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        Abstract 

Syftet med rapporten är att belysa varför ett nytt radiokommunikationssystem är  

nödvändigt, vilken skillnad det kommer att utgöra i polisarbetet samt om det nya 

systemet upplevs uppfylla kraven som föranledde förändringen. För att uppfylla syftet 

med rapporten har jag tagit del av materialet som publicerats på 

krisberdskapsmyndighetens hemsida angående anledning till införandet av det nya 

radiokommunkiationssytemet RAKEL samt vilka fördelar införandet i teorin skall 

komma att innebära för samtliga användare. Sedan har jag genom intervjuer med 

sakkunniga och personer inom polisen granskat denna fakta ur ett polisiärt 

användarperspektiv. Bakgrunden till beslutet att införa ett nytt 

radiokommunikationssystem var att det idag används ca 200 olika 

radiokommunikationssystem inom landets myndigheter som jobbar inom skydds och 

säkerhetssektorn vilket försvårar samverkan mellan dessa myndigheter. Förutom 

fördelen med samverkan genom ett och samma radiokommunikationssystem 

konstaterades att en förnyelse var nödvändig då de befintliga 

radiokommunikationssystemen ansågs tekniskt föråldrade och opålitliga ur 

säkerhetssynpunkt. I mina intervjuer har jag kunnat konstatera att RAKEL systemet 

uppfyller de krav som föranledde förändringen, detta genom de nya funktioner som 

systemet erbjuder användaren. 
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1. Inledning/Bakgrund 
 

I dagsläget finns ca 200 olika radiokommunikationssystem inom skydds och 

säkerhetssektorn. Systemen är anpassade efter de olika huvudmännens behov såsom 

dessa var när systemen anskaffades. Detta försvårar en alltmer nödvändig samverkan 

mellan aktörerna i räddningsorganisationen.1 Det ger inte heller någon självklar 

möjlighet till radiokommunikation över rikets gränser, något som blivit allt viktigare 

i ljuset av EU samarbetet och den ökade internationaliseringen. De gamla systemen 

är också ofta svåra att hitta reservdelar till och omoderna sett till den teknik som finns 

tillgänglig idag. Krisberedskapsmyndigheten utsågs under våren 2003 av regeringen 

ansvariga att svara för anskaffning och utbyggnad av ett nytt 

radiokommunikationssystem RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning) 

som efter en övergångsperiod p.g.a utbyggnad av nätet ska ersätta de nuvarande 200 

radiokommunikationssystemen som idag används i skydds och säkerhets sektorn i 

Sverige. 

 

De tilltänkta primäranvändarna för RAKEL är Polisen, Kustbevakningen, 

Tullverket,kommunal räddningstjänst, akutsjukvården och Försvarsmakten.2 Det är 

därför av särskild vikt att det nya radiokommunikationssystemet är pålitligt vid de 

snabba förlopp som ofta präglar dessa instansers arbetsutövning. Ett 

radiokommunikationssystem som underlättar samverkan och som är tekniskt pålitligt 

och okomplicerat kan vara skillnaden mellan liv eller död när dessa myndigheter 

jobbar. Dessa myndigheter måste ha utrustning som förutom teknisk pålitlighet även 

uppfyller högt ställda krav på tålighet och funktion under dåliga förutsättningar. 

Denna utrustning skall även fungera oberoende av störningar i den övriga 

infrastrukturen. Dagens radiokommunikationssystem uppfyller inte dessa krav. 

Bristerna i den befintliga kommunikations utrustningen har lett till att 

säkerhetsmyndigheterna i allt större utsträckning använder sig av mobiltelefoni. Detta 

utgör en stor risk då de publika näten lätt drabbas av överbelastningar och andra 

störningar.   

                                                
1 www.krisberedskapsmyndigheten.se (080424) 
2 www.krisberedskapsmyndigheten.se (080424) 
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Då den radiokommunikationsutrustning som idag används av de flesta 

polismyndigheter runt om i landet anses förlegad är det av intresse för mig som 

blivade polis och användare av radiokommunikation att titta närmare på vilka 

förändringar RAKELs införande kan innebära för det dagliga polisarbetet. 

Radiokommunikation utgör även en stor och i vissa fall livsviktig del av det polisiära 

arbetet.  

1.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att belysa varför ett nytt radiokommunikationssystem är  

nödvändigt, vilken skillnad det kommer att utgöra i polisarbetet samt om det nya 

systemet upplevs uppfylla kraven som föranledde förändringen. 

1.2  Frågeställningar 

Frågeställningar som rapporten avser besvara: 

Vilka är skillnaderna mellan RAKEL och S70 systemet? 

Vilka fördelar har införandet av RAKEL medfört? 

1.3  Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa rapportens innehåll till den polisiära användningen av det 

nya radiokommunikationssystemet RAKEL. 

1.4 Tillvägagångssätt 

För att uppfylla syftet med rapporten används material i form av utredningar som 

presenteras på krisberedskapsmyndighetens hemsida. Utöver det skrivna materialet 

har ett antal intervjuer genomförts med personal som har erfarenhet av RAKEL 

användande, detta för att få ett reelt användande perspektiv. Valet av intervjupersoner 

grundar sig på deras kunskaper om det nya radiosystemet.  

Då antalet intervjuade personer är få kommer arbetets slutsatser ha vissa 

begränsningar gällande dess generaliserbarhet vilket kommer att beaktas under det 

avslutande diskussionkapitlet. 
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1.5 Presentation av källor 

I den här delen av arbetet ges en kortare presentation av personerna som intervjuats 

och som ligger till grund för faktan som presenteras i resultatdelen.  

Marie Bergqvist-Johansson : Radiolärare PHS umeå, riksinstruktör vid införandet av 

RAKEL i Sverige, LKC operatör. 

Robert Loeffel:  Informationschef vid polisen i kronobergslän, 

projektledare/utbildningsledare för införandet av RAKEL i kronobergslän. 

2.    Teori 

2.1 Radiokommunikation 

Med radiokommunikation menas trådlös överföring av information. För detta krävs 

minst en sändare och en mottagare. Informationen kan antingen bestå av tal eller av 

data. Ett antal sändare och mottagare som står i förbindelse med varandra inom ett 

givet frekvensband utgör grunden i ett radiokommunikationssystem. Rakelsystemet 

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

monterade på master eller torn. Ett transmissionsnät bestående av fiber och/eller 

mikrovågslänkar samt ett antal växlar sammanbinder basstationerna med varandra, 

och möjliggör även en förbindelse med andra system, till exempel det fasta 

telefonnätet.3 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 www.ne.se (080424) 
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Figur 1 skiss över ett radiokommunikationssystems uppbyggnad4 

           

                                                                         

2.2 Begreppsförklaring5 

Här presenteras några väsentliga förkortningar och begrepp som kommer att 

användas i arbetet.   

S70  

S70 är polisens gamla radiokommunikationssystem. Det bygger på analog teknik och 

anses föråldrat och ineffektivt sett till tillgänglig teknik i dagens samhälle.  

RAKEL 

Förkortningen RAKEL betyder radiokommunikation för effektiv ledning. RAKEL är 

ett nytt radiokommunikationssystem som är digitalt och bygger på TETRA teknik (se 

förklaring nedan). Att RAKEL är digital tekník öppnar nya möjligheter för polisen att 

ta sitt användande av radiokommunikation in i 2000-talet. 

KC-terminal och KC-utrustning 

Kommunikationsterminal placerad på kommunikationscentral för ledning och 

styrning av fältoperativ verksamhet 

                                                
4 www.krisberedskapsmyndigheten.se (080424) 
5 www.krisberedskapsmyndigheten.se (080424) 
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Mobilstation 

Utrustning för kommunikation i Rakelsystemet. Mobilstationerna är antingen 

handburna eller fordonsmonterade. 

Avlyssningsskydd/kryptering 

TEA2 är en algoritm som krypterar trafiken mellan mobilstationer och basstationer i 

Tetrasystem och därmed ger hög säkerhet i luftgränssnittet. Ansökan och erhållande 

av en licens måste ske innan utrustning som innehåller TEA2-algoritmen tas i bruk. 

Detta medför att RAKEL har en hög säkerhetsstandard och är svåravlyssnad för 

obehöriga. 

Tetra 

Tetra är en internationell teknisk standard inom radiokommunikation. Tetra står för 

Terrestrial Trunked Radio. Trunkering innebär att systemet automatiskt väljer en 

lämplig ledig kanal. Det ger ett effektivt användande av de tillgängliga kanalerna och 

man riskerar inte att flera personer kommunicerar på samma kanal.  

Transmission 

Förbindelserna mellan olika nätelement i Rakelsystemet, till exempel mellan växel 

och basstationer, växel och driftcentral, växel och kommunikationscentral. 

2.3 Vad skall RAKEL förändra? 

Enkel, säker och effektiv kommunikation 
 
Rakelsystemet erbjuder funktioner och tjänster som ger möjlighet till effektiv 

samverkan inom och mellan användarorganisationerna. De nya tjänsterna öppnar för 

nya arbetssätt inom organisationerna vilket i sig kan effektivisera det dagliga arbetet. 

Några fördelar är:  
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Enkel kommunikation 

Användarna behöver inte hålla reda på frekvenser och kanaler, eller hur tekniken är 

uppbyggd då RAKELS grundinställningar förprogrammeras och är därefter enkel och 

säker att använda.6 

Säker kommunikation 

Avlyssning och störning förhindras och försvåras bland annat genom att 

kommunikationen krypteras och skyddas. Systemet byggs robust för att fungera vid 

elavbrott och oväder. Möjlighet till prioriterade anrop. Möjlighet till nödsamtal. 

Effektiv kommunikation 

Effektiv kommunikation innebär, Kort uppkopplingstid (mindre än 0,5 sek). 

Möjlighet till gruppsamtal eller individuella samtal. Prioritering av olika typer av 

samtal.(Låg,normal,hög). Direktmode (Walkie-talkie funktion som inte kräver 

nättäckning). Möjlighet att använda mobilstation för att få tillgång till det vanliga 

telefonnätet eller mobiltelefoni. Tillgång till resursdatabaser för personal i fält, till 

exempel körkortsregister eller medicinska register. Möjlighet till positionsangivelser 

av olika fordon och utrustning.(via GPS i handenheten) 

 

2.4  Nya funktioner med RAKEL systemet 

Här beskrivs de viktigaste tjänsterna som utgör de funktionella skillnaderna mellan 

RAKEL och S70 systemet. 7 

 

Individsamtal 

Individsamtalen fungerar på samma sätt som ett vanligt samtal mellan två 

mobiltelefoner. 

                                                
6 www.krisberedskapsmyndigheten.se (080424) 
7 www.krisberedskapsmyndigheten.se (080424) 
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Gruppsamtal 

Gruppsamtal sker i en så kallad talgrupp (se faktaruta) och är den tjänst som är mest 

lik traditionell radio. En medlem åt gången sänder och övriga medlemmar lyssnar. 

Genom skanning kan flera talgrupper avlyssnas parallellt. 

Telefonsamtal 

Ett telefonsamtal är ett samtal mellan Rakelanvändaren och en abonnent i ett externt 

nät, exempelvis det allmänna telenätet eller användaroganisationens egen växel. 

Datameddelanden – text 

Textmeddelanden liknas bäst vid SMS. Idag kan de endast sändas inom 

Rakelsystemet. De kan sändas till en mobilstation, KC-terminal* eller en hel 

talgrupp. 

 

Datameddelanden – status 

Statusmeddelanden är korta fördefinierade standardfraser som till exempel 

uppringningsbegäran eller larm. De kan sändas till en mobilstation, KC-terminal 

eller en hel talgrupp. 

Datameddelanden – läge 

Lägesmeddelanden är korta standardfraser där adressaten är fördefinierad. Ett 

användningsområde är att underrätta Kcoperatör om enhetens läge, till exempel ej i 

tjänst, lunch, på plats. Dessa presenteras i en uppföljningstabell för varje 

mobilstation i KC-terminalen. 

Direktmod (DMO) 

När en uppkoppling mot Rakelsystemet inte är möjlig eller önskvärd, kan användarna 

gå till så kallad direktmod. Mobilstationen fungerar då som en ”jaktradio” med 

förprogrammerade kanaler för respektive användarorganisation (DMOtalgrupper). 

Vissa mobilstationer kan fungera som så kallade repeterare eller gateway. En 

repeterare har samma funktion som ett relä och en gateway är en länk mellan 

Rakelsystemet och mobilstationer i direktmod. 
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Nödsamtal 

Vid livsfara kan användaren genomföra så kallade nödsamtal genom att trycka på en 

särskild knapp på sin mobilstation. Nödsamtalet har högsta prioritet och om så krävs 

kopplas andra samtal ner för att frigöra resurser. Nödsamtalen konfigureras i förväg 

och kan kopplas till mobilstation, KC-terminal, extern abonnent eller till talgrupp. 

Multianrop 

Då mycket viktiga meddelanden måste sändas kan LKC operatören göra ett 

multianrop. Detta sker i en särskild talgrupp (bakgrundsgrupp) som alltid skannas 

och som användaren inte kan välja bort. Talgruppen har hög prioritet och kan också 

ge brytningsrätt. 

IP-data 

En mobilstation kan ges en IP-adress och därmed utgöra endel av ett datanätverk. 

Härigenom är det möjligt att använda i mobilstationerna befintliga IP-baserade 

nätverksapplikationer eller ansluta en bärbar dator för till exempel slagning i 

databaser. Det är också möjligt att använda mobilstationen som modem vid WAP- 

eller WEB-sökningar. 

 

3. Resultat 

I resultatdelen av arbetet kommer det material som framkommit i intervjuer med 

Marie Bergqvist (080424) och Robert Loeffel 8presenteras. Resultatdelen är uppdelad 

i fyra delar: införandet av RAKEL, funktionalitet,säkerhet/avlyssning och 

ekonomi/förvaltning. 

3.1 Införandet av RAKEL 

Vid införandet av RAKEL systemet så fanns inga rikstäckande metoder (rutiner) från 

RPS i hur man ska använda systemet/tekniken vid omställningen från S70 detta har 

medfört att flera av landets stora polismyndigheter har olika rutiner och tekniska 

lösningar vid kontakter med lkc och det dagliga användandet. Dessa rutinskillander 

är något som direkt motsäger grundtanken med införandet av det nya 
                                                
8 Intervjun med Robert Loeffel är genomförd av Gunilla Georgsson och publicerad på 
krisberdskapsmyndighetens hemsida. www.krisberedskapsmyndigheten.se (080424) 
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radiokommunikationssystemet RAKEL då detta skulle medföra en underlättad 

samverkan, enklare sambandsorganisation och sist men inte minst samma rutiner för 

användandet vart i landet man än kommer. Problemet med att rikstäckande direktiv 

saknats från början är att flera av sveriges största polismyndigheter har infört 

RAKEL på sitt eget sätt och kan förmodas komma att vara motvilliga att göra om 

detta på nytt då RPS nyligen tilsatta utredningsgrupp levererar sina rikstäckande 

direktiv. 

 

3.2  Funktionalitet 

Införandet av RAKEL innebär en förhöjd standard beträffande säkerheten kring 

radiokommunikation men framförallt förenklad användning för enskilda aktörer. Det 

förenklade användandet medför att det är enklare för enheter att kommunicera med 

varandra och risken för informationsbortfall minskar. Detta genererar en ökad 

säkerhet och trygghet för den enskilda medborgaren som i slutändan är brukare av 

den tjänst som polisen tillhandahåller.  

Det förenklade användandet visar sig bland annat genom att grundinställningen i 

RAKEL som innebär att man har kontakt med LKC ej är möjlig att genom 

handhavandet programera bort. Detta till skillnad från S70 systemet där användaren 

genom okunskap kunde göra sig okontaktbar för LKC och kollegor. En annan 

funktion som faller under förenklat användande är införandet av talgrupper vilket 

möjliggör en mer organiserad direktkontakt mellan användarna utan mellanhänder i 

form av LKC, detta medför effektivare och snabbare samordning i det dagliga 

polisarbetet såväl som vid större insatser, förutom effektivitets perspektivet så gör 

denna funktion även att man får möjligheten till förstahands information vilket 

minskar risken för missförstånd och informationsbortfall.   

RAKEL har till skillnad från föregångaren S70 möjligheten att från mobilenheten 

göra registerslagningar vilket effektiviserar och ökar säkerheten för användaren vid 

insatser i det dagliga arbetet på det sätt att man inte behöver stå i radiokö in till LKC 

för att göra en slagning på ett personummer vid till exempel ett normalstopp i 

trafiken. RAKEL är även utrustad med en funktion som innebär att handenheten kan 
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skicka textmeddelanden, detta kan vara praktiskt om man har frågor eller information 

som inte akut behöver meddelas eller få svar på eller om radiotystnad är av vikt, detta 

då ett textmeddelande ”ligger” till mottagaren eller avsändaren fått tid att ta del av 

informationen i meddelandet och då skrivandet av meddelanden medför betydligt 

lägre ljudnivå än vanlig radiotrafik. 

Gällande funktionalitet och säkerhet i form av nättäckning så har man med det 

föregående S70 systemet upplevt vissa svagheter i användandet. Räckvidden mellan 

två stycken S70 handstationer beräknas under goda förhållanden till ca 1 km medans 

RAKEL systemets handstationer har behörighets bergränsningar som enda hinder 

från att tala obehindrat över hela sverige då nätet är utbyggt till fullo. En annan nyhet 

med RAKEL är den funktion som heter gateway och innebär att om handstationen 

tappar sin nättäckning exempelvis nere i en bunker så kan man via inställningar i 

handstationen programmera polisbilens RAKEL station att föra sin täckning vidare 

till handstationen och på så sätt göra denna kontaktbar på svåråtkomliga och 

otillgängliga ställen, detta höjer säkerheten i användarens arbetsutövande.  

3.3 Säkerhet och avlyssningsskydd 

S70 systemet sänder radiotrafik okrypterat och utan avlyssningsskydd vilket medför 

att obehöriga kan utan problem ta del av polisens radiokommunikation vilket även 

innebär att kriminella kan ta del av polisens taktiska åtgärder och ändra sina planer 

utefter detta och även i vissa fall som till exempel under göteborgskravallerna i 

samband med EU toppmötet då demonstranter tog sig in på polisens nät och störde ut 

radiotrafiken och på så sätt försvårade polisens samordnade insatser då man ej hade 

tillgång till radiokommunikation. Sådana mardömsscenarion kommer att kunna 

undvikas med RAKEL systemet då detta sänder krypterad och avlyssningsskyddad 

radiotrafik. Krypteringskoderna kommer från krisberedskapsmyndigheten och man 

måste ansöka om licens för att ta del av dessa, vilket omöjliggör avlyssning av 

radiotrafiken för obehöriga. Detta gör att polisen kan genomföra sina operativa 

insatser i lugn och ro utan att journalister är på brottsplatsen innan polisen själva 

vilket gör att polisen kan kvalitetssäkra information innan man förmedlar denna till 

media. Brottslingar kan inte längre lyssna av polisens radiotrafik, för att därefter 

planera sina brott. De kan heller inte lyssna sig till kunskaper om hur polisen agerar 

taktiskt vid olika brott. Ett exempel på då avlyssningsskyddet i RAKEL visat sig 
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effektivt i skarpt läge är vid ett bankrån den 31 januari 2008 på Swedbank i Tingsryd, 

då gärningsmännen ej kunnat avlyssna polisradion efter information om var 

vägspärrar upprättats och kunde gripas kort därefter.  

 

3.4 Ekonomi och nätförvaltning 

TC Connect har ett leverantörskontrakt som gäller utrustningen till S70 systemet, det 

faktum att Ericsson har detta kontrakt gör att det inte existerar någon priskonkurrens 

på radioutrustningen och reservdelarna till S70 systemet. I och med upphandligen av 

RAKEL öppnades denna konkurrens för andra leverantörer på marknaden och detta 

medförde en valmöjlighet för staten att välja den leverantör som presenterade det 

bästa paketet sett till kvalitet,reservdelar och inte minst inköpspriser. Upphandligen 

innebar inte bara fördelar då S70 systemets nät förvaltades av polisen själv via RPS 

vilket gjorde att myndigheterna kunde eftersom man upptäckte potentiella ändringar 

och förbättringar i nätfunktioner genomföra dessa inom organisationen på ett 

effektivt sätt. Efter upphandligen av RAKEL bestämdes att 

krisberedskapsmyndigheten fick ansvaret för förvaltningen av RAKEL nätet och dess 

utrustning. Detta innebär för polisen ett försvårande moment då tidigare nämda 

ändringar och förbättringar skall genomföras i nätfunktionen. Handläggningen av 

detta på krisberedskapsmyndigheten anses mer omständig. Utöver detta måste alla 

enheter skickas in till krisberedskapsmyndigheten vid minsta 

mjuk/hårdvaruförändring vilket inte anses tidseffektivt.  

  

3.5 Kritisk granskning av resultatet 

Radiosystemet RAKEL har endast införts vid ett antal polismyndigheter i södra 

Sverige och nätet är under utbyggnad. På grund av avsaknaden av rikstäckande 

metoder (rutiner) i hur man ska använda systemet/tekniken har de flesta 

myndigheterna kommit på egna lösningar och rutiner för hur kommunikationen 

patrullerna emellan och kommunikationen mellan patrullerna och LKC skall 

genomföras. Skillnaderna som uppstår i rutiner och lösningar på de olika 

myndigheterna medför att den hög proriterade tanken om en underlättad samverkan, 
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enklare sambandsorganisation och en rikstäckande rutin för brukandet av RAKEL 

inte efterlevs. Detta medför att patruller som till exempel jobbar på kommendering i 

ett annat län får samma bekymmer med att hitta rätt i de rutiner som gäller på de 

olika myndigheterna och detta var precis det som skulle motverkas vid införandet av 

RAKEL. Det faktum att olika polismyndigheter använder olika rutiner i ett såhär 

tidigt stadie av införandet av det nya RAKEL systemet behöver inte vara av ondo då 

det kan vara så att någon av de olika lösningarna som används kan visa sig optimal 

för användandet av radion. Kanske kan det komma att bli rikstäckande metoder 

(rutiner) i hur man ska använda systemet/tekniken.  

S70 systemet har en del räckviddsrelatade problem som skall lösas i och med 

RAKELs införande. När det nya nätet är färdigt med sin utbyggnad ska RAKEL ha 

täcking över hela sveriges yta och man ska kunna kommunicera mellan handstationer 

från Ystad till Kiruna. Detta förutsätter dock att nätet får tillräckligt många 

abbonenter som täcker kostnaden för denna utbyggnad. Som det ser ut idag kommer 

fjällvärlden och delar av inlandet i norrland att bli tvungna att använda RAKEL 

endast som ett komplement till S70 på obestämd tid. Då polismyndigheterna inte 

själva har råd med den nätutbyggnad som krävs för att använda systemet fullt ut, är 

RAKEL bara en positiv nyhet för södra Sverige och kustremsan? Och hur blir det 

med samverkan då inte alla myndigheter i landet använder samma radioutrustning? 

Ett annat problem som S70 har som RAKEL ska adressera är problemet med 

avlyssningen och den allmäna tillgängligheten till polisens radiotrafik. S70 är inte 

avlyssningsskyddat och sänder okryperat. Med RAKEL följer ett avlyssningsskydd 

och krypterade radiosändningar vilket har beskrivits som omöjligt att avlyssna. I 

dagsläget är RAKEL trafiken oavlyssnad av obehöriga eftersom det helt nyligt tagits 

i bruk men med inställningen att det är omöjligt att avlyssna  kan polisen bli tagna på 

sängen den dagen då experter som lever för att knäcka krypteringskoder bestämmt 

sig för att göra polisens radiotrafik tillgänglig igen. Detta baserar jag på att till 

exempel microsoft släpper varje år ny programvara som ska vara omöjlig att 

förfalska och kopiera, trots detta tar det sällan mer än någon månad innan alla 

datoranvändare som inte vill betala för sig har fri tillgång till dessa program.  
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3.6 Resultatsammanfattning 

Vid införandet av RAKEL saknades rikstäckande metoder (rutiner) i hur man ska 

använda systemet/tekniken. Detta har medfört att många av myndigheterna som 

infört RAKEL har kommit på egna lösningar för detta. Införandet av RAKEL medför 

ett förenklat och säkrare användande då grundinställningen i RAKEL inte går att 

genom handhavandefel programera bort. Detta medför att man inte kan av misstag 

göra sig okontaktbar över radion. En funktion som underlättar samverkan och 

effektiviserar polisarbetet är införandet av samtalsgrupper vilket underlättar en 

direktkontakt patrullerna emellan. RAKEL är utrustad med en funktion som gör att 

polismannen direkt via sin handstation kan göra registerslagningar vilket underlättar 

och effktiviserar i det dagliga arbetet. Gateway funktionen i RAKEL gör att även om 

handstationen tappar sin täckning så kan man via inställningar få täckning via 

patrullbilens RAKEL-enhet och på så sätt garantera nättäckning i utrymmen där 

mottagningen annars är låg. RAKEL sänder till skillnad från S70 systemet all sin 

radiotrafik krypterat detta innebär att avlyssning i dagsläget inte är möjlig för 

obehöriga. Upphandlingen av det nya radiokommunikationssystemet innebar att 

staten kunde välja bland erbjudanden från ett flertal leverantörer till skillnad från det 

tidigare S70 systemet som Ericsson har leverantörskontrakt till.  

   4. Diskussion  

Som det tydligt framgår i rapporten finns det ett stort behov av samverkan mellan 

myndigheterna inom skydds och säkerhetssektorn. Övergången till RAKEL från de 

idag närmare 200 radiosystemen som används inom dessa myndigheter underlättar 

detta polisens samverkan och främjar effektivare insatser både inom myndigheterna 

och vid de tillfällen då de måste verka samordnat. Då myndigheterna inom skydds 

och säkerhetssektorn verkar inom områden där insatserna kan handla om liv och död 

är det av särskild vikt att man har ett pålitligt radiokommunikationssystem sett till 

funktionalitet såväl som säkerhet i form av nättäckning och skydd mot avlyssning. 

Polisens gamla radiokommunikationssystem S70 lever inte längre upp till dessa krav 

sett till det tekniska utbudet som idag finns på marknaden. Därför bestämdes år 2003 

att förnyelse var nödvändig och krisberedskapsmyndigheten fick i uppdrag av 

regeringen att förvalta det nya systemet RAKEL vilket såhär långt lever upp till flera 

de tidigare nämnda kraven som ställs på det nya radiokommunikationssytemet. 
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Genom att samtliga myndigheter inom skydds och säkerhetssektorn övergår till 

RAKEL så underlättar detta polisens samverkan vid samarbete med dessa gällande 

dagligt arbete såväl som större insatser vid kriser.  

Jag har under arbetets gång konstaterat att de funktioner som RAKEL utrustats med 

gör den skillnad som efterfrågades vid skiftet från S70 systemet. Mitt konstateranden 

grundas i de svar jag fått via de intervjuer jag haft tillgång till.  

RAKEL effektiviserar polisarbetet genom att funktionen talgrupper införs.  Detta gör 

att patrullerna på ett smidigt sätt kan ha direktkontakt med varnandra och på så sätt 

slippa mellanhänder i form av LKC vilket medför att patrullerna har 

förstahandsinformation tillgänglig vilket minskar risken för missförstånd och 

informationsbortfall. Förutom talgruppsfunktionen så effektiviseras det dagliga 

arbetet avsevärt genom den nya funktionen som tillåter användaren att direkt i 

handenheten göra registerslagningar på egen hand.  

Ett av kraven på det nya radiokommunikationssystemet var att 

radiokommunikationen skulle kunna bibehållas oavsett yttre påverkan i form av 

väder och annan belastning, detta är av yttersta vikt då myndigheterna som använder 

RAKEL är i stort behov av pålitlighet och tillänglighet med tanke på de insatser de 

vidtar.  Med detta i åtanke byggs nätet robust för att fungera trots oväder och 

elavbrott.9 

Ett problem som funnits med tidigare radiokommunikationssytem har varit att 

radiotrafiken varit tillgänglig för allmänheten. Något har medfört att media infinner 

sig på brottsplatser innan polisen, att kriminella lyssnar av radiotrafiken och rättar in 

sina brottsplaner efter detta och i sällsynta fall har det till och med hänt att obehöriga 

tagit sig in på S70 nätet och stört ut radiotrafiken. I mina intervjuer har jag funnit att 

RAKEL har avlyssningsskydd och sänder all radiotrafik krypterat vilket innebär att i 

dagsläget kan inga obehöriga lyssna av polisens radiotrafik. Detta upplevs av polisen 

som en trygghet och gör att de kan genomföra det dagliga arbetet på ett bättre sätt. 

Den slutsats jag drar med mina intervjuer och de fakta jag haft tillgänglig som grund 

är att RAKEL trots att det är i inledningsstadiet av utbyggnad och etablering hos 

                                                
9 www.krisberedskapsmyndigheten.se (080424) 
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myndigheterna i landet uppfyller de krav som föranledde förändringen genom de 

funktioner som tillförts och den användarvänlighet som rapporterats från den 

operativa personalen. RAKEL systemet är omtyckt och det ses med tillförsyn 

framemot vad det kan prestera sedan utbyggnaden av nätet fullbordats. 
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 I 

Bilaga 1 

 

Underlag till interjvuer angående övergången från S70 till RAKEL 

 

 

Vilka svagheter har du märkt vid användandet av radiokommunikationssystemet S70? 

 

Upplever du att S70 har några fördelar som RAKEL saknar? 

 

Vilka är fördelarna med RAKEL som du upplever i ditt användande? 

 

Vilka förväntingar hade du på RAKEL systemet innan införandet? 

Är dessa uppfyllda? 

 

Täckning? Användarvänlighet? Ljudkvalitét? 

 

Övriga upplevda för/nackdelar? 
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