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Förändringar i IKT

Ny teknik
– Digitalisering

– Öppenhet (nationella /internationella)

– Dynamik (tjänster, tid, plats)

Förändringar har ”nått”

myndigheterna
– Organisatorisk

– Teknisk 

(dela spektrum, infrastruktur)

1 Bakgrund



PSR: Gamla system och nya behov

Morgondagens

System (RAKEL)

Dagens 
blåljussystem 
(S-70, S-80)

Fördröjning på 10 till 20 år 
jämfört med 
kommersiella 
mobilkommunikationer

Är detta ett problem?
• Informationssamhället

• ”Risksamhället”

• Stora framtida förändringar 
och gapet förväntas växa

1 Bakgrund



Lansering av ”ny” teknik

Ny teknik?
– speciella: TETRA | P25

– kommersiella: LTE 4G, 5G…

Problem …
– Dyr (spektrum, nät, infrastruktur)

– Långsamt införande

– Osäkerheter på många olika nivåer (vilket system är bäst?)

1 Bakgrund



Frågor kring ”ny” teknik 

Hur fungerar PSR (lansering / införing)?  För vilka?

Vad ”blockerar” lanseringen eller användandet?

Bra och dåliga exempel?

Åsikter? Media?

Hur fungerar internationellt?

Vilka krav och förutsättningar 

finns för ett bra samverkan?



Projekt: Studie om införandet

2009 – 2010

• Internationell studie

• Användarstudie

• Framtidsplanering

Komplettering 2011-2013

2. Projekt



Undersöka lansering och användning 
av RAKEL och P25

Metod

– Lanserare och användare
Intervjuer (60 i Sverige, 18 i USA, 11 Japan)

– Litteraturstudie

Involverade
Forskare (5) 

Kandidatgrupp (6 pers Sverige)

2 projektgrupper (San Fransisco och Tokyo)

2. Projekt



Problem kring lansering

1. Koordinationsproblem

2. Inlärningseffekter

3. Radiospektrum

4. Standarder

5. Innovationssystemets 

kapabilitet

3. Resultat: Internationella studien



Inlåsningsmekanism USA Sverige

Koordinationsproblem Mycket stor fragmentering
Konstitutionell decentralisering stort 
hinder
Budgetprocessen förhindrar 
samordning
”Lappa och laga”

RAKEL-processen används som 
hävstång

Inlärningseffekter Troligen samma mönster som i Sverige Gamla system används ännu 
parallellt
RAKEL kommer att ta lång tid att 
fasa in

Radiospektrum Används som hävstång
Genväg till innovativa affärsmodeller
Hög risknivå

Ingen aktuell fråga
Stark trend mot liberalisering
Visst tryck från europeiskt håll

Standarder Fortsatt fragmentering
P25 medför viss koordinering
Nationellt LTE-nätverk om D-
blockauktionen lyckas

Inlåsning till RAKEL?
Framtida utveckling är beroende 
av hybrida nät eller TEDS

Innovationssystemet Många stakeholders Frånvaro av starka aktörer
Svaghet på datakommunikation
Passar inte traditionell modell

Källa: Gustav Sjöblom



Internationell läge

USA och Sverige går i otakt

– Samma övergripande utmaningar

– Olika inlåsningsproblem

– Olika styrmekanismer

Samma mönster finns i andra länder också (för 
att ”utöka” samverkan) 

3. Resultat: Internationella studien



Införande & användning

• Tog resurser från det dagliga arbetet

• Utlovade funktioner i RAKEL saknades

• Upplevdes ibland svårt att förverkliga potentialen

• Tvingas tillsätta nya administrativa tjänster

• Hur kan kompetensen upprätthållas?

• Problem med utformning av gränssnitt

• Organisationsnivåer har olika prioriteringar och fokus

3. Resultat: Användarstudien 2009-2010 



Användning & integration

• Kognitiv belastning

– Samtal kan ta uppmärksamhet från livsviktiga 
uppgifter – bara befälen ska ha RAKEL-terminaler

– Alla måste kunna påkalla hjälp – alla ska ha RAKEL-
terminaler

• Problem och oklarhet över integration mellan befintlig 
utrustning och RAKEL

– Ljudproblem i polisens kommunikationscentraler

– Mycket utvecklingsarbete för SOS-alarm

– Besvärlig process vid förändringar och 
godkännande

3. Resultat: Användarstudien 2009-2010 



Samverkan

Lanserande 
organisation

Användar-
organisation

”Vi kan inte tillräckligt om 
användarorganisationernas 
verksamhet för att driva 
frågan om 
samverkansformerna!”

”Ansvaret måste ligga på
användarorganisationerna. 
De känner sina behov.”

”Vi kan inte tillräckligt om 
tekniken och övriga 
användares verksamhet för 
att driva frågan om 
samverkansformerna!”

”Ansvaret måste ligga på
den lanserande 
organisationen. De vet vad 
som går att göra.”

Ansvar

Ansvar

3. Resultat: Användarstudien 2009-2010 



Kultur och regler

• Sekretess betyder olika för olika organisationer

• Regler ger kultur och prioriteringar

• ”När brandmännen börjar prata får man inte en syl i 
vädret!”

• Förväntade sig ett ”färdigt” system

• Förväntade klart och tydligt stöd i implementeringen 
av systemet

• Täckningen problematisk – men inte tekniskt

3. Resultat: Användarstudien 2009-2010 



Åsikter 2011

• Övergång till mer förvaltning 

• Rädslan för kognitiva störningar var borta

• Fortfarande dyrt

• Deltidsbrandkårerna klarar av handhavandet som det 
blev utformat

• Önskan om mer funktionalitet finns

• Polis, räddningstjänst och ambulans har använt RAKEL 
regelmässigt under en period
– Mindre telefonanvändning

3. Resultat: Användarstudien 



Åsikter 2011

• Samverkansprocesser finns till stor del

• Arbete med ”utökad användargrupp”

• Fler av de utlovade funktionerna var implementerade i 
RAKEL

• Vissa täckningsproblem finns fortfarande

– ”Ofta” störningar i byggnader

• Tekniska problem i integrering med andra system på
väg att lösas

3. Resultat: Användarstudien 



Åsikter 2011

• Processer och direktiv delvis förändrade
– Egenprogrammering

– Mindre restriktivitet i användandet

• Vissa användare upplever ”sämre funktion än analoga 
systemet”
– Litar ej på täckning

• Plötslig introduktion hos ambulansen

• Svårt separera system i utvärderingar

3. Resultat: Användarstudien 



RAKEL-effekter
• Ändrat agerande på olycksplatsen

– Uppgifter delas mer över organisationsgränser

• Först till olycksplatsen verkar i ökande grad göra 
aktiva insatser

– Räddningstjänsten mer aktiv med 
sjukvårdsåtgärder

– Polis utrymmer fastighet vid brand etc

• Viktigaste händelsen är att organisationerna sitter ner 
och pratar med varandra

3. Resultat: Användarstudien 



So systems must anticipate needs -

yet we must EXPECT the Unexpected

(Bohlin & Forge)



COMPOUND network for security

Primary Emergency Services
NRT broadband network (e.g. for police/fire/ 
ambulance to replace PAMR trunked radio) -
permanent and first choice for reasons of -
•Cost
•Rapid rollout and ease of expansion

•Spectrum availability and speed
•Coverage
•Robust architecture

Disaster site networks
•Ad hoc establishment - portable RF nodes 
/beacons, UWB, sensors and handsets
•Instant infrastructure
•Capture/ monitor/report
•Track and co-ordinate resources,
emergency workers and victims

•In-building penetration & localisation

SCF  Associates Ltd

Alternative backup network
Secondary resource network with Robust 
architecture for emergency services and 
conventional communications used for-

•Backup
•Failover
•Security

Multiple Sensor networks
•Capture/ monitor local parameters
•Secured industrial areas 
•Personal area vital signs
•RFID/ Smart Motes

•Health and medical sensors on patient and 
deployed throughout treatment centres
•Sheltered housing support
•City and village surveillance and policing
•Disaster management
•Environmental monitoring and alerts
•Industrial plant monitoring and controls
•Vehicle and road monitoring

Citizens’ alert network
•Public warnings
•Guidance and precautions
•Public updates
•Community services

3. Resultat: Framtidscenario



Sammanfattning

• Införande av IKT är mer organisationsproblem 
än ”teknikförståelse”

• Komplexiteten ökar mångfalt när samverkan 
krävs för både införande och användande

• Vikten att ha en ”bred” representativ studie

• Framtiden: hybrid men RAKEL är vägbrytaren



Tack! Frågor?

ilona.heldal@chalmers.se

suneson@chalmers.se

Bilder från Erik Johansson



USA – koordinationsproblem

• 50 000 organisations, 1,1 million users, little standardization and 
interoperability

– ‘a 700 MHz network carrying voice and data could be deployed nationwide 
with roughly 1/5th the towers that exist today, and a network carrying only 
voice could be constructed with 1/25th the towers. This demonstrates that 
today’s system is tremendously wasteful and expensive.’ (Hallahan & Peha 
2009)

• Konstitutionen ger lokalt och statligt självbestämmande

• Budgetprocesser gör att det är svårt att bryta mönstret

• En rad initiativ

– Public Safety Interoperable Communications (PSIC) 

– SAFECOM (Statewide Communication Interoperability Plans)

– US National Emergency Communications Plan



USA – radiospektrum

• Fragmentering
– 10 olika band från 20 till 4900 MHz

– Licenseras lokalt

• Pågående “narrowbanding”

• D-block-auktionen 2007
– Digital dividend som medel för nationell samordning

– PPP-lösning med licens för 10 MHz till the Public Safety Spectrum 
Trust i juli 2007

– Kommersiellt nät med prioritet för blåljusanvändare

– Auktionen i mars 2008 misslyckades, troligen pga stor känslighet 
för t.ex. kapacitets- och täckningskrav

– Ännu oklart om det blir en ny auktion eller en tilldelning



USA – standarder

• Smalbandig kommunikation

– P25

– Integrated Wireless Network (IWN) för 80 000 
federala användare

• Mobilt bredband

– LTE blir vinnaren om PPP-förfarandet lyckas



USA – innovationssystemet

• Fragmentering här också

• Politisering efter misslyckanden i samband med större 
katastrofer � resurser till diverse småprojekt

• Starka särintressen
– Leverantörer (e.g. Motorola)

– Operatörer (e.g. Verizon)

– Användarorganiationer (e.g.  APCO)



Sverige – koordinationsproblem

• RAKEL löser följande problem:

– Digitalisering

– Nationellt nät

– Harmonisering med Europa (delvis)

• Draghjälp från EU-nivån

• Den utdragna processen 1996-2003 löste  ett 
stort koordinationsproblem



Sverige – inlärningseffekter

• Kritik mot RAKEL i massmedia (och bland 
användare?)

• Fortfarande ingen eller lite skarp användning

• Svårigheter att omsätta teknisk 
interoperabilitet i praktisk kommunikation

• Lagstiftning och säkerhetskrav försvårar 
interoperabilitet



Sverige – radiospektrum

• Riktning mot teknik- och tjänsteoberoende 
tilldelning

• Inga planer på att allokera ytterligare 
spektrum till public safety

• Påtryckningar för mer spektrum på europeisk 
nivå

• Delning av spektrum



Sverige – standarder

• RAKEL dominerar helt debatten

• Risk för inlåsning i RAKEL?

• Hopp sätts till hybridnät eller TEDS



Sverige – innovationssystemet

• Frånvaro av systembyggare

• Det svenska innovationssystemet är svagt på
datakommunikation (Lindmark et al 2006)

• Har traditionellt dominerats av samspelet 
mellan Ericsson och Televerket


