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Sammanfattning 

Implentering av ny teknik inom en organisation är en förändring som kan innebära både 

möjligheter och begränsningar för organisationens verksamhet och som kan påverka dess 

medlemmar på olika sätt. Polisen har under de senaste åren implementerat det nya 

kommunikationssystemet Rakel vilket har varit en av Polisens största förändringar på många 

år. Med hjälp av en kvalitativ forskningsmetodik har i denna uppsats undersökts vad det var 

som hände under implementeringen av Rakel. Arbetets fokus är inte på det tekniska systemet 

eller dess funktioner utan hur implementeringen av Rakel har påverkat användarna och 

organisationen som är uppbyggd av dem. Med hjälp av informanter på olika positioner inom 

Polisen och även utanför, har vissa slutsatser kunnat dras utifrån en analys som hämtat 

inspiration från tekniksociologisk litteratur. Användarna har under implementeringen inte 

varit särskilt nöjda med det nya systemet och många har varit missnöjda med Polisens 

utbildning av systemet samt Rakels komplexitet. Missnöjet har dock förändrats över tid och 

har tagit en annan roll än hur det först uttrycktes av medarbetarna. Organisationen har i viss 

mån också förändrats. Samverkan mellan olika myndigheter har enligt informanterna 

förbättrats avsevärt, kommunikation kan nu flöda mellan myndigheterna på ett helt annat sätt 

då man använder samma system som till exempel brandkår och ambulans. Eftersom det nya 

systemet inte går att avlyssna har Polisen också kunnat arbeta mer direkt i sin kommunikation.  
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Inledning 

 

Polisen är en stor hierarkiskt präglad organisation med betydelsefulla uppgifter i samhället. 

Att införa en omfattande teknisk förändring inom en sådan organisation skapar både sociala 

och tekniska problem, men även olika sorters lösningar. Detta är fokus för denna uppsats. 

Rakel är ett kommunikationsverktyg som används av bland andra polisen. Den här uppsatsen 

har Rakel och dess implementering i Polisen som fokus. Detta är intressant sociologiskt dels 

för att Polisen är en strukturellt avancerad organisation, dels för att arbetet med att 

implementera Rakel har varit omfattande inom hela organisationen. Riksdagen fattade besult 

om att Rakel skulle anskaffas år 2003 och det dröjde sju år tills man år 2010 systemet startade 

i Norrland (den sista etappen av totalt sju stycken) (Myndigheten för Samhällskydd och 

Beredskap u.d.). Rakel är ett system som ska möjliggöra kommunikation inom myndigheter 

och mellan myndigheter i hela Sverige. Tekniken ska inte begränsas av mobilnätet men 

direktkontakt och textmeddelanden finns vilket gör att systemet påminner om hur 

mobiltelefoner används. Den här uppsatsen fokuserar på personalens uppfattningar om, och 

erfarenheter av, Rakels driftsättning inom polisen. Rakel-tekniken har skapat problem inom 

Polisen, vilket har uppmärksammats en del i media. Det har också uppkommit frågor kring 

om strålningen som utrustningen avger är skadlig eller ej.  

 

Det här ämnet initierar frågor kring hur organisationen måste ändra på sig för att anpassa sig 

till tekniken. Organisationen består av en stor personalstyrka med många olika typer av 

interaktioner som rent konkret blir påverkade av Rakel och dess införande (Latour, 1998). En 

annan aspekt är att de problem som kan ha uppstått vid införandet av Rakel inte behöver bero 

på problematisk teknik utan kan i stället ha att göra med den trögflytande organisationen 

och/eller individerna. Detta ställer frågor om hur organisationer tar till sig ny teknik och 

fungerar i det moderna samhället (Lapointe och Rivard 2005, 462).  
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Bakgrund 

RAKEL står för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning. Det är ett radiosystem som 

binder ihop all kommunikation mellan ”blåljusmyndigheterna” (ett samlingsnamn på polis, 

räddningstjänst, ambulans etc.) och systemet har ersatt cirka 200 olika analoga system. Syftet 

är att säkerställa bra kommunikation mellan de olika myndigheter som dagligen samarbetar 

med varandra. Genom Rakel ska således medborgarnas säkerhet och trygghet i olika 

krissituationer öka. I det följande beskrivs beslutsprocessen och införandet av Rakel.  

 

Regeringen beslutade år 2002 att tillkalla en utredare för att lämna förslag om ett gemensamt 

radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet. Utredaren lämnade sitt förslag ”Trygga 

medborgare – säker kommunikation SOU-2003:10” i januari 2003. Förslaget presenterades på 

följande sätt: 

 

”Det gemensamma systemet ska vara rikstäckande, inledningsvis 

undantas emellertid fjällvärlden. Utbyggnaden av systemet bör ske under åren 2004−2009.  

• Användarna av det gemensamma systemet bör vara skydds- och säkerhetsmyndigheterna, dvs. 

Polisen, Kustbevakningen, Tullverket,kommunal räddningstjänst, akutsjukvården och 

Försvarsmakten. Dessutom ska andra samhällsviktiga aktörer kunna få tillgång till systemet vid 

särskilda händelser. Avgränsningen utesluter emellertid inte att även andra aktörer kan bli 

användare i framtiden. 

• Staten bör äga det gemensamma systemet. Förvaltningsorganisationen utövar ägarskapet, innehar 

aktuella frekvenstillstånd, svarar för drift och underhåll av systemet och tillhandahåller tjänster till 

användarna.”  

(Statens offentliga utredningar (SOU) 2003:10 2003, 11-12) 

 

I maj 2003 beslutade regeringen att ge i uppdrag åt Försvarets materielverk (FMV) att 

upphandla kommunikationssystemet. Systemet byggdes successivt ut och år 2010 täckte det 

hela landet. Staten äger Rakel medan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 

ansvarar för driften. Redan år 2004 började polisen i Skåne att bruka systemet, men då i form 

av en slags beta-version (beta är en betäckning på en version som inte ännu anses vara helt 

klar eftersom den fortfarande befinner sig i ett produktionstadie). Innan polisen i 
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Södermanlands län fyra år senare började använda systemet samarbetade man tätt med Rakels 

utvecklare för att få Rakel så anpassat som möjligt för polisens behov.  

 

Under utbyggnadens gång har det uppkommit många tekniska problem med Rakel. Det har 

rapporterats om att vissa kritiska funktioner av systemet varit ur funktion och under de senare 

åren har höga strålningsnivåer uppmärksammats. Under hösten 2012 hade Polistidningen en 

omfattande rapportering kring strålningens påverkan på hälsan (Grahn och Grahn, 2012). 

 

Rakel har förändrat myndigheternas möjlighet till att kommunicera. I stället för att arbeta i 

olika analoga system finns det nu ett gemensamt digitalt system. Rakel är rikstäckande och 

begränsas till exempel inte längre av att det finns olika polisdistrikt. En polis i Skåne skall 

således utan problem kunna vara med i radiokommunikation som sker i Stockholm. Att 

systemet har blivit digitalt betyder också att privatpersoner inte längre kan avlyssna 

radiokommunikationen. Enligt Polisen ger det en ökad säkerhet genom att de får arbeta ifred 

och utan risk för att bli avlyssnade av exempelvis personer inför tillslag etc. När Rakel 

upphandlandes fanns det krav att Rakel ska kunna skicka paketdata (bilder, sparat ljud, film), 

men detta krav har inte blivit uppfyllt (Försvarsdepartementet 2010). 

 

För närvarande sköts Rakel av MSB. MSB har hand om drift, utbyggnad och utveckling av 

Rakel. MSB har också ansvaret för att marknadsföra och sälja in Rakel till nya kunder. 

 

Sammanfattningsvis har alltså ett nytt kommunikationssystem implementerats i ett flertal 

olika myndigheter. Det innebär ny teknik för användarna och det har varit kantat med vissa 

svårigheter i införandet.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att utifrån tekniksociologiskt perspektiv undersöka vilka 

svårigheter och framgångsfaktorer implementeringen av Rakel har haft inom Polisen.  

 

Frågeställningarna är följande: 

 

• Hur har organisationen påverkats av implementationen av systemet Rakel?  

• Vad anser användarna om implementationen av Rakel? 
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Avgränsning 

Rakel ägs av staten och den största användargruppen är “blåljusmyndigheterna” i landet. 

Enligt en departementspromemoria från 2010 finns det 21 000 användare av Rakel och 16 000 

av dessa befinner sig inom organisationen Polisen. Polismyndigheterna hade alltså år 2010 ca 

75 % av alla användare. Det förefaller alltså som att Polisen borde ha störst erfarenhet av 

Rakel och jag har därför valt att genomföra undersökningen inom Polisen. Avgränsningen till 

Polisen har gjorts för att det är den största användaren av Rakel i Sverige samt att det är en av 

de få myndigheter där nästan alla inom organisationen använder tekniken dagligen. 

 

När Rakel introducerades skedde detta i etapper uppdelade i regioner inom polisen. Eftersom 

en av de största etapperna inkluderar Stockholm med omnejd har jag valt att genomföra 

undersökningen inom Stockholmspolisen. Skälet till detta är att forskningsansatsen utgår från 

denna region men också för att Polisens Rakelprojekt har styrts därifrån. Eftersom Polisens 

implementering och anpassning av Rakel främst har styrts av Stockholmspolisen har jag 

bedömt att det är lämpligast att välja informanter från det distriktet.  

Tidigare forskning och teori 

Inom den tekniksociologiska forskningstraditionen, Sociolgy of Technology (SCOT), 

diskuteras olika orsaker kring hur problem vid implementering av teknik i organisationer skall 

förstås. I ett tidigt arbete diskuteras exemplevis ett antal aspekter av teknolgiska framsteg i 

sociologiskt ljus (Bijker m.fl. 1987). Intresset i denna uppsats är dock inte att studera 

framväxten av ett nytt system för kommunikation inom “blåljusmyndigheter”, utan att studera 

mottagandet samt själva implementeringen av ett sådant system inom organisationen. En stor 

del av litteraturen (Lewin (1939), Rogers (2003), Lapoint-Rivard (2005), Oudshoorn-Pinch 

(2008)) som behandlar implementering av innovationer eller ny teknik i organisation tenderar 

att beskriva hur individer i organisationen är en viktig faktor när organisationen vill 

genomföra någon slags förändring. Att individerna i organisationen också anser att det är 

viktigt att lägga tid och energi på ny teknik är betydande för implemteringens eventuella 

framgång. 
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I en litteraturgenomgång av motstånd till förändring diskuterar Dent och Galloway Goldberg 

(1999) bland annat Lewin (1939). Enligt Lewin (1939) är motstånd den obalans som uppstår 

när individer i organisationen och själva organisationen har olika åsikter. Lewin beskriver de 

stadium en organisation går igenom när den genomgår förändring. Han liknar organisationen 

som inte genomgår förändring som frusen och en som genomgår förändring som tinad. När 

förändringen är genomförd i organisationen kommer den så småningom till ett fryst stadium 

igen. Detta pågår om och om igen, varje gång organisationen förändras eller omstruktureras 

(Dent och Galloway Goldberg 1999, 30). 

 

Efter Lewin (1939) har motståndskrafter huvudsakligen kommit att förstås som en mental 

process bland organisationers individer (se tex Martinko m.fl. 1996). Enligt Dent och 

Galloway Goldberg (1999) finns det dock ett vanligt missförstånd med att se Lewins 

förklaring som psykologisk. Lewin (1947) menade att det fanns många orsaker till hur en 

organisation kan hamna i en obalans, och att det var obalansen som skapade förändring. Men 

motståndskraft mot förändringen är ett organisatoriskt fenomen. Dock menade han också att 

de organisatoriska orsakerna till motståndskraften givetvis innefattade de enskilda 

människornas mentala inställning (Dent och Galloway Goldberg 1999, 31). 

 

I en metaanalys av Lapoint och Rivard (2005) redovisas en genomgång av 43 publicerade 

artiklar under 25 år som behandlar begreppet ”resistance”, ett begrepp som nedan beskrivs 

som ”motstånd”. Enligt Lapoint och Rivard (2005) finns det ett antal olika nivåer av motstånd 

hos individen, de kategoriseras som passivt motstånd, aktivt motstånd samt aggressivt 

motstånd. Varje kategori innefattar olika typer av aktiviteter bland individer. Passivt motstånd 

innefattar att försena, ange ursäkter eller argument för föregående system, samt att dra sig 

undan. Beteenden som kategoriseras som aktivt motstånd är att argumentera för en annan 

åsikt, fråga andra om de kan involvera sig eller att skapa grupper av motstånd. Aktivt 

motstånd är starkt men inte destruktivt. Aggressiv motståndshandling är störande och kan till 

och med vara destruktiv. Hot, strejk, bojkott samt sabotage är alla exempel på aggressivt 

motstånd (Lapoint och Rivard 2005, 467). 

 

Lapoint och Rivard (2005) menar vidare att passivt motstånd är någonting individuellt, men 

när individerna anser att de blir hotade av förändringen blir motståndarna ofta indelat i 

grupper och ökar från passivt till antingen aktivt eller aggressivt. Precis som Tyre och 

Orlikowski (1994) har Lapoint och Rivard (2005) också kommit fram till att det initiala 
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motståndet ofta är riktat mot förändringen, men går det för lång tid innan organisationen 

hanterar dessa problem blir objektet som motståndet är riktat mot inte förändringen i sig utan 

någonting annat, som till exempel administrationen eller chefer etc (Lapointe och Rivard 

2005, 484). 

 

Enligt artiklarna är motstånd knutet till individerna i organisationen (Lapointe och Rivard 

2005, 484). Men det finns forskning som menar att hinder i organisationer är knutet till 

organisationen i sig samt teknologin som ska förändras. Lapointe och Rivard (2005, 481) 

menar att det inte bara framkommer negativa saker med motstånd, ibland finns det skäl till att 

göra motstånd, dessa kan till exempel ligga i teknologin eller andra delar av organisationen. 

Om teknologin är skadlig för användarna eller att det skapas onödiga risker som inte fanns 

med gammal teknologi kan det vara legitimt och bra att användarna gör motstånd. 

 

I artikeln ”Users move Center Stage” hävdar Oudshoorn och Pinch (2008) att om användarna 

får vara med och påverka, och om det är användarna som faktiskt kräver att någonting nytt 

sker, så kommer implementeringen att fortgå utan några större problem med acceptans bland 

användare. Liknande resultat återfinns hos Lapointe och Rivard (2005) som redovisar ett fall 

där personalen lyckats få ledningen avbryta implementeringen av ett nytt datasystem inom 

sjukvården. Därefter formades en grupp av personal för att ta fram ett annat system. Efter 

utvärdering av tillgängliga system valde gruppen det system man tidigare kritiserat starkt. 

Nämnvärt är att detta stämmer väl överens med en första forskningsartikel som direkt 

behandlade motståndskraft och förändring i en organisation (Coch samt French 1948). Deras 

resultat antyder att personer i företag som får vara med i utvecklingen och framtagningen av 

den tilltänkta förändringen hyser mycket mindre motstånd gentemot förändring (Dent och 

Galloway Goldberg 1999, 31). 

 

Leonard-Barton (2011) beskriver en modell för hur man kan se på implementering av teknik i 

organisationer. För det första hävdar Leonard-Barton att adaptionen 

(implementeringsprocessen) är någonting som måste ske därför att teknologi aldrig passar in i 

den organisationen som den ska verka i (Leonard-Barton 2011, 252). För det andra menar 

författaren att de konflikter som uppstår mellan organisationen och tekniken är någonting som 

kan åtgärdas genom att antingen ändra på tekniken, ändra på organisationen eller både och.  
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Figur 1 visar att dessa förändringar kan ses som en kontinuerlig process, eller som cirklar. 

Eftersom själva förändringen är flexibel så kan teknologin ändra på organisationen i stor eller 

liten skala. Således kan också organisationen ändra på teknologin i stor eller liten skala (små 

eller stora cirklar, figur 1) (Leonard-Barton 2011, 252). Dessa skillnader i skala av 

förändringar eller processer kräver olika mycket resurser av antingen organisationen eller krav 

på att tekniken ska ändras. Alltså ska implementering av teknik i en organisation ses som en 

gemensam förändring fördelad mellan organisationen och tekniken. Dels som skapandet av 

fungerande teknik och dels som omorganiseringen för att just den tekniken ska fungera ( 

Leonard-Barton 2011, 252).  

 

I sin bok Diffusion of innovations beskriver Rogers (2003) en modell för att se på 

innovationer, hur de upptäcks, utvecklas och till sist implementeras. Han beskriver även vad 

som kan få implementationen att till slut bli accepterad genom uttrycket kritisk massa (critical 

mass). Rogers modell beskriver tre steg under avsnittet implementering. Det första steget 

kallas ”redefining/restructuring”, det andra steget kallas ”clarifying” och det tredje steget 

”routinizing”. I det första steget i modellen beskriver Rogers (2003, 423) att både 

organisationen samt innovationen som ska in i organisationen är förväntade att förändras för 

att passa varandra. Enligt vissa studier finns det dock en tidsfrist för organisationen att 

Figur 1 Implementeringsmodellen enligt 

Leonard-Barton (2011) 
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förändra innovationen. Ganska snart blir det nämligen så att organisationen accepterar 

innovationen och förändrar sig efter den i stället för att utveckla den vidare (Tyre och 

Orlikowski, 1994). Dock är förändringarna som organisationen måste genomföra för att 

innovationen ska kunna implementeras ofta är underskattade (Rogers 2003, 425). I det andra 

steget, som Rogers (2003, 429) kallar för ”clarifying”, beskrivs också att ju mer en 

organisation förändrar en innovation som kommer utifrån för att passa in i den egna 

organisationen, desto högre är chansen för att implementeringen blir lyckad och att 

produktens liv blir förlängt. Under fasen ”clarifying” sprids information och tanken bakom 

innovationen till större delar av organisationen. Deltagandet vid implementering och i initiala 

projekt är viktiga för att innovationen ska få ett hållbart liv i organisationen. Om beslutet att 

implementera kommer från ledningen och få andra personer i organisationen får delta i 

utvecklingen, skulle det finnas risk för att innovationen dör om många personer i ledingen 

tillexempel slutar (Rogers 2003, 429). Den sista fasen av implementering, som enligt Rogers 

modell heter ”routinizing”, har skett när innovationen i organisationen används dagligen och 

har förlorat sin enskilda identitet, då är implementeringen klar. Dock är det inte så enkelt att 

konstatera som det först kan verka. Ett system som används vardagligt i organisationen i 

några år med stöd av experter och kunnig personal kan sluta bli praxis när stödet försvinner. 

Ju fler medlemmar i en organisation som får vara med och påverka en innovation, desto större 

möjlighet har innovationen att stanna och fungera i organisationen. Detta relaterar även till 

Rogers (2003) begrepp kritisk massa. Han menar att när det till slut finns tillräckligt många 

användare i organisationen som har tagit till sig den nya tekniken går det fortare och fortare 

och till slut så måste alla acceptera tekniken och börja använda den. Till viss grad stämmer 

således Rogers modell väl in på den modell som ovan beskrivits av Leonard-Barton. 

 

Sammanfattningsvis kommer ovanstående litteratur att användas som ett stöd för att analysera 

mitt material och därmed söka förstå vad som hände vid implementeringen av Rakel inom 

Polisen, vilket utgör ett exempel på vad som kan hända inom en organisation när en stor 

teknikimplementering genomförs. Själva implementeringen kommer att relateras till Leonard 

Bartons och Rogers modeller.  
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Empirisk Undersökning  

Val av metod 

I denna undersökning har seminstrukturerade intevjuer använts för att få fram kvalitativa data. 

1 Bryman beskriver (2008, 206) semistrukturerade intervjuer som att ”det handlar i regel om 

en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor som generellt kan beskrivas som ett 

frågeschema men där frågornas ordningsföljd varierar.” Kvale (1996, 117) beskriver den 

halvstrukturerade intervjuformen som ”att erhålla kvalitativa beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening”. Eftersom det är användarnas 

uppfattningar som är i fokus i undersökningen får det anses lämpligast att fråga användarna 

och ge dem tillfälle att uttrycka sina uppfattningar. 

 

Under den tid som intervjuerna pågick så förändrades frågeschemat. Vissa frågor togs bort 

och vissa lades till från frågeschemat då de antingen fattades eller kändes naturliga att ha med. 

Alla informanter fick dock i stort väldigt snarlika frågor som gav möjlighet till uppföljning 

och sonderingar. 

Val av informanter 

Undersökningen har skett med hjälp av intervjuer av poliser i olika delar av organisationen. 

Eftersom det är intressant att se hur denna stora organisation har påverkats av ett system som 

sträcker sig över hela organisationen har jag ansett det lämpligt att involvera respondenter 

som har olika positioner inom polisen. Jag har intervjuat fyra informanter på olika positioner 

inom polisen och en informant utanför polisorganisationen, som har skilda erfarenheter av 

Rakel. De fem informanter som har intervjuats har således haft olika erfarenheter av Rakel 

                                                 

1 De metodalternativ till den intervjuteknik som har använts i undersökningen är deltagande observation 

eller enkätundersökning (se t ex Bryman 2008). Deltagande observation är en olämplig metod om man 

vill ha reda på användarnas egna uppfattningar samt i vilken mån organisationen förändras. Det är också 

svårt att göra deltagande observationer bland de personer i organisationen som fattar beslut kring 

implementeringen, utbildningsinsatser och utveckling. Enkäter förefaller inte heller vara den lämpligaste 

metoden. För att konstruera en enkät som ska ge undersökningen relevanta data behövs ingående 

kunskaper om såväl organisation, användare, teknik samt behov. Även om jag hade lyckats konstruera en 

sådan enkät hade risken för att utelämna relevanta frågor varit stor. 
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från olika delar av organisationen. Jag anser att informanterna representerar en bred och god 

kunskap om Rakel från många delar av organisationen. Från den ansvariga för Rakel inom 

Stockholmspolisen, fick jag förslag om personer att vidare kontakta för att intervjua. Eftersom 

jag vill undersöka hur användare inom Polisen på olika poster uppfattar Rakel, gick jag även 

till en polisstation där jag efter en kort mailkontakt fick en intervju med ett stationsbefäl. Jag 

ansåg även att det skulle vara intressant med en utomstående bedömning av arbetet som har 

skett inom Polisen. Därför kontaktade jag MSB och har genomfört en intervju där. Detta kan 

kallas för ett snöbollsurval där första kontakten leder till nästa. 

 

Undersökningens mål är att få fram olika uppfattningar om Rakel men inte uppfattningarnas 

frekvens eller fördelning i populationen. Eftersom jag tar kontakt med enskilda informanter i 

olika delar av organisationen får detta urval betraktas som en blandning mellan snöbollsurval 

och strategiskt urval (Bryman 2008, 196). Denna typ av urval har dock gjort att mina 

informanter alla är män. De personer som det har varit viktigt för mig att intervjua på grund 

av deras position inom organisationen har alla varit män. De intervjuer där jag hade kunnat 

intervjua vem som helst på den specifika positionen (genom snöbolssurvalet) blev det också 

bara män som intervjuades. Till detta kan läggas att fyra av tio inom polisen är kvinnor 

(www.polisen.se/Om-polisen/Organisation/). Eftersom syftet med denna uppsats inte 

innefattar ett genusperspektiv har jag inte bedömt det som något större probl em med en 

enkönad grupp informanter.  

Genomförandet av intervjuer 

Jag skapade en intervjuguide (bilaga 1) som stöd för mitt arbete, men informanterna har inte 

blivit begränsade att göra egna utsagor. Det är alltså halvstrukturerade intervjuer där fokus 

ligger på att ta reda på respondenternas egna erfarenheter av och uppfattningar om Rakel och 

om tänkbara organisationsförändringar i samband med implementeringen. 

 

Intervjuerna har genomförts på respondentens respektive arbetsplats. De har spelats in efter 

tillåtelse och har sedan transkriberats. Intervjuerna har tagit mellan 20 och 90 minuter. Vid 

transkriberingen har uppenbart ovidkommande information utelämnats. Till exempel har vissa 

informanter pratat ingående om tekniska specifikationer om Rakelenheterna vilket bedömts 

som oviktig information för arbetet. Det utskrivna intervjumaterialet omfattar sammanlagt 

cirka 60 A4-sidor. 
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Bearbetning av intervjuer 

Arbetet med att bearbeta intervjuerna har genomförts som en Tematisk analys. Olika teman 

och subteman har tagits fram för att få en övergripande inblick i materialet. Jag har arbetat 

med mitt material i likhet med hur Bryman (2008, 528) beskriver analysarbetet. Mer konkret 

har arbetsgången varit följande. Efter att flera gånger ha läst igenom de transkriberade 

intervjuerna tog jag fram tre teman med respektive subteman för att underlätta fortsatt 

tolkning av materialet. Temana har således genererats ur datamaterialet. Följande teman har 

identifierats: 

 

 Polisens behov av att införa ett nytt system  

o Positiva utsagor / negativa utsagor 

 Implementeringsprocessen av Rakel  

o Positiva utsagor / negativa utsagor 

 Rakels påverkan på organisationen 

o Positiva utsagor / negativa utsagor 

 

Dessa tre teman har generat olika subteman. De kan kort beskrivas som negativa eller positiva 

åsikter för respektive huvudtema. Alltså har temat ”polisens behov av att införa ett nytt 

system” två subteman. Det positiva subtemat inehåller utsagor om de olika positiva åsikterna 

om varför polisen var tvungna att byta eller negativa åsikter om de gamla systemen. Det andra 

subtemat hanterar de negativa åsikterna som informanterna har givit kring polisens behov att 

byta. Det kan vara utsagor som har att göra med att de gamla systemen var bättre än Rakel på 

vissa punkter eller att Rakel inte verkade vara genomarbetat när man fick det i början. 

 

Det praktiska arbetet med intervjuerna har följt Kvales anvisningar (1996, 178). Varje intervju 

har skrivits ut på enkelsidigt papper. De har alla lästs igenom många gånger och när ett citat 

eller stycke som motsvarar ett tema hittades, har det citatet klippts ut (märkts med en av de 

fem informanternas initialer: A, B, C, D, E). Efter att ha sorterat utsagor från de 

transkriberade intervjuerna i olika kuvert fanns det ett behov att fortsätta att kategorisera till 

subteman.  

 

Det tema som inom vilket det finns överlägset flest utsagor är ”Implementeringsprocessen av 

Rakel”. Totalt har det noterats 50 stycken utsagor i materialet. Sammanlagt fem av dessa 
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befinner sig inom temat ”Polisens behov att införa nytt system”, 36 inom temat 

”Implementeringsprocessen av Rakel” och nio är inom ”Rakels påverkan på organisationen”.  

Etiska överväganden  

När en undersökning ska genomföras finns det alltid etiska överväganden. Först och främst 

har jag utgått från studien för att kunna ta ställning till de eventuella etiska problemen. 

Givetvis måste jag i en forskningsansats vara aktsam om respondenternas identitet. Innan jag 

började att intervjua informanterna var jag tydlig med vad jag skulle använda intervjuerna till 

samt hur och var arbetet kommer att publiceras.  

Informanterna fick också ta ställning till om intervjun skulle spelas in eller inte. 

I och med detta har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska regler och dess fyra 

huvudkrav (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet) på 

hur forskning ska genomföras (Vetenskapsrådet 2002). 

Informanterna 

För detta arbete har jag haft fem informanter. Fem av dem har arbetat inom polisen och en 

informant har arbetat med polisen från andra organisationer. Namnen som jag har angett för 

mina informanter är fiktiva.  

 

Adam arbetar med övergripande tekniska beslut som handlar om hur Rakel fungerar. Han har 

varit en av dem som suttit med i olika projekt för att anpassa Rakel till polisen i Stockholm 

och har en beslutsfattande roll och hög teknisk kompetens.  

 

Bertil har varit polis sedan slutet på 80-talet och arbetat med alla de tidigare systemen. Bertil 

var med i övergången till Rakel på operatörsnivå och är nu befäl över operatörer på polisens 

sambandscentral i Stockholm.  

 

Caesar tjänstgör som handläggare och operatör vid sambandscentralen i Stockholm och var 

med och implementerade Rakel i ett polisdistrikt i Stockholm. Caesar använder systemet 

dagligen som operatör.  

 

David är den enda informanten som inte är polis. Han har tidigare haft ansvar för att bevaka 

Rakel från en annan organisation. David har en övergripande roll som med tiden har gått över 
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till ekonomisk översyn av Rakel. Han har god insyn i implementering av Rakel inom polisen 

och i andra organisationer och myndigheter.  

 

Erik är den enda informanten som arbetar ute i fält. Erik använder Rakel dagligen. En kort 

period arbetade Erik med tidigare system, men var med under hela övergången till Rakel. Han 

stötte på Rakel för första gången redan på polishögskolan. 

Resultat och analys  

Syftet med denna uppsats är att utifrån tekniksociologiskt perspektiv undersöka vilka 

svårigheter och framgångsfaktorer implementeringen av Rakel har haft inom Polisen. Detta 

görs utifrån de tre teman som kodningen genererat. I samband med resultatredovisningen 

relaterar jag också resultatet till den teori jag ovan presenterat. 

Polisens behov av att införa nytt system  

Man kan kort säga att Polisen har haft gamla ineffektiva system och att de bestämmer sig för 

att uppgradera dessa. Skälet till detta är enligt informanterna dels att få ett stabilare system där 

alla kan prata med varandra, dels att de gamla systemen närmade sig slutet av sin tekniska 

livslängd.  

 

Ett system istället för flera 

Polisen i Stockholms innerstad hade två olika system för att prata med varandra. Resten av 

landet använder egna lokala derivat av system 70. Brandkår, ambulans hade sina egna system. 

Det fanns enligt informanterna ett behov av ett enhetligt system. Det fanns många vinster med 

att gå över till Rakel, enligt Bertil, ”dels för att få ett radiosystem till hela länet istället för att 

hålla på med två system. Plus att man fick ett som var avlyssningssäker.” Därmed inte sagt 

att användarna inte tyckte om sina föregående radioapparater. De var enkla att använda, men 

det var opålitliga och inte särskilt kommunikationssäkra, vilket innebar att man kunde förlora 

kontakten med centralen. Trots åldern och behovet av att byte tyckte många om de gamla 

systemen. Adam menar att reservdelar och den administration som de gamla systemen krävde 
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blev för dyra: ”Gamla system, det börjar bli svårt att få tag på reservdelar, leverantören 

ingen garanti kvar …” David säger även: ”Polisens gamla system var ganska risigt och de 

behövde snabbt gå in i Rakel för att ha en bra verksamhet.” 

Den förbättrade verksamheten handlade om att det fanns krav på ett krypterat system som alla 

”blåljusmyndigheter” kunde använda, och Rakel var ett svar på detta. Med Rakel kom det 

även organisatoriska vinster, medan det äldre systemet gjorde Polisen ineffektiva och 

klumpiga.  

 

Resultatet visar att de krav som ställdes på Rakel i ”Trygga medborgare – säker 

kommunikation SOU-2003:10” stämmer väl överens med det behov som informanterna har 

uttryckt under intervjuerna. 

 

Implementeringsprocessen av Rakel  

Hur har implementeringen av Rakel gått till? I följande avsnitt beskrivs detta utifrån fem 

teman: Organisation, acceptanshinder, utbildning, teknik och användarvänlighet samt 

täckning.  

Organisation 

Polisen som organisationen är stor och trög och många av informanterna berättar om kraftiga 

brister i samband med Rakel-implementeringen. Exempelvis säger Caesar:  

”Jag tror bara att man hade behövt fatta galoppen tidigare och faktiskt skjuta till de resurser som 

behövdes för att få det hela att fungera smidigare”. David menar att organisationen inte alls var för 

förberedd på det arbete som krävdes för att implementera Rakel: ”Implementationen vad ganska 

tung. Jag tror att det var tyngre än vad polisen hade räknat med. Och alla användare också. Det har 

gått åt mycket energi för administrativ utveckling.”  

 

Implementeringen av Rakel inom Polisen verkar ha haft problem med att poliserna själva inte 

litar på den organisationen som ska utveckla systemet. De har haft problem med utbildning, 

information om vad som händer och problemlösning. Det har enligt vissa informanter inte gått 

alls så bra som det hade kunnat gå. En anledning kan vara, som David säger, att Polisen inte 

var tillräckligt förberedd på vad som faktiskt skulle genomföras. Det var inte användarna som 

krävde Rakel, användarna var heller inte med i någon större utsträckning i arbetet med att ta 
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fram det nya systemet. Rakel har främst kommit fram ur en behovsanalys gjord för alla 

“blåljusmyndigheter”. Alltså är det organisationen som implementerar Rakel, inte poliser. 

Men Polisen har valt att genomföra implementeringen på sitt sätt, organisatoriskt hade det gått 

att undvika många problem genom att inkludera användarna mycket tidigare. 

 

Projektet tog upp mer resurser och högre kostnader än förväntat. Leonard Barton (2011) 

menar att det finns olika nivåer av ändringar som måste ske under en implementering. Det 

finns stora cykler och små cykler (se Figur 1). Under implementeringen finns det olika stora 

problem som måste lösas för att teknologin ska kunna implementeras alls. När Polisen 

implementerade Rakel så var de enligt Caesar tvungen att återgå till utvecklarna ganska ofta 

för att ändra omfattade saker i systemet. Dessa kan enligt Barton kategoriseras som stora 

cykler. Ju fler av dessa som måste genomföras desto högre kostnader och mer jobb blir det. 

Att arbetssättet kanske måste ändras, som David är inne på. Att poliser måste förbereda en 

insats mer genom att programmera om enheter så att de finns i rätt tal grupper och så vidare 

kan kategoriseras som en liten cykel. Skillnaderna mellan stora och små cykler kan förklaras 

med hur omfattande arbetet är för att förändra. Om arbetet för att förändra antingen produkten 

eller organisationen kräver ett omfattande arbete, till exempel ändra på 

organisationsstrukturen så skulle det kategoriseras som en stor cykel. Det som framkommer är 

dock att de stora cyklerna (de stora förändringarna) har gjorts på den tekniska sidan av 

implementeringen. De små cyklerna (de små förändringarna) har skett inom organisationen. 

Det finns en teknisk sida och en organisatorisk av modellen, Barton menar att organisationen 

och teknologin måste båda förändras för att kunna förenas, både tekniken och organisationen 

kräver stora och små cykler för att närma sig varandra. Teknologin måste ändras mycket för 

att den ska fungera i organisationen. Arbetssätt och organisationen var tvungna att ändras lite 

grand för att tillgodose systemet. Adam beskriver hur de var tvungna att ändra både 

organisation och teknik och att det var någonting självklart vid implementeringen. Det verkar 

som att Polisen har lyckats med att hålla organisationsförändring till de små cyklerna och att 

de stora cyklerna som har genomförts har gjorts på tekniksidan av implementeringen.  

Acceptanshinder  

Vissa av informanterna som är med i undersökningen har uppfattat att poliskåren har haft en 

kraftig motvilja till förändring och att grundinställningen vid bytet till Rakel var negativt och 

att det har påverkat hela implementeringen. Vissa av de problem som tas upp som 

acceptanshinder kan även anses vara teknikproblem under implementeringen, dock medföljer 
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ofta ett nytt system vissa förändringar och det är informanternas åsikter och tankar kring dessa 

förändringar som tas upp som acceptansproblem. Adam talar tydligt om hur han uppfattade 

sina kollegors attityd gentemot Rakel som ett problem: ”Acceptansen i början. Det är inte en 

speciellt förändringsbenägen kår. […] På en del håll och kanter kan jag tycka att möjligheten 

till att acceptera det här var kanske lite svårare än vad jag hade räknat med. Så det har varit en 

uppförsbacke.” Det går att applicera Lapoint och Rivards (2005) modell kring begrepp 

motstånd på motståndet som beskrivs av informanterna. Som Adam beskriver så var han 

ifrågasatt och användarna visade missnöje. Denna typ av motstånd beskrivs av Lapoint och 

Rivard som passivt. Användarna var motvilliga till att lära sig systemet, de gamla systemen 

hyllades som mycket bättre. Men inte förrän mycket senare har det passiva motståndet som 

skedde vid implementeringen gått över till ett aktivt motstånd. Fackföreningens tidning 

kritiserar öppet systemet för höga strålningsvärden och vissa användare arbetar aktivt med att 

få till en utredning av systemet. Något aggressivt motstånd framkom aldrig. Som Adam 

beskriver nedan var den vanligaste typen av motstånd att ”[j]a men varför gör vi såhär, vad är 

det för bra med det? – Man är alltid ifrågasatt. Så det gäller att ha svar.”  

 

Det tycks som att det rådde enighet inom Polisen var det fanns ett behov av att byta system. 

Det initiala motståndet var främst kring hur komplicerat bytet blev. Att arbetssättet skulle 

ändras, att det inte bara var att använda det nya precis som man använde det gamla. Även 

utbildningen var bristande enligt Erik. Det var få tillfällen och för långt före den faktiska 

lanseringen. Men mycket av den frustration och de problem som uppstod med acceptansen 

inom Polisen hade enligt teorin minimerats och kanske till och med inte uppstått om 

informationsflödena kring lanseringen av Rakel sett annorlunda ut. Hade användarna varit 

införstådda med vad för funktionalitet som tillkommer och vad för funktionalitet som inte 

längre skulle finnas med Rakel på ett tidigt stadium, kanske problemen med acceptansen inte 

blivit ett så stora. De informanter som varit användare vid implementeringen berättar att de 

tyckte att organisationen inte lyssnade på dem. Att problem som de hade vid handhavandet 

inte belystes tillräckligt i de uppdateringar de fick av systemet och så vidare. Som Erik säger, 

att det var trögt och frustrerande när tekniken inte fungerade när de var ute och arbetade på 

”fältet”. Om användarna får vara med under implementeringen och påverka så möter 

innovationen ofta mycket mindre motstånd enligt Dent och Galloway Goldberg (1999). 

Oudshoorn och Pinch (2008) menar att om innovationen frammanas av användarna själva så 

kommer den att ha en mycket större chans att lyckas och börja användas i organisationen.  
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Adam fortsätter om hur implementeringen påverkades av personer i organisationen och 

beskriver en slags tröskel vid införandet: 

 

Jag hade förväntat mig ett visst motstånd, det fick vi. Jag hade förväntat mig att vi säkert skulle missa 

någonting, det gjorde vi. Det vi hade planerat det föll tämligen väl ut så att säga. Det blev liksom en 

lite tröskel, när man kom över den tröskeln då fick man en mycket lättare acceptans för det här också.  

 

Rogers (2003) teori om kritisk massa belyser det faktum att när tillräckligt många i en 

organisation har accepterat en ny teknologi så kommer det att gå fortare och fortare för 

resterande användare att börja använda den nya tekniken. Kritisk massa syftar på den andelen 

av gruppen som till slut får bägaren att rinna över till fördel för implementeringen. Rogers 

använder telefaxen som ett exempel. När tillräckligt många började använda faxen och när 

folk började skriva faxnummer på sina visitkort så var tekniken så vida accepterad att resten 

som ännu inte adopterat tekniken var tvungen att ta den till sig. Polisen har inte haft samma 

problem. När Polisen bestämde att de skulle börja använda Rakel började alla poliser använda 

Rakel. Det var inte frivilligt, för att tekniken skulle fungera så var alla tvungna samtidigt att 

börja använda tekniken. Rogers (2003) teori är dock relevant med avseende på acceptansen av 

tekniken. När tillräckligt många poliser hade börjat tycka att det var ett dugligt arbetsredskap 

så följde resten med. Motståndet minskade gradvis för att till slut nästan helt försvinna. 

Utbildning 

I och med att Rakel skiljer så pass från de äldre systemen som polisen tidigare använde så 

finns det många utsagor om hur utbildningen skulle kunnat ske annorlunda för att få ett så bra 

resultat som möjligt. Utbildningen, eller snarare brist på utbildning, har utgjort ett hinder för 

implementeringen av Rakel: ”Äh. Det är svårt när det är en stor organisation där många ska få 

utbildning. Det som är olyckligt är att vissa får utbildningen väldigt långt innan det ska dra 

igång”(Bertil). Dels har alltså utbildningen inte varit tillräckligt kopplad i tid till när 

användarna i sin yrkespraktik ska hantera systemet, dels har den inte varit tillräckligt 

djupgående. Caesar beskriver:  

 

Jag tror att det hade behövts fler. Vi hade en heldag för de som skulle använda Rakel dagligen. Och 

en halvdag för de som var krimmare och sällan kommer i kontakt med det [Rakel]. Det gjorde ju att 

folk fick en liten förståelse men de hann inte öva.  
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Innan lanseringen av Rakel genomfördes en stor utbildningssatsning inom Polisen. Dock var 

den enligt informanterna mindre lyckad. Det hade gått för lång tid mellan den faktiska 

utbildningen och införandet av Rakel. Ett annat problem var att utbildningen har varit för kort 

och inte så omfattande som den behövde vara. Poliser som använder radio dagligen fick 

endast en utbildningsdag. Det har uppfattats som ett problem. Dessa saker påverkar enligt 

Everett den acceptans som en implementering får under de första stadierna av 

implementeringen. Att organisationen bara har bestämt att implementera Rakel och i 

kombination med den dåliga informationen och bristande delaktighet för användarna kan 

Rakel ha fått onödigt mycket motstånd i organisationen under driftsättningen.  

Teknik och användarvänlighet 

Flera av informatörerna talar om hur Rakel är överlägset bättre än sina föregångare system 70 

och system 80. Dock har det uppstått vissa tekniska problem med Rakel under 

implementeringen. Bertil menar att ”det var ju så annorlunda mot det vi hade jobbat med 

tidigare som var så användarvänligt”. Nästan alla informanterna talar om hur användarvänligt 

det föregående systemet var att hantera. Erik säger: ”Det var ett tryggt system som man visste 

fungerande, och fungerade det inte visste man varför”. Rakel å andra sidan verkar ha varit 

väldigt omständigt att använda under den första perioden av implementeringen. Bertil 

beskriver sina första erfarenheter av Rakel: ”Det är som alltid med ny teknik, den här DVS’en 

(Development Version System. Anm) var ju rätt knölig att jobba i, det var nog ingen som 

tyckte att det var någon höjdare.” Även David kommenterar kring användbarheten hos Rakel: 

”Eller som när min son som är 8 år startar sin iPhone. Han fattar direkt hur det fungerar. Man 

kan gå på intuition. Jag upplever inte riktigt att Rakelterminalerna har den kapaciteten.”  

 

Att man från organisationens sida har begränsade medel att påverka den teknologi som ska 

implementeras gynnar inte implementeringen enligt Bartons teori. Barton skriver också att 

implementeringen av ny teknologi leder till en minskad produktivitet, även om organisationen 

har varit förberedd på att detta kommer ske är det oftast värre än vad organisationen förberett 

sig på (Leonard- Barton 2011, 255), detta stämmer också väl in på Polisen. 

 

Täckning  

Det råder delade meningar om täckningen som fanns i Rakel de första åren av 

implementeringen. Främst är det kommentarer kring hur bra täckningen var i Stockholm. 
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Caesar säger ”Man kan säga att utbyggnaden av nätet gick sämre än vad jag hade tänkt. 

Eftersom man upptäckte fler och fler täckningshål.” Men Bertil säger: ”I Rakel i början så 

tänkte man att det var väldigt bra täckning.” Det finns därmed olika uppfattningar om hur 

täckningen i Rakel faktiskt var och upplevdes. En viktig del av varför täckningen blev så 

uppmärksammad är enligt Adam:  

 

I det här systemet blir du också upplyst på ett helt annat sätt. Att nu är jag utanför 

täckningsområdet, det blev du inte med de gamla analoga systemen, då kunde du trycka på 

knappen och tro att någon annan hörde dig, men de gjorde de inte. Till exempel nere i 

tunnelbanan, vissa tunnelbanestationer hade inte någon täckning då, du trodde att du hade 

kontakt för det syntes inte någonstans i handstationen att du var out of range. Den här (Rakel) 

skriker direkt du åker utanför täckningen […] Där har poliserna blivit mer medvetna.  

 

Så även om det är så att systemet faktiskt har en förbättrad täckning än i de tidigare systemet 

kan det vara så att det upplevs mycket sämre enligt Adam. 

 

Täckning är troligen den största förändringen som användarna reagerat starkt på. Eftersom det 

är så att Rakelsystemet tjuter när den inte har täckning så är det förmodligen därför många av 

användarna klagade på täckningen i början även om den var bättre än förr. 
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Rakels påverkan på organisationen 

I de kommande styckena kommer borttagna funktioner, samverkan, arbetsmetoder och teknik 

att diskuteras. Det är dessa aspekter av Rakels implementering som har inneburit de olika 

organisatoriska förändringarna. 

Borttagna funktioner – en begränsning 

Mycket av det missnöje som spred sig bland användare har att göra med att vissa 

nyckelfunktioner från förra systemen försvann. Bertil beskriver hur han och hans kollegor inte 

var särskilt nöjda med det som de fick: ”Eftersom vi som varit med på den tiden med enkla 

(s80) fick det här ganska omständliga och knöliga, så var det väl så att man inte jublade.[…] 

Det finns ju mängder, eller många bra funktioner som fanns i s80 som inte finns nu. Som vi 

som var med då saknar!” En av de funktioner som användarna saknar är bland annat att 

möjligheten att göra gruppanrop, Adam förklarar: 

 

Ta till exempel som den del som MSB talade om att man skulle leverera våren 2006. Det är något 

som vi kallar för Tactical number application (taktiska anrop). De här är personliga idag. Om vi ska 

kunna knyta dem mot en radiobil tillexempel så måste vi ha applikation som fixar det. Det skulle man 

leverera våren 2006. 2010 försökte man lägga in den för andra gången och det fungerade 

fortfarande inte. 

 

Gruppanrop var en praktisk funktion som Poliser använde konstant i sina förra radioapparater. 

Rakel har inte lyckats kopiera över den funktionen vilket användarna är besvikna över. Här 

spiller den tekniska funktionen över på organisationens förmåga att förändra sig. Att vissa 

aspekter av Rakel inte kan anpassas så det fungerar som föregående system gör att 

organisationen måste förändra på sig. Även om lösningen är en teknisk så måste 

organisationen arbeta på ett nytt sätt. Att skapa ett taktiskt anrop var med de gamla systemen 

väldigt enkelt att göra. Rakel har inte någon möjlighet att arbeta på detta sätt, så man anropar 

istället grupper som byggs upp för att likna ett taktiskt anrop, men det kräver mer förarbete att 

skapa grupperna och det kan skapa tillkortakommanden tillexempel när en insats kräver fler 

grupper att anropa. Organisationen blir mindre flexibel och arbetet med att skapa 

anropsgrupper förskjuts inom organisationen till en att bli administrativ uppgift istället för en 

insatsuppgift. 
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Samverkan – en möjlighet 

En av de stora förändringar som skett som informanterna talar om är samverkan med andra 

myndigheter. Eftersom Rakel möjliggör att alla myndigheter sitter med samma typ av radio 

har samverkan kunnat förbättras avsevärt. Detta är alla informanterna väldigt tydliga med att 

det har skapat stora förbättringar även om det är så att mer kan göras i det avseendet. 

 

Informanterna pratar mycket om hur de anser att det är enklare och smidigare att bedriva insatser 

tillsammans med andra myndigheter efter att de har infört Rakel. Att brandkåren och polisen 

tillsammans kan planera hur de ska tackla eventuella problem på en olycksplats innan de kommer dit 

anser informanterna är väldigt bra. Enligt Caesar: ”Så alla hör allt och det gör det så mycket 

enklare att bedriva insatser och samverka”. 

 

Samverkan mot andra “blåljusmyndigheter” hade inte varit möjlig om Rakel inte införts. 

Dock finns det viss problematik med att påvisa att det gjorts organisatoriska förändringar efter 

implementeringen bara för att implementeringen gjordes. En av anledningarna till varför 

Rakel implementerades var samverkan. Så den förändringen har inte skett på grund av 

tekniken utan för att de bestämde sig för att ha samverkan och då behövdes ny teknik.  

 

Arbetssätt  

Eftersom Rakel är krypterat så har inte längre pressen en metod eller möjlighet att avlyssna 

polisens dagliga arbete. Så Polisen vid LKC (länskommunikationscentralen) behöver fler 

kommunikatörer än tidigare. Bertil förklarar: ”Och det har man ju märkt att det ringer mycket 

mer nu. Så att vi som sitter som vanliga operatörer vi önskar ju att pressavdelningen var fler 

så det kunde täcka mer av dygnet.” David går inte lite mer på vad skillnaden är mellan att 

prata i radio nu och då:   

 

Förr i tiden kunde man bara, man tog en apparat så kunde man prata, det var inga konstigheter. 

Rakel måste du vara mycket förberedd. Du måste tänka i förväg vilka potentiella behov av 

kommunikation som du kommer att ha. Det där kräver en del tankearbete.  

 

Adam förklarar sin syn på att polisen har behövt ändra på vissa arbetsmetoder. 
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Naturligtvis försöker vi anpassa tekniken efter oss. Med Rakel är det så att, eller det är så med alla 

tekniska system. Det går att göra till en viss grad. Sen måste vi till viss del förändra vårt arbetssätt 

också för att utnyttja tekniken optimalt. Vi kan ju inte bara stå kvar på vår kant och förvänta oss att 

tekniken ska komma till oss. Utan vi får möta den lite också då.  

 

Även Bertil menar att polisens arbetssätt har förändrats:  

 

Vi har fått växa in i Rakel i inledningsfasen. För det vi fick var det vi fick så att säga. Då fick vi 

anpassa oss, vi hade ju arbetsmetoder som vi fick ändra om lite grand mot tidigare. Men nu har vi ju 

liksom hämtat in den där första fasen tycker jag. Nu börjar vi se vad vill göra för förändringar, men 

det kommer lite pö om pö och det går långsamt. 

 

Några informanter nämner även om hur deras arbetssätt har kunnat förenklas eftersom Rakel 

är ett krypterat system. De kan nu prata PUL (Person Uppgifts Lagen) uppgifter över radio 

och slipper ta det över ett separat telefonsamtal som var arbetssättet förut. Här menar flera 

informanter att det finns en stor vinst i arbetssättet, att slippa behöva tänka på att vara 

uppmärksam på vad som sägs över radio för att flera potentiella ”tjuvlyssnare” finns. Rakel 

har medfört att allt går att ta via radion. Inget behöver censureras och kommuniceras separat 

via mobiltelefoni.  

 

Teknik 

Den absolut vanligaste typen av framgångsfaktor som framkommer i materialet är den överlägsna 

tekniska aspekten av Rakel. Apparaterna väger mindre än förut, systemet är stabilt och täckningen är 

bra, personuppgifter kan även diskuteras direkt i systemet till skillnad mot förut. Jämfört med sina 

äldre syskon s70 och s80 så uppfattas Rakel vara helt överlägset: ”Det är det bästa systemet som 

finns tillgängligt och det har vi. Vi får inte så mycket synpunkter på teknik längre”(David). 

 

De problem som fanns i början är övervunna. Bertil Adam och Ceasar talar om vinsten med 

täckningen, den var i början ett identifierat problem men nu nämner de alla den som en positiv 

förbättring. Adam förklarar: ”Vi har bättre täckning än vad man utlovade från början av 

leverantören, där är vinsten!” Alla informanter är medvetna om att Rakel är avancerat och 

tekniskt överlägset de äldre systemen. David säger: ”Rakel är jäkligt bra, det är stabilt, det är 

det bästa systemet som finns tillgängligt och det har vi.”  
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Rakel ett omfattande system som har möjliggjort att Polisen kan samverka, att Polisen kan 

arbeta på ett informationssäkert sätt och som enligt informanterna har mycket bättre täckning 

än vad de gamla systemen hade. Ceasar gör en sammanfattning av de vinster som gjorts med 

Rakel, vilken överensstämmer med vad övriga informanter också hävdat: ”Det är mycket 

samverkan, mycket täckning och mycket sekretess som vi har vunnit.” 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att organisationen inte har förändrats särskilt mycket vid 

implementeringen av Rakel. Fokus har legat på att försöka ändra Rakel så att det passar in i 

organisationen. Användarna har varit missnöjda med vissa delar av implementationen. 

Tillexempel har utbildningen varit undermålig enligt informanterna och Rakel hade många 

tekniska problem när det lanserades. Många problem har blivit åtgärdade men det finns 

fortfarande vissa funktioner som användarna gärna vill ha tillbaka från gamla system.  

Avslutande diskussion 

Som beskrivet ovan är resultatet av undersökningen att användarna fortfarande inte är helt 

nöjda med Rakel. Det finns fortfarande funktioner som informanterna anser är viktiga som 

saknas i Rakel. Men många av de problem som Rakel hade när det kom är åtgärdade. I stort 

tycker informanterna att Rakel är bättre än sin föregångare men att implementeringen inte 

riktigt var så bra som den hade kunnat vara.  

 

Enligt den teori som studerats inom förändring inom organisation och 

teknikimplementeringen så finns det många faktorer som spelar in för att lyckas med att 

förändra saker inom en organisation. Men den absolut viktigaste är att medarbetare är positiva 

till förändringen. Informanterna är eniga om att Rakel är ett bättre system än de gamla 

systemen som användes. Men precis när Rakel infördes så var de tveksamma, de tyckte att 

vissa aspekter av den nya tekniken inte var något bra och att genomförandet från 

organisationens håll var dåligt.  

 

Leonard-Bartons (2011) och Rogers (2003) teorier passar väl in på Polisens implementering 

av Rakel. Leonard-Barton hävdar att teknik aldrig passar in i den organisationen som den ska 
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verka i utan att ändras först. För att organisationen och tekniken ska passa ihop är man 

tvungen att förändra antingen den ena eller den andra eller både och. Polisen har mest 

fokuserat på att förändra Rakel och man såg inte ett särskilt stort behov av att förändra 

organisationen. Man gjorde små förändringar i organisationen men väldigt stora förändringar 

på tekniken. Till slut ansåg Polisen att de var redo och man påbörjade implementeringen. 

Något som gick ganska trögt i början då många medarbetare uppvisade motstånd mot 

implementeringen. Men efter ett aktivt arbete med tekniken (främst täckningen) så lyckades 

man så småningom få användarna att tycka om Rakel. Detta återkopplar till Rogers (2003) 

teori om kritisk massa. Precis som Rogers beskriver så var organisationens bild av de 

förändringar som behövde göras underskattade. Man stötte på ett motstånd bland 

medarbetarna, som ovan nämnde handlade det mest om täckning. Så Polisen arbetade för att 

förbättra det som medarbetarna var missnöjda med. Ju mer man gör detta, skriver Rogers 

(2003, 429), desto större chans finns det för en lyckad genomföring. Om man utgår från 

Rogers teori så är Rakel implementerat och klart eftersom systemet används dagligen av en 

stor del av organisationen utan hjälp från experter eller hjälp.  

 

Organisationer som gör en förändring som denna kan räkna med att man stöter på motstånd. 

Precis som Lewin (1939) beskriver så är organisationens medlemmar inte benägna att 

förändra sig inom organisationen om de inte tycker som organisationen gör. Samma beteende 

beskrivs av Oudshoorn-Pinch (2008) och Lapoint och Rivard (2005). Lapoint-Rivard 

beskriver att det finns olika skalor på motstånd inom en organisations medlemmar, passivt på 

ena sidan skalan och aggresivt på den andra. Inom Polisen var aldrig motståndet så utbrett att 

man var aggressiv mot implementationen, snarare kan motståndet beskrivas som passivt. Man 

var missnöjd med vissa aspekter, främst de tekniska. Vissa informanter har uttryckt missnöjde 

kring utbildningen med det största motståndet var kring täckningen och avsaknaden av 

funktioner. Medarbetarna gav åsikter som man i största möjliga mån försökte rätta sig efter i 

det tekniska systemet, vilket gjorde att motståndet minskade. Precis som Oudshoorn och 

Pinch beskriver det så ger en ökad känsla av inflytande ett mindre motstånd från 

medlemmarna. Polisen har hanterat missnöjet bra genom att så aktivt och öppet lyckats 

kommunicera att man försöker ändra på Rakel allt eftersom man hittar brister i systemet. Kort 

kan man säga att motståndet minskade efter att systemet ändrats efter uttryckt missnöje. 

Teorin har en ett förklaringsvärde när det gäller Polisens implementering av Rakel. Dock kan 

man ifrågasätta om allt missnöje i början var riktat mot Rakel och inte direkt mot 

organisationen (tvärt mot vad Lapoint-Rivard beskriver).  
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Metodreflektion 

Efter att arbetet har blivit klart så kan man dra lite slutsatser kring vad som skulle kunna ha 

förbättrats i undersökningen. Trots det begränsade antalet men varierade valet av informanter 

har undersökningen gett en viss inblick i hur implementeringen har gått till. För att få en så 

precis bild som möjligt av implementeringen och effekterna av implementeringen och 

användarnas uppfattningar om denna så skulle det kunna varit fördelaktigt att ha en bredare 

tidsaspekt i arbetet. Det hade nog varit möjligt att få fram rikare och mer nyanserade resultat 

om undersökningen genomförts medan implementeringen pågick. Möjligheten att intervjua 

informanter före, medan och efter implementeringen hade nog givit en bredare bild av vad 

mer exakt som har hänt. Att undersöka informanternas förändring av inställningen till Rakel, 

som framkommer i materialet, hade varit intressant att gå djupare in på. Men för att kunna gå 

djupare på det så hade mer tid behövts, något som kanske inte faller inom ramen för den nivån 

som detta arbete återspeglar.  

 

Ingen av de informanter som har intervjuats har haft samma ställning inom organisationen. 

Alla har haft olika syn och olika erfarenheter kring Rakel baserat på var i organisationen de 

befunnit sig. Detta torde ge en ganska bra inblick i vad som skedde och vad många 

medarbetare inom organisationen har upplevt under implementeringen av Rakel. Trots att 

bara fem informanter är intervjuade så borde detta ge en tillräckligt bra underlag för att kunna 

dra ovanstående slutsatser. 
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Fortsatt forskning 

Polisen har under årens gång infört många nya system för att hänga med i teknikutvecklingen 

och utveckla sina arbetsmetoder. Många myndigheter har gjort samma sak. Det finns dock få 

myndigheter som har genomfört en så stor teknikimplementation som just Rakel var. 

Försvarsmakten har infört nya datasystem och kommunikationssystem men det tillämpas inte 

på alla medarbetare, oftast när dessa typer av implementeringar sker så begränsas de till de 

grupper inom en myndighet som ska använda dem. Inom polisen så gällde det alla 

medarbetare, högt och lågt. Alla skulle kunna plocka upp en Rakel-enhet och förstå hur man 

använder den. Något som skulle varit intressant att forska vidare på är hur Polisen och andra 

liknande organisationer sköter dessa typer av implementeringar på. Hur mycket tar man 

hänsyn till medarbetarnas synpunkter? Allt som kunnat konstateras i detta arbete är att Rakel 

har förändrats efter att organisationens medlemmar har visat motstånd. Men det är ingen 

garanti för att de har någon koppling till varandra. Hur försöker organisationen garantera en 

god implementeringsprocess? Ett gott exempel är när polisen under de senaste två åren har 

försökt implementera PUST (Polisens utredningsstöd). I nyheter har man kunnat läsa om ett 

system som inte alls förbättrar arbetsmetoder som det var designat och framtaget för att göra, 

istället lade man ner försöket att implementera systemet efter påtryckningar från medarbetare 

och media.  

 

 

 

 



 27 

Referenser 

Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga Metoder . Vol. 2. Liber, 2008. 

 

Dent, Eric, and Susan Galloway Goldberg. "Challenging "Resistance to Change"." The 

Journal of Applied Behavioral Science (SAGE) 35, no. 25 (1999): 25-41. 

 

Försvarsdepartementet. Rakel, nuläge och framtid - Kommunikation, samordnng och 

interoperabilitet. Promemoria, Stockholm: Regeringskansliet, 2010. 

 

Grahn, Ossian och Grahn, Anna Hjorth "Extrem strålning uppmätt vid Rakeltest i polisbil". 

http://polistidningen.se/2012/11/extrem-stralning-uppmatt-i-rakeltest/ (besökt, 2014-03-01) 

 

Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, 1996.  

 

Lapointe, Liette, and Suzanne Rivard. "A Multilevel Model of Resistance to Information 

Technology Implementation." MIS Quarterly 29, no. 3 (2005): 461-491. 

 

Latour, Bruno. Arrtefaktens återkomst - Ett möte mellan organisationsteori och tingens 

sociologi. Nerenius & Santérus förlag, 1998. 

 

Leonard-Barton, Dorothy. "Implementation as mutual adaptation of technology and 

organization." In Managing Knowledge Assets, Creativity and Innovation, by Dorothy 

Leonard, 431-447. Cambridge, MA: World Scientific, 2011. 

 

Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap. Vad är Rakel. 

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/RAKEL/Om-Rakel/Vad-ar-Rakel/  

(besökt, 2014-03-02). 

 

Martinko, Mark J., John W Henry, and Robert W. Zmud. "An attributional explanation of 

individual resistance to the introduction of information techologies in the workplace." 

Behaviour & Information Technology (Taylor % Francis Ltd.) 15, no. 5 (1996): 313-330. 



 28 

 

N. Oudshoorn och T. Pinch. "User-Technology Relationships: Some Recent Developments" 

The Handbook of Science and Technology Studies (Tredje utgåvan, 2008) 

 

Polisen. Om Polisen, http://polisen.se/Om-polisen/Organisation/ 

(besökt, 2014-02-15) 

 

Rogers, Everett M. Diffusion of innovations. Free Press, 2003, Femte utgåvan. 

 

Statens offentliga utredningar (SOU) 2003:10. Trygga medborgare - säker kommunikation. 

Del 1-2. Betänkande från Utredningen om radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL). 

Stockholm: Näringsdepartementet, 2003 

 

Tyre, M. J., and Orlikowski, W. J. “Windows of Opportunity: Temporal Patterns of 

Technologi-cal Adaptation in Organizations,” Organization 

Science (5:1), 1994, 98-118. 

 

Vetenskapsrådet. "Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning." 2002. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (besökt 2013-05-01). 

 

 

 

 

 

 

 


