
1. Anropssignalering 

SYFTE OCH MÅL: 

I dessa lektioner skall du få lära sig grunden i vad samband är, varför man använder sig 
av olika sambandmedel samt vilka regler man har att rätta sig efter. Vidare kommer en 
stor del av lektionen att ägnas åt praktiska moment, för att så tidigt som möjligt komma 
i kontakt med den apparatur som finns till hands. Målet är att du efter denna lektion på 
ett korrekt sätt skall kunna genomföra ett radiosamtal med en kollega med annop, 
informationsöverlämnande och avslut. 

1.1. Vad är samband och varför har vi det? 

Ordet samband används som ett samlingsnamn på de åtgärder som utförs för att 
överlämna information. Det kan ske genom "mun - till - mun", via telefon, radio eller 
telefax för att nämna några exempel. Det idag i särklass vanligaste är att detta sker med 
"mun - till - mun" eller över någon form av radioförbindelse. I denna lektion kommer 
vi att koncentrera oss på samband som sker med radio. 

Vilken information vill vi då kunna överlämna? För att informationen skall kunna 
överlämnas snabbt, säkert och utan risk för missförstånd krävs det att vi har tekniska 
hjälpmedel och att vi behärskar att använda dem på ett korrekt sätt. Ett viktigt mål är att 
olika sambandmedel - t.ex. radioapparater och telefoner - skall bli ett värdefullt, 
hjälpande verktyg och inte något som är till hinders och orsakar problem. 

1.2. Enkla regler. 

När man gör anrop över en radioförbindelse är det viktigt att man gör det på samma sätt 
från gång till gång. Som en hjälp sätter vi då upp ett par enkla regler. Om man alltid 
följer dessa kommer man att undvika missförstånd och onödiga fel. Och tänk på att om 
något skall fungera under en stor insats måste det också fungera under en liten. Försök 
därför att pränta in dem så att de sitter "i ryggmärgen" och därmed också används 
reflexmässigt. 



Den viktigaste grundregeln för allt radiosamband är 

kortfattad information i klartext. 
Om ett radiomeddelande blir för långt tappar mottagaren koncentrationen och informa
tionen kommer inte fram. Var därför kort och koncentrerad. Använd heller inte förkort
ningar och kodspråk vilka är en stor källa till missuppfattningar. 

Inom allt praktiskt radiosamband finns de tre T:na. 

Tänk 

Tryck 

Tala 

Tänk först på vad du vill ha sagt och hur du vill ha sagt det. På så sätt undviker du 
störande "öööhh:n" och långa tidsdödande pauser. 

Tryck sedan in knappen på mikrofonen eller radion och vänta en sekund eller två. På så 
sätt undviker du att radion "klipper" de första stavelserna/orden i ditt meddelande. 

Tala slutligen. Tänk på att använda din normala röst, utan att skrika eller ändra röstläge. 
Ett vanligt "fel" som många män gör är att de lägger ner rösten i ett djupare basläge för 
att låta myndigare. Detta resulterar bara i att meddelandet blir otydligt och sluddrigt. 
Tala inte för fort och tala tydligt. (Mer om talteknik kommer under lektion 5.) 

Till de tre T:na kan man före lägga till ett L för lyssna. Man måste alltid lyssna så att 
frekvensen/kanalen är ledig. Om två radioapparater "pratar i mun" på varandra kommer 
ingen av dem att höras. Efter de tre T:na kan man också lägga till ett S för släpp. Efter 
att Du sagt sista stavelsen, vänta då någon sekund och släpp sedan knappen på mikro
fonen/radion. Även detta är till för att inte något ord skall klippas av i slutet. 

Tänk också på vilket språkbruk du använder. Använd aldrig svordomar, könsord eller 
andra kränkande och illa låtande ord. Var också försiktig med vilken information du 
sänder. Rör den en enskilds personliga integritet, överväg om du inte kan förmedla den 
någon annan väg ( exv. via trådbunden telefon eller "mun - till - mun"). Det finns andra 
som kan lyssnar på radiotrafikem. 



Enkel vokabulär i teorin. 

Det är viktigt att man identifierar sig vid ett radiosamtal. Även om moderna radioappa
rater automatiskt identifierar sig själva vid s.k. selektivanrop skall man i tal alltid identi
fiera sig själv. Ex. "Bertil 506 är klara på Kungsgatan och återvänder mot stationen. Slut 
kom." På samma sätt identifierar man sig när man avslutar ett samtal. Ex. "Klart slut 
från Martin 2." 

När man genomför ett radiosamtal finns det vissa "standardord" som är viktiga att kän
na till. 

"Kom" talar om att meddelandet är slut och att man över låter frekven
sen/kanalen till samtalspartnern. (Kom kan ersätta "uppfattat" då man 
inte repeterar.) 

"Slut kom" talar om att meddelandet är slut och att man ämnar avsluta samtalet. Ex. 
"Niklas 402 åker mot Storgatan 2 på lägenhetsbrand. Slut kom." 

"Klart slut" talar om att samtalet avslutas. Det används av den samtalsstyrande parten 
(se lektion 2). Ex. "Klart slut från Niklas 4" 

"Uppfattat" talar om att man uppfattat informationen. Ofta kompletterar man det med 
att repetera. Ex. "Uppfattat, Niklas 402 åker mot Storgatan 2." 

"Repetera" talar om att man inte uppfattat hela eller delar av informationen. 

"Vänta" talar om att man ber motparten vänta, dvs. samtalet avbryts inte utan tar 
bara en paus. För att meddela att man åter är redo skall man göra ett nytt 
talanrop. Ex. "Niklas 4, vänta." (Paus) "Niklas 4 från Niklas 402. Då 
lyssnar jag igen -kom." Om det är en kortare paus kan man inkludera 
samtalets fortsättning i det förnyade anropet. Ex: "Niklas 4, vänta." 
(Paus) "Niklas 4 från Niklas 402. Rökdykarförstärkningen har anlänt och 
påbörjar livräddande insats - kom." 

1.3. Enkla talanrop, bärbar - bärbar/mobil. 

VI kommer nu att repetera handhavandet för de bärbara radiostationer vi har. 
(Påsättning/avstängning, volymkontroll, sändning-/mottagarknapp, kanalinställning, 
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Övning 1.1 

Nu kommer det första praktiska momentet. Du skall tillsammans med en kollega 
genomföra ett radiosamtal med var sin bärbara radiostation. Tänk på att arbeta lugnt och 
noggrant. 

✓ Ta var sin bärbara radio, sätt på den och ställ in den på tilldelad kanal. Är du 
osäker fråga instruktören. Placera er i var sitt rum ( eller på annat sätt så ni inte ser 
varandra). 

✓ Anropa din kollega och genomför ett förbindelseprov enligt nedan. 

Patrik 

Jonas från Patrik, Jonas -kom. 

Förbindelseprov-kom. 

Förbindelsen fullgod. Klart slut från 
Patrik. 

Jonas 

Jonas här - kom. 

Förbindelsen fullgod. Slut kom. 

✓ Byt roller så att båda får göra anrop och avsluta. Se till att ni verkligen hör varandra 
och att det inte "klipper" i meddelandena. Är förbindelsen inte fullgod - det brusar 
eller det når inte fram - säg det. Prova också att tala "sluddrigt", för snabbt och för 
starkt och märk skillnaden. Passa på att "leka" lite genom att prata med pipig röst 
och med onormalt mörk röst och lägg märke till skillnaden i hörbarhet. 

Lägg märke till att det är den anropande som också avslutar samtalet. Vem som styr ett 
radiosamtal kommer vi in på under nästa lektion. 



Övning 1.3 

✓ Tag var sin bärbara radiostation. Sätt på och ställ in den på tilldelad kanal. Är du 
osäker fråga instruktören. Placera er i var sitt rum ( eller på annat sätt så ni inte ser 
varandra). 

✓ Anropa din kollega och fråga efter registreringsnumret på yttersta bilen på 
parkeringen vid sidan av kommunhuset. Kollegan f'ar då be dig vänta för att 
ta reda på det och sedan anropa dig igen. (Alternativt till att be kollegan vänta kan 
samtalet avslutas helt och nytt anrop ske.) 

✓ Anteckna uppgifterna, kvittera dem och avsluta samtalet. 

✓ Följ mallen nedan: 

alternativt 

Patrik 

Jonas från Patrik, Jonas - kom. 

Vad har yttersta bilen på 
parkeringen för 
registreringsnummer på sin 
bil-kom? 

Patrik här-kom. 

Uppfattat, AKW 267. Slut kom. 

Patrik 

Jonas från Patrik, Jonas - kom. 

Vad har yttersta bilen på .. p 
för registreringsnummer -

Klart slut från Patrik. 

Patrik här - kom. 

Uppfattat, AKW 267. Slut kom. 

Jonas 

Jonas här - kom. 

Vänta! ................ .. 
Patrik från Jonas, Patrik- kom. 

Den har registreringsnummer 
AKW267 Adam - Kalle - Wilhelm 
- tvåa - sexa - sju - kom. 

Klart slut från Jonas. 

Jonas 

Jonas här - kom. 

Jag skall ta reda på det och återkom
mer. Slut kom. 

Patrik från Jonas, Patrik- kom. 

Den har registreringsnummer AKW 
267, Adam - Kalle - Wilhelm 
- tvåa - sexa - sju - kom. 

Klart slut från Jonas. 



Uppgift 1:3. 

alternativt 

Patrik 

Jonas från Patrik, Jonas - kom. 

Vad har yttersta bilen på 
parkeringen för 
registreringsnummer på sin 
bil-kom? 

Patrik här - kom. 

Uppfattat, JCX759. Slut kom. 

Jonas 

Jonas här - kom. 

Vänta! ........... ...... . 
Patrik från Jonas, Patrik- kom. 

Den har registreringsnummer 
JCX759 Johan - Cesar - Xerxes 
- sju - femma- nio- kom. 

Klart slut från Jonas. 

Byt roller så att båda får göra anrop och avslut 

Patrik 

Jonas från Patrik, Jonas - kom. 

Vad har yttersta bilen på 
parkeringen för 
registreringsnummer- k.om? 

Klart slut från Patrik. 

Patrik här - kom. 

Uppfattat, JCX759. Slut kom. 

Jonas 

Jonas här - kom . 

Jag skall ta reda på det och återkom
mer. Slut kom. 

Patrik från Jonas, Patrik- kom. 

Den har registreringsnummer 
JCX759 Johan - Cesar - Xerxes 
- sju - femma- nio- kom. 

Klart slut från Jonas. 

Byt roller så att båda får göra anrop och avslut. 

Stäng av stationen 



1.4. Enkel vokabulär i praktiken. 

I detta praktiska moment skall vi göra ett par lite mer avancerade anrop, som innehåller 
längre meddelanden och mer information. Se till att ha papper och penna om du behöver 
anteckna information. Arbeta ihop med en kollega. 

Övning 1.2 

✓ Tag var sin bärbara radiostation. Sätt på och ställ in den på tilldelad kanal.. Är du 
osäker fråga instruktören. Placera er i var sitt rum ( eller på annat sätt så ni inte ser 
varandra). 

✓ Anropa din kollega och fråga efter längd, vikt och skostorlek. 

✓ Anteckna uppgifterna, kvittera att du mottagit dem och avsluta samtalet. 

✓ Följ mallen nedan: 

Patrik 
Jonas från Patrik, Jonas - kom. 

Vad har du för längd, vikt och sko
storlek - kom? 

Uppfattat: längd 1,82,vikt 79 och 43 i 
skor-kom. 

Klart slut från Patrik. 

Jonas 

Jonas här - kom. 

Längd: 1,82 m. 
Vikt: 79 kg. 
Skostorlek: 43 - kom. 

Rätt så. Slut kom. 

Skulle du missa någon uppgift, be kollegan repetera. Hinner du inte med att anteckna, 
be kollegan vänta. Tänk på de tre T:na. Byt roller och gör om övningen. 



Uppgift 1:1. 

Uppgift 1:2. 

1.1. Enkla talanrop, bärbar - bärbar/mobil. 

VI kommer nu att repetera handhavandet för de bärbara radiostationer vi har. 
(Påsättning/avstängning, volymkontroll, sändning-/mottagarknapp, kanalinställning, 

Patrik 

Henrik från Mikael, Henrik
kom. 
Förbindelseprov - kom. 

Förbindelsen fullgod. Klart slut från 
Mikael 

Jonas 

Henrik här- kom. 

Förbindelsen fullgod. Slut kom. 

Byt roller så att båda får göra anrop och avslut Stäng av radiostationen! 

Slå på radiostationen, (kontrollera kanal/talgrupps - inställningen! 

Patrik 
Henrik från Mikael, Henrik
kom. 
Hur stort är utrymmet i 
byggnaden?- kom? 

Uppfattat: längd 14 m, bredd 7,8 m 
samt höjd 3,2 m - kom. 

Klart slut från Mikael. 

Jonas 

Henrik här - kom. 

Längd: 14 m. 
Bredd: 7,8 m. 
Höjd: 32 m. - kom. 

Rätt så. Slut kom. 

Byt roller så att båda får göra anrop och avslut 




