollera att dessa värden efterföljs.   

När radiovågor träffar en människokropp reflekteras en del av strålningen och 

en del tränger in i kroppen. I kroppen omvandlas radiovågens energi till värme 

vilket kan medföra att kroppen värms upp. Forskare har fastställt att om 

kroppen värms upp över 1ºC kan hälsoeffekter påvisas.5 Vid långvarig utsatthet 

för en sådan uppvärmning kan detta orsaka övergående störningar av vissa 

kroppsfunktioner som exempelvis påverkan på nervsystemet och hjärtat. 

Forskare är eniga om denna hälsorisk varvid gränsvärdena har utformats med 

stora säkerhetsmarginaler med detta i åtanke. 

Ett problem med gränsvärdena är att endast omfattar den långvariga påverkan 

av kroppstemperaturhöjning. Det är den enda typ av skador som staten och dess 

myndigheter anser vara vetenskapligt bevisade. Gränsvärdena är inte anpassade 

för all typ av skadeverkan som t.ex. huvudvärk, sömnproblem, cancer eller 

elöverkänslighet. Dessa orsaker är dock inte bevisade genom samband till 

elektromagnetisk strålning.  

Gränsvärdena är ofta varierande mellan olika länder då de alltid bygger på en 

avvägning mellan risker och fördelar.6 

 

 

                                                
5 Strålning från Mobilsystem, 2002. 
6 http://www.vagbrytarenstockholm.se/ 
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Detta diagram visar att Sverige har relativt högre tolerans för vad som är att 

anse som skadlig nivå än vissa andra länder. Digrammet gäller för strålning 

inom 3G/UMTS nät. 

Anledningen till ett nytt gemensamt radiokommunikationssystem 

Det grundläggande motivet till ett nytt gemensamt kommunikationssystem är 

för att kunna arbeta smidigare och med högre säkerhet vid olika insatser. Olika 

myndigheter ska på ett effektivt sätt kunna kommunicera med varandra vid t.ex. 

räddningsinsatser då kravet på ett enkelt och effektivt kommunikationssystem 

är mycket högt.  

Andra krav på ett nytt kommunikationssystem är att systemet ska kunna 

fungera i dagens samhälle, där insatserna ofta blir större och med ökad 

komplexitet. Systemet måste klara av att fungera även om stora delar av själva 

infrastrukturen skadas och att de personer som drabbas av att deras 

integritetsuppgifter sänds över radio, ska få bibehålla sin integritet, tillit och 

säkerhet. Dagens kommunikationssystem uppfyller inte dessa krav. 

Medborgarna vill gärna tro att de myndigheter som ska hjälpa, rädda och bistå 

har ett fungerande gemensamt system som fungerar väl med varandra. Men 

studier visar att så inte är fallet. I dagsläget finns över 200 olika 

kommunikationssystem inom skydds- och säkerhetssektorn. Systemen är 

byggda för respektive huvudman och kan inte utan svårighet, både tekniskt och 

ekonomiskt, sambyggas till ett effektiv samarbetande system. Problem har 

också framkommit efter det att EU-inträdet krävt ökat samarbete över 

gränserna. 7 Flertalet nordiska länder och många europeiska länder har tagit 

beslut om att införa ett nytt gemensamt kommunikationsnät.  

Ett exempel där svenska polisens radiosystem påvisat stora brister är 

Göteborgshändelserna 2001. Under Göteborgsmötet drabbades 

radiokommunikationssystemet av kraftiga störningar och systemet var under 

insatsen vid Vasaplatsen på kvällen 15 juni i princip helt utslaget. Insatschefen 

vid Vasaplatsen kunde under långa perioder via radio inte nå de ca 700 poliser 

som fanns på området. Om radiosystemet fungerat anser många poliser att 

                                                
7 SOU 2003:10 
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mycket av våldet som förekom och som bland annat resulterade i skottlossning 

inte skett. 8 

 

Varför anser Rakelutredningen att det ska göras nu och inte senare? 

Det finns stor enighet om att det behövs ett gemensamt 

radiokommunikationssystem. Rakelutredningen anser att det blir lönsammare 

på sikt att bygga ett gemensamt system än att alla olika aktörer ska anskaffa 

egna specialbyggda system med låg funktionalitet och med svårigheter att 

kommunicera vid samverkan. Att sedan vänta med utbyggnad kommer 

knappast att innebära att det blir billigare när det väl byggs. Det finns heller inte 

många användarorganisationer som redan investerat i ny teknik och de flesta 

genomför bara den absolut nödvändigaste underhållet i väntan på ett 

gemensamt system.  

Vidare ställer också Schengensamarbetet krav på samverkan mellan EU-

länderna. När alla nordiska länder har byggt eller beslutat om att bygga 

gemensamma radiokommunikationssystem kan Sverige möta denna 

utveckling.9 

 

Det gamla radiokommunikationssystemet 

Omkring 1970 började det nuvarande System 70 att byggas upp. System 70 

använde ett frekvensband som på den tiden kallades civilförsvarsbandet och låg 

mellan intervallerna 78.0125-79.9125 MHz. Det rymdes 80 kanaler med 25kHz 

kanaldelning. System 70 kallades efter 1990, då det fick en rejäl modernisering, 

för S-70M.10 Systemet är analogt styrt och kan inte krypteras. Det är således lätt 

att avlyssna och störa ut. S-80 byggdes 1984 och skulle tillgodose 

storstadsregionernas behov av radiokommunikation. Systemet är inte heller 

krypterat. E-80 används också i storstadsregionerna och är krypterat men 

används bara av Svenska Säkerhetspolisen och andra enheter som har höga krav 

på sekretess. 

                                                
8 SOU 2002:122 
9 SOU 2003:10 
10 Intrapolis – polisens intranät. 
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Det nya radiokommunikationssystemet 

Det nya kommunikationssystemet Rakel baseras på Tetrateknik. Tetra 

(Terrestrial Trunked Radio) är en öppen standard teknik för tvåvägs 

radiokommunikation som erbjuder en rad intressanta kommunikationslösningar. 

Tetra kan enklast beskrivas som en hybrid mellan mobiltelefoni och privat 

kommunikationsradio. Standarden är digital och framtagen av det europeiska 

standardiseringsorganet ETSI. Tetra opererar på frekvensområdet 17,6 Hz 

vilket kan jämföras med gamla systemet som arbetar på 78-79 MHz.  

Alla frekvenser som används inom Sverige måste godkännas av PTS (Post och 

Telestyrelsen). Den licens som polisen haft genom PTS, har redan gått ut och 

PTS vill kunna dela ut dessa frekvensområdena till andra aktörer på marknaden.  

Rakel kommer att ägas av svenska staten men förvaltas och underhållas av 

krisberedskapsmyndigheten. 

 

Rakelutredningen 

 

Varför valdes Tetra tekniken som system? 

Utredningarna om nytt kommunikationssystem har haft som mål att hitta ett 

kommunikationssystem som uppfyller de krav som de användande 

myndigheterna ställt. Tetratekniken erbjuder en bra lösning när det gäller drift- 

och kommunikationssäkerhet. Tetratekniken är en europeisk standard vilket 

säkrar framtida produktutveckling och leveranstrygghet.11 Ett annat skäl är att 

dagens befintliga mobiltelefonstandarder inte uppfyller tillräcklig 

basfunktionalitet för det viktiga samhällsstöttande enheterna.12 Att tekniken 

används i ett flertal av våra europeiska grannar, samt att det är på upphandling i 

ytterligare länder, skapar möjlighet till ett bättre samarbete internationellt. 

                                                
11 http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/ 
12 SOU 2003:10 
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är dels att beskriva en generell bild av det nya 

kommunikationssystemet. Vi önskar även att få en bättre uppfattning om de 

hälsorisker som enligt vissa forskare i världen hävdar finnas inom Tetrateknik. 

 

1.3  Frågeställningar 
De frågeställningar vi ska försöka bevara under arbetet är: 

 Hur har Krisberedskapsmyndigheten resonerat kring hälsoaspekterna av 

det nya radiokommunikationssystemet?  

 Vad anser fackförbundens skyddsombud i användarmyndigheterna om 

RAKEL och dess hälsoaspekter?  Hur har fackförbunden engagerat sig 

tillräckligt i hälsofrågan? 

1.4  Avgränsningar 
Vi har valt att inte beskriva RAKEL-systemet i teknisk detalj utan hålla oss till 

grundläggande funktioner. Vi har inte för avsikt att göra någon ny utredning av 

RAKEL-systemet och dess hälsoeffekter, men vi vill utifrån vår uppfattning 

förenkla diskussionen i ämnet. 

1.5 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att genom studier av skiftligt material (utredningar, upphandlingar, 

forskning m.m.) läsa in oss på ämnet och skapa oss en uppfattning om RAKEL. 

Därefter har vi för avsikt att diskutera RAKEL och frågeställningarna utifrån 

vårt egen uppfattning.  

Under arbetet ska vi även försöka genomföra mindre omfattande intervjuer med 

personal som arbetat på facklig nivå. 
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2  Teori 
 

Rakel och hälsoaspekter 

Krisberedskapsmyndigheten har efter råd från bland annat statens 

strålskyddsinstitut samt under sin egen utredning av Rakel dragit slutsatsen att 

det inte finns några skäl att oroa sig för skadliga hälsoeffekter med 

elektromagnetisk strålning från Rakel. 13 Slutsatsen riktar sig främst till skyddet 

till allmänheten och är en förutsättning för att hela Rakelprojektet ska kunna 

genomföras. Hur ser strålningen ut för de enskilda polismän, brandmän m.fl. 

som dagligen ska bära på sig en egen Rakelenhet?  

Rakel bygger på Tetrateknik som varit omdebatterad i bland annat England för 

dess skadeverkningar då det inte finns någon forskning som kan tala för någon 

sida. Ett stort problem inom den elektromagnetiska forskningen är just att det 

inte finns någon som kan bevisa att detta kan vara skadligt respektive helt 

säkert. 

 

Krisberedskapsmyndighetens inställning till hälsoaspekterna 

KBM har tagit del av den rapportering som är finns i England om eventuella 

hälsorisker med Tetrateknik. KBM har också tagit del av den forskning som 

finns om elektromagnetiska fält. KBM stödjer sig på bedömningen som SSI har 

gjort rörande faran med elektromagnetisk strålning samt rapporterna som SSI: s 

motsvarighet i England (NRPB) har gjort.14 NRPB har som slutsats bedömt att 

risken för hälsopåverkan är mycket liten. Tetrastationernas SAR-värde har 

mätts och detta visade att styrkan i de elektromagnetiska fälten inte överskrider 

de internationellt erkända gränsvärdena. Bedömningen från expertmyndigheter 

är att TETRA-tekniken inte utgör någon hälsorisk. 

KBM känner till de hälsoproblem som rapporterats i England då en del fått 

huvudvärk och ont i ögonen. Detta berodde dels på rent tekniska brister såsom 

högt ljud, svårlästa displayer och en hög vikt på handstationerna. Dessa faktorer 

har man i England undersökt och försökt bygga bort. På senare tid har det även 

                                                
13 http://www.krisberedskapsmyndigheten.se 
14 Mats Gustavsson 
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utvecklats bättre terminaler och vilken handstation som skall användas inom det 

svenska RAKEL-systemet är ännu inte klarlagt. Denna upphandling 

administreras av räddningsverket. 

Det uppmärksammade dödsfall som det engelska systemet Airwave har påståtts 

orsakat anser KBM vara relativt svårt att dra någon slutsats från. I de fallet var 

cancer dödsorsaken och cancertypen var en sådan som växer fram under lång 

tid varvid sjukdomen troligen inte berodde på den handstation som polisen bar 

på. Handstationerna är oftast icke-sändande och tekniken möjliggör att 

medlyssning inte sker på samma frekvens som den sändande frekvensen. Den 

sändande frekvensen ligger på 17,6 Hz och det är denna som anses eventuellt 

vara riskfylld enligt vissa forskare. Vid medlyssning ligger istället frekvensen 

mycket högre. Vid god täckning i exempelvis tätbebyggda områden sänder 

handstationen dessutom med en lägre uteffekt liknande systemet för 

mobiltelefoner. Detta är en egenskap som det gamla analoga systemet inte har, 

då det sänder med konstant 4-5 Watts effekt. 15 

England kommer under de kommande 15 åren undersöka hälsoeffekterna på 

den biomedicinska sidan (stressvärden och blodvärden). KBM har inte någon 

sakkunskap i ämnet men kommer att följa den undersökningen och får rapporter 

under tidens gång. Ännu har man inte noterat några förhöjda värden hos 

poliserna som använder TETRA-teknik i deras handstationer.16 

Finland var först ut med att använda Tetrateknik och uppstarten skedde 1999. 

Holland och Belgien har sedan 2004 egna Tetrasystem och KBM har inte fått 

några negativa rapporter därifrån. Det radiosystem som används av bland annat 

polisen idag har 4-5 ggr högre uteffekt. Många har även flera radiosystem 

samtidigt vilket ökar den totala exponeringen av elektromagnetisk strålning. 

Fordonsstationen som RAKEL använder ligger på maximalt 10 watt i effekt till 

skillnad från det gamla analoga systemet som har 20 watt som maxvärde. 

Malmö, Stockholm och Göteborg har även använd systemet S80 där 

basstationerna lämnar ca 100 watt. KBMs bedömning är därför att den totala 

elektromagnetiska strålningen kommer att minska avsevärt vid införandet av 

RAKEL. Polisen har under 40 år dagligen använt det gamla analoga systemet 

                                                
15 Mats Gustavsson 
16 ibid 
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och ännu har inga skador som kan hänföras till radiokommunikation upptäckts. 

En viktig funktion med det nya radiosystemet är att det inte sänder signaler 

särskilt ofta när radion inte används, ca en sekund varannan timme om inte mer 

sällan. Hos polisen är sändningstiden mycket kort då det är mest mottagardelen 

i radion används när ett jobb delas ut. Därefter visar statistiken att en 

genomsnittligt sänd-kommunikation är ca 5-10 sekunder. Polisen och 

räddningstjänsten använder dessutom en mick eller monofon som finns några 

decimeter från själva radiostationen. 

Sammanfattningsvis anser KBM att det inte föreligger några nya risker med 

RAKEL-systemet, snarare en minskad risk för påverkan av elektromagnetisk 

strålning jämfört med de tidigare systemen. 

 

Sammanfattning av NRPB:s rapport17 

NRPBs rapport bekräftar att kalcium spelar en viktig roll i många biologiska  

processer, speciellt nervcellsfunktioner. Vidare som den oberoende 

expertgruppen från England på mobiltelefoner kommit fram till, finns det bevis 

att lågfrekventa radiofält som arbetar runt 16Hz kan orsaka läckage av 

kalciumjoner i vävnad. Denna forskning har dock blivit hårt kritiserad. 

Rapporten påpekar att signalerna från en basstation inte pulserar på samma sätt 

som de mobila enheterna. Trots detta föreligger fortfarande en osäkerhet om 

effekterna av lågfrekvent radiostrålning. Men den nuvarande bevisningen pekar 

på att det är osannolikt att det signaler som Tetra-systemen sänder är något hot 

mot hälsan. 

 

Kritisk forskning rörande TETRA-tekniken 

Under modern tid har åtskilliga forskningsrapporter upprättats rörande faran 

med elektromagnetisk strålning. Genomgående kan nämnas att det ännu inte 

finns någon som med säkerhet kan uppge om eller hur skadligt strålningen är. 

Under 2005 räknar England och Scottlands polismyndigheter vara fullt 

operativa med radiokommunikation med Tetra teknik. Poliser i tjänst och 

                                                
17 Possible Health Effect from Terrestrial Trunked Radio 
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forskare är här uppdelade i två läger. En grupp känner sig osäkra för att 

allvarliga hälsorisker ännu inte kunnat påvisas i vetenskapliga sammanhang, 

trots att vissa forskningsrapporter är alarmerande. I den andra gruppen är det de 

som hävdar att just faktumet att man inte vetenskapligt påvisat hälsorisker visar 

att hälsorisken är obetydlig och välkomnar därmed tekniken. 

Det finns två omdebatterade studier gjorda i England som omfattar 

Tetrateknologi och elektromagnetisk strålnings påverkan på hälsan. ”The 

Stewart report” och "The Trower report”. 

 

The Stewart report18 

Englands regering tillsatte en oberoende expertgrupp för att bedöma vilka 

möjliga hälsoeffekter som kunde kopplas samman med mobiltelefoner, 

basstationer och sändare. Denna grupp publicerade år 2000 ”The Stewart 

report” som gav vissa riktlinjer och rekommendationer rörande området. I 

rapporten undersökte expertgruppen ett antal rapporter om radiofrekvenser från 

1970 och 1980 talet. Dessa studier påtalade att radiofrekvenser som sändes ut 

kring 16 Hz kunde orsaka att kalciumjoner i hjärnan läckte ut i vävnad. Man 

konstaterade även att kalciumjonerna hade en viktig roll i många biologiska 

funktioner i människokroppen.  

Expertgruppens slutsatser var dock att det inte fanns någon omedelbar risk för 

hälsofara, men som en säkerhetsåtgärd gav gruppen rekommendationer om att 

frekvenser kring 16 Hz skulle undvikas. Dagens tetrateknik ligger på 17,6 Hz. 

 

The Trower report19 

”The trower report” skrevs av Barrie Trower efter att Englands och Wales 

kommittémedlemmar från polismyndigheten bett honom att skriva en rapport 

med tillhörande frågor som de skulle kunna ha nytta av. 

Rapporten blev klar år 2001 och har sedan dess varit en viktig informationskälla 

för motståndarna till Tetratekniken. Rapporten figurerar ofta i media när den 

                                                
18 Mobile Phones and Health - “The Stewart report” 
19 Confidential report on Tetra - “The Trower report” 
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nya radiotekniken diskuteras. I ”The trower report” hävdar Barrie Trower 

sammanfattningsvis att det finns mycket som talar för att det finns risker med 

Tetra tekniken och att utbyggnaden av systemet bör avbrytas till dess att 

ytterligare utredning genomförts. Trower uppger i sin sammanfattning att 

långtidsexponering av lågfrekvensradiovågor kan vara skadliga men att det är 

svårt bevisa. Vidare uppger Trower att vetenskap handlar om att argumentera 

och att det är farligt när en forskare hävdar att han/hon har rätt. 

Trower skriver i slutet av sin rapport en lista med rekommendationer till den 

engelska och walesiska polisen med anledning av Tetratekniken.  

 

Sammanfattningsvis behandlar Trowers rekommendationer: 

 En oberoende grupp av forskare bör tillsättas för polisen att nyttja vid 

förfrågningar. 

 Skulle Tetratekniken bli utbyggd i hela landet bör en omfattande 

försäkring införskaffas för att garantera poliserna för händelser med 

långtidsrisker. 

 Poliserna ska få ta del av Tetradokumenten och de oberoende 

forskningsresultaten. 

 Avslutningsvis rekommenderar Trower, med anledning av all den 

information som han haft till förfogande, att Tetrautbyggnaden borde 

stoppas under tiden ytterligare forskning genomförs och att poliserna 

själva ska få avgöra om Tetra ska bli den bestående 

kommunikationsformen. 

 

3  Resultat 
 

Fackförbunden och de olika användarmyndigheterna 

Under arbetets gång har vi tagit kontakt med fackförbunden för att försöka ta 

reda på hur deras syn på hälsoaspekten med det nya 
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radiokommunikationssystemet ser ut. Vi har även försökt fråga hur 

fackförbunden har arbetat med frågan under upphandlingen.  

 

Polismyndigheten 

Polismyndigheten tillsatte en speciell grupp som skulle utreda och bistå 

myndigheten med frågor och svar som speciellt innefattade polisiära intressen. I 

PIR (Polisen införandeprojekt av Rakel-systemet) sitter tolv personer som alla 

har olika ansvarsområden.20 Miljö- och hälsofrågorna har varit prioriterade 

under hela arbetet och PIR har samlat information och kunskap från bland andra 

SSI, Arbetslivsinstitutet, Umeå Universitet, Krisberedskapsmyndigheten samt 

från användarorganisationer från bland annat England, Holland, Belgien, och 

Finland. Tomas Högström har avdelats att speciellt bevaka miljöfrågorna, och 

har tagit hjälp av Lars Ericson på Polisförbundet som har varit i kontakt med 

andra fackliga organisationer runt om i Europa.  

 

Polisförbundet – Sammanfattning av intervju med Lars Ericson21 

Lars Ericson sitter som ordförande i Stockholms läns polisförbund. Han satt 

med i PIR tom september 2005. Han var under tiden speciellt aktiv inom miljö 

och hälsofrågor kring det nya kommunikationssystemet. Han hade ett bra 

samarbete med polisiära fackförbund i Europa och kunde därför samla kunskap 

från länder där Tetratekniken redan är införd.  

Lars har följt den debatt som uppkom bland annat i Storbritannien när de 

införde TETRA-teknik. En kort tid efter införandet kom initiala rapporter om 

att vissa poliser fick oförklarlig huvudvärk, illamående och ledbesvär. Man 

skyllde dessa besvär på TETRA-tekniken och ärendet blev mycket 

uppmärksammat i media. Sedan dess har debatten gått het i Storbritannien men 

ingenstans har det kunnat bevisas att teknologin orsakar några skador. En av 

åtgärderna som vidtogs är att alla poliser som anmäler en arbetsskada som de 

misstänker vara relaterad till TETRA-teknik blir automatiskt erbjudna att vara 

                                                
20 Intrapolis – polisens intranät 
21 Lars Ericson 
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med i ett hälsoutvärderingsprojekt. Ingen av dessa arbetsskador har kunnat 

härledas till användandet av TETRA-teknik.  

Lars berättar han har tagit del av de kontroversiella forskningsrapporter som 

framkommit från Storbritannien men är mycket tveksam till dess vetenskapliga 

objektivitet. Ett exempel på detta är när en grupp forskare lyckade få döda 

grodlår att röra sig när dessa bestrålades med elektromagnetisk strålning. När 

experimentet utfördes blev det en mindre sensation men på senare tid har 

resultatet stark ifrågasatts av forskare som menar att experimentet inte går att 

reproducera.  

Lars har även hört talas om ”The trower report”, som sammanfattas tidigare i 

arbetet. Rapporten var en intern informationsinhämtning som begärdes från 

polismyndigheterna i England och Wales. Enligt Lars har nu dessa myndigheter 

starkt tagit avstånd från rapporten. Kritik har framkommit att den var 

oprofessionellt utförd, detta till den grad att ett vitesföreläggande utfärdas med 

förbud för författaren att använda myndigheternas namn i något annat 

sammanhang. Sammanfattningsvis kritiseras utredningen för att inte vara 

seriöst utförd.   

Lars berättar även att finländska polisen har använt systemet under en tid och 

inga rapporter om farliga hälsoeffekter finns därifrån.  

Sammanfattningsvis betonar Lars att polisförbundet känner sig mycket nöjda 

med hälso- och miljödiskussionen för sina medlemmars räkning. Lars känner 

sig trygg i sitt resonemang angående dessa frågor och har uppmärksammat 

hälsofrågorna vid varje möte inom PIR-gruppen under ett års tid.   

 

Brandförsvaret22 

Kurt Lundkvist på Stockholms brandförsvar satt med i den kravställargrupp 

som satte upp önskemål på först och främst den tekniska funktionaliteten. Kurt 

berättar att brandförsvaret är nöjda med den utredning som gjorts av KBM när 

det gäller hälso- och miljöfrågor. Brandförsvaret har också hög tillit på SSI: s 

                                                
22 Kurt Lundqvist 
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sammanställning och rekommendationer inom området för strålning av 

elektromagnetiska fält 

 

4  Diskussion 
Som vi tidigare har nämnt har krisberedskapsmyndigheten ansvarat för 

upphandlingen och därmed också för miljö- och hälsoproblematiken. I RAKEL: 

s styrgrupp har även användarorganisationerna haft möjlighet att påverka och 

engagera sig i frågor rörande det nya systemet. Vårat huvudsyfte med denna 

uppsats var att undersöka huruvida användarorganisationernas fackliga del har 

varit delaktig för sina medlemmars framtida hälsa. Vi har även intresserat oss 

för om resonemanget förts på objektivt sätt.  

Vår bild av problematiken är att de fackliga organisationerna har tagit olika stor 

vikt i att själva oberoende granska RAKEL: s hälso- och miljöfrågor. 

Polisorganisationen med tillhörande fackförbund har lagt ner mycket tid och 

resurser för att själva kunna ta ställning till de olika forskningsresultat som 

presenterats. Vår uppfattning är att hälsofrågorna under hela upphandlingen har 

varit prioriterade och att polisorganisationen skapat sig en egen bild av 

problematiken. Detta har dom gjort för att användarna av systemet ska kunna 

känna sig säkra på att den organisation de jobbar åt verkligen bryr sig om sina 

anställda. Att värdera forskning är alltid komplicerat och ställer stora krav på 

kunskap från granskarens sida. Vi anser att polisorganisationen gjort vad som 

kan krävas i detta avseende då slutsatsen är baserat på den för dom mest troliga 

forskningsresultaten. Beslut av dessa slag handlar alltid om att väga fördelar 

mot nackdelarna och i detta fall har krisberedskapsmyndigheten slutligen dragit 

slutsatsen att fördelarna är stark övervägande. Polisförbundet har trots denna 

slutsats från en myndighet med stark trovärdighet utfört egna undersökningar 

med bland annat kontakter med kollegor i utlandet. Detta för att säkerställa att 

myndighetens intressen om införandet av radiosystemet inte till för stor del 

prioriteras över användarens säkerhet.  

Vår uppfattning av det fackliga engagemanget inom räddningstjänsten och 

landstinget är något annorlunda. Grunden till deras godkännande för införandet 

av RAKEL är baserat på KBM och SSI vilket i och för sig är förståligt. Man 
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kan ändå inte undgå att rikta en viss kritik till att de själva inte vidare utfört 

oberoende undersökningar inom området, exempelvis i samarbete med 

polisförbundet. De fackliga organisationerna borde ta del av varandras 

erfarenheter och därigenom bli en stark röst inom den beslutsfattande 

processen. Det finns bland annat rapporter likt polisens situation i England om 

att brandmän vägrar tillåta att TETRA basstationer installeras inom området för 

deras arbetsplats. Detta torde vara en intressant utgångspunkt för den svenska 

räddningstjänsten. Vi har ytterligare förståelse för att det kan vara svårt att 

samordna och till lika stor del motivera räddningstjänstens efterforskningar på 

hälsoområdet då RAKEL: s införande inom kommunerna kan komma att bli ett 

problem i sig. Kommunernas självbestämmande står stick i stäv med 

regeringen. Det betyder att kommunerna själv har rätt att bestämma om de ska 

införa RAKEL eller inte till skillnad för polismyndigheten som är en nationell 

organisation som lyder under regeringen.  

Det är för oss svårt att göra en utförlig bedömning av forskningen trovärdighet, 

men vi anser att man kan dra vissa slutsatser. Med tanke på det komplexa 

forskningsområdet inom elektromagnetiska fält och att ingen har kunnat bevisa 

vilka de verkliga skaderiskerna är, så delas forskarvärlden upp i för och emot. 

Under arbetet har vi hittat två forskningsrapporter som är relativt tveksamma 

till tekniken samt den våglängd som används. SSI informerade oss om att 

forskning pågått i mer är 50 år vilket resulterat i ett stort antal rapporter som 

inte kunnat bevisa någon skadlig biologisk verkan. Då vi inte har haft tid att 

läsa alla rapporter inom området så kan vi inte ge någon exakt sammanfattning 

av forskningsresultaten. Det faktiska läget är dock att det är väsentligt många 

fler rapporter som talar för att Tetratekniken inte utgör någon hälsorisk än de 

som talar om motsatsen. 

 

4.1 Slutsats 
Att man infört en ny teknik trots att inte hälsoriskerna är klarlagda anser vi vara 

en intressant frågeställning. Har målet helgat medlen? Vi anser att forskningen 

fortsättningsvis ska undersöka frågan för att kunna fastställa eventuella risker. 

Allteftersom tekniken går framåt tror vi svaret på frågan kommer att kunna 

besvaras, dock osäkert när. Vi anser att det är viktigt att den tekniska 
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utvecklingen går framåt och att man måste våga satsa på ny teknik. Med de 

bedömningar som gjorts inom RAKEL-systemet anser vi att den lilla 

hälsorisken som eventuellt kan finnas inte överväger de positiva effekterna. Vi 

anser att en korrekt bedömning gjorts under RAKEL-utredningen, både av 

KBM och av fackförbundens ansvariga. Fackförbundens beslutsunderlag anser 

vi vara mycket trovärdigt då de i första hand är måna om att värna om deras 

medlemmars hälsa och arbetsmiljö. 



Rakel: Miljö- och hälsorisker 
Erik Strid, Oscar Lindgren, Christer Nilsson 

 

18 2005-11-23 

Referenser 
 
SOU 2003:10, Trygga medborgare – säker kommunikation, Betänkande från 

Utredningen om radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL), 
Stockholm 

 
SOU 2002:122, Göteborg 2001, Betänkande av Göteborgskommittén, 

Stockholm. 
 

Övriga dokument 
 
Strålning från Mobiltelesystem, Broschyr från sex myndigheter, 2002 
(http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Stralningsbroschyr.pdf) 

  
 
Possible Health Effects from Terrestrial Trunked Radio,  
National Radiological Protection Board, Volume 12 NO 2, 2001 
(http://www.hpa.org.uk) 
 
 
Mobile Phones And Health, Independent expert group on mobile phones, 2000 
(http://www.iegmp.org.uk/report/text.htm)  
 
 
Confidential report on Tetra, Barrie Trower, 2001 
(http://www.tetrawatch.net/papers/mast_survey.pdf ) 
 
Intrapolis, Faktasida om Rakel, 2005-11-18 kl. 13.46 
 

Internetkällor   
 
http://www.vagbrytarenstockholm.se/, 2005-11-16 kl. 10.32. 
 
 
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se, 2005-11-16 kl. 10.50 
 

Muntliga källor 
 

Mats Gustavsson – Tekniker, Krisberedskapsmyndigheten 
 

Lars Ericson – Ordförande polisförbundet i Stockholms län, tidigare 
medverkande i polisens införandeprojekt av Rakel-systemet. 

 
Kurt Lundqvist – Bransmästare, Brandförsvaret i Stockholms län, 
medverkande i styrgrupp kravspec. 


	258.pdf
	258.2.pdf

