
Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap 

Kursplan 
icke examinerande kurs 1 (2) 

 Datum 

2020-11-03 
Diarienr 

2020-14069-1 
Utgåva 

1.0 
 

 

Handläggare 

 
Jennie Virén 

Godkänd av 

 
cRO UU Per Hulling 

Ersätter 

 
Kurskod 

Rakelweb 
Gäller från och med 

2020-12-02 
 

 

MSB:s webbkurs i Rakel 

Bakgrund 

Rakel står för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning och är Sveriges 

nationella digitala kommunikationssystem för samverkan och ledning. Rakel 

stärker samhällets krishanteringsförmåga och underlättar den dagliga 

kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, 

säkerhet, hälsa och försvar.  

Webbkursen erbjuder en grund för fortsatt lärande och bygger på relevanta 

delar från innehållet i MSB:s publikationer Nationella Riktlinjer för Samverkan 

i Rakel, Vägledning i Rakel samt Gemensamma grunder för samverkan och 

ledning vid samhällsstörningar. Med grundläggande kunskaper om 

kommunikationssystemet Rakel och kunskap om hur terminalen används kan 

medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt 

såväl i vardag som vid samhällsstörningar. 

Målgrupp 

Webbkursen vänder sig till personer som använder Rakel för kommunikation inom 

egen organisation eller i samverkan med andra aktörer.  

Syfte 

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarens kunskap, färdighet och 

kompetens för att kunna kommunicera i Rakel på ett säkert och effektivt sätt.  

Lärandemål 

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna: 

1. beskriva grundläggande funktioner i Rakel 

2. använda Rakel på en grundläggande nivå  

3. sammanfatta hur man ska agera för att bibehålla säkerheten i systemet 

Innehåll 

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll: 

- kommunikationssystemets bakgrund, uppkomst och uppbyggnad 

- MSB:s roll i Rakelsystemet 
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- knappar och funktioner  

- radiospråk 

- talgrupper 

- trafiklägen 

- anslutningslägen 

- hantering och säkerhetsregler 

- ett system för ledning och samverkan på lokal, regional och nationell nivå 

Pedagogik och metodik 

Kursen kan ses som i huvudsak teoretisk, där kursdeltagaren genomför kursen 

genom självstudier och använder självtester för att dokumentera sitt eget 

lärande och sin progression i kursen. 

Kursdeltagaren uppmuntras till ett fortsatt lärande, genom att efter avslutad 

kurs tillsammans med medarbetare på den egna arbetsplatsen genomföra och 

tillämpa några av de moment, tekniker och utrustning som behandlas i kursen.  

Upplägg och omfattning 

Webbkursen tar ca en och en halv timme att genomföra och består huvudsakligen 

av fyra delar: komma igång – använda - samverka – säkra. Dessa teoretiska delar 

kombineras med interaktiva övningar och kunskapsfrågor.  

 

Webbkursen är uppbyggd för att fungera som grund för fortsatt lärande, 

exempelvis genom lärarledda gruppdiskussioner eller övningar i den egna 

organisationen. Övningar leds av en instruktör från den egna organisationen och 

genomförs på plats. Instruktören kan använda de Övnings-PM som finns 

tillgängliga på MSB:s Fortbildningstjänst eller utgå från eget övningsunderlag. 

Organisationens instruktör kallar till genomförande av övning. 

Läromedel 

Allt material som krävs för att genomföra kursen, utom själva radioterminalen, 

tillhandahålls via kursens webbplats. Förslag på litteratur och material som ger 

ett fördjupat perspektiv på innehållet finns att tillgå inne i kursmiljön. 

Intyg 

Efter genomförd kurs får deltagaren möjlighet att skriva ut ett intyg. 
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