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Abstract

It’s common among Swedish citizen not to know what to do if they find 

themselves in an emergency situation. If an emergency would happen upon 

our society it’s crucial to find information as soon as possible. Citizen need to 

know the proper actions to keep themselves and others safe, else they might 

hurt themselves or even others.

This report will conduct a development process to create principles for 

designing geographical maps adjusted for emergency situations. The design 

principles are founded on theory of information visualization, crisis 

communication, cartographic design and interaction design. In addition with 

lessons from case studies from the Oroville dam and the municipality of Boden,

Sweden, development to improve their crisis preparation. With this foundation 

a prototype is presented for testing uses and defining conclusions.

The design principles developed functions as helping guidelines which gives a 

foundation for production of maps designed for crisis and evacuation 

situations. With further development the principles can be improved to 

consider additional relevant aspects and improve guidelines for the design 

process.

Keywords: cartographic design, crisis management, evacuation, maps, 

guidelines, design principles



Sammanfattning

Det är vanligt att svenska medborgare inte känner till vad som bör göras i en 

krissituation. Om en krissituation drabbar samhället är det mycket viktigt att 

information finns snabbt tillgänglig. Allmänheten behöver veta vad som bör 

göras om man själv eller någon annan befinner sig i en sådan allvarlig situation

så att rätta åtgärder kan utföras. 

Detta arbete kommer att inleda en utvecklingsprocess för att ta fram 

designprinciper för kartor anpassade för krissituationer. Designprinciperna 

testas genom en prototyp för presentation. Designprinciperna grundar sig på 

teori av informationsvisualisering, kriskommunikation och kartografisk design 

samt lärdomar från fallstudier utav Oroville samt Bodens kommuns 

utvecklingsarbete för krishantering.

Designprinciperna fungerar som hjälpande riktlinjer och ger ett grundande 

underlag för framtagning av kartor anpassade för kris- och 

evakueringssituationer. Principerna kan byggas vidare på för att ta hänsyn till 

fler aspekter och ge förbättrad vägledning för designprocessen.

Nyckelord: kartografisk design, krishantering, evakuering, kartor, riktlinjer, 

designprinciper
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Under en lång tid har kartor använts som ett hjälpmedel för att bekämpa 

krissituationer. Detta genom att sammanställa geografisk information och 

förmedla den på ett effektivt sätt. Exempelvis utfördes en fallstudie i Portugal 

där kartor användes för att analysera potentiella risker vid skogsbränder i 

området. Områden klassificerades utifrån olika riskfaktorer vilket sedan slogs 

ihop till en riskkarta som kunde visa områdena med störst riskfaktor. (A.C. 

Teodoro. 2012). I en annan händelse rörande Oroville dammen använde sig 

regeringen utav kartor som ett av flera tillgängliga hjälpmedel för att evakuera

invånarna (Butte Country, u.å). Detta för att förmedla krisinformation om 

evakuering till invånarna på ett effektivt sätt.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) arbetar tillsammans 

med de lokala kommunerna i förebyggande syfte sig för att kunna bättre 

förbereda inför eventuella krisscenarion. Ett möjligt scenario är om exempelvis 

en damm skulle brista och invånarna behövas evakueras. Bodens kommun har 

proaktivt förberett för ett sådant scenario, men har inte visualiserat nuvarande

evakueringsinformation.

Det finns dock begränsat med information som förklarar hur en karta bör 

formas och hanteras för att effektivt användas som ett verktyg för att hantera 

krissituationer. Därmed avser studien att ta fram ett underlag för att besvara 

detta informationsgap.
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1.2 Problemdefiniering

Även i Sverige använder man grafiska informationssystem för krishantering. I 

en svensk fallstudie har man sett över användning av geografiska 

informationssystem för att hantera kriser kopplade till översvämningar (Le 

Duc, M. m.f. 2004). I studien lyfter man fram att det saknas kunskap inom 

ämnet bland politiker, tjänstemän och räddningstjänsten. Endast ett fåtal 

personer beskrivs ha kunskapen att kunna ta fram kartor, vilket ofta görs på 

deltid. Det är viktigt att det finns vana att hantera informations- och 

kommunikationsteknologi som används inom krissituationer då det inte finns 

tid för missförstånd eller att lära sig under en pågående kris (Wallström, 

2014). Därmed är det viktigt att kunskapen om den teknologin som utnyttjas i 

krissituationer finns enkelt tillgänglig och är lätt att förstå. Helst skall tekniken 

utnyttjas för dagligt bruk för att minimera eventuella kommunikationsproblem.

För krissituationer så som naturkatastrofer har kartor främst använts för 

analys av drabbade områden och inte för förebyggande syften.

Utöver detta lyfts även problem med tolkning av geografisk information fram. 

Enligt Sivertun (2002) kan geografisk information leda till mer förvirring om 

inte mottagarens förkunskaper är tillräckligt höga. För krisanpassade kartor för

evakueringssyften är det extremt viktigt att säkerställa att informationen är 

enkel att förstå för att fungera som ett hjälpmedel istället för att försvåra 

situationen.

Le Duc avslutar med att uppmana om att vidare studier behövs för att vidare 

förstå komplexiteten hos dessa problemen samt hur de ska hanteras.
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1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att etablera ett underlag av designprinciper 

tillsammans med Bodens kommun för att ta fram kartor som kan effektivt 

förmedla viktig information till invånarna för evakueringsprocesser.

Arbetet avser att besvara följande frågor.

Hur bör den kartografiska designen formas för att lämpa sig för krishantering?

- form på grundkarta

- val av detaljer (färger, symboler)

- vilka detaljer uppfattas först?

- vilken information skall förmedlas?

Hur kan kartorna anpassas och presenteras för att vara lätt tillgängliga vid en 

krissituation?

- format/delningsförmåga

1.4 Avgränsning

Det finns flertal studier som berör användande av geografiska 

informationssystem för krissituationer men de flesta berör dess användbarhet 

(Wallström, 2014) eller hur specifik krisrelaterad data skall tas fram (A.C. 

Teodoro. 2012). Efter undersökning har ingen studie hittats som har beskrivit 

hur den geografiska informationen bör anpassas för evakuering eller andra 

krisrelaterade situationer. Precis som fallstudien av Le Duc (2004) berör tycks 

det finnas begränsad sammanställd information om detta.

Då arbetet sker under en begränsad tid ska fokus läggas på att identifiera de 

viktigaste aspekterna vilket blir designprinciperna av produkten. Detta görs 

genom att ta del av tidigare forskning inom informationsvisualisering, 

krishantering och kartografisk design. Dessa forskningsområden har valts för 

att definiera de aspekter som hur människan uppfattar information, hur kartan 

bör presenteras för förbättrad interaktion samt krisrelaterande aspekter som 
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måste tas hänsyn till för att anpassa kartan till dess målgrupp. Tillsammans 

med fallstudie, intervjuer och analys utav observationer ska nya 

designprinciper tas fram som kan bidra med förbättrad kartutveckling. 

Designprinciperna kan därefter vidare utvecklas för att ta vara på ytterligare 

aspekter och ge vägledning i designprocessen.

Arbetet avgränsar sig till lokal nivå. Resultatet kommer att utgå ifrån data från 

Bodens Kommun samt deras krisscenario om en av de dammarna ovanför 

kommunen (främst Suorva och Messaure) skulle brista och staden skulle 

riskera att översvämmas vilket innebär att staden därmed behövas evakueras. 
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2 Metod

Detta avsnitt beskriver vilka metodval som ska användas samt information om 

undersökningens genomförande, urval, datainsamling samt bearbetning och 

analys.

2.1 Forskningsmetod

Arbetet kommer att använda sig av Design Science Research (DSR) som 

forskningsmetod för studien där problemet kommer att analyseras och en 

artefakt i form av en karta kommer framställas för att underlätta problemen. 

Bild 1. DSR process modell (Kuechler, B., & Vaishnavi, V. 2004. s.8. )

Design Science Research beskrivs som en cyklisk process där lärdomar från 

projekt samlas för att bygga upp kunskap för vidare utveckling (Peffers, K., 

Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. 2007). Till skillnad från en 

generell utvecklingsprocess så avser man genom Design Science Research att 

samla in lärdomar under arbetets gång med fokus för att täcka upp de 

kunskapsgap som leder till ökade risker inom projekt när man inte vet exakt 
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hur man ska gå till väga. Genom att samla in lärdomar under utvecklingens 

gång kan även de misslyckade projekten bidra med kunskap för att undvika 

fallgroparna orsakade av okunnighet. (Kuechler, & Vaishnavi, 2004, s 6-7)

Enligt organisationen DESRIST DSR modell (se bild 1) kan processen kan delas

upp i 5 steg.

2.1.1 Uppmärksammande av Problem

I samband med förändring kommer möjligheter att uppstå där det finns brister

i kunskap. Med detta avser man att skapa ett utkast av en idé som kan leda till

nya lärdomar som blir grundläggande till kunskap.

För detta steg används information från inledningen tillsammans med 

det lokala caset om Bodens Kommun för att fastställa 

problemområdet.

2.1.2 Designförslag

I direkt uppföljd till ideén skapas ett preliminärt designförslag där förslag 

blandas med nya och/eller existerande element. Projektets resultat ska ha ett 

tydligt värde som ska rättfärdiga projektets resultat.

Teorin som samlas in kommer vara riktad mot forskning med slutsatser riktad 

mot hur kartorna ska anpassas mot målgruppen, personer som befinner sig i 

en krissituation. Störst vikt kommer att läggas på aspekter för hur 

visualiseringen av informationen ska göra informationen enklare att uppfattas 

samt för att anpassa informationen för att kunna tas in utav ett brett utbud av 

personer.

Arbetet kommer att använda sig av en mindre fallstudie utifrån krissituationen 

vid Oroville dammen där utvalda situationer som uppstod kommer att 

utforskas för att uppmärksamma problem som försvårade 

evakueringsprocessen samt för att undersöka hur situationen hanterades av 

involverade. Lärdomar från situationen används för att etablera krav för 

utvecklingsprocessen.
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För att definiera vad en karta anpassad för krisinformation ska förmedla så 

kommer ett antal intervjuer med lokalinvånare att utföras. 

Intervjurespondenterna kommer att väljas slumpmässigt bland lokalt boende 

inom kommunen i varierade åldrar för att få bredare spännvidd. Intervjuerna 

utförs verbalt med hjälp av öppna frågor utifrån ett framtaget formulär. Med 

detta avses att undersöka vi aktuell kunskap, brister och aktuella behov för att

ta reda på vad de skulle vilja ha utav en karta med relevant krisinformation.

Genom att ställa öppna frågor avser frågorna att samla in de intervjuades 

spontana reaktioner för att förstå deras kunskap och brister rörande aktuell 

krishantering. De öppna frågorna tillåter intervjurespondenterna att enklare 

dela med sig av deras erfarenhet och åsikter om ämnet. Genom detta kan 

ytterligare detaljer samlas in för en fylligare analys.

Då svaren på de öppna frågorna innehåller breda spektrum av svar i 

varierande former uppstår utmaningar att analysera dem. För att hantera detta

analyseras svaren för att hitta liknande teman och koppla dem till varandra. 

Efteråt så kan intervjuerna tillsammans med den insamlade teorin utgå som 

grund till att definiera kraven. Utifrån kraven kan därefter arbete inledas med 

att framställa prototyper för kartan.

Den insamlade teorin, lärdomar från fallstudierna och övrig empiri 

används som grund till framtagna principer. Dessa principer används 

för designförslaget som vägleder utvecklingsprocessen för att uppnå 

de mål som eftersträvas. 

2.1.3 Utveckling

I detta steg används den preliminära designen som grund för fortsatt 

utveckling för skapande av artefakten.

Utformningen av kartorna och applikationen kommer att utgå ifrån traditionell 

kartografisk design. Denna process kan beskrivas som en iterativ 
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utvecklingsprocess mellan beställare, utvecklare och användare med fokus på 

att etablera en kravlista (Harrie, 2013). Detta utförs med hjälp av en 

kombination av grundläggande teori om design för kartor med fokus på 

generalisering, men även urval, klassificering och symbolisering. 

Bild 2. Kartografisk process modell (Harrie 2013, s 293)

Efter att kraven har samlats in ska en prototyp utvecklas. Syftet med 

prototypkartan är att testa nyckelfunktionerna som applikationen utgår ifrån 

samt att låta andra testpersoner prova på funktionaliteten och designen. Deras

feedback ska därefter användas för att bekräfta aspekter samt förbättra kartan

för att närma de krav som tidigare fastställdes. 

Det framtagna designförslaget används som underlag till 

utvecklingsprocessen för att ta fram en prototyp karta till detta 

projekt. Denna process kan köra flera iterationer tills önskad standard 

är uppnådd. 
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2.1.4 Utvärdering

Utifrån artefakten som skapas analyseras och utvärderas den mot de mål som 

tagits fram under utvecklingsprocessen. Genom detta ges man ett mått på 

utförandet som kan backas upp med förklaringar av teori och undersökningar.

Utifrån den färdiga prototypen kommer även observationer att insamlas via 

testpersoner. Personerna kommer att få testa på prototyperna och via 

observationer kommer eventuella problem att uppmärksammas med 

prototypen. Kompletterande öppna intervjufrågor kommer att användas för att 

samla in ytterligare observationer angående nyckelaspekterna. 

Observationerna kommer därefter att användas som feedback till 

designprinciperna vilket kan nyttjas för vidare utveckling.

Efter varje iteration utvärderas prototypen utifrån observationer och 

feedback rörande projektets frågeställningar. Utifrån detta kan nya 

problem uppmärksammas vilket leder till ändringar av designförslaget 

till nästa iteration.

2.1.5 Slutsats

Av projektets process och resultat sammanställs lärdomarna för att kunna 

användas i fortsatt arbete. Lärdomarna kan delas upp i två kategorier. De 

lärdomar som kan backas upp med underlag vilket därefter kan räknas som 

kunskap, samt de lärdomar som inte är kompletta och kräver vidare analys 

och forskning för att förklara.

Utifrån projektet avses designprinciperna, prototypen och 

observationerna att sammanställas för att skapa kunskap som kan 

användas till vidare utveckling för kartor inom krisområden. 

Slutsatsen och reflektioner lyfter även fram aspekter som behöver 

vidare tillsyn för att kunna användas som kunskap.
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2.2 Kritik av metod

Vissa designbeslut för kartorna kommer att baseras helt på teori som samlats 

in som underlag för kravlistan. Varpå vissa av besluten kan bekräftas genom 

observationer utav testpersoner vid prototypfasen så kommer vissa ej kunna 

bekräftas helt. Aspekter som att testpersonerna faktiskt inte upplever stressen 

hos en pågående krissituation kommer ej kunna testas i samband med denna 

studie vilket gör att vissa designbeslut inte uppnår empiri, vilket innebär att 

vidare forskning behövs för att bekräfta slutsatsen. Detsamma gäller även 

vissa personhandikapp då inte testpersoner med specifika förutsättningar kan 

hittas för studien. För att studien ska anses trovärdig kommer källorna som 

används för det teoretiska underlaget att hämtas från kända databaser med 

källorna väl definierade. Vissa hjälpmedel kan användas vid test av prototypen 

för att bekräfta vissa designbeslut vid behov.
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3 Teori

3.1 Definition av kris

Definitionen av vad en kris innebär är inte strikt definierat och kan variera 

beroende på vilken källa som uppsökts. Inom USA använder Federal 

Emergency Management Agency (FEMA) citat från ett flertal källor för att 

försöka definiera termer som exempelvis "kris" vad dess innebörd är. 

(Blanchard 2006)

Utifrån citaten kan man se tre generella aspekter som berörs.

 En "Kris" kan anses vara en form av händelse som utgör sig ett allvarligt 

hot mot ett system och dess medlemmar. (Kim and Lee 2001, s. 502)

 En "krissituation" består oftast utav ett kritiskt moment som plötsligt 

uppstår. Momentet inleder en kedjereaktion utav drastisk ändring, både 

positiv och negativ. (Porfiriev 1995, s. 291-292, refererad i Blanchard 

2006)

 Vid detta moment inom krisen krävs generellt hastigt ingripande för att 

hantera händelsen eller riskera drastiska konsekvenser. (Quarantelli 

1998, s. 257, refererad i Blanchard 2006)

Krishantering handlar om hur dessa drastiska konsekvenser ska hanteras och 

reduceras samt om möjligt förutspå och förhindra att det kritiska momentet 

uppstår till att börja med. Detta utgörs utav förebyggande arbete och direkta 

åtgärder vid det kritiska momentet. (Allinson 1993, 92-93)
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3.2 Kriskommunikation

Med internet och sociala mediers kraftiga utveckling de senaste åren har 

förutsättningarna hur kommunikation för krishantering ändrat sig kraftigt. 

Dagens kriskommunikation beskrivs enligt Jeanette Fors-Andrée (2012) som 

"polyfoniskt" där alla kan prata med alla. Mats Eriksson (2014) förklarar att 

internet tillåter mer direkt form av kommunikation mellan aktörer som berörs 

utav krissituationen utöver massmedia vilket utifrån flera studier stärkt 

förtroendet på myndigheten som varit aktiva med information.

Det finns flera studier som uppmärksammat sociala mediers ökade betydelse 

för att sprida vidare officiell information samt ta del av information från folk i 

närheten av händelsen. (Vieweg, 2009)(Palen & Hughes, 2009) Studierna 

påpekar även att officiell information av myndigheter, hjälporganisationer och 

andra medier hade kraftig påverkan på effektiviteten utav spridningen av 

krisinformation vid sociala medier.

3.3 Informationsvisualisering

"En bild säger mer än tusen ord" är ett klassiskt ordspråk som beskriver 

effektiviteten utav visualisering av information. Informationsvisualisering kan 

beskrivas som ett verktyg för att sammanställa data och ta fram egenskaper 

som kan användas som hjälpmedel för beslutstagande (Ware, 2012).

Visualiseringsprocessen kan enligt Ware brytas ner i fyra steg.

 Lagring och sammanställning av data.

 Dataformatering för att göra data enklare att hantera

 Visuell representation av data utifrån teknologiska hjälpmedel och 

algoritmer

 Människans visuella uppfattningsförmåga.

16



Bild 3: Information visualisation (Elsevier, 2012. s.4)

Vid en krissituation där användaren möjligen befinner sig i en stressig situation

är det möjligt omständigheterna påverkar användaren negativt i sin förmåga 

att kunna ta emot information. Därmed är det väldigt viktigt att informationen 

som visualiserats är upplagt på ett sådant sätt att informationen kan snabbt 

och enkelt uppfattas. Ware (2012) benämner fyra viktiga aspekter som kan 

vara avgörande i hur effektivt informationen kommer att uppfattas utav 

användaren .

 Förståelse utan tidigare träning

 Motstånd mot alternativa betydelse

 Ögonblickligen uppfattningsförmåga

 Kulturella skillnader

Tabell 1. Lärdomar utav kapitel vilket utgör designprinciper till kravlistan

Kartan skall vara designad för att

 vara enkel och lättförståelig utan extern hjälp.

 använda sig av symbolik kopplad med korrekt betydelse.

 minska informationsöverflöd genom generalisering.
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Hur alla personer hanterar dessa aspekter är nödvändigtvis inte samma. Vissa 

personer kan även påverkas utav personliga handikapp som försvårar deras 

möjligheter att ta in information. Ett vanligt problem som många personer 

påverkas av är Färgblindhet vilket orsakar skillnader hur färger uppfattas och 

därmed påverkar deras möjlighet att ta upp färgkodad information vilket 

inkluderar trafikljus och kartor. De vanligaste varianterna, Protanopia och 

Deuteranopia, påverkar möjligheten hos personen att se röda och gröna färger.

Enligt statistik från National Eye Institute påverkar detta ungefär 8% av alla 

män samt 0,5% av alla kvinnor (National Eye Institute, 2015).

Bang Wong, Creative Director på Broad Institute of MIT & Harvard har tagit 

fram en färgpalett av sju med färgkodningar optimerad för färgblindhet av de 

röd/gröna varianterna. Med användande av färgpaletten att behålla distinkta 

färger som inte riskerar att blandas ihop med varandra vid färgblindhet. 

Bild 4. Färgpalett optimerad för färgblinda (W. Bang. 2011. s.441)

Tabell 2. Lärdomar utav kapitel vilket utgör designprinciper till kravlistan

Kartan skall vara designad för att

 vara anpassad för färgblindhet.
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4 Visualisering genom kartor

4.1 Kartografisk design

Kartor beskrivs utav Lars Harrie som "ett medium för lagring och presentation 

av geografiskt data" (2013, s 37). Möjligheten att kunna visualisera 

information är ett effektivt hjälpmedel för att underlätta förståelse angående 

geografiska aspekter. Till krishantering kan kartor bidra kraftigt med både 

förebyggande information hur en potentiell situation kommer att påverka och 

hur den ska hanteras vilket kan vara användbart för både invånare och 

organisationer. Kartor kan även användas som ett analysverktyg för att mäta 

potentiella risker vilket kan användas som beslutsgrundande material för att 

minimera konsekvenserna utav situationen.

Då varje karta anpassas för den information som den avses att förmedla är det

viktigt att tillägga beskrivning om kartans förhållanden så som titel, 

teckenförklaring, skala, gradnät, projektion och utgivare.

Tabell 3. Lärdomar utav kapitel vilket utgör designprinciper till kravlistan

Kartan skall kunna förmedla

 generell beskrivning om kartan. (Titel, teckenförklaring, skala, gradnät, 

projektion, utgivare)
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4.2 Interaktionsdesign

För att en produkt skall vara enkel att använda är det viktigt att optimera 

användarupplevelsen. Genom att sätta sig in i aspekter hur en produkt upplevs

och värderas av användaren kan designen formas för att förbättra möjligheten 

att interagera med produkten och ge användaren den upplevelse de 

eftersträvar. Genom att definiera och följa dessa principer kan designen 

förbättras (Alben, 1996)

För att utvärdera en produkt kan man genom att definierade principer bryta 

ner en produkt för att analysera den. Genom detta kan man analysera 

användarens upplevelser samt om utvecklingsprocessen var effektiv och 

producerade en produkt som är anpassad mot sin målgrupp. (Dix, 2009)
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5 Oroville fallet

Krissituationen i Kalifornien började under januari och februari år 2017 med att

ett flertal kraftiga regnstormar vilket orsakade översvämningar på flera ställen.

Bland annat drabbades dammen i Oroville av risk för översvämning. Som 

respons för att hantera situationen valde man att öppna slussarna till 

vattenutsläppet. (California Government, 2017)

Den 7 februari drabbades betongrännan till vattenutsläppet för erosionsskador 

vilket lämnade ett stort hål i rännan. Därmed stängdes slussen av för att 

undersöka skadorna. Vattennivån fortsatte att öka inom dammen och även 

med slussen aktiverad igen så nådde den kritiska grader snabbare än väntat. 

Regeringen bestämmer att man ska förlita sig på det naturliga nödutsläppet 

som byggts till dammen, det vill säga att vattennivån rinner över kanten intill 

dammen och rinner ner i vattenflödet nedanför dammen. Den 11 februari 

börjar nödutsläppet gå i effekt. Dock efter granskning märks det att 

jordmarken eroderar snabbare än väntat vilket riskerade att betongväggen till 

nödutsläppet kunde skadas vilket kunde leda till katastrofalt ökat vattenflöde 

som inte kunde kontrolleras. Ett krisläge konstaterades och den 12 februari 

beordras invånarna nedanför dammen att evakuera från staden. Meddelandet 

passerades därefter vidare genom sociala medier samt övriga hjälpmedel som 

regeringen har tillgänglig. (Edmund G. Brown JR, 2017)

Utav det plötsliga beskedet om det hastigt påkomna nödläget så utbröt panik 

hos invånarna av. Enligt media uppstod flera incidenter av trafikstockning vilket

ledde till att massor av folk flydde från staden till fots utan ägodelar (Yuhas, 

2017, Feb 14)(Sulek. 2017, Feb 13). Information flödade från flera olika källor 

som nyhetskanaler och sociala medier vilket innebar olika direktiv till de 

evakuerande. Detta orsakade förvirring genom att informationen som spreds 

motsade varandra. Om rätt information hade kunnat delas på ett effektivare 

sätt så hade evakueringsprocessen kunnat ske smidigare med färre incidenter.
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Efter några timmar lyckas man få ner vattennivån så att den inte översteg 

gränsen för nödutsläppet. Tillsammans med hastiga reparationer av 

nödutsläppet och reducerat inflöde av regnvatten till dammen kunde läget 

stabiliseras temporärt. Den 14 februari korrigerades evakueringsordern och 

man lät folk återvända hem dock med uppmaning att faran inte var helt över 

än. Därefter har man fortsatt reparationer för att reparera skador från erosion 

och diverse spillror vid slussen och längs med vattenflödet nedanför dammen 

inför kommande stormar och regnperioder. 

5.1 Kriskommunikation

Vid händelsen vid Oroville dammen använde man sig av 4 primära sätt för att 

sprida officiell information.

 Genom regeringens webbsida 

 Genom sociala medier, bland annat Twitter och Facebook

 Genom ett inspelat meddelande som kunde nås via telefon 

 Genom direkt meddelande via sms/e-post

Därefter så tog andra nätverk över för att sprida informationen vidare. Detta 

stämmer överens med tidigare studier (Palen & Hughes, 2009)(Eriksson, 2014)

(Vieweg m.fl, 2009) Studierna har uppmärksammat sociala mediers ökade 

betydelse för att sprida vidare officiell information samt möjligheter att ta del 

av information från folk i närheten av händelsen. Exempelvis genom twitter 

kan online communitys snabbt formas genom retweets och hashtags, vilket i 

fallet för Oroville dammen gick under hashtaggen "#OrovilleSpillway", för att 

sammanställa information rörande krisen och sprida länkar till användbara 

resurser för krishantering. 

Tabell 4. Lärdomar utav kapitel vilket utgör designprinciper till kravlistan

Kartan skall vara formaterad för att 

 tillåta delning och spridning genom digitala och sociala medier.
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5.1.1 Kartor

Bild 5: Flood evacutation map (Butte Country, U.å),

Bild 6: Oroville Dam Inundation map (California Government, 2006/2016)

Under händelsen i Oroville så användes kartor som ett hjälpmedel för att 

underlätta evakueringsprocessen och för att minska skador genom att 

analysera vattenflöde efter regn eller om nödutsläppet skulle brista. 

Evakueringskartorna var designade genom att dela in områden i olika zoner 

utifrån boende där vardera karta medföljer information om evakueringsrutter 

för att kunna ta sig till en säker plats. Kartorna innehöll även riktlinjer hur man

kan få tag i mer information angående händelsen.

Tabell 5. Lärdomar utav kapitel vilket utgör designprinciper till kravlistan

Kartan skall kunna förmedla

 vilken evakueringszon tillhör användaren.

 vilken väg användaren bör ta för att evakuera från staden.

 alternativa tillvägagångssätt om användaren vill få tag i mer information
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6 Case: Bodens kommun

Inom Sverige arbetar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(förkortas MSB) med kommunerna för att tillsammans minska eventuella samt 

att förbättra beredskapen för eventuella kriser som kan uppstå med hjälp av 

lagar och riktlinjer. Under perioden 2014-2018 har man arbetat fokuserat för 

att förbättra systematiken som används till grund för kommunernas 

krisberedskap. (MSB, 2017)

Inom Bodens kommun har man i samband med lag (2006:544), "om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap", proaktivt tagit fram ett krisscenario utifrån om 

någon av dammarna ovanför staden skulle brista. Utifrån detta scenario har 

man tidigare framställt en broschyr med information rörande en sådan 

potentiell krissituation. Detta inkluderar vid evakuering utav staden samt 

vilken väg invånarna ska ta. Denna information presenteras endast via text 

och utan visuella hjälpmedel för att underlätta för användaren att förstå 

rutten. 

Tillsammans med det pågående förbättringsarbetet avser man att uppdatera 

deras scenarioplanering rörande dammhaveri. Detta för att se över olika 

möjligheter att uppdatera och förbättra deras krisberedskap.

Kommunen avser att deras information ska

 vara lätt att förstå.

 lämnas snabbt och regelbundet.

 vara tydlig och korrekt.

 ärlig och tillgänglig.
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Tabell 6. Utifrån Bodens Kommuns förhållanden anpassas kartan genom 

respektive designprinciper som tilläggs till kravlistan

Kartan skall anpassas för lokalt case för att

 visualisera nuvarande evakueringsrutter vid dammhaveri

 vara tydlig i fysisk och digital form

 kunna distribueras via webbsidan, sociala medier samt i pappersformat

Kommunikation med invånare inom kommunen sker via kommunens webbsida,

Facebook, kommunala appen och telefonväxel. Viktiga meddelanden kan även 

skickas via VMA för att snabbt informera invånare via deras telefoner. (Bodens 

kommun, 2016) 

Kommunen har anställda GIS-ingenjörer som hanterar deras kartdata och kan 

distribuera geografisk information via kartor etc till kommunens centrala 

krisledningsgrupp (CKL) samt övriga verksamheter vid behov. De använder sig 

av GIS4Web som är ett webbaserat kartstödsprogram grundat på ArcGIS som 

används sedan 2016 tillsammans med de närliggande kommunerna Luleå, 

Piteå och Älvsbyn. Programmet används för att enklare kunna distribuera 

information och möjliggöra samverkan mellan kommunerna. (Metria, 2016)

Tabell 7. Utifrån Bodens Kommuns förhållanden anpassas kartan genom 

respektive designprinciper som tilläggs till kravlistan

Kartan skall anpassas för lokalt case för att

 vara hanterbar via lokala system för uppdateringar (GIS4Web)

6.1 Intervjuer av lokalinvånare

Sex lokalinvånare inom Bodens Kommun har intervjuats för att få insikt i deras

nuvarande kunskap om krissituationer och vad de vill ha ut av en kriskarta. De

intervjufrågor som ställts lyder;
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1. Om du befinner dig i en krissituation, exempelvis om dammen brister och du 

behöver evakuera staden. Vet du då vad du skulle behöva göra?

2. Om kris uppkommer, vart skulle du söka för att få tag på mer information 
angående krissituationen och vad som bör göras?
3. Vad skulle du vilja ha ut av en karta med evakueringsinformation?
4. Vad för övrig information skulle du vilja ha nära till hands vid en evakuering?

Baserat på de intervjuer som utfördes finns antydan på begränsade kunskaper 

om vad som bör göras om en krissituation plötsligt skulle uppstå. Utifrån 

scenariot givet tycks de flesta gå på instinkt att ta sig bort från älven samt ta 

sig högre upp, exempelvis på ett närliggande berg. Utifrån ålder av de 

intervjuade tycks de äldre ha mer kunskap om hur situationen bör hanteras. 

I flertalet av fallen skulle de intervjuade uppsöka myndigheter så som kommun

eller polis för att försöka få tag i mer information. Detta stämmer överens med

tidigare studier om att folk eftersträvar främst information från officiella källor 

som de känner sig säkra med och därefter kan dela vidare (Palen & Hughes, 

2009). Social media benämns även om de primära vägarna att få tag i mer 

information vilket lägger vikt på att se till att informationen finns tillgänglig 

som officiell information där också.

Rörande de viktigaste aspekterna som de intervjuade skulle vilja ha ut av en 

karta benämns rekommenderad väg för evakuering, samlingsplatser samt vad 

de bör ta med sig som de framstående aspekterna. Även övrig information så 

som hur man kan förbereda sig för eventuella situationer och var man kan 

hitta mer information önskas framgå.

Tabell 8. Lärdomar utav intervjuer vilket utgör designprinciper till kravlistan

Kartan skall kunna förmedla

 övrig information som kan vara bra för situationen. (t.ex ev 

uppsamlingsplatser)
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7 Designprinciper

Utifrån tidigare teori och sekundär empiri har principer tagits fram som 

sammanställs som en grundläggande kravlista för designprocessen.

Tabell 9. Sammanställning av designprinciper från teori och annan empiri

1. Kartan skall kunna förmedla

1.1. generell beskrivning om kartan (Titel, teckenförklaring, skala, 

gradnät, projektion, utgivare)

1.2. vilken evakueringszon tillhör användaren.

1.3. vilken väg användaren bör ta för att evakuera från staden.

1.4. alternativa tillvägagångssätt om användaren vill få tag i mer 

information.

1.5. övrig information som kan vara bra för situationen. (t.ex ev 

uppsamlingsplatser)

2. Kartan skall vara designad för att

2.1. vara enkel och lättförståelig utan extern hjälp.

2.2. vara anpassad för färgblindhet.

2.3. använda sig av symbolik kopplad med korrekt betydelse.

2.4. minska informationsöverflöd genom generalisering.

3. Kartan skall vara formaterad för att tillåta

3.1. Delning och spridning genom digitala och sociala medier.

4. Kartan skall anpassas för lokalt case för att

4.1. visualisera nuvarande evakueringsrutter vid dammhaveri

4.2. vara tydlig i fysisk och digital form

4.3. kunna distribueras via webbsidan, digitala medier samt i utskrivet 

format

4.4. vara hanterbar via lokala system för uppdateringar (GIS4Web)
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8 Utveckling

8.1 Iteration 1

Till första iterationen så skapas en enklare karta för att kontrollera aspekter 

rörande kartframställandet och definiera ändringar inför nästa version.

8.1.1 Försett Data

För  denna studie  kommer  data  från  Bodens  Kommun att  användas  utifrån

deras förarbete rörande ett möjligt krisscenario om någon av vattendammarna

skulle  brista.  Detta  förarbete  inkluderar  information  om  bland  annat

evakueringszoner  och  tillhörande  evakueringsrutter  att  förses  utav  Bodens

kommun. Tillsammans med underlaget kommer informationen att visualiseras

utifrån designen som tagits fram.

Övriga geografiska data för kommunområdet hämtas via OpenStreetMap vilket

kommer  användas  som  grund  för  visualiseringsprocessen.  Data  från  OSM

använder  koordinatsystemet  WGS  1984.  För  att  formatera  de  data  som

hämtats  används  programmet  ArcGIS  som  verktyg  är  kompatibelt  med

kommunens system GIS4Web att hantera data mellan varandra.

8.1.2 Urval

Vad skall kartan beskriva

Eftersom allt inte kan rymmas på en karta behövs det att man definierar vad

kartan skall förmedla för information. Vad vi vill ha ut av denna karta är främst

de vägar som finns tillgängliga. 

All information som anses vara användbar samt efterfrågad kan dock inte visas

genom geografiska informationsmedel. Därmed måste kartan inkludera yta för

att kunna lagra övrig information.
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Med den ökade rollen hos sociala medier så som Facebook och Twitter är det

viktigt att kartan kan hänvisa till dem för att ta emot uppdaterad information

samt  öka  spridningsmöjligheter  och  därmed  öka  medvetenheten  om

situationen.

Även om sociala media har en styrka med sin snabbhet och spridningsförmåga

så lämpar sig inte alltid det för detaljerad information. Därmed avser kartan

även  att  hänvisa  till  ytterligare  info  via  Kommunens  hemsida  med

förebyggande information om sådana händelser.

8.1.3 Klassificering

Uppdelning utifrån tematisk information

Evakueringszoner – Bestämmer vilken evakueringsrutt som bör tas.

Evakueringsrutt – Väg som ska tas för att lämna staden.

Grundkarta – Minimalistisk grundkarta, fokus på övrig väg och kännetecken för

att navigera enklare.

8.1.4 Generalisering

Förenkling utav grafiska återgivningen

För att underlätta möjligheten för användaren att ögonblickligen uppfatta den

nödvändiga  informationen  så  behöver  kartan  vara  extra  tydlig.  Genom

generalisering  väljer  vi  att  avlägsna  information  som  är  överflödig  för

situationen för att kunna lyfta fram det som kartan behöver förmedla. Detta

ger oss en minimalistisk karta som endast visar det nödvändiga.

De geografiska data kommer därmed att  formas om för att  tydliggöra den

evakueringsrutt som ska förmedlas. För att kunna underlätta med navigation

måste kartan  fortfarande kunna kopplas  till  verkligheten vilket  därmed ska

behållas  skalenlig.  Information  som närliggande  vägar  och  kännetecknande

byggnader  kommer  därmed  att  behållas  men  kommer  att  skalas  av  utav

detaljer. 
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8.1.5 Symbolisering

Hantering utav detaljerade kartografiska element

Symboliseringen kommer att anpassas för att undvika konflikter med Wares

(2012)  fyra  aspekter  angående  informationsuppfattning.  För  att  maximera

förståelse kommer symboler från lantmäteriets webbsida att användas. Utöver

det  kommer  även  delvis  engelsk  textsättning  att  användas  för  att

informationen skall kunna nå turister med kulturella skillnader som inte kan

läsa det svenska språket.

Kollektionen av färgpigmenten utav Wong (2011) kommer att  användas till

kartan för att anpassa färgvalet färgblindhet som handikapp. 

8.1.6 Resultat

Bild 7. Evakueringskarta av Bodens Kommun från första iterationen.
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8.2 Iteration 2

Utifrån upplevelser och feedback ifrån framställningen av första iterationens 

karta skapas en fullskalig karta med alla relevanta detaljer. Iterationen grundar

sig på tidigare information med tillhörande ändringar.

8.2.1 Försett data

Den data från Open Street Map som användes till kartan innehåller många 

detaljer som kan filtreras. Däremot uppstår svårigheter med att framställa en 

översiktsvänlig grundkarta med kännetecknande omgivning som är enkel att 

förstå.

För att etablera en tydligare grundkarta kompletteras kartan med data från 

Lantmäteriets Översiktskarta. Geografiska data konverteras från WGS 1984 till 

SWEREF 99 vilket har högre exakthet på lokal nivå och är kompatibelt med 

data från Lantmäteriet

8.2.2 Generalisering

För att inkludera alla zoner och samlingsplatser behövs kartan skalas upp. 

Detta innebär att ytterligare generalisering behövs så att kartan behålls tydlig.

Med en karta på högre skala måste ytterligare generalisering utföras. En 

detaljvy läggs till för att underlätta navigation vid centrum och tydligare se 

uppdelning utav zonerna.

8.2.3 Symbolisering

Effekten av att använda transparens tillsammans med Wongs färgspektrum är 

inte beskrivet, men då detta leder till att färger blandar sig lättare med 

varandra riskerar det att uppstå otydligheter för den färgblinda målgruppen.

Symbolisering sker som tidigare med hjälp av färgerna framtagna av Wong 

(2011) fast utan transparenta effekter. Med den ökade skalan på kartan läggs 

ytterligare kännetecken till i form av stadsnamn och vattendrag för ökad 

tydlighet.
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8.2.4 Resultat

Bild 8. Evakueringskarta av Bodens Kommun från andra iterationen.
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9 Utvärdering

Utvärderingen av kartan kommer att utföras via heuristiks analys. Detta 

innebär att analysen struktureras runt de designprinciper som tidigare tagits 

fram och använts som underlag till designen utav kartan (Dix, 2009). Utifrån 

designprinciperna kommer observationer att samlas in från testpersoner för att

undersöka huruvida varje princip upplevs ha påverkat kartan. Därefter som 

slutsats konstateras det om ändringar inom designprinciperna behövs göras 

som svar på observationerna. 

1.1. Kartan skall kunna förmedla generell beskrivning om kartan (Titel,

teckenförklaring, skala, gradnät, projektion, utgivare)

Utifrån observationer uppges det vara tveksamt om kartans syfte hade varit 

förståelig utan titel och teckenförklaring. Skalan uppges vara uppskattad för 

att döma transporttid för evakuering. Endast ett personnamn som utgivare 

säger inte mycket om kartan är pålitlig eller inte och bör därmed kopplas till en

organisation. Gradnätet och projektion har endast administrativa egenskaper. 

Att ha dem med på kartan leder främst till förvirring hos invånarna. Datum för 

att bekräfta att kartan är uppdaterad uppges viktigt att ha.

Tabell 10. Ändring utav designprincip 1.1 utifrån observationer

Kartan skall kunna förmedla

 generell beskrivning om kartan (Titel, teckenförklaring, skala, utgivare,

uppdateringsdatum)

1.2. Kartan skall kunna förmedla vilken evakueringszon tillhör 

användaren.

Kartan uppges inte vara tydlig nog för en oerfaren kartläsare att enkelt 

orientera sig själv på kartan. Detaljkartan underlättar för att tydligare se var 

gränserna går mellan zonerna. Följande iterationer behöver tydligare 

kännetecken behövs för att hjälpa användarna att hitta igen sig själva.
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1.3. Kartan skall kunna förmedla vilken väg användaren bör ta för att 

evakuera från staden. 

Detaljkartan uppges av intervjuade att inte ge mycket navigationshjälp för att 

ta sig ut ur staden. Detta är ett resultat utav det begränsade färgvalet gör att 

evakueringsrutten inte syns inom evakueringszonen. Annan information måste 

delges via annan symbolism för att öka tydligheten, så som ökad tjocklek för 

att lyfta fram huvudvägarna till nästa iteration.

1.4. Kartan skall kunna förmedla alternativa tillvägagångssätt om 

användaren vill få tag i mer information.

Direkta länkar är något som inte är vidare effektivt om materialet inte läses via

elektroniskt material. En enkel URL kod kan skrivas in i en mobiltelefon för att 

få åtkomst till situationen men detta är väldigt klumpigt och kan vara 

problematiskt vid en krissituation vilket försätter de flesta i panik och allvarlig 

stress. Ett hjälpmedel behövs för att brygga de fysiska kartorna med de 

digitala verktygen. Ett exempel kan vara att integrera QR-koder inom kartan 

vilket tillåter enkel åtkomst till länkar för alternativa vyer och ljudfiler för 

inspelad förklaring genom att scanna dem via kameran på mobiltelefonen.

Tabell 11. Ny designprincip (2.5) framtagen som svar på observationer

Kartan skall vara designad för att

 tillåta användning av olika digitala hjälpmedel för enklare åtkomst av

detaljerad information

1.5. Kartan skall kunna förmedla övrig information som kan vara bra 

för situationen. (t.ex ev uppsamlingsplatser)

De angivna uppsamlingsplatserna är tydliga att förstå på kartan för testarna, 

men som invånare hade de velat veta mer om samlingsplatserna de ska till och

området runt omkring. Varpå detta kan vara användbart bör dock ytterligare 

innehåll övervägas försiktigt för att undvika informationsöverflöd. 

2.1. Kartan skall vara designad för att vara enkel och lättförståelig 
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utan extern hjälp.

I nuvarande iteration är kartan inte tydlig nog för att vara förståelig på utifrån 

en snabb överblick. En av testpersonerna tog sig över en minut för att kolla på 

kartan utan helt förstå sig på allt innehåll. Ytterligare iterationer kan förbättra 

detta genom att minska onödiga detaljer genom mer generalisering.

2.2. Kartan skall vara designad för att vara anpassad för färgblindhet. 

Kartan använder sig av färgpaletten Wong (2011) anpassade färger för 

färgblindhet. Ingen av testarna uppges vara färgblind vilket gör det svårt att 

bekräfta påståendet. Däremot uppges den begränsade färgpaletten orsaka 

svårigheter att förstå informationen som presenteras. Ytterligare kännetecken 

måste användas utöver färgval för att göra informationen tydligare och mer 

distinkt.

Tabell 12. Ändring utav designprincip 2.2 utifrån observationer

Kartan skall vara designad för att

 vara anpassad för färgblindhet. (genom färgval och varierande mönster

och tjocklek.

2.3.  Kartan  skall  vara  designad  för  att  använda  sig  av  symbolik

kopplad med korrekt betydelse.

Grundkartans färgbas uppges av testpersonerna att vara tydlig att förstå. 

Detsamma gäller symbolerna som används för samlingsplatserna och 

städerna. 

2.4. Kartan skall vara designad för att minska informationsöverflöd 

genom generalisering.

Många av de övriga vägarna uppges vara överflödiga och främst gör kartan 

mer svår att förstå. Varpå mindre vägar redan har tagits bort har flera övriga 

vägar inkluderats. Dessa inkluderades för att öka antalet kännetecken t.ex 

vägar man passerar när man närmar sig avfarten eller för alternativa vägar vid

oförutsägbara händelser. Dessa kan dock ytterligare generaliseras för att göra 
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plats åt andra typer av kännetecken som är tydligare och mer användbara.

3.1. Kartan skall vara formaterad för att tillåta delning och spridning

genom digitala och sociala medier.

Kartan är formaterad efter ett A4 format vilket gör den funktionell för utskrift

och via mobiltelefoner utan problem.

4.1. Kartan skall anpassas för lokalt case för att visualisera nuvarande

evakueringsrutter vid dammhaveri.

De nuvarande evakueringsrutterna visas begripligt för att se hur invånarna ska

ta sig in på E4 mot Kalix. Däremot inom zonerna är vägarna för svåra att se.

4.2. Kartan skall anpassas för lokalt case för att vara tydlig i fysisk och

digital form 

Kartan  är  skalad enligt  ett  A4 vilket  tillåter  den att  enkelt  skrivas  ut  utan

formateringsproblem.

4.3. Kartan skall anpassas för lokalt case för att kunna distribueras via

webbsidan, digitala medier samt i utskrivet format

De data  som extraherats  genom ArcGIS  hanteras  lämpligast  bäst  via  PDF

format  vilket  tillåter  enkel  nerladdning.  Även  simpla  bildformat  som  PNG

fungerar för användande men leder till kvalitetsförluster vid inzoomning samt

ej funktionella länkar.

4.4. Kartan skall  anpassas för lokalt case för att vara hanterbar via

lokala system för uppdateringar (GIS4Web)

Kartan har hanterats genom ArcGIS vilket GIS4Web grundar sig på. Därmed

kan all data hanteras genom GIS4Web för vidare arbete.
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9.1 Sammanställning

Att försöka rymma alla navigationsmöjligheter på en karta leder till överflöd av

information. Detta leder till sin tur svårigheter då mängden onödig information

kan  enligt  Ware  (2012)  påverka  människans  visuella  uppfattningsförmåga

negativt, närmare specifikt människans möjlighet att ögonblickligen uppfatta

information.  Att  dela  upp  kartan  till  en  separat  karta  för  vardera

evakueringszon tillåter bättre möjligheter att påverka data transformationerna

för att tillåta att rätt information kan tas upp enklare. Detta kan göras genom

att  bland annat  ändra på kartans fokuspunkt  för  att  mer centrera relevant

information. Kartuppdelningen tillåter även mer anpassad färgkodning vilket

förbättrar tydligheter vad som är rätt information.

Problem som kan upplevas med detta är att det inte längre är en "definitiv"

karta med evakueringsinformation. Även om en krisdrabbad hittar  en karta

betyder det att det inte nödvändigtvis är rätt karta. Om kartorna "paketeras"

tillsammans  kan  problemet  undvikas  till  viss  del,  men  problemet  om

informationsöverflöd återkommer därmed till  viss del.  Elektroniska lösningar

kan möjligen hänvisa till respektive karta om det visar sig man har fel karta

men detta fungerar sämre för papperskartor.

Möjligheten att zooma in och anpassa kartorna på hand för önskad information

är en stor förlust för utskrivna kartor. Även kartor som anpassats för utskrift

förlorar mycket av detta inom designvalen som tas för att öka klarheten hos

kartan  och  behålla  den  enkel  att  förstå.  En  teknologisk  lösning  som  kan

förenkla situationen är QR-koder. Dessa kan direkt scannas via mobiltelefonens

kamera som därefter tar en direkt till innehållet. Genom detta kan en generell

karta  presenteras  väldigt  tydlig  och  ytlig  men  även  tillåta  användarna  att

djupdyka  i  detaljerad  information  utan  att  riskera  informationsöverflöd.

Exempelvis alternativa kartvyer eller förberedande info om kriser.
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9.2 Uppdaterade Designprinciper

Tabell 13. Sammanställda designprinciper efter revideringar utförda vid 

utvärdering av kartprototypen

1. Kartan skall kunna förmedla

1.1. generell  beskrivning  om  kartan  (Titel,  teckenförklaring,  skala,

utgivare, uppdateringsdatum)

1.2. vilken evakueringszon tillhör användaren.

1.3. vilken väg användaren bör ta för att evakuera från staden.

1.4. alternativa  tillvägagångssätt  om  användaren  vill  få  tag  i  mer

information.

1.5. övrig  information  som  kan  vara  bra  för  situationen.  (t.ex  ev

uppsamlingsplatser)

2. Kartan skall vara designad för att

2.1. vara enkel och lättförståelig utan extern hjälp.

2.2. vara  anpassad  för  färgblindhet.  (genom färgval  och  varierande

mönster och tjocklek.

2.3. använda sig av symbolik kopplad med korrekt betydelse.

2.4. minska informationsöverflöd genom generalisering.

2.5. tillåta användning av olika digitala hjälpmedel för enklare åtkomst

av detaljerad information.

3. Kartan skall vara formaterad för att tillåta

3.1. Delning och spridning genom digitala och sociala medier.

4. Kartan skall anpassas för lokalt case för att

4.1. visualisera nuvarande evakueringsrutter vid dammhaveri

4.2. vara tydlig i fysisk och digital form

4.3. kunna distribueras via webbsidan, digitala medier samt i utskrivet

format

4.4. vara hanterbar via lokala system för uppdateringar 
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10 Slutsats

Kartor är ett kraftigt och effektivt media för att kunna förmedla information till

grupperna de är anpassade för. Jämfört med tekniken hos de digitala kartorna

så lider dock de pappersanpassade kartorna av begränsningar där de endast

kan presentera ytlig information. Försöker papperskartan presentera för många

saker  riskerar  man  informationsöverflöd  vilket  istället  gör  all  information

otydlig och kartan svår att förstå. Genom att integrera elektroniska lösningar

kan användarna interagera med kartorna för att ge anpassad information för

behovet vilket är viktigt vid krissituationer.

De designprinciper som tagits fram täcker grundläggande aspekter som bör tas

med i en karta anpassad för krissituationer (se tabell 13). Designprinciperna

utgår utifrån insamlad teori och empiri och testats för att uppnå vetenskaplig

grund. Utifrån observationer från de utförda testerna har designprinciper 1.1

och 2.2 reviderats och designprincip 2.5 tillagts. 

I  nuvarande  form  finns  det  fortfarande  aspekter  som  inte  berörs  utav

designprinciperna och bör därmed endast användas som stöd till framtagande

av kartor.  Ytterligare  iterationer  behövs  för  att  samla in  aspekter  som gör

underlaget bättre och mer komplett för att ge fullt stöd för aspekter som inte

täcks utav nuvarande grund.

Prototypen har samlat på sig underlag från observationer av prototypen som

kan tyda på att endast designprinciper inte är tillräckligt för att kunna vägleda

framtagning  av  enkla  kartor  lämpade  för  invånare  i  krissituationer  så  som

evakueringar.  Ett  propert  ramverk  bör  etableras  för  att  ta  vara  på

designprinciperna för  att  skapa anpassade kartor  som uppnår  hög kvalitet.

Detta är något som kräver vidare forskning för att etablera.

De ytterligare aspekter som tagits fram så som balans av hjälpande aspekter

och informationsöverflöd samt hur övergång mellan fysiska kartor till digitala

hjälpmedel är saker som måste överses vid vidare iterationer.
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Tabell 14. Sammanställning utifrån forskningsfrågorna

Hur  bör  den  kartografiska  designen  formas  för  att  lämpa  sig  för

krishantering?

- form på grundkarta

Designprincip:  1.1,  2.1,

2.2, 2.4, 3.1, 4.2

En grundkarta avsedd för kriser som kräver 

evakuering bör hållas minimalistisk genom 

generalisering för att minimera 

informationsöverflöd. Kartan behöver endast vara 

detaljerad nog för att användarna ska känna igen 

vart de befinner sig.

- val av detaljer (färger,

symboler)

Designprincip:  1.2,  1.3,

1.5,  2.1,  2.2,  2.3,  2.4,

4.1

Färger anpassade för färgblindhet kan tillåta 

informationen att nå ut till flera personer, men vid 

arbete med begränsat färgspektra måste aktsamhet

tas så att informationen som ska förmedlas inte blir 

för otydlig för andra grupper. 

Symbolik för stadsnamn och samlingsplatser 

används för att hjälpa användarna att identifiera 

kartans position och mål utifrån kännetecken.

- vilka detaljer uppfattas

först?

Designprincip:  1.1,  1.2,

1.3, 2.1, 2,4, 4.1, 4.2

För att kunna förstå vad informationen som visas 

betyder behöver användaren dras till kontext. 

Därmed måste kartan ha en titel samt designas så 

att den är enkel och lättförståelig utan externa 

hjälpmedel.

För att undvika distraktioner och 

informationsöverflöd designas kartan efter 

kartografisk design. Detta för att minska motstånd 

mot alternativa betydelser genom rätt färg och 

symbolval som har likheter med andra kartor. Där 

genom stärks den ögonblickliga 

uppfattningsförmågan av informationen samt gör 

den enklare att förstå.
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- vilken information skall

förmedlas?

Designprincip:  1.2,  1.3,

1.4, 1.5, 2.2, 4.1

För en evakuering behöver användarna identifiera 

evakueringszonen de tillhör och respektive rutt 

(olika utfarter ur stadskärnan) som bör tas vid 

evakueringen. Genom tydliga zoner med tillhörande 

vägar kan användaren tillsammans med 

teckenförklaringen ges kontext åt den viktiga 

informationen som finns med på kartan. Engelska 

används med hänsyn för att hantera skillnader inom

kultur och göra informationen tillgänglig till alla.

Hur  kan  kartorna  anpassas  och  presenteras  för  att  vara  lätt

tillgängliga vid en krissituation?

-format/delningsförmåga

Designprincip:  2.5,  3.1,

4.2, 4.3, 4.4

Kartan är anpassad för A4 storlek vilket gör den 

vänlig för läsning via utskrivet papper samt via 

mobiltelefonen. Kartan kan göras tillgänglig via 

bildformat samt PDF vilket tillåter enkel delning via 

sociala medier. 
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11 Reflektion

Att ta vara på alla aspekter som kan påverka intagandet av information är inte

enkelt.  Det  finns  ytterligare  aspekter  rörande  hur  människor  uppfattar

information samt hur kartan som media kan användas för bättre interaktion

som inte omfattades av denna studie. Alla aspekter kan dock inte tas hänsyn

till samtidigt. Det finns andra varianter av färgblindhet som är mindre vanliga,

men existerar i tillräckligt skala att det kan behövas ge hänsyn till. Det finns

även dem som inte kan se några pigment alls vilket gör det ytterligare svårare

att  anpassa.  Ett  elektronisk  utgåva  kan  anpassas  för  detta  genom  olika

färglager som kan justeras vid behov. Det finns även ytterligare synsvårigheter

som kan göra det näst intill omöjligt för att ta in informationen från kartan. För

de  som har  extrema  synsvårigheter  kan  eventuella  hjälpmedel  som digital

röstuppläsning användas.

Något  som  jag  inte  berört  rörande  sociala  medier  är  hur  de  bidrar  med

redundans. Exempelvis om en krissituation skulle slå ut kommunala hemsidan.

Sidor  så  som Facebook  och  twitter  erbjuder  en  annan  väg  att  hålla  uppe

officiell kommunikation även fast möjligheten att använda officiella sidan har

tappats. Även hjälpmedel så som kartor kan göras tillgängliga för åtkomst på

liknande sätt. Detta är även ett argument mot att hantera kommunala servrar

så att de inte påverkas via en lokal händelse. Detta kan göras via exempelvis

cloud baserade servrar.
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Appendix. Axplock av Intervjuer

1. Om du befinner dig i en krissituation, exempelvis om dammen brister och 

du behöver evakuera staden. Vet du då vad du skulle behöva göra?

2. Om kris uppkommer, vart skulle du söka för att få tag på mer information 

angående krissituationen och vad som bör göras?

3. Vad skulle du vilja ha ut av en karta med evakueringsinformation?

4. Vad för övrig information skulle du vilja ha nära till hands vid en 
evakuering?



Kvinna – Medelålders

1. Nej och jag skulle antagligen panika och ha svårt att hitta information om 
det inte är extremt tydligt. 
2. Jag skulle kolla på kommunens hemsida och på dagstidning elc eller polis
3. Tydlig instruktion om säkra vägar ut ur stan, vart samlingspunkter finns och 
vad jag behöver ha med mig hemifrån
4. Om vägarna är öppna och körbara eller om jag ska undvika någon utfart. 
Kort lista med saker. legitimation, konserver varma kläder för ett par dagar, ha 
alltid en dunk bensin i bilen om det blir en kris kan det bli svårt att komma åt 
en bensinmack

Kvinna – Pensionär

1. Jo, jag skulle fara antingen mot västerbotten eller ta mig upp på närmaste 
bergstopp. Jag har en broschyr i städskåpet med krisinformation vad som ska 
göras som kan hjälpa mig ytterligare.
2. Jag skulle slå på radion eller tvn för att få reda på mer information, är det 
strömlöst får man kolla med sitt pappersinformation. Annars skulle jag förlita 
mig på mitt förnuft.
3. En karta som anger flera olika vägar, på grund av trafikstoppningar. Skulle 
även vela veta vars det finns bensinstationer eller andra depåer där man kan 
få tag i bränsle, batterier och annat praktiskt.
4. Hur jag ska få veta mer vad som hänt, vad som de planerar för åtgärder, 
hur länge det tar för vågen och andra statusuppdateringar.

Man – Ungdom

1.Nae, har ingen aning vad som rekommenderas. Skulle satsa på att försöka ta
mig bort från Luleåälven som start. 
2. Först skulle jag kolla Facebook då det brukar vara snabbaste vägen för 
information. Hittar jag inget där skulle jag försöka en snabb google sökning för
allmän info.
3. Ja främst vill man ju veta vars man ska ta vägen för att ta sig undan 
riskområdet. Navigationshjälp vore ju bra.
4. Vad man bör ta med vore bra att få veta. Även bra om man kan få någon 
hint vars man kan hitta mer information angående händelsen.



Man – Pensionär

1. Vet du då vad du skulle behöva göra? Ja jag måste fara ut mot smedsbyn 
och ta mig mot kalix. Har att göra med jag måste ta mig högre, kan inte fara 
mot luleå hållet.
2. Vi har haft en "A5 historia" om information om dammen brister hemma där 
det står vad man skulle göra. Därefter kan bero på hur jag får veta om 
situationen i första taget.
3. Av en geografisk karta skulle jag vilja ha ut vilka är de bästa vägarna och 
alternativa vägar om vägarna skulle vara blockerade. även om de större 
vägarna hur körstatus är då riskerna är större där för trafikstopp.
4. Vad tar emot oss när vi kommer fram? organisation/lösning som har 
möjlighet att serva med mat och annat då man inte hinner få med sig så 
mycket med sig

Man – Ungdom

1. Nej ingen aning
2. Slå på Tvn
3. Vart ska jag åka? Går det bussar?
4. Får jag ta med min hund?

Kvinna – Ungdom

1. Jag skulle ringa polisen? 
2. Jag skulle slå på radion tror jag och kolla nyhetsapp som nsd o kuriren på 
webben
3. Jag skulle vara så rädd så jag skulle behöva en GPS som sa ”sväng vänster 
när du kommer till korsningen”.
4. Vet inte
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