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Förord 
 
Detta examensarbete skrevs av Anna Nilsson och Waqas Sheiakh under studietiden på det 
systemvetenskapliga programmet vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Idén för detta arbete fann vi när myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade 
ut broschyren “Om krisen eller kriget kommer”. I denna läste vi bland annat om flyglarm, och 
vidare om skyddsrum. I samband med denna läsning uppkom tankarna och  diskussionen: Vi har 
inte en aning om hur dessa larm lät innan vi läste om dem, vet de flesta om detta eller inte? Är 
det förväntat att vi, civilbefolkningen, ska veta om detta? Och vart är våra närmaste skyddsrum? 
Detta var ju faktiskt livsviktigt att ta reda på.  
 
Vi började då tänka att det måste finnas ett lättare sätt att meddela civilbefolkningen än att de ska 
lära sig vad larmen betyder och vart skyddsrummen finns belägna - för tänk om jag inte befinner 
mig vid det skyddsrum jag känner till vid det tillfälle en kris skulle ske, vad gör jag då? Därmed 
föddes idén att göra ett examensarbete om hur kriskommunikation bättre kan föras. 
 
Vi vill framföra ett tack till personer som har hjälpt oss att genomföra detta arbete: 
 
Tack till Jonny Halvarsson och Thomas Regemalm på Luleå kommun för att ha intresserat sig av 
problemet samt diskuterat det med oss. 
 
Vi vill tacka alla våra respondenter för att ha tagit sig tid till att testa vår artefakt, besvarat våra 
intervjufrågor samt ha gett oss feedback så att vi kunde skapa den bästa möjliga artefakten. 
 
Vi vill framföra ett särskilt stort tack till våra handledare Lars Furberg och Anna Ståhlbröst för 
deras fina och viktiga handledning i detta examensarbete, ni gav oss förutsättningarna för att 
göra ett så bra arbete som möjligt. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
Sammanfattning 
 
Det finns en stor kunskapsbrist hos Sveriges civilbefolkning gällande utomhussirener och vilka 
tillhörande skyddsåtgärder som finns med dessa. I Sverige finns det skyddsrum för en stor 
majoritet av invånarna och det ska byggas ännu fler, men det är endast en minoritet som vet vart 
dessa finns, eller när de ska tas i bruk. Trots att det har talats mer om säkerhetshot runtom i 
Europa den senaste tiden så är denna kunskapsbrist fortfarande stor. Det finns en svårighet med 
att göra människor intresserade av förebyggande åtgärder för kriser vilket innebär att det behövs 
en annan åtgärd för att nå fram till människorna.  
 
Syftet med uppsatsen är att identifiera designprinciper för en digital kriskommunikationslösning 
som hjälper civilbefolkningen att förstå ett befintligt hot och dess tillhörande skyddsåtgärd samt 
hur denna åtgärd kan vidtas. Dessa designprinciper ska sedan utgöra grund för design av en 
digital lösning som är tillgänglig, enkel och tydlig att använda.  
 
För att åstadkomma detta så använder vi oss utav Design Science Research där vi tar fram en 
artefakt i form utav en design mockup som är baserad på de existerande designprinciperna som 
finns inom kriskommunikation med hänsyn till hur människor reagerar. Genom att utvärdera 
denna artefakt så får vi fram nya designprinciper som behövs för att kunna föra en lyckad 
kriskommunikation till befolkningen.  
 
Tillsammans med principerna vi baserade vår artefakt på, med de designprinciper vi har lyckats 
ta fram efter att respondenter har testat och utvärderat artefakten så blev detta resultatet för hur 
kriskommunikationen kan föras digitalt på ett effektivt och tillitsfullt sätt. Denna samling av 
designprinciper är även något som kan fortsätta att byggas vidare för att få en djupare förståelse 
eller gå in djupare på detaljer kring designen och informationen som bör förmedlas.  
 
Nyckelord: Kriskommunikation, designprinciper, skyddsrum, flyglarm, luftangrepp, CBS, GIS, 
Internet.  
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1. Introduktion 
Detta avsnitt presenterar bakgrunden och problemområdet som vår studie behandlar. Avsnittet avslutas 
med syftet och frågeställningen som vi ställer oss i detta arbete.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Sverige ses ofta som ett tryggt land att bo i där säkerheten för det mesta är hög. Däremot har det 
på sistone pratats mer om landets säkerhet då det sker mer säkerhetshot i Europa och däribland 
även Sverige. Sannolikheten är höjd för att Sverige i framtiden skulle kunna utsättas för militär 
påtryckning, vilket kan vara en anledning till fördjupade försvarssamarbeten mellan nordiska 
länder (Dellham, 2016). På grund av att det internationella säkerhetsläget har försämrats runt om 
i världen och i Sveriges närområde så vill Sverige öka medborgarnas beredskap genom att 
uppmärksamma säkerhetsfrågan. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har 
t.ex. skickat ut broschyren “Om krisen eller kriget kommer”, utöver det så anordnar de även 
krisberedskapsveckor tillsammans med bl.a. kommuner för att öka beredskapen hos individen. 
Ifall en krissituation skulle uppstå så finns det nämligen ett stort ansvar hos individerna att själva 
kunna klara av situationen genom deras kunskap (Ljungberg, 2017).  
 
En kris kan innebära många olika händelser men gemensamt är att det påverkar och stör 
vardagssamhällets rutiner och där grundläggande värden och funktioner blir hotade (Andreasson, 
Ghersetti, Petersson, Rolandson, Rösæg & Westlund, 2017). Gällande kriser som är en fara för 
nationen så brukar det sätta en stark tidspress utifrån att händelserna är överraskande och hotfulla 
samt geografiskt omfattande (Eriksson, 2009). 
 
De säkerhetshot som anses rimliga att ske är exempelvis cyberattacker, terrorism, smittsamma 
sjukdomar, sabotage mot essentiell infrastruktur samt militära angrepp/konflikter (DinSäkerhet, 
2018). Gemensamt för alla säkerhetshot är att det öppnas en lucka för kriskommunikationen att 
föras. Kriskommunikation kan ske genom olika medier, bl.a. genom traditionella medier som TV 
och radio, men även genom mer moderna och digitala kanaler som sociala medier, webbnyheter, 
applikationer etc (Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti & Johansson, 2016). Vid allvarliga händelser 
används utomhuslarm som t ex VMA, beredskapslarm och flyglarm, där man ska agera olika 
beroende på larmtyp. Vid händelse av krig eller luftangrepp så kommer flyglarm att sändas ut 
genom sirener vilket innebär att du omedelbart ska söka skydd i ett skyddsrum eller annat säkert 
utrymme. Ingen person tillhör ett specifikt skyddsrum utan alla ska ta sig till det närmaste 
skyddsrummet (DinSäkerhet, 2018). Skyddsrummen är till för att skydda civilbefolkningen i 
händelse av krig (Johansson, 2004). Skyddet som dessa rum kan ge är mot t.ex. bränder, stötvåg, 
massförstörelsevapen och joniserande strålning. I takt med att Sveriges befolkning har ökat så 
finns det idag skyddsrumsplatser för cirka 70 % av landets invånare (Larsson & Denward, 2017).  
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1.2 Problemformulering 
 
Kunskapen som krävs för att kunna ta sitt ansvar och vara förberedd inför krissituationer saknas 
hos många svenskar. I en undersökning med 199 utav 290 svenska kommuners 
beredskapssamordnare så tror bara cirka 30 % utav dem att medborgarna vet vad utomhuslarmet 
innebär, och bara 20 % av samordnare tror att medborgarna vet vilka kanaler som de ska vända 
sig till för mer information  (Asp, 2015). Kännedomen kring vad VMA larmsignalerna innebär 
varierar stort, där vissa har mycket bra koll på det medan andra tror det kan vara ett skämt men 
förlitar sig på att Internet kan berätta mer om det (Ljungberg, 2017). Även Flodin (1999) menar 
att människors kunskap om VMA och larmsignaler samt åtgärder vid dessa är begränsad.  
 
Exempel på att kunskaperna gällande larmsignaler är låg, är bl.a. när SOS alarm av misstag satte 
igång ett ljudlarm i Stockholm som används för VMA. Följden till misstaget var att 
informationskanaler hos SOS-alarm, MSB och polisen överbelastades. MSB’s utredning som 
följde efter händelsen visade att kunskapen kring VMA inte är tillräcklig hos den allmänna 
befolkningen. MSB kommer vidare att arbeta med förbättring om kunskapen för VMA systemet 
och de ljudsignaler som används (VMA, Faran över, Flyglarm & Beredskapslarm). Vidare 
försöker även bland annat MSB och SOS att förbättra deras hemsidor så att de ska vara tåligare 
vid belastning (Andersson, 2019).  
 
När det kommer till fallet då skyddsrum kommer till användning så finns det ett visst dilemma. I 
dagsläget har Sverige skyddsrum för 7 miljoner invånare, men det är väldigt få personer som vet 
var dessa skyddsrum finns. Denna kunskapsbrist om var skyddsrummen finns behöver fyllas för 
att skyddsrummens lokalisering och kännedom ska öka, vilket även leder till att fler kan använda 
skyddsrummen vid krigshot.  
 
Ett exempel på en undersökning gjord på 690 personer resulterade i att bara 21 % visste var 
deras närmaste skyddsrum fanns i förhållande till dess bostad (Cleverby & Bystedt, 2016). Detta 
innebär i teorin att cirka 2 miljoner svenskar vet var skyddsrummen finns då det i dag bor cirka 
10 miljoner personer i Sverige. Ifall man går enligt den teorin så innebär det att majoriteten av 
skyddsrumsplatserna kommer vara tomma då många inte vet var de ska ta vägen för att komma 
till dem. På grund av oroligare tider så planeras det nu att det ska byggas fler skyddsrum (MSB, 
2017) men dilemmat med att många inte vet var de finns återstår trots det. 
 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap själva så menar de att det är vanligt att 
befolkningen i Sverige inte är medvetna om var deras närmaste skyddsrum finns. I vissa tidigare 
undersökningar har det framkommit att det kan röra sig om cirka 25 % av befolkningen som vet 
var civilbefolkningens närmaste skyddsrum finns (Klinga, 2017). Att det är få som känner till var 
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skyddsrummen är lokaliserade är inte unikt för Sverige. Det finns inte många vetenskapliga 
källor som har utrett detta, men det kan ses som ett “allmänt problem”. En undersökning gjord av 
en myndighet i Seoul år 2002 visade att 74 % av all befolkning inte visste var deras närmaste 
skyddsrum fanns (Smith, 2017). Även i Norge menar Per-Kristen Brekke, assisterande direktör 
för DSB (Direktoratet för civilskydd och beredskapsplanering) att det är många som inte vet var 
skyddsrummen finns, och att detta är något som myndigheter måste ta tag i då de anar att 
människor idag inte medvetet tänker på säkerhet och skydd (Strømsted, 2017).  
 
I dagsläget så finns det skyddsrumskartor på Internet för att kunna ta reda på vart skyddsrummen 
finns. Enligt teorier så visar det sig dock att det är svårt att få individer intresserade av 
förebyggande åtgärder för kriser (Flodin, 1999). Detta kan även stämma i och med tidigare 
nämnda undersökning där enbart 21 % visste vart skyddsrummet närmast dess bostad fanns. Det 
Flodin säger indikerar att det behöver finnas något mer utöver förebyggande åtgärder då dessa 
inte är lika mottagliga hos befolkningen, för att människorna ska kunna få den information de 
behöver vid en krissituation. 
 
 
1.3 Syfte & frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att identifiera designprinciper för en digital kriskommunikationslösning 
som hjälper civilbefolkningen att förstå ett befintligt hot och dess tillhörande skyddsåtgärd samt 
hur denna åtgärd kan vidtas. Dessa designprinciper ska sedan utgöra grund för design av en 
digital lösning som är tillgänglig, enkel och tydlig att använda.  
 
Frågeställningar som har undersökts i detta arbete är: 

● Hur kan kriskommunikation designas för att den ska vara tillgänglig för hela 
civilbefolkningen? 

● Hur kan kriskommunikation designas för att civilbefolkningen ska förstå att de ska samt 
när de ska bege sig till närmaste skyddsrum? 

● Hur kan skyddsrummets belägenhet visas digitalt? 
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1.5 Avgränsning 
 
Vårt arbete är inte begränsat till ett visst geografiskt område eller en viss kommun, i och med att 
civilskydd finns i många länder, och många länder har problem med att invånarna inte vet vad 
larmen innebär eller vart skyddsrummen finns. Vår artefakt består utav tre olika delar, där en del 
(CBS) inte kräver Internet, medan de två andra delarna kräver Internet (Informationssidan och 
kartan).  
 
Vi kommer inte att fördjupa oss inom anledningen till varför människor inte är intresserade av 
förebyggande skyddsåtgärder eller varför inte fler har bättre koll gällande larmsignaler och 
lokalisering av skyddsrum. Vi utgår enbart från det faktum att de inte är intresserade utav det, 
men inte direkt varför.  
 
Vi kommer inte att ha i åtanke hur starka servrar som behövs för en sådan typ av lösning som vi 
tar fram. Detta i och med att det är mycket olika krav på detta beroende av hur omfattande 
krissituationen är, men efter att MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och 
andra myndigheter har uppmärksammat att starkare servrar behövs så är detta något som de 
arbetar med att ta fram. 
 
Huruvida människor skulle välja att ta bilen, gå, springa eller ta sig till skyddsrum genom annat 
medel är något som vi inte går in på i och med att detta kan bero på många olika anledningar 
såsom avstånd, hinder till att gå eller springa med mera.  
 
 
1.6 Ordlista 
 
VMA: Viktigt Meddelande till Allmänheten, en larmsignal som sänds ut vid olika krissituationer. 
DSR: Design Science Research, en metod som används vid framtagandet av artefakter. 
PMT: Protection Motivation Theory, teori om gränsen mellan skrämsel och skyddsmotivering. 
CBS: Cell Broadcast Service, meddelanden som skickas till enheter inom ett geografiskt område.  
WEA: Wireless Emergency Alert, ett larmsystem baserat på CBS som USA använder vid kriser. 
EAS: Emergency Alert System, ett äldre larmsystem som USA har.  
GIS: Geografiska Informationssystem, samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.  
IPAWS: Integrated Public Alert and Warning System, USAs infrastruktur för larm och varning. 
EU-Alert: European Public Warning System,  EU-länders varningssystem baserat på CBS. 
SE-Alert: Sveriges variant av EU-Alert, namnet för EU-Alert för Sverige (SE).  
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2. Metod 
Detta avsnitt beskriver vilken metod som har använts som tillvägagångssätt. Den information 
som kommer att tas upp är hur uppsatsen har genomförts, hur datainsamlingen har gått till, hur 
bearbetningen har skett samt analysen av arbetet.  
 
2.1 Forskningsmetod 
 
Detta arbete kommer att använda sig utav Design Science Research som forskningsmetod där 
problemen som detta arbete fokuserar på kommer att undersökas och analysera. Detta för att 
kunna skapa förståelse för vilka faktorer som behöver tilläggas för att problemen med bristande 
kunskap kring varningar och skyddsrummens lokalisering ska minimeras. Detta kommer i sin tur 
att resultera i en artefakt i form av en design mockup - i vårt fall en prototyp med möjlighet till 
interaktioner för att kunna demonstrera hur en framtida kriskommunikation skulle fungera och se 
ut.  
 
Design Science Research är en forskningsmetodologi som lämpar sig bra för de fall där man 
försöker att lösa ett problem genom att ta fram en artefakt baserat på existerande teorier. 
Artefakten som tas fram har som syfte att kunna lösa de problem som ännu inte har blivit lösta, 
men det kan även tas fram trots att en lösning redan finns på problemet. Om detta är fallet så 
krävs det dock att den nya lösningen är effektivare än den nuvarande lösningen på något vis. Det 
som huvudsakligen är syftet med artefakten är att den ska brygga gapet mellan nuvarande 
tillståndet och måltillståndet (Hevner, A., March, S & Park, J, 2004).  
 
Vi valde att använda oss utav denna metod då den ger stöd för att undersöka vad för lösning det 
kan finnas på problemet (att människor inte har tillräcklig kännedom kring vart skyddsrum finns 
och när man ska använda dem, i och med att de inte förstår signalen för att använda dem). 
Genom att använda sig utav denna metod så är målet att med den, kunna ta fram en artefakt som 
behandlar problemområdet, eller åtminstone är bättre än den nuvarande lösningen (enbart 
flyglarm). För att vår artefakt ska fungera bra och kännas bra för användarna så har vi 
utvärdering med respondenter som får yttra sig om sina åsikter kring designen, 
kriskommunikationen i helhet, informationen, tilliten till artefakten och andra delområden. I 
DSR är tanken att man efter utvärderingen ska kunna gå tillbaks i metoden och göra ytterligare 
en iteration för att sedan se i nästa utvärdering om den kritik man fått har ändrats (Vaishnavi, 
Kuechler & Petter, 2004). Detta är viktigt för vår del så vi vet när respondenterna är tillräckligt 
nöjda med artefakten för att kunna lita på den, använda sig utav den, och lyckas uppnå det som är 
syftet med artefakten.  
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2.2 Metodens process 
 
Den metod som vårt arbete kommer att följa är enligt den process som organisationen DESRIST 
har tagit fram (se bild 1). Denna process är uppdelad i fem följande steg: Uppmärksammande av 
Problem, Förslag, Utveckling, Utvärdering och slutsats (Vaishnavi et al, 2004). 
 

  
Bild 1. Design Science Research Process Model (Vaishnavi et al, 2004).  
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2.2.1 Första fasen: Problemet 
 
I detta första steg så handlar det om att definiera det specifika problemområdet och rättfärdiga 
varför det kan behövas en annan lösning på problemet (Peffers, Tuunnanen, Gengler, Rossi, 
Hui,Virtanen & Bragge, 2006). Detta kan göras genom olika källor som påvisar att det problem 
som arbetet kretsar kring faktiskt existerar. I detta steg kan man gå relativt brett och hitta källor 
i olika former, såsom artiklar och böcker men det är även positivt att söka efter problemet i 
andra närliggande discipliner (Vaishnavi et al, 2004). 
 
I vår introduktion och då främst i problemformuleringen redogörs problemområdet som 
beskriver att människor inte har kunskap om skyddsrummens lokalisering och vad varningarna 
innebär. Vi fick idén till detta område då vi båda hade tänkt lite grann på var skyddsrum finns, 
hur man vet om någon attack kommer och vad man ska göra. Dessa tankar kom upp i samband 
med att vi fick hem broschyren “Om krisen eller kriget kommer”, då detta kändes främmande att 
få i brevlådan. Denna tanke satt kvar hos oss när det var dags att fundera på examensarbetet, 
vilket resulterade i att det faktiskt blev vårt examensarbete.  
 
Vårt tillvägagångssätt för att hitta källor som påvisar problemet har skett på ett flertal olika vis. 
Vi började att leta efter källor i form av nyhetsartiklar på Internet då det finns relativt många 
artiklar om oroligare tider och krisberedskap i allmänhet. Eftersom vi ändå ville ha säkrare källor 
som hade gått ut och sagt detta så gick vi även in på MSB, DinSäkerhet, Försvarsmakten och 
FOI för att läsa deras rapporter. Vidare läste vi även i vetenskapliga rapporter och e-böcker om 
problemet. Problemområdet är relativt generellt för många olika länder med tanke på att krig kan 
uppstå i alla länder, och civilbefolkningen har rätt att få veta vad som pågår och vad som ska 
göras såsom att hitta till sin säkerhet. Därmed valde vi även att läsa om andra länder och se hur 
de varnar sin befolkning för fara, om deras befolkning vet vart skyddsrummen finns och hur larm 
ska tolkas. Att ett land har satsat så mycket på skyddsrum åt befolkningen och inte enbart viktiga 
personer såsom politiker är inte något som många länder kan skatta sig lyckliga med. Därmed 
valde vi att kolla på länder som ändå har detta privilegium i någon grad då det uppenbarligen 
finns en resurs i de länderna för att skydda sin befolkning mot krigsvapen.  
 
Enligt teorierna samlade i problemformuleringen så kan man konstatera att problemet med att 
många inte vet vart skyddsrummen finns är ett verkligt problem som finns både i Sverige och 
utanför våra gränser.  
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Litteratursökning för att definiera problemet 
Vår sökning inom litteraturen började i projektets start för att kunna finna de teorier som 
bekräftar att problemet faktiskt existerar. Detta åstadkom vi genom att söka på problemet i 
tidningar, myndighetsrapporter och vetenskapliga teorier i såväl DiVA-portal som Google 
Scholar och dylikt. De ord vi sökte på var exempelvis skyddsrum, VMA, Flyglarm och dylikt på 
svenska, norska och engelska för att få bättre sökträffar. Då detta område inte var alltför stort så 
var vi inte så kräsna med årtal av källor, men ju nyare desto bättre då det blir mer aktuellt. För att 
avgöra huruvida en källa verkade innehålla nödvändig information så läste vi dels abstract, och 
sökte oss igenom texten för att finna sökträffar, samt kolla i innehållsförteckningen..  
 
Mer information om detta finns i problemformuleringen i introduktionen.  
 
 
2.2.2 Andra fasen: Ta fram ett förslag 
 
Baserat på idén som har utvecklats utifrån problemområdet så går man över till att ta fram 
förslag för detta (Vaishnavi et al, 2004).  
 
Hela processen fram tills att man kan ta fram preliminära designförslag var relativt lång i vårt 
fall. Det första vi gjorde var att samla in information från teorier om hur kriskommunikation bör 
gå till, och vad för information som bör förmedlas. Detta åstadkom vi genom att läsa många 
teoretiska källor (t ex Heath & O’Hair, 2009 & Lindell, 2017) som gick in på djupet med 
kriskommunikation. Därigenom fick vi även fram de krav som ställs på tekniker för att kunna 
användas inom kriskommunikation (mer information om detta finns under rubrik 3.13). Dessa 
krav inkluderar t ex att nå ut till många under en kort tid. Det vi definierar som krav är de 
egenskaper som en teknik bör ha för att kunna användas i en krissituation. De designprinciper vi 
samlade in är sådant som de tekniker valet föll på bör inkludera, designprinciperna berör alltså 
innehållet och eventuellt utseendet på den tekniken.  
 
För att få ett bredare perspektiv på hur olika tekniker fungerar i verkliga fall så läste vi om hur 
USA gör med sin kriskommunikation i olika typer av situationer. Genom att läsa vad som ansågs 
negativt med deras sätt, och vad som ansågs positivt så fick vi även djupare förståelse för hur det 
skulle kunna fungera i vårt fall. Vi kollade även på Japan då dessa två länder är framstående 
inom kriskommunikation där båda använder sig utav den allt vanligare tekniken, CBS.  
 
Genom alla olika uppsatser och rapporter vi läst (t ex Aloudat, 2010 & Odén et al, 2016) som 
berör teknik inom kriskommunikation så fick vi fram ett antal tekniker som vi sedan vägde mot 
de krav som vi fick fram. De tekniker som stod sig bra mot kraven fick sedan gå igenom 
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ytterligare en runda där vi fokuserade mer på vad en sådan situation där flyglarm används har för 
krav. De tekniker som valdes samlade vi in mer information kring i form av designprinciper 
gällande deras design och vilken information som borde finnas för att nå ut med varningen och 
skyddsåtgärden på ett lämpligt sätt. Vi lade mycket tyngd på innehållet i artefakten då 
kriskommunikation handlar till en stor del om vilken information som ska förmedlas för att nå 
önskade resultat. Förslaget blev baserat på dessa designprinciper och är det som vi sedan 
utvecklade till en artefakt.  
 
Förslaget till problemområdet grundar sig i de designprinciper och krav (se rubrik 3.13) som vi 
har funnit vad gäller tekniker i kriskommunikation, information som bör förmedlas och hur det 
bör designas. Med hjälp av att utgå från kraven så kunde vi även utesluta tekniker och välja att 
använda de som bäst svarade upp till kraven som ställdes. Genom kraven och designprinciperna 
så kunde vi komma till fram till hur en artefakt skulle kunna fungera och se ut.  
 
Litteratursökning för att finna teorier 
I denna fas letade vi efter teorier som förklarar vad för information som ska kommuniceras, 
varför man kommunicerar och vilka teknologier man kan använda sig utav för att kommunicera. 
Andra teorier som vi letade efter var vilka aspekter man bör tänka på som de tekniker som väljs 
ut måste kunna leva upp till, i och med att en krissituation inte fungerar som en helt vanlig dag i 
vardagen. Efter detta skede letade vi efter mer teorier om de tekniker som är lämpliga, för att 
fördjupa oss inom dessa och förstå hur de skulle fungera i en krissituation. Sökningen för detta 
skedde främst inom DiVA-portal, swepub, libris, Google Scholar och övriga sidor som vi blev 
hänvisade till. Vissa utav de sökord vi använde oss utav var följande: Skyddsrum, 
kriskommunikation, krishantering, krissituationer, krisinformation och riskupplevelser. Vi sökte 
även efter samma ord på engelska för att få bättre sökträffar. Årtalen när det gäller teknik var 
desto viktigare att försöka hitta nya då den mest lämpliga tekniken för 20 år sedan inte behöver 
vara lämplig idag.  
 
Mer information om kraven och designprinciperna finns under rubrik 3.13. Mer information 
kring artefakten finner du under rubrik 4.3. 
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2.2.3 Tredje fasen - Utveckla artefakten 
 
I denna fas utvecklar man artefakten, som kan vara en metod, modell, prototyp eller dylikt. 
Beroende på vad för artefakt som skapas så kan man använda sig av olika tekniker för 
implementationen (Vaishnavi et al, 2004).  
 
Vår artefakt är en design mockup i form av en prototyp med interaktioner som vi tog fram utifrån 
identifierade designprinciper. Syftet med artefakten är att ge förslag på hur en lösning på 
problemet skulle kunna se ut. Genom att basera artefakten på vedertagna designprinciper 
tillsammans med de krav som ställs för vår krissituation så fick vi en stabil grund att stå på. Vår 
artefakt är framtagen via programvaran Sketch med dess plug-in Anima App där man själv 
skapar artefakten och väljer de responser och interaktioner som ska ske när användaren klickar 
på något. Detta innebär att artefakten kan fungera och utföra de uppgifter som den i det verkliga 
fallet ska göra, trots att vi inte behöver programmera och utveckla hela artefakten från grunden 
då det skulle tagit alldeles för lång tid. Vi kunde inte få med det tillhörande ljudet i artefakten, 
men det löstes genom att själva spela upp det.  
 
Gällande utvecklingen av artefakten så ligger inte all vikt på tekniken, utan mycket ligger även 
inom teoriområdet som berör innehållet i krisinformationen. Inom denna teori finns det riktlinjer 
för vilken slags information som ska förmedlas för ett specifikt budskap (se mer under 3.8). 
Detta är inte en lösning som användarna kommer att spendera mycket tid med och därmed kunna 
bygga upp kunskapen kring allt eftersom. Därmed var det viktigt att få till den enkla och 
otvivelaktiga informationen som lätt ska kunna tas emot av läsaren och en intuitiv och simpel 
karta att snabbt kunna orientera sig på. Vi tog inspiration från andra länder med hur varningen 
med CBS kan se ut och vilka typ av ordval man använder sig utav. Genom att även läsa om hur 
personer har reagerat på olika varningar så kunde vi även vara försiktiga med vilken information 
man ger ut för att undvika mycket stor förvirring utan någon hjälp till hur man skyddar sig.  
 
Kartan utvecklade vi inte själva då vi ansåg att det skulle ta för lång tid att utveckla en tillräckligt 
bra karta för att kunna testas på respondenter, detta i och med att vi vill se hur en verklig lösning 
skulle kunna se ut för att ge en så trovärdig upplevelse för respondenterna som möjligt. Om vi 
hade valt att utveckla kartan själv hade vi kanske bara hunnit ta fram en mycket simpel karta 
utan tillräckligt med information för att kunna orientera sig i den. I första iterationen blev 
resultatet av artefakten så som det ser ut under rubrik 4.4.3. Efter att vi tagit fram resultatet på 
designen så gick vi in i nästa fas där vi utvärderade artefakten med våra respondenter, följt av att 
återigen gå tillbaka och utveckla den vidare i andra iterationen.  
 
Mer om utveckling av artefakten finner du under rubrik 4.4 till och med 4.5.2. 
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2.2.4 Fjärde fasen - Utvärdera artefakten 
 
När artefakten är skapad så ska man utvärdera den gentemot vissa uppsatta kriterier. Ifall man i 
denna fas inser att artefakten kanske inte kommer att agera som önskat så är detta inget negativt 
i ett Design Science Research projekt. Åtgärden blir att man tar detta i åtanke och backar 
tillbaka till förslag-fasen och börjar om igen genom att hitta nya teorier om den delen som bör 
ändras (Vaishnavi et al, 2004). Beroende på vad för artefakt man har så kan man använda olika 
utvärderingsmetoder som passar bäst för just den artefakten (Hevner et al, 2004).  
  
Artefaktens användningsområde är en mycket påfrestande krissituation som inte är lätt att sätta 
sig in i om man inte har varit med om liknande händelser förut vilket innebär att artefakten inte 
kan testas i den verkliga situationen. Detta innebär att inte alla människor kan ge ett svar som de 
till 100 % skulle följa i ett verkligt fall då situationen kanske skulle kännas eller se annorlunda ut 
då än vad de kan tänka sig i sitt huvud.  
 
Intervjuerna gjordes i form av kvalitativa enskilda ansikte-mot-ansikte intervjuer med 6 olika 
respondenter där varje intervju tog allt från 15-90 minuter, detta beroende av hur säkra eller 
filosoferande svaren var av respondenterna. Vi ville ha en teoretisk population som motsvarar 
den verkliga populationen i högsta möjliga mån då artefakten ska lämpa sig till så stor del av 
befolkningen som möjligt. Med detta i åtanke försökte vi välja respondenter i olika 
åldersgrupper, men det brister i vissa åldrar. Om vi hade fått med desto fler åldersgrupper hade vi 
möjligen fått ett annat utfall eller nya intressanta synvinklar. Vi fokuserade på att hitta 
respondenter som är mycket vana vid teknik, använder teknik i viss mån, och de som mycket 
sällan använder teknik. För att få mer varierade synvinklar så ville ha med vissa med 
krigserfarenhet samt utländsk bakgrund då dessa kan ha andra känslor för sirener och 
varningsmeddelanden. Anledningen till att åldersgrupper kändes viktigt att variera med är att 
dessa grupper ofta har olika nivåer av teknisk kunskap och tillförlitlighet till traditionella medier 
och myndigheter. Åldersspannet som våra respondenter faller inom är 25–90 år, där 2 är män och 
4 är kvinnor.  
 
Vi valde från början att ha mellan 4-7 respondenter då det skulle vara en kvalitativ intervju så då 
kände vi att 6 blev en bra siffra. Vi kunde få fler respondenter i medelåldersgruppen då dessa var 
tillgängliga, men det innebär inte att det är nackdelar i detta. Vi kände att det var acceptabelt då 
de ligger i gränsningen mellan att vara van och ovan vid teknik. Genom att vi fick med 
radio-generationen (-1945), TV-generationen (1946-1964), dator-generationen (1965-1975) samt 
Internet-generationen (1976-1994) (Odén et al, 2016) )så fick med de fyra olika viktiga 
generationerna med dessa olika teknikvanor. Då vår lösning är på en mobil så är det viktigt att få 
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med de som är mindre vana vid mobilanvändning. På så vis kan denna grupp ha en varierad åsikt 
kring digitala medier och traditionella medier, vilket även visar sig vara fallet i denna studie.  
 
Baserat på teorier och tidigare händelser så kan man dra en slutsats att det är många människor 
som inte vet vad larmen innebär och därmed inte heller vet när man ska ta sig till skyddsrum, och 
vart dessa finns. Vår metod för utvärdering var en komparativ utvärdering där vi först 
demonstrerade hur respondenterna idag skulle få informationen (enbart genom flyglarm) och se 
ifall de förstod vad för information som förmedlades genom flyglarmet, vad det 
rekommenderade agerandet var genom flyglarmet (ta sig till skyddsrum) samt se ifall de hade 
kunskap om var skyddsrummen var lokaliserade. Genom att sedan demonstrera vår artefakt så 
kunde vi se om det upplevdes som lättare att förstå vad för information som förmedlades, vad det 
förväntade agerandet var och om de nu kunde hitta till närmaste skyddsrum. För att se huruvida 
de förstod dessa delar så ställdes frågor till respondenterna vid varje del i processen vars syfte 
var att se om de hade tolkat informationen rätt vid de olika lösningarna så att vi kunde förstå 
vilken lösning som var verkade mest effektiv med att ge all nödvändig information. Detta 
gjordes för att se vilken av lösningarna som täckte informationsbehovet av vad som pågår, hur de 
ska skydda sig själva och vart närmaste skyddsrum finns. Frågorna vi ställde för att se om 
respektive lösning levde upp till att ge den nödvändiga informationen ställdes i båda 
iterationerna. Det var däremot inte förrän efter andra iterationen som vi gick igenom alla svar vi 
hade fått in för att sedan kunna visa resultatet av vad respondenterna kände kring all information. 
Resultatet av denna utvärdering visas i kapitlet “Utvärderingsresultat” i form av tabeller för att 
enklare se hur de olika lösningarna står sig mot varandra och där tabell 18 är en sammanställning 
av olika grupper av respondenter andel korrekta svar. Detta för att få en översiktlig tabell där 
man lätt kan se hur olika grupper förhöll sig till de korrekta åtgärderna och svaren.  
  
Respondenterna fick även utvärdera vår artefakt på ett sådant vis att vi kunde förbättra designen 
och innehållet ytterligare, för att sedan visa upp artefakten ytterligare en gång och se vad de 
tyckte om den då. Detta i och med att vi ville veta om vi levde upp till att erbjuda trovärdig och 
tillförlitlig kriskommunikation (krisinformation) som respondenterna kunde lita på, och huruvida 
interaktionen var enkel att följa och förstå och om de snabbt kunde finna deras skyddsrum.  
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2.2.4.1 Utveckling av artefakt 
Utifrån vad respondenterna sade om artefakten och huruvida artefakten levde upp till att ge 
information för att förstå händelsen, skyddsåtgärden och vart skyddsrummen finns så inleddes 
nästa iteration där vi återigen gick igenom alla steg i metodens process tills vi kom till denna fas 
(utvärdering) och kunde utvärdera artefakten ytterligare en gång. Under den andra iterationens 
utvärdering framkom det enbart vissa mindre ändringar som någon enstaka tyckte kunde 
förbättras men att den i det stora hela var en tillräckligt bra artefakt för att fungera enligt syftet 
med artefakten. Därav utförde vi två iterationer med respondenterna innan vi gick till slutsatsen.  

2.2.4.2 Datainsamling 
Vår datainsamling av empiri skedde efter att vi hade tagit fram en första version av artefakten där 
respondenterna fick utvärdera den och jämföra med dagens lösning för att på så vis se om vår 
lösning åtminstone kan förbättra förutsättningarna för befolkningen att hitta skyddsrum när det 
väl behövs. Detta resulterade i att vi kunde se huruvida vår artefakt presterar bättre än enbart 
flyglarm, så vi är säkra på att artefakten kan ge all nödvändig information som inte ges via 
sirenen ensamt. Syftet är inte att ersätta flyglarmet med artefakten utan enbart komplettera så att 
dagens lösning i kombination med vår lösning kan täcka allt behov. Ifall artefakten inte kunde 
täcka mer utav informationen än vad flyglarm gör så skulle vi där veta att artefakten kanske inte 
behövdes, men om den täcker mer information så blir den användbar i ett framtida scenario.  
  
Datainsamlingen skedde i form utav en kvalitativ semi-strukturerad intervju som bestod utav ett 
antal huvudfrågor (se bilaga 1) där respondenterna fick uttrycka sig fritt och svara på följdfrågor 
utifrån vad de först svarade på. Mycket utav följdfrågorna blev “Varför?”, “Hur?” och dylikt för 
att få mer förståelse för varför de svarade som de gjorde så vi fick mer förståelse bakom svaren. 
Vi valde semi-strukturerad intervju i och med att vi hade vissa element vi lade mest fokus på, 
dessa element följde själva processen utav vår artefakt. Vi gick igenom vad de tyckte om 
meddelandet, informationssidan och kartan och lät dem beskriva vad de tyckte om de olika 
delarna, om de litade på informationen, om informationen var tydlig och seriös men inte för 
skrämmande etc. Strukturen följde därmed artefaktens process för att få viss koll på intervjun så 
den inte blev för lång eller för komplicerad med inflikar som kanske inte vore relevant att lägga 
ner alldeles för mycket energi på. Upplägget var inte slutet med fasta svarsalternativ på grund av 
detta, utan följde en glidande skala baserat på de teman som skulle beröras av intervjuerna för att 
på så vis säkerställa att dessa viktiga teman togs upp (Jacobsen, 2015).  
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2.2.4.3 Analysmetod 
Den data vi hade samlat in från våra respondenter blev analyserad genom att först reducera det 
brus som fanns, särskilt i de längre intervjuerna. Brusreduceringen skedde genom att vi valde att 
inte ta med det som var långa utfyllnadsmeningar (där vi märkte att respondenten kanske spårade 
ur kontext, eller upprepade samma sak väldigt mycket). Detta följdes av att vi skrev ut alla 
intervjuer på papper för att sedan färgkoda enligt vissa teman. Dessa teman var de delar som var 
viktigast att kunna bedöma, vilket i detta fall var tillit till flyglarmet respektive artefakten, samt 
förståelse för informationen om händelsen, förståelse för den rekommenderade åtgärden och 
huruvida man skulle vidta denna åtgärd vid flyglarmet respektive artefakten. Efter färgkodningen 
sammanställde vi kategorierna för att sedan jämföra hur de olika svaren skiljde sig åt. 
Anledningen till detta var för att kunna hitta mönster i svaren när respondenterna svarade olika, 
eller lika. För att tolkningen av de mönster vi fann skulle fungera så använde vi oss utav teorier 
för att se om och hur teorin kunde förklara svaren. Detta kunde både resultera i att vi fann 
bekräftelse för något som respondenter sade, men även att kunna finna något motsägelsefullt där 
teorin och respondenterna säger olika.  
 
Mer om respondenterna finner du under rubrik 4.1, och du finner mer om utvärderingen och 
analysen under rubrik 5 och 6.  
 
 
2.2.5 Femte fasen - Slutsatsen för projektet 
 
Denna fas är antingen slutfasen för hela projektet eller för en del av projektet. När det gäller 
slutfasen för hela projektet så handlar det om att resultatet ska vara tillfredsställande. Detta 
innebär inte att artefakten måste stämma strikt överens med exakt hur man trodde att artefakten 
skulle bete sig, men artefakten måste stämma överens tillräckligt bra för att den ska kunna 
klassas som bra nog. I denna fas lyfter man fram de lärdomar som kan räknas som kunskap, och 
de delar som bör genomgå vidare analyser för att bli förklarade (Vaishnavi et al, 2004). 
 
Utifrån den design mockup som tagits fram och genom den utvärdering som vi gjort så 
sammanställs resultatet av detta. På så vis blir det tydligt att se vad resultatet har blivit och hur 
detta kan användas för att utveckla framtida lösningar för kriskommunikationen gällande 
luftangrepp (men själva processen går även att applicera för andra mer vanligt förekommande 
kriser såsom bränder eller dylikt). De delar som vi stött på som kan behöva forskas vidare inom 
eller åtminstone ta en extra tanke kring tas upp i slutet av uppsatsen.  
 
Du finner mer om detta under rubrik 7.  
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2.3 Kritik av metodval 
 
Det finns vissa delar av projektet som har sina utmaningar. Vårt problemområde och det resultat 
vi tar fram hör hemma i ett verkligt krisscenario, och mer specifikt i ett krigsscenario. Det är 
självfallet svårt att ana hur reaktionerna kommer att vara i en sådan situation då det är en 
overklig händelse i de flestas tankar. Det är högst osannolikt att alla vi kan nå ut till och fråga om 
de förstod hur de skulle gå tillväga genom vår artefakt, har upplevt krig eller liknande 
katastrofsituationer. Därmed blir det givetvis lite svårt att utgå från just den stressen och de 
tankar som skulle uppstå i en sådan situation som kan påverka hur de uppfattar informationen.  
Däremot kan vi fortfarande jämföra med hur bra de förstår och uppfattar vad de ska göra och ta 
vägen genom att jämföra dagens kriskommunikation och den kommunikation som skulle vara 
möjlig baserat på artefakten vi tar fram.  
 
Med tanke på att vårt område just berör kriser så kommer majoriteten av allt vi utgår ifrån att 
komma från starka teoretiska källor där de till exempel har undersökt personer som varit med om 
krissituationer och utgå ifrån vad de upplevt gällande informationen som gavs till dem. Denna 
metod fungerar bra för oss då vi först behövde en stark teoretisk grund att utgå ifrån, för att 
sedan gå ut och testa det vi kommit fram till. Det är mycket positivt att man genom denna metod 
kan gå tillbaka och förbättra sin artefakt utifrån utvärderingen av den, för att på så vis nå syftet 
med artefakten i högsta möjliga mån.  
 
Vi valde en kvalitativ datainsamlingsmetod då vi ville få reda på bakomliggande orsaker och 
åsikter bakom respondenternas svar och inte enbart huruvida de förstår eller ej. Genom att ha 
använt en kvantitativ metod så hade vi istället kunnat få en bättre generalisering kring huruvida 
artefakten löser det den ska göra, men det hade som sagt inte gett oss det djup som vi önskade.  
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3. Teori 
Detta avsnitt redogör för de teorier som ligger till grund för detta arbete såsom olika typer av katastrofer, 
kriskommunikation, riskupplevelser och tekniker för kriskommunikation.  
 
3.1 Katastrofer 
 
Olika typer av katastrofer har olika typer av skyddsåtgärder. Shaluf (2007) delar in katastrofer i 
huvudkategorierna Naturliga katastrofer samt Man-made katastrofer. Vad forskare väljer att kalla 
dessa kategorier för kan variera en del, men oftast är innehållet av uppdelningarna detsamma. 
Inom naturliga katastrofer så finns de typer som är skapta av naturen själv, medan i Man-made 
katastrofer så finns de typer som antingen är av olyckshändelse eller av krigföring. 
 
Naturliga katastrofer delas in i nedanstående kategorier:  

● Underjordiska fenomen: Jordbävningar, tsunami samt vulkanutbrott.  
● Fenomen på jordens yta: Jordskred och laviner.  
● Meteorologiska/hydrologiska fenomen: Vind-, och snöstormar, hagel, översvämning och 

torka med mera.  
● Biologiska fenomen: Epidemier och andra smittsamma sjukdomar.  

 
Man-made katastrofer delas in i nedanstående kategorier:  

● Krigföring: Konventionell krigföring, till exempel belägring av ett område, samt 
icke-konventionell där kemiska och biologiska, samt kärnvapen används.  

● Olyckshändelser: Detta kan till exempel vara explosioner, bränder, fordonsolyckor och 
förgiftning med mera.  
 

 
3.2 Förberedande krishantering 
 
Det är rekommenderat för myndigheterna att tala om för medborgarna om vad deras planer, 
krishantering och övningar är så att de visar för medborgarna att de kan lita på att myndigheten 
kommer att förse dem med den information som krävs i ett krisläge. Om krissituationen uppstår 
så är man i akutfasen, och det är då som informationen ska leda till handling vilket kräver att just 
den specifika informationen som krävs ska förmedlas inom mycket kort tidsram. Det är viktigt 
att myndigheterna visar att de är förberedda innan krisen är kommen så att de har hög 
tillförlitlighet och trovärdighet under akutfasen. Om myndigheten är förberedd med deras 
krisplanering så lämnar detta även värdefull tid för myndigheten att lägga på krisen istället för att 
organisera hur de ska förmedla information (Flodin, 1999). 
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3.3 Riskupplevelse 
 
Det finns många teorier som beskriver människors riskupplevelser i krissituationer på olika sätt, 
och inte minst så agerar alla människor olika. Beroende på hur ens riskupplevelse blir så har 
detta ett stort inflytande på hur man kommer att reagera och agera, om man kommer att stanna 
kvar i riskområdet eller om man kommer att lämna den. Riskupplevelsen och agerandet utifrån 
det kan delas upp på två sätt. Det ena är det emotionella som leder till den instinktiv och intuition 
du får av faran, det andra är det analytiska som ger dig logik, anledningar och överväganden som 
du tar med dig in i ditt beslutsfattande (Shosh, Mosi, Tal, Uri & Miri, 2019).  
 
När en människa utsätts för livshotande händelser eller våld så menar Leivik-Knowles (2013) att 
man hamnar i traumatisk stress eller en typ av krisreaktion. När ett varningsmeddelande skickas 
ut så är det inte sällan som situationen känns stressig och medför osäkerhet hos individen. Hur 
man hanterar den situationen är olika, vissa hamnar i en slags förnekelse medan de flesta 
försöker finna mer information om situationen hos myndigheter och medier. Om individen inte 
finner information snabbt så finns en tendens att ryktesspridning startar vilket har sina för-, och 
nackdelar då spridningen kan innehålla falska rykten (Eriksson, 2009).  
 
I en studie gjord på tre olika händelser under Kalla kriget där flyglarm användes så visade det sig 
att människorna inte fick panik. Det visade sig dock att de flesta människorna tänkte att det var 
ett falsklarm, det var inte förrän de pratade med andra som de litade på som de började ana att 
det faktiskt var ett riktigt larm. När de väl förstod att det var på riktigt så fick de alltså inte panik, 
utan följde bara de råd som angavs (Dombroski, Fischhoff & Fischbeck, 2006).  
 
Detta är något som Heath & O’Hair (2009) instämmer med. De menar att människor 
inledningsvis är skeptiska mot hot, rekommendationer och varningar om hot, oavsett vilken källa 
detta kommer ifrån. Detta är något som kan differera inom olika etniska grupper, där vissa har 
svårare att lita på myndigheter.  
 
Shosh et al (2019) menar att de som upplevt krig lättare kan skifta med sin riskupplevelse. 
Personer som har varit med om krig sedan tidigare och känner att de klarar av sådana situationer 
och kan överleva förhållandena kan få en drastisk ändring av denna känsla när de återigen 
befinner sig i en konfliktmiljö. Detta i och med att vissa personer istället får en känsla av att de 
löper större risk för en andra kris, än vad de hade gjort om första krisen aldrig hände. Likaså fann 
de att personer som varit i ett område där en terroristattack skett upplever en högre risk än de 
som befann sig utanför området.  
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Enligt författarna av Encyclopedia of Crisis Management  (Hagen, Statler & Penuel, 2013) så 
uppstår skepsis framförallt om människorna inte kan se faran, till exempel om en varning går ut 
om en tornado, trots att himlen är klarblå. Utöver detta så finns det även en tendens att 
människor gärna vill tro på det som känns som den mest bekväma förklaringen för vad som 
pågår. Även dessa författare menar att panik är en orimlig respons på varningar, men att det 
däremot är troligt att en del undervärderar varningen.  
 
 
3.4 Protection Motivation Theory 
 
Protection Motivation Theory (PMT) har blivit en framstående teoretisk grund när det handlar 
om att få människor att utföra vissa åtgärder för att skydda sig själva. Meningen med denna teori 
är att man genom ett meddelande ska påvisa att det finns fara för personen i fråga och att den 
personen bör följa de skyddsåtgärder som beskrivs, för att undvika faran. Det handlar alltså om 
att motivera personer till att skydda sig själva genom att man ger rekommendationer för hur det 
ska gå till. För att detta ska vara effektivt så innebär det i denna teori att man ska kunna förutse 
mottagarna, både genom hur de reagerar och hur de tänker (Boss, Galletta, Lowry, Moody & 
Polak, 2015). 
 
 
3.5 Kriskommunikation 
 
Kriskommunikation är den kommunikation som förs mellan olika parter inför, medan och efter 
en rådande krissituation. Kriskommunikationens uppgift är att skapa klarhet i vad som sker för 
att minimera kaos och oro hos människorna. Med kriskommunikationen ska människorna få en 
förklaring om vad det är som sker. Kommunikationen ska vara tydlig och försöka hjälpa till med 
att medborgarna inte behöver utsättas för fara i onödan (Leivik-Knowles, 2013). Genom 
kriskommunikation så handlar mycket om att hjälpa människorna och påverka deras beteende i 
akuta krisfasen. Denna typ av hjälp är exempelvis emergency management, dvs skydds- eller 
säkerhetsåtgärder (Olsson & Falkheimer, 2014). Det är mycket viktigt att det är myndigheter 
som först når ut till människorna med krisinformationen för att säkerställa att mottagarna får en 
större riskuppfattning och kan följa de skyddsåtgärder som ställs (Lindell, 2017).  
 
Idag förlitar sig många på nyhetskanaler för att vara deras primära informationskälla, 
myndigheter har behörighet till att begära VMA på nyheterna, men de har ingen behörighet kring 
vad medierna ska rapportera angående kriser och katastrofer. Stat och kommun har dock 
förväntningar på medierna om att de ska kommunicera viktiga beslut och åtgärder samt att de 
även ska sprida väsentlig information. För kommersiella medier är spridningen av information 
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ett frivilligt uppdrag. Gällande VMA så skickades det ut vanligtvis i radio och TV, för 
medieföretag är det frivilligt ifall man väljer att varna allmänheten eller inte, oftast brukar dock 
medierna ta ansvaret eftersom att tittarna förväntar sig det. Problemet som kan uppstå med 
medier är att de har ett intresse för att skapa intresseväckande journalistik, vilket i sin tur kan 
bidra till en dramatisering av händelsen. Detta kan strida mot tillförlitligheten av informationen 
(Odén et al, 2016). 
 
Medborgarna ställer ofta högre krav och förväntningar på att myndigheter ska ge snabb och 
trovärdig information vid kriser och katastrofer (Eriksson, 2014). Detta tillsammans med att det 
finns rekommendationer på att kriskommunikationen bör ske endast när krisen är kommen, då 
det är först då som befolkningen faktiskt kommer att lyssna (Flodin, 1999).  
 
För att försäkra sig om att befolkningen ska lita på den information som ges, i högsta möjliga 
mån, så är det viktigt att varningarna kommer från säkra och kända källor. Detta i och med att 
folket har lättare att uppfatta varningarna om det kommer från någon de kan lita på. Det är att 
föredra om informationen kommer från en centraliserad källa i och med att det lätt kan ske 
kommunikationsfel och andra problem om informationen ges från många olika källor. Däremot 
kan gärna varningen och informationen ges på flera olika medier för att nå ut till så många som 
möjligt (Heath & O’Hair, 2009). 
 
I en studie gjord av (Liu, Wood, Egnoto, Bean, Sutton, Mileti & Madden, 2017) så fick ett antal 
personer utvärdera ett WEA meddelande där det framgick att respondenterna ville få en 
bekräftelse på att de verkligen kan lita på meddelandet och att det mycket sannerligen är från den 
myndighet som det står att det är ifrån. En annan menade att den inte skulle lita på ett 
varningsmeddelande som den inte medvetet hade accepterat att få notiser i från. Det fanns även 
ett mönster där majoriteten kände att de kunde lita på meddelandet efter de bekräftat validiteten 
genom att höra/läsa om det i t ex TV, radio eller på Internet, eller om de var medvetna om att de 
hade accepterat att ta emot sådana notiser. De vill alltså få mer bekräftelse av händelsen via fler 
medier (fler källor) eller vara säker på att de faktiskt ska kunna få en sådan notis som WEA ger 
ut.  
 
I tidigare studier har det visat sig att mottagarna är mer accepterande av krisinformationen om de 
mottar informationen via traditionella medier än om de skulle mottagit informationen från 
sociala medier eller muntligt (Park & Avery, 2016). När ett varningsmeddelande når ut till 
personerna så finns det en viss process som personerna behöver gå igenom och uppfylla för att 
kunna ta till sig informationen och agera korrekt utifrån den. Detta är att de först måste nås av 
själva varningen, sedan måste de förstå den, tro på den, se hur detta är relevant för hen, 
bestämma hur hen bör agera som respons till varningen och slutligen, agera. (Heath & O’Hair, 
2009).  
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Covello och Sandman (2001) menar att människor som uppfattar att de själva befinner sig i stor 
fara, har en tendens att bättre följa det som anges i krismeddelandet. Detta kan till exempel vara 
om risken känns väldigt omfattande, om informationen kommer från säkra och trovärdiga källor, 
om faran är mycket omfattande och okontrollerbar. Det kan även underlätta om det finns grafisk 
information som kan underlätta för förståelsen. När faran är obekant och orättvis som till 
exempel en terroristattack så ger det desto större påverkan på människans uppfattning om faran. 
Inte minst gäller det om faran dessutom påverkar barn.  
 
 
3.6 Skyddsrum 
 
Skyddsrum kan ge skydd mot bränder, stötvåg, massförstörelsevapen och joniserande strålning. 
(Larsson & Denward, 2017). Det är dock vanligast att man talar om att skyddsrum enbart är till 
för när det sker belastningar från tryckvågor av explosionslaster, samt om kärnexplosioner sker 
på ett längre avstånd (Johansson, 2012). Det är alltså när det främst är krigföring som 
användandet av skyddsrummen sker. Ifall flyglarmet sänds ut genom utomhussirenerna så ska 
man omedelbart bege sig till ett skyddsrum eller annat säkert utrymme om skyddsrum ej finns 
som val. Flyglarmet varierar mellan 2 sekunders signal följt av 2 sekunders uppehåll, under en 
period av 2 minuter (Larsson & Denward, 2017). 
 
Skyddsrummen är till för civilbefolkningen och är skapta och placerade utifrån vart befolkningen 
bor. Detta i och med att befolkningen ska hinna ta sig till skyddsrummet i tid från det att de 
mottagit en varning om detta. Med tanke på att den tidsrutan är mycket kort så har 
skyddsrummen ett relativt litet upptagningsområde (Johansson, 2004).  
 
Enligt 6 kap. Lagen (1994:1720) om civilt försvar så ska skyddsrummen finns till för att nyttjas 
under krig av civilbefolkningen. Dessa finns främst i utsatta områden men även i andra områden. 
I och med att dessa används i krig så är de redan utformade och utrustade inför ett eventuellt krig 
där de ska kunna klara av de stridsmedel som tänks att användas i krig. Utöver skyddsrum finns 
det även så kallade “skyddade utrymmen” men dessa har inte lika hög skyddsförmåga som 
skyddsrum. Skyddade utrymmen klarar dock av byggnadsras och ger ett rimligt skydd mot 
splitter och radioaktiv strålning (Johansson, 2004).  
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3.7 Dagens varningssystem  
 
I Sverige finns det olika typer av varningssystem som är till för olika typer av krisscenarion. Det 
vanligaste sättet att sveriges medborgare nås av krisinformation är via VMA vilket kan sändas ut 
på flera olika typer av medier beroende av hur allvarlig situationen är. Det är räddningschefen 
eller räddningsledaren som avgör om utomhusvarningssystemet ska användas vid vissa utav de 
mer extraordinära händelserna. Ifall flyglarmet väljs att sändas ut så ska man omedelbart bege 
sig till närmaste skyddsrum (Larsson & Denward, 2017).  
 
Som vi nämnde i introduktionen så finns det tre olika typer av utomhussignaler: VMA, 
Beredskapslarm samt flyglarm. Det finns även en fjärde signal som dock inte är en varning, 
nämligen Faran Över-signalen som sänds ut när faran är över (Larsson & Denward, 2017). Vårt 
arbete behandlar det kristillfället där luftangrepp sker och där flyglarm kommer till användning.  
 
Dagens varningssystem vid ett luftangrepp är inte så omfattande då det enda direkta sättet 
människorna kommer bli varnade på är genom utomhussirener. Sirenerna är ett effektivt sätt att 
nå ut med varningen på då den är robust och mycket snabb att nå ut till människorna med, men 
nackdelen är att de inte alltid finns ute på landsbygden vilket innebär att en del av befolkningen 
inte nås av sirenerna. De som nås av signalen kanske ändå inte hör den då utomhussirenen aldrig 
var skapta för att höras inomhus. De som kan nås och hör sirenerna behöver nödvändigtvis inte 
veta vad signalerna innebär då kännedomen kring signalerna är bristfällande (Odén et al, 2016).  
 
 
3.8 Kriskommunikationens innehåll 
 
Att föra en bra kriskommunikation är sällan simpelt. När det kommer till vad för information och 
hur mycket information som ska förmedlas så finns det ett dilemma. Självfallet är målet att ge ut 
så omfattande information och beskrivning som möjligt så att människorna ska få klarhet i vad 
som sker. Samtidigt är det viktigt att inte ge för mycket information så att det blir överflödigt då 
det kan försvåra att de viktigaste budskapen lyser igenom, risken att läsaren fokuserar på fel 
punkter blir större. Detta försvårar målet med att förstå situationen (Andrèasson & Røsæg, 2017).  
 
Genom att vara specifik, konsistent, tydlig, säker och precis så ökar det troligheten till att 
människorna kommer uppfatta situationen korrekt. Exakt vad som ska finnas är dock beroende 
av vilken situation det gäller, samt vilken kännedom folket har om händelsen, om det är något de 
anar kan hända eller inte (Lindell, 2017).  
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Den information som bör förmedlas är vilket typ av hot det gäller, det drabbade området, vart 
säkerheten finns, rekommendation för skyddsåtgärder, när detta gäller och vilka man kan 
kontakta för mer information (Lindell, 2017).  
 
Informationen behöver ges i tid för att rätt respons ska kunna ske, vara skrivet i ett lättförståeligt 
språk och täcka de uppenbara valen som finns som respons på meddelandet. Det är även viktigt 
att inte ge alltför oroväckande och skräckinjagande information om den rådande krisen då detta 
kan ge bakslag. För att underlätta för förståelse av faran så är det positivt om meddelandet har 
med vissa grafiska delar (Heath & O’Hair, 2009).  
 
Meddelandet bör ge så mycket information att man både får med farorna och den nödvändiga 
hjälpen för att befolkningen ska veta hur de ska agera. I en undersökning visade det sig att det 
finns en tendens att människor bara blir rädda om de ser en läskig rubrik, såsom “Radiologisk 
fara” då de kanske inte förstår vad det innebär men att det ändå är något farligt. Om meddelandet 
i sig dessutom är ganska kort, så finns det en risk för att meddelandet enbart skrämmer 
människor, utan att meddelandet hjälper människorna med förståelsen kring faran. I den nämnda 
undersökningen blev de aldrig hänvisade till någon annan sida för mer information, eller 
riktlinjer för hur de ska skydda sig eller dylikt. Det fanns exempelvis en önskan om att få reda på 
var deras skyddsrum fanns så att de kunde söka skydd där. Ytterligare en vädjan var att ett sådant 
varningsmeddelande bör vara tydlig med vem det är som ligger bakom meddelandet så att det 
ger större säkerhet i att meddelandet är ett allvarligt sådant (Bean et al, 2016).  
 
Tabell 1. Krav/designprinciper för varningens innehåll 

● Vilket typ av hot det gäller. 
● Det drabbade området.  
● Vart säkerheten finns.  
● Rekommendation för skyddsåtgärder och när dessa gäller.  
● Vem man kan kontakta för mer information.  
● Använd lättförståeligt språk.  
● Täck uppenbara val som finns som respons på meddelandet.  
● Ge inte för oroväckande och skräckinjagande information då det kan ge bakslag.  
● Få med både farorna och den nödvändiga hjälpen så befolkningen vet hur de ska agera.  
● Tydlig med vem som ligger bakom meddelandet.  

 
Tabell 2. Krav som ställs på tekniken utifrån teorier.  

● Informationen måste ges i tid för att rätt respons ska kunna ske.  
● Tekniken bör ha en funktion för geografisk information.  
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3.9 Andra länders kriskommunikation 
 
Två utav de mest förekommande länder som tas upp inom ämnet av varningssystem är USA och 
Japan. Genom att se andra länders varningssystem ökar insikten i vilken lösning som är bra.  
 
USA 
I USA används olika kriskommunikationsalternativ, där Wireless Emergency Alerts (WEAs) är 
det senaste som tagits fram. Detta är ett Cell Broadcast System (CBS) varningsmeddelande på 90 
tecken vilket ibland har ansetts vara för låg gräns då det inte alltid täcker all nödvändig 
information (Raisman & Kimes, 2013). WEA skickas ut av myndigheter till de människor som 
befinner sig i hotande situationer såsom tornados. Efter att först avsiktligen sett till att kartor inte 
skulle skickas via WEA så visade det sig att detta var ett misstag då människor behövde söka 
upp ytterligare information innan de kunde avgöra vilka handlingar som krävdes. De har nu lagt 
till en funktion där de kan skicka med URLs så de kan länka till en karta. Det finns ytterligare en 
typ av kommunikationskanal som kallas Emergency Alert System (EAS) som används när 
presidenten ska nå ut till alla amerikanska medborgare om en nationell fara, men även av statliga 
och lokala myndigheter. Med EAS finns möjligheten att distribuera kartor till människorna i fara. 
EAS kan skicka längre meddelanden som kan sändas ut via sändnings-TV, kabel-TV-system, 
digital satellit ljudradio och trådlösa kabelsystem (Liu et al, 2017).  
 
År 2004 skickades grafiska orkanvarningar ut till medborgare vilket i viss mån gav upphov till 
misstolkning. Felet var att de hade gjort den konliknande “farozonen” för otydlig, vilket 
resulterade i att de som bodde i närheten av konen inte förstod om de var i farozonen eller strax 
utanför (Broad, Leiserowitz, Weinkle & Steketee, 2007). Liu et al (2017) hävdar att denna 
nackdel kan ha att göra med att det var innan det blev mycket vanligt med smartphones och GPS. 
Genom den frekventa användningen av smartphones och mobila enheter så kan det bli lättare att 
tolka katastrofkartor, inte minst med GPS som automatiskt kan visa vart användaren är 
lokaliserad. Genom detaljerad och anpassad information på kartor så fungerar det som ett bra 
komplement till textmeddelanden för att öka förståelsen för att en risk finns i närheten.  
 
Tabell 3. Krav som ställs på tekniken utifrån teorier.  

● Tekniken bör kunna skicka all nödvändig information utan för låg gräns av tecken.  

 
Federal Emergency Management Agency (FEMA) har tagit på sig uppgiften att integrera EAS 
med andra system för offentliga larm för att få ett omfattande nätverk av system för offentliga 
larm. Detta kallas för Integrated Public Alert and Warning System (IPAWS) och fungerar som 
USAs infrastruktur för larm och varning som myndigheter kan autentisera sig mot för att få 
använda och skicka ut varningar. IPAWS i sig består utav olika larmtyper som myndigheterna 
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kan använda beroende på vilken situation det handlar om. De olika larmtyperna använder sig av 
olika kanaler såsom TV & radio, Internetsidor, applikationer, mail, textmeddelande och 
text-liknande meddelanden. Dessa text-liknande meddelanden är broadcast mobil varningar som 
skickas till de som befinner sig inom ett geografiskt område. Dessa har ett särskilt ljud så man 
hör att det inte är ett vanligt sms, detta är även anpassat för vissa funktionshindrade som då också 
ska kunna förstå att det är fara i närheten (Raisman & Kimes, 2013).  
 
Myndigheter har gått ut och adresserat deras oro för att det kostar för mycket att implementera 
IPAWS systemet, vilket kan bli ett hinder för vissa myndigheter som inte känner att det finns 
tillräckligt med finansiella resurser för att kunna införskaffa sig systemet. Men att nöja sig med 
att enbart nå ut via radio och TV känns för gammalt och inte anpassat för dagens samhälle 
(Raisman & Kimes, 2013).  
 
Japan 
Japan använder ett rikstäckande varningssystem vid namn J-Alert för att varna befolkningen vid 
katastrofer. J-Alert använder satelliten Superbird-B2 för att broadcasta deras 
varningsmeddelanden till befolkningen. Med J-Alert så kan de skicka ut platsbaserade varningar 
i realtid till mobiltelefoner med CBS. En positiv aspekt med användningen av satellitbaserad 
kommunikation, är att man undviker överbelastningen och kraschar som marksystem kan utsättas 
för under katastrofer. Med Japans system så kan de nå ut till människor med den nödvändiga 
information som behövs, oavsett var de befinner sig och närsomhelst under själva katastrofen 
(Choy et al, 2016).  
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3.10 Teknikkrav 
 
Det finns inte ett enda teknikval som gäller för alla olika typer av kriser, utan valet av teknik och 
medier samt informationen som ges måste avgöras utifrån den krissituationen det gäller för att bli 
bäst lämpad (Park & Avery, 2016). Det måste vara en effektiv förvarning som sker för att 
möjliggöra för människor att hinna ta sig till skyddsrummen i tid vid flygangrepp (MSB, 2017). 
Det man även bör tänka på är att det måste vara möjligt att få den information som krävs utan att 
de berörda måste installera en specifik programvara då det är tidsslösande. Det är därför viktigt 
att försöka använda sådan teknik som man brukar använda till vardags så man inte kräver av 
användaren att hen måste lära sig det nya systemet/programmet. Det är även viktigt att använda 
sådan teknik som så många som möjligt kan använda i sin vardag, alltså ingen teknik som bara 
ett begränsat antal människor använder sig utav (Wallström, Engström, Styvén, Salehi-Sangari, 
Molander & Forsberg, 2014). 
 
Människor har generellt en låg nivå av kunskap om många olika tekniker, och föredrar därför att 
hålla sig till det som de är vana vid och undvika att lära sig ny teknik i den mån som är möjligt 
(Hu & Kapucu, 2014). Detta är viktigt att tänka på när man bestämmer vilken teknik att använda.  
 
I en nödsituation är det även viktigt att tänka på att det är många människor som kommer att få 
varningen. Därmed krävs det att tekniken som används ska kunna skicka ut krismeddelandet till 
allt från 10 till miljontals mottagare på några sekunder. Den teknik som används bör inte vara för 
ny så enbart nya mobiler kan få användning utav det, men inte heller så omodern att en framtid 
med tekniken inte finns (Ali, Aloudat, Al-shamaileh & Obeidat, 2018).  
 
Det är bra om det finns stöd för multipla språk så att fler förstår meddelandet. Det är även viktigt 
att tänka på att olika åldersgrupper har olika förutsättningar för hur man tolkar informationen 
genom olika kanaler (Odén et al, 2016).  
 
Tabell 4. Krav som ställs på tekniken utifrån teorier.  

● Det ska inte krävas en installation av programvara.  
● Använd sådan teknik som man brukar använda i vardagen.  
● Man ska inte behöva lära sig systemet/programmet.  
● Tekniken ska kunna skicka ut mycket stora mängder meddelanden på sekunder.  
● Multipla språk.  
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3.11 Vanligt förekommande tekniker i krissituationer 
 
Med alla nya tekniker som har blivit stadiga och säkra så är det vanligt att man idag använder sig 
utav dessa tillsammans med de äldre teknikerna (sirener, television och radio), för att skicka ut 
varningar och information. De nya teknikerna är till exempel Internet, sociala medier och 
mobiler (Choy, Handmer, Whittake, Shinohara, Hatori & Kohtake, 2016). Viktigt att ha i åtanke 
är att den mest effektiva kriskommunikation är den som sker genom flera olika medier med 
konsistenta meddelanden (Heath & O’Hair, 2009). Nedanstående tekniker är de som majoriteten 
av alla teoretiska källor har nämnt som vanliga medier att sända ut varningar på. 
 
 
Sirener 
Fördel: De mekaniska sirenerna som än idag används är mycket bra på att snabbt alarmera 
befolkningen vid katastrofer. 95 % av de inom farozonen för tsunamin Hilo år 1960 lyckades 
höra sirenen innan vågen kom (Lindell, 2017).  
 
Nackdel: Sirenerna ger ingen direkt information med deras signaler vilket innebär att dessa 
sirener inte kan lämna specifika varningar (Lindell, 2017). I och med att ingen specifik 
information ges så måste människorna minnas vad de skulle göra när de hör signalen (Sillem & 
Wiersma, 2006). Det finns en nackdel med att sirenerna bara är begränsat till de människor som 
av erfarenhet vet vad dessa innebär (Heath & O’Hair, 2009). En annan nackdel är att inte alla nås 
av sirenerna då dessa inte finns på landsbygden i Sverige (Odén et al, 2016). 
 
TV och radio 
Fördel: TV & radio är vanliga att använda för att sända ut information där många anser att de får 
majoriteten av deras krisinformation via dessa två kanaler (Lindell, 2017). En fördel med TV är 
att man kan få informationen visuellt och därmed är det inte heller lika stort behov av att förstå 
språket. Det finns ofta tillgång till radio på arbetsplatser vilket underlättar att få information om 
krisen i realtid. Radio är även tillgängligt för synskadade i befolkningen (Heath & O’Hair, 2009).  
 
Nackdel: Det finns en nackdel med dessa två kanaler i och med att människor som mest har 
kontakt med radio och tv under 11 timmar per dygn. Detta innebär att befolkningen inte har 
kontakt med dessa under majoriteten av dygnet. En nackdel med TV och viss radio är givetvis att 
man måste ha tillgång till elkraft vilket i värsta fall inte kommer vara tillgängligt (Lindell, 2017).  
 
CBS: Cell Broadcast Service 
Fördel: Med CBS så skickar man point-to-area textmeddelanden till de mobiltelefoner som 
befinner sig i ett geografiskt område för en viss mobiltelefon-antenn, inklusive barn och 

29 



 
ungdomar (Wong, Jones & Rubin, 2017). CBS är inte begränsad till en kanal, utan kan skicka ut 
information via flertalet kanaler. En positiv aspekt med CBS är att den inte är mottaglig för 
överbelastning. USAs Wireless Emergency Alerts (WEA) är en typ av CBS teknik som skickar 
ut textmeddelanden till mobiltelefonerna, likaså inkluderas CBS tekniken i en del utav J-Alert 
systemet i Japan (Choy et al, 2016).  
 
Nackdel: CBS når till de som har slagit på deras mobiltelefon och tillåter cell broadcast 
meddelanden. CBS kan upprepa meddelandet vilket innebär att det finns fler chanser att nås av 
meddelandet om mobilen först var avstängd. Det kan vara svårt för vissa att veta hur CBS 
aktiveras i mobilen då detta inte tillhör vardagen (Sillem & Wiersma, 2006). De allra flesta 
telefonerna har stöd för att kunna ta emot CBS, förutom den tidigare generationen såsom Nokia 
3310 (Aloudat, 2010). CBS meddelanden har även ett begränsat antal tecken till 93 tecken, vilket 
ibland kan vara för lite (Ali et al, 2018), men det går att skicka upp till 15 sidor av meddelanden 
med 93 tecken (Etsi, 2013).  
 
SMS 
Fördel: SMS är mycket vanligt att använda då den dels har stöd för bekräftelser på att 
meddelandet har nått fram. Ifall mottagaren inte är mottaglig till meddelandet så finns det stöd 
för att meddelandet “sparas” tills dess att mottagaren är mottaglig återigen (Aloudat, 2010). Det 
finns en positiv inställning bland människor att ge ut sina mobilnummer till kommunen för att 
kunna få ett SMS vid krissituationer med mer information (Wallström, Engström, Styvén, 
Salehi-Sangari, Molander & Forsberg, 2014).  
 
Nackdel: Med SMS så skickar man point-to-point till fördefinierade telefonnummer. På grund 
av detta så är SMS mottaglig för att utsättas för överbelastning och risk att inte nå fram till alla 
om det är ett mycket stort antal meddelanden som skickas ut samtidigt (Choy et al, 2016). 
Fördröjningar och att meddelanden inte kommer fram på grund av det höga trycket blir ännu 
svårare i tider där kriser eller katastrofer sker, det blir alltså svårt för SMS att kunna skickas ut 
till många människor i en nödsituation (Ali et al, 2018).  
 
Applikationer 
Fördel: De personer som använder sig av modernare telefoner kan enkelt och snabbt få 
information före de som inte äger smartphones. Detta blir än mer möjligt då nätmedierna kan 
tillåta flashtjänster vilket möjliggör att användarna får tips om något viktigt har skett (Odén et 
al,, 2016).  
 
Nackdel: Folket vill inte behöva ladda ner en applikation för att kunna få nödvändig 
information, och det är inte heller alla som är vana vid att använda sig utav applikationer. De 
personer som inte äger smartphones hamnar utanför denna teknik, och likaså de personer som är 

30 



 
vana vid mer traditionella medier kommer oftast att föredra att få krisinformationen genom de 
traditionella medierna för att öka pålitligheten (Odén et al, 2016).  
 
Internet 
Fördel: När det är en sådan situation där man snabbt måste nå ut till många människor så är 
Internet ett bra medel att använda, inte minst då den är mycket motståndskraftig mot skador på 
infrastrukturen (Heath & O’Hair, 2009). Den information som kommer förmedlas på en hemsida 
ska vara mycket tydlig då användaren inte ska behöva lära sig webbsidan (Eriksson, 2009). Då 
Internet kan komma till stor användning och hjälp som kommunikationskanal är under 
långdragna kriser och vid kriser som påverkar en stor del av landets befolkning (Morge, 1999). 
Genom användning av Internet så är det även möjligt att visa geografisk information eller 
ytterligare krisinformation på ett smidigt sätt (Huang, Chan & Hyder, 2010). Ett ytterligare plus 
är att Internet som teknik inte är dyr (Reddick, 2010). 
 
Nackdel: Internet har visat sig ha olika påverkan beroende på vilken situation det gäller. Vid 
orkanen Lili år 2002 visade det sig att endast 5 % använde Internet som primära 
informationskällan. Vid en vattenförorening visade det sig istället att 34 % använde sig primärt 
av Internet som informationskälla (Lindell, 2017). Det finns ytterligare en nackdel med 
användning av Internet, nämligen att det krävs att man har tillgång till Internet och att 
Internetsidor kan överbelastas om det sker ett betydligt ökat besöksantal (Morge, 1999).  
 
Sociala Medier 
Fördel: Sociala medier har fått en allt större roll inom kriskommunikation, mycket tack vare den 
snabba spridningen som de kan få och därmed nå ut till ett stort antal människor väldigt snabbt. 
Detta har man sett i många olika katastrofer såsom tsunamin i Japan 2012 och Utöya-händelsen 
2012 (Eriksson, 2014). En ytterligare fördel med sociala medier är att sådana företag som 
Facebook har servrar som klarar av högre belastning (Odén et al, 2016).  
 
Nackdel: När mycket information sprids till många på en kort tid genom sociala medier så finns 
det risk för att falsk information sprids och att all information värderas som lika viktig trots att de 
i själva verket inte är det. Utan någon vägledning eller struktur så blir det svårt för den enskilde 
individen att förstå vilken information som är relevant eller inte. I värsta fall kan detta leda till att 
individen inte inser risken i tid på grund av den vilseledande informationen (Andrèasson & 
Røsæg, 2017). Ytterligare en nackdel är att människorna inte vill behöva koppla upp sig mot 
sociala medier för att kunna få den information de behöver, dessutom bör användning av sociala 
medier endast användas som en nödlösning och ingen permanent lösning för myndigheterna att 
nå ut med sin information på (Odén et al, 2016). Genom att använda sig av traditionella medier 
kan myndigheterna lättare nå ut till alla människor, och inte enbart de som använder sig utav 
sociala medier (Eriksson, 2014).  
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GIS och Kartor 
Fördel: Man kan lättare illustrera händelseutvecklingen med kartor och med hjälp av inbyggda 
funktioner så kan man lättare visa på scenarier som pågår. (Wallström, Engström, Styvén, 
Salehi-Sangari, Molander & Forsberg, 2014). Kartor och foton kan ge ett mycket stort värde då 
de har en annan slags förmåga att förmedla informationen på jämfört med text. Kartor kan ge en 
tydligare bild på situationen som då förmedlar den typen av information på ett smidigare sätt än 
genom enbart text (Eriksson, 2009). Kartor har använts i många olika kriser för att enklare kunna 
lokalisera befolkningen och ge en översikt över de drabbade områdena så att man kan skapa lite 
mer klarhet i situationen (Bergstrand, 2016). Det blir lättare att analysera och förstå geografiska 
positioner och förhållanden mellan platser för att se den snabbaste vägen till en specifik 
lokalisering. Det vanliga uttrycket “En bild säger mer än tusen ord” kan sannerligen passa in i 
detta område då man med hjälp av GIS kan nå ut med information om platser (Milenkovic & 
Kekic, 2016).  
 
Nackdel:  
Som tidigare nämnt så gav kartor upphov till misstolkning under 2004 års orkansäsong. Felet var 
att deras karta var för otydlig med vilket område som var i fara, vilket innebär att det är viktigt 
att göra kartorna tydliga så att det inte finns rum för missförståelser. Det är även viktigt att 
framhäva rätt delar på kartan så att inte fokuset läggs för mycket på onödiga delar av kartan som 
inte behövs för att tolka och förstå huruvida man själv är drabbad eller ej (Broad et al, 2007). För 
att använda kartor eller foton i krislägen så blir de tekniska förberedelserna mer omfattande än 
med enbart text. Viktigt att tänka på är att en överdriven användning av effekter vid foton och 
kartor kan sänka trovärdigheten av informationen (Eriksson, 2009).  
 
Tabell 5.  Designprinciper för kartan. 

● Framhäv de viktiga delarna och minska fokus på onödiga delar som ej behövs för att 
tolka kriskartan korrekt.  

 
 
3. 12 Design av kriskartor 
 
En kriskarta har som syfte att snabbt kunna erbjuda människorna en säker evakuering i det fall en 
sådan kris skulle ske som kräver att skydd ska tas. Informationen som en kriskarta ska ge är 
skyddsrummens lokalisering, information om vem man kan kontakta för mer information, 
evakueringsvägar med mera (Lee, Kim & Cho, 2018).  
 
En anledning till varför man använder sig utav visualisering är då det kan hjälpa människor att 
lösa vissa problem på ett snabbare eller bättre sätt än vid enbart text. Det blir enklare att hitta 
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objekt om man ser färger då färger lättare kan sticka ut vilket gör att man får ett fokus på det. Det 
man bör tänka på är att en viss procent av befolkningen är färgblinda och har därmed svårt att se 
skillnad på vissa färger. Dessa färger är oftast röd och grön (Ware, 2013). Därmed bör man vara 
försiktig med att ha röd och grön färg med varandra eller väldigt nära varandra då det inte blir 
lika tydligt för färgblinda personer att se skillnad på dessa. Vissa kartor tillåter att skärmläsare 
läser av den så att personer med synnedsättning kan få användning av kartor. De bättre kartorna 
för skärmläsare är ofta sådana kartor som övriga människor inte använder (Brock, Truillet, 
Oriola, Picard & Jouffrais, 2014).  
 
På en kriskarta kommer det finns vissa symboler som är mycket viktiga att förstå. Dessa 
symboler representerar någonting. På grund av att det inte finns standarder för vilka symboler 
som ska användas till vad så kan detta skilja sig från karta till karta. Många symboler kan vara 
vanliga på kartor, men sedan finns det vissa andra symboler som specialanpassade kartor 
använder. I vårt fall med skyddsrum så kommer skyddsrumssymbolen vara en sådan sak. 
Symbolerna bör vara starkt sammankopplat till det den representerar utan att behöva någon extra 
förklaring för att förstå innebörden utav den. Symbolen bör även ha en enkel design. Det är även 
viktigt att det endast är en symbol som representerar något då det annars kan skapa förvirring för 
den som försöker tyda kartan (Dymon, 2003).  
 
Valen av färger bör göras utifrån vissa aspekter, där den ena är att man använder den färg som 
oftast är förknippad med en viss sak. Såsom att blå står för vatten eller kyla, grönt för grönska 
och röd för värme och något förbjudet. Det skulle kännas inkorrekt om havet representerades 
med en röd färg (Divjak & Lapaine, 2018). 
 
Tabell 6.  Designprinciper för kartan. 

● Information om skyddsrummens lokalisering.  
● Information om vem man kan kontakta för mer information.  
● Annan information som evakueringsvägar. 
● Färganpassat för färgblinda.  
● Symboler ska vara starkt sammankopplat till det som den representerar.  
● Symboler ska vara tydliga utan behov av extra förklaring.  
● Gör logiska färgval som är allmänt känt att använda. 
● Ta med de attribut som gör det lätt att orientera i en karta såsom stora byggnader.  

 
Ifall en karta över en stad används så bör det finnas vissa byggnader för att underlätta 
orienteringen. Gator och gatunamn bör även finnas, tillsammans med transportvägar, stora 
byggnader och andra liknande kännetecken. Huvudsaken är trots allt att garantera enkel och 
snabb orientering med bra förståelse för de viktiga informationsdelarna för krisen (Divjak & 
Lapaine, 2018).  
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3. 13 Sammanställning av designprinciper och teknikkrav på artefakten 
Nedan sammanställs de krav och designprinciper vi har samlat ihop under teoriavsnittet samt en 
sammanfattning av skillnaderna på SMS och CBS som ligger till grund för valet vi gör kring 
vilken utav dessa två vi kommer att använda i vår artefakt.  
 
Sammanställningen av de krav som ställs på tekniker som används för kriskommunikation 
finns i tabellen nedan (Tabell 7). 
Krav Teknik som uppnår kravet 

Tekniken måste kunna ge informationen i tid 
för att rätt respons ska kunna ske.  

CBS, Sirener (CBS & sirener är snabbast), 
TV, Radio, GIS, Applikationer, SMS, Sociala 
Medier, Internet.  

Tekniken bör kunna skicka all nödvändig 
information utan för låg gräns av tecken.  

TV, Radio, SMS, Applikation, Internet, 
Sociala Medier, GIS 

Tekniken bör ha en funktion för geografisk 
information. 

TV, SMS, Applikation, Internet, CBS, Sociala 
Medier, GIS 

Det ska inte krävas en installation av 
programvara.  

Sirener, TV, Radio, SMS, Internet, CBS, 
Sociala Medier, GIS 

Använd sådan teknik som man brukar 
använda i vardagen. 

TV, Radio, SMS, Internet, GIS 

Man ska inte behöva lära sig 
systemet/programmet.  

Sirener, TV, Radio, SMS, Internet, CBS, GIS 

Tekniken ska kunna skicka ut mycket stora 
mängder meddelanden på några sekunder.  

Sirener, TV, Radio, CBS 

Stöd för multipla språk Sirener (språkoberoende), Applikation, 
Internet, Sociala Medier, CBS.  

Tabell 7. Kravsammanställning på tekniken och vilka tekniker som lever upp till kraven.  
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Sammanställning av designprinciper för kartan finns i tabellen nedan (Tabell 8).  

● Framhäv de viktiga delarna och minska fokus på onödiga delar som ej behövs för att 

tolka kriskartan korrekt. 

● Information om skyddsrummens lokalisering.  

● Information om vem man kan kontakta för mer information.  

● Annan information som evakueringsvägar. 

● Färganpassat för färgblinda.  

● Symboler ska vara starkt sammankopplat till det som den representerar.  

● Symboler ska vara tydliga utan behov av extra förklaring.  

● Gör logiska färgval som är allmänt känt att använda.  

● Ta med de attribut som gör det lättare att orientera i en karta såsom stora byggnader.  

Tabell 8. Designprinciper för kartan. 
 
Nedanstående tabell visar skillnaderna mellan SMS och CBS (Tabell 9). 

SMS Skillnad CBS 

Ingen teckengräns.  Teckengräns CBS har en gräns på 93 
tecken men det går att skicka 
upp till 15 stycken alert med 
93 tecken vardera.  

Fördröjning om det överstiger 
ca 300 sms per sekund.  

Utsatt för fördröjningar CBS kan skicka till alla 
telefoner på några sekunder.  

Kan bli utsatt för spam.  Informationssäkerhetsgrad God informationssäkerhet.  

Alla telefoner har stöd.  Telefoners stöd Nästan alla telefoner. Inte de 
äldre såsom Nokia 3310. 

Erbjuder inte olika språk. Multipla språk Kan erbjuda multipla språk. 
(Detta är beroende av vilket 
scenario det gäller).  

Meddelandet mottas när den 
slås på.  

Avstängd mobil Meddelandet mottas inte. 

Ingen repetition.  Repetition av meddelande Repetera mellan 2 till 32 
sekunders mellanrum.  

Tabell 9. Skillnad mellan CBS och SMS.  
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CBS och SMS kan i första anseende verka lika varandra, men bakom tekniken skiljer dem sig åt 
på ett flertal punkter. Den största nackdelen med CBS är begränsningen på 93 tecken vilket i 
vissa fall kan vara för kort. Ifall man lyckas få ner all nödvändig information på dessa 93 tecken 
så finns det inte så många andra nackdelar med den. Det är möjligt att undkomma denna 
begränsning i den mening att man kan skicka upp till 15 CBS meddelanden, även kallat sidor, 
vilket innebär att den resterande informationen kan täckas utav de andra sidorna (Etsi, 2013). 
Den andra nackdelen är att ett CBS meddelande inte mottas av telefoner som är avstängda, vilket 
innebär att telefonen inte kommer att få fram meddelandet när den slås på igen. Med tanke på att 
repetitioner är möjliga så finns det dock fler chanser att hinna se meddelandet (Aloudat, 2010).  
 
Den största nackdelen med SMS som varningssystem är att den mycket väl kan bli utsatt för 
fördröjningar när krisen är stor och många ska nås. SMS kan skicka ut cirka 300 meddelanden 
per sekund, vilket innebär att det skulle ta cirka 55 minuter för att nå ut till alla invånare i 
Stockholm. I ett fall som skedde i Sverige tog det upp emot tre timmar innan mottagare fick 
SMSet vilket är för lång tid. Ifall ett meddelande inte når fram på 30-60 sekunder så har personen 
redan missat meddelandet på radion, medan i vårt fall med terror eller krig så anses det mycket 
osannolikt att SMS skulle kunna fungera överhuvudtaget. Ett exempel på hur snabbt det ska gå 
att nå ut med meddelandet är Japan där de har lag på att alla invånare ska nås inom 4 sekunder, 
Japan har cirka 127 miljoner invånare (Aloudat, 2010).  
 
Aspekten kring informationssäkerheten är också viktig att ta i åtanke när valet av teknik görs i 
och med att SMS har en lägre grad av informationssäkerhet där spam kan förekomma, vilket inte 
är möjligt med CBS då det enbart är auktoriserade myndigheter som har tillgång till det (MSB, 
2018).  
 
Nedan är de designprinciper som för varningsmeddelanden (se Tabell 10).  

● Vilket typ av hot det gäller. 

● Det drabbade området. 

● Vart säkerheten finns. 

● Rekommendation för skyddsåtgärd och när dessa bör vidtas.  

● Vilka man kan kontakta för mer information.  

● Använd lättförståeligt språk.  

● Täcka uppenbara val som finns som respons på meddelandet.  

● Ge inte för oroväckande och skräckinjagande information då det kan ge bakslag.  

● Få med både farorna och nödvändiga åtgärden så befolkningen vet hur de ska agera.  

● Tydliggör vem som ligger bakom meddelandet.  

Tabell 10. Krav på meddelandets innehåll.  
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4. Resultat 
Detta avsnitt redogör för valet av respondenter, val av teknik, iterationerna vi utfört och 
insamlade designprinciper utifrån dessa iterationer.  
 
 
4.1 Respondenterna 
 
De 6 respondenter vi valde består utav 4 kvinnor och 2 män, i åldrarna 25-90 år. Nedan anges de 
respondenter som vi valt ut, och kort relevant bakgrund för dessa.  
 
Den första respondenten är en kvinna i 25 årsåldern som bor centralt. Denna respondent har inget 
förflutet inom krigsupplevelser eller militären. Hon är insatt och mycket van vid ny teknik och 
använder sin mobil för många varierande uppgifter.  
 
Den andra respondenten är en man i 33 årsåldern som bor på landsbygden. Denna respondent har 
inget förflutet inom krigsupplevelser eller militären. Han är insatt i ny teknik men använder 
enbart mobiler för att kontakta någon.  
 
Den tredje respondenten är en kvinna i 60 årsåldern som bor på landsbygden. Denna respondent 
har inget förflutet inom krigsupplevelser eller militären. Hon är inte lika insatt i ny teknik, 
använder enbart mobil för att kontakta någon.  
 
Den fjärde respondenten är en kvinna i 62 årsåldern som bor centralt. Denna respondent är 
uppvuxen i ett land som under hennes uppväxt var krigsdrabbat och har hört flyglarm från dessa 
tider. Hon är relativt van vid ny teknik, men litar mest på traditionell media.  
 
Den femte respondenten är en man i 62 årsåldern som bor på landsbygden. Denna respondent har 
genomfört lumpen men har inga övriga erfarenheter inom militär eller krig. Han är van vid ny 
teknik men har en skepsis mot ny teknik, såsom att mycket kan vara spam eller någon hackare.  
 
Den sjätte respondenten är en kvinna i 90 årsåldern som bor centralt. Denna respondent har 
erfarenhet av krigsdrabbade tider där hon blev evakuerad under andra världskriget. 
Respondenten har relativt svårt för teknik och då främst små skärmar, hon använder sig inte så 
mycket av mobilen men desto mer av sin iPad.  
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4.2 Teknik ställd mot kravlista 
 
Ett varningssystem behöver vara effektivt, och då krävs det att tekniken som används kan leva 
upp till vissa krav. Dessa krav sammanställdes i sista delen av teoriavsnittet (se Tabell 7). Nedan 
skriver vi om vilka tekniker vi valde och vilka vi inte valde. 
 
Genom att tyda tabell 7 kunde vi genast utesluta applikationer, sociala medier och sirener då 
dessa levde upp till minst krav. Sirener är effektivast i den utsträckning de fungerar, dvs att 
snabbt sända ut varningar men med tanke på att de inte når alla och alla inte vet innebörden av 
den finns det anledning att satsa på annan teknik som komplement till det.  
 
TV kändes inte som det bästa alternativet då TV-tittandet minskat successivt sedan år 2010 till 
2017 från 71 % till 62.2 %. Tillgången till tv-apparater sjunker likaså. Antalet TV-tittande 
minuter minskar och låg på 140 minuter för 3 år sedan (De Vries, 2018) vilket innebär att det är 
den tidsrutan man kan nås av varningsmeddelandet, och enbart under den tid man är vaken och 
har tillgång till TV-apparaten (Lindell, 2017).  
 
Precis som TV så fungerar radio bra för när man vill få mer information om händelsen, men inte 
i en sådan tidspressad situation som vid luftangrepp. Även radio lämnar för liten tidsruta för att 
få ett varningsmeddelande där den åldersgrupp som lyssnar mest spenderar 176 minuter på 
radiolyssnande. Den grupp som lyssnar minst spenderar 58 minuter och genomsnittliga tiden för 
svensken ligger på 106 minuter (De Vries, 2018). 
 
 
GIS 
GIS blir en utav de tekniker vår artefakt kommer att använda sig utav. GIS har visat sig vara 
mycket värdefull i många katastrofer där exempelvis Google Maps har kunnat underlätta att liv 
räddas (Huang et al, 2010). Genom användning av kartor så kan man visa den geografiska 
informationen som annars kan vara svår att förstå genom enbart text, då man får en bild av vart 
man ska ta vägen för att skydda sig (Reddick, 2010). Genom att visa en karta över situationen för 
människorna så blir det lättare för dem att förstå förhållandet mellan position A och B. När man 
kan se detta förhållande så blir det enklare att se den snabbaste vägen dit (Milenkovic & Kekic, 
2016). Att kunna se en färd mellan sin egna position till närmaste skyddsrum kan spela en stor 
roll i processen att ta sig till säkerhet då enbart text inte alltid täcker all nödvändig information. 
Den stora nackdelen med kartor som man måste vara aktsam med är att en otydlig karta kan göra 
situationen värre än vad den annars vore. Det är alltså viktigt att vara tydlig med kartan så man 
förstår situationens omfattning och åtgärd (Broad et al, 2007). Som tidigare nämnt kan vissa 
kartor tillåta skärmläsare för människor med synnedsättning (Brock et al, 2014), men i vårt 
projekt kommer vi enbart att använda en karta som är framtagen för människor utan 
synnedsättning då tiden för examensarbetet inte räckte till för att skapa en karta för andra än 
icke-synskadade, dock kan kartan som vi använder användas av färgblinda. 
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Internet 
Internet blir den andra tekniken vår artefakt kommer att använda då den har visat sig vara mycket 
motståndskraftig mot de skador som kan ske på infrastrukturen. En god fördel med Internet är att 
det är möjligt att visa ytterligare information om scenariot som pågår samtidigt som den även 
kan visa kartor som kan vara positivt för människorna att se (Huang et al, 2010). På så vis 
kommer all extra information som människorna ofta känner måste finnas för att kunna lita på det 
krismeddelandet säger kunna finnas på en tillförlitlig myndighetssida. Denna typ av information 
kan vara mer information om skyddsåtgärderna och annan typ av information som gör att 
situationen känns troligare. Enligt en undersökning visar det sig att staterna i USA främst kände 
att Internet är den bästa typen av IT i krishantering, följt av GIS (Reddick, 2010). Nackdelen 
med Internet är det kan bli överbelastat om ett för stort antal besökare är inne på hemsidan 
(Morge, 1999). Detta innebär att det måste finnas en stark server för att klara trycket. Det pågår 
förbättringsåtgärder för att SOS-Alarms, MSB:s samt Polismyndighetens hemsidor kommer att 
bli starkare och klara av hårdare belastning (Andersson, 2019). Personer med synnedsättning 
som vill använda internet har flera olika verktyg till sitt förfogande, bland annat skärmläsare och 
textförstoring (Southwell & Slater, 2013).  
 
CBS 
Då SMS och CBS hade många likheter så krävdes det att vi gjorde en bra jämförelse med dem 
där vi kunde väga dem mot varandra och se vilken teknik som lever upp till mest kritiska krav 
för vårt scenario (Se Tabell 9). Vårt val blir CBS framför SMS då CBS lever upp till fler kritiska 
krav än vad SMS gör i en sådan händelse där luftangrepp skulle ske. Denna typ av situation är 
mer tidspressad, fler personer som ska nås utan fördröjningar. CBS har en unik signal vilket 
uppmärksammar meddelandet mer än ett vanligt SMS, detta innebär att det finns en större chans 
att människor reagerar på tonen och kollar på mobilen. Den största anledningen är dock att CBS 
inte blir utsatt för fördröjningar, vilket SMS blir. Trots att fler mobiler har stöd för SMS än CBS 
(Aloudat, 2010) så kommer förmodligen CBS kunna nå fler personer i tid. I takt med att fler 
länder börjar använda CBS som varningssystem så växer även antalet mobiler som har stöd för 
CBS. Genom vibrationen som tillkommer blir det enklare för människor med hörselnedsättning 
att känna av meddelandet, och beroende på vilken mobiltelefon man har så finns det stöd för att 
meddelandet läses upp för de människor med synnedsättning (Udu-gama, 2009).  
 
Det kan vara svårt för vissa att veta hur CBS aktiveras i mobilen då detta inte tillhör vardagen 
(Sillem & Wiersma, 2006), men i takt med att fler länder börjar använda varningssystem baserat 
på CBS så har mobiltillverkare börjat aktivera CBS i förväg så användarna inte behöver göra 
detta själva. Ett exempel är Apple som enligt standard i förväg har aktiverat varningarna för alla 
enheter (Apple, 2018). Detta innebär att användarna själva inte kommer behöva aktivera detta 
och på så vis blir nackdelen med att det kan vara svårt att aktivera CBS lite mindre oroväckande.  
 
För att öka kännedomen kring CBS varningar så att människorna förstår vad det är för typ av 
varning så kan det precis som utomhusvarningssystemet testas nationell så att befolkningen blir 
mer familjär med det. Precis som Nederländerna redan gör så kan även Sverige tänka sig att testa 
både CBS och utomhuslarmet samtidigt (MSB, 2018). Detta innebär att Sverige redan har en 
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tanke på att CBS kan vara ett bra komplement till sirener, precis som flera andra länder i Europa. 
Det gemensamma begreppet för EU-länders varningssystem baserat på CBS kallas för EU-Alerts 
där “EU” byts ut mot landets beteckning. Exempelvis heter Nederländernas därmed NL-Alert. 
Hädanefter kommer vi att använda begreppen CBS, SE-Alert och varningsmeddelande för 
samma sak, beroende på vilket sammanhang det skrivs i. 
 
 
4.3 Artefaktens innehåll 
 
Vår artefakt grundar sig på de krav och designprinciper vi tagit fram vad gäller teknik och 
information inom kriskommunikation. Vår artefakt kommer att baseras på CBS, Internet och GIS 
då de lever upp till många av de viktigaste kraven som ställs på tekniker i kriskommunikation 
och fungerar bra i samspel med varandra. Genom att kombinera dessa tekniker tillsammans så 
kan befolkningen snabbt få mer omfattande krisinformation. SE-Alert beskriver faran och 
skyddsåtgärden, Internet kan beskriva mer om faran samt erbjuda en karta som grafiskt visar vart 
de ska ta vägen. På så vis får vi med både den information som är lämplig att ge på text såsom 
vilket hot det gäller och rekommenderade skyddsåtgärder (Lindell, 2017) tillsammans med 
information kring skyddsrummens lokalisering som genom en karta ger bättre uppfattning kring 
vart punkt A och B ligger i förhållande till varandra (Milenkovic & Kekic, 2016). 
 
Utifrån vad som står i kraven för meddelandets innehåll som är framtaget utifrån teorier inom 
kriskommunikation (se Tabell 10) tillsammans med att gå enligt vad PMT säger angående 
förhållandet mellan rädsla och viljan att söka skydd ger det bra riktlinjer för SE-Alerts innehåll. 
För att få inspiration för hur man kan formulera sig i ett varningsmeddelande så ser vi hur andra 
länder har skrivit deras liknande varningar och vilken effekt det har fått hos människorna.  
Internet kommer dels att erbjuda skyddsrumskartan men även utförligare information om 
händelsen. Vilken typ av information som är lämplig att erbjuda befolkningen med är taget från 
tidigare teorier där de punkter i tabell 10 som inte täcks av meddelandet läggs in på 
informationssidan (Internet). Sidan kommer även användas för att förtydliga vissa punkter i 
tabellen. Detta kan till exempel vara mer om hotet så man får en övertygelse eller försäkran om 
att det är på allvar, och mer information om vilken myndighet som går ut med varningen så man 
kan lita på meddelandet.  
 
Kartan kommer att visa skyddsrummens lokalisering i ett område så att användaren kan se vart 
närmaste skyddsrum finns och mer information kring denna och hur man tar sig dit. En karta 
som används i en krissituation bör följa de designprinciper som finns i tabell 8 i teoriavsnittet för 
att anses som en bra karta.  
 
Sirener är det snabbaste och mest robusta sättet att nå ut med varningen på, men den har en 
brist i att inte ge någon ytterligare information och att många människor har en bristande 
kännedom kring dess innebörd (Sillem & Wiersma, 2006). Vår artefakt ska inte ersätta sirener 
utan enbart komplettera den med att ge en extra bekräftelse på situationen, ge all nödvändig 
information och visa vart skyddsrummen finns.  
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4.4 Första iterationen 
 
Vi kommer att jämföra vår artefakt med dagens lösning, dvs enbart sirener, för att se om 
respondenterna känner att vår artefakt är bättre och på vilket sätt. Detta i och med att vi tidigare 
har designat utifrån vad teorier säger är bra, men genom att se hur respondenterna känner så kan 
vi få en extra bekräftelse eller motbevis för huruvida vår artefakt skulle kunna hjälpa människor. 
Vi kommer även få reda på om vi kan förbättra vår artefakt inför en andra iteration.  
 
SE-Alert kommer att visas upp i samband med att respondenterna får höra flyglarmet, detta i och 
med att ett verkligt fall skulle gå till på detta vis. Genom att klicka på länken som ges i varningen 
så kommer respondenterna att hamna på en informationssida där de kan få mer information samt 
finna sitt närmaste skyddsrum.  
 
 
4.4.1 Data 
 
I och med att vår artefakt är en design mockup (en prototyp med möjlighet till interaktioner) så 
kommer inte vi att gå in i program och utveckla allting från grunden. Vi använder oss utav 
programvaran Sketch vilket är ett digitalt designverktyg, tillsammans med Anima App som är ett 
plugin till Sketch. Genom Anima App samt Sketch kunde vi skapa den interaktion som behövs 
på ett effektivt sätt, bland annat knappar som går att klicka på för att utföra en handling. Vi valde 
att designa enligt iOS 12 för iPhone 8 men det är fullt möjligt att designa för andra mobiler och 
storlekar också. Valet av iPhone 8 var slumpmässigt, designvalet skulle lika gärna kunna ha fallit 
på en design för Android, eller att utveckla ett helt nytt utseende för något operativsystem. 
Designvalet föll dock på iPhone 8 på grund av att det var tillgängligt, vi hade stor möjlighet till 
att återanvända befintligt material som var välutvecklat och verklighetstroget. Fokuset låg inte på 
att utveckla för ett specifikt operativsystem, utan på att ta fram en pålitlig design där vi kunde 
lägga till de funktioner som behövdes. Kartan vi använder oss utav är en redan framställd karta 
baserat på OpenStreetMap som finns på webbtjänsten vid namn “Hitta skyddsrum”. Deras data 
är baserat på MSB. Vi kontrollerar att kartan känns tillräckligt tydlig att tyda för färgblinda 
personer genom att använda oss utav en simulator på hemsidan Coblis. 
 
Vårt val av karta innebär inte att det nödvändigtvis är denna karta som bör användas i den 
verkliga lösningen. På grund av tidsbrist valde vi en existerande karta som ändå levde upp till de 
krav som finns på kriskartor förutom punkten angående vem man kan kontakta. Detta löser sig 
genom att användaren först hamnar på myndighetssidan där kontaktuppgifter finns, följt av att 
de sedan kan klicka sig vidare till kartan. Vi valde den då den kändes bäst för vår artefakt men 
den karta som bör användas enligt denna undersökningen är den karta som blir resultatet av 
respondenternas utvärdering, samt övrig teori och empiri. 
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4.4.2 Urval av information 
 
I första iterationen tog vi fram en design mockup som fungerar enligt plan. Vi valde den 
information som vi dels har sett att andra länder använder sig utav, men också genom att kolla på 
vilken information som teorier säger att man bör förmedla. Resultatet blev därmed en kortfattad 
text med den mest väsentliga informationen om händelsen för att snabbt och enkelt kunna ta till 
sig informationen och budskapet. All information som kan tänkas att önskas kanske inte vore 
effektivt att erbjuda i och med att för mycket information kan bli överflödigt och leda till att man 
missar att ta till sig den viktigaste informationen. Det som även bör tas i åtanke är att för mycket 
text leder till att man lägger ner dyrbar tid på att läsa, därmed bör endast den mest väsentliga 
informationen erbjudas.  
 
Vårt val av karta är baserat på att den ska vara tydlig och inte ha för mycket information och 
visualisering som kan tänkas vara mindre värdefull i denna situation. Vi ville även att kartan 
skulle kännas vanlig och familjär så att man snabbt kan börja tyda kartan utan att behöva lära sig 
hur den fungerar eller vad symboler innebär. Ett ytterligare krav var att kartan inte skulle bli för 
svår för färgblinda att tyda. För att ta reda på detta så använde vi oss utav verktyget på 
Coblis-hemsidan som möjliggör att se hur en bild kommer se ut för olika typer av färgblinda.  
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4.4.3 Resultat av iteration 1 
 
Resultatet av artefakten blev en fullt interaktiv process som man går igenom på mobilen, som 
inkluderar ett CBS meddelande som första steg, följt av en informationssida och slutligen en 
karta.  

 
Bild 2 & 3: Artefaktens första steg där meddelandet kommer upp, följt av alternativ 1 på andra 
steget som är resultatet av att ha tryckt på “Avfärda”.  
 
Genom att klicka på Avfärda-knappen (vänstra bilden) så hamnar man på hemma-sidan (den 
högra bilden). Detta innebär att man tar bort meddelandet från skärmen så man får en hemskärm 
igen. Om man däremot klickar på meddelandet så hamnar personen på en sida för mer 
information (se bild 4).  
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Bild 4, 5 & 6. Vänstra bilden är resultatet av att ha tryckt på länken i meddelandet, mittersta 
bilden är tredje steget vilket är resultatet av att ha använt “Hitta din position” eller skrivit in sin 
adress. Högra bilden är fjärde steget av artefakten där man väljer sitt skyddsrum och får upp 
färdvägen, adressen, antalet platser och koordinater som går att exportera till Google Maps. 
 
Vänstra bilden är informationssidan där läsaren kan få lite mer information än vad som stod i 
meddelandet. Genom att sedan klicka på länken till att hitta skyddsrum så hamnar man på 
mittersta bilden. Efter att ha valt och därmed klickat på sitt närmaste skyddsrum så får man upp 
den information som syns på högra bilden.  
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4.4.4 Ändringar inför iteration 2 
 
Utifrån utvärderingen med respondenterna där de fick använda artefakten i sin helhet och berätta 
hur det kändes, om det var enkelt/svårt att förstå artefakten, hur det var att navigera i den, om 
informationen var tillräcklig och åsikter kring själva designen, så framkom nedanstående kritik.  
 
Angående meddelandet 

● Varningsmeddelandet bör vara mer likt ett myndighetsmeddelande för ökad trovärdighet.  
● Tydliggör vem som skickat ut varningsmeddelandet.  
● Länken bör vara understruken och mer intensivt blå så den sticker ut från övrig text. 

Förtydliga att man kan klicka vidare genom t ex “Mer info” eller dylikt.  
● Varningsmeddelandets form bör vara större så man ej blandar ihop med SMS. 
● Annan färg på varningstriangeln. 

 
Angående infosida 

● Informationssidan bör ha prägel av en myndighetssida med dess namn och logotyp.  
● Länk till skyddsrumskarta bör finnas bredvid skyddsrumssymbolen.  
● “Information om skyddsrum” kändes för alldagligt vilket kan innebära att situationen ej 

känns lika akut. Bör bara ha “Hitta skyddsrum” och länk dit då detta är det nödvändiga.  
● En respondent menar att det kanske bör finnas information om vad man ska ha med sig 

som vatten och medicin. 

 
Angående karta 

● Platstjänstsymbolen är svår att hitta och behöver förtydligas på kartan. Någon instruktion 
om hur man hittar positionen vore klokt. Den bör även ha annan färg så man inte 
förväxlar den med något. Ha igenkännande design.  

● Man bör ha den riktiga bokföringsadressen för områden för att undvika förvirring, 
adressregister bör komma från folkbokföring. 

● Kartans funktion att kunna exportera från den befintliga kartan till Google Maps kartor 
bör istället för att klicka på koordinater för export ha en beskrivande text.  
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4.5 Andra iteration 
 
Efter att ha gått igenom vad respondenterna sade i första iterationen så tog vi detta i åtanke och 
justerade artefakten utifrån det. Detta för att nå fram till en så tilltalande och accepterande 
artefakt som möjligt. Det som ser likadant ut i iteration 2 var det som var positivt från iteration 1, 
det som är nytt i iteration 2 är det som ansågs negativt i iteration 1 med undantag från bild 7 som 
visar meddelandet på låst skärm. Anledningen till varför den delen finns med i iteration 2 men 
inte 1 är för att vi kom på att ett CBS meddelande kan skickas till låst skärm också. Därmed ville 
vi ta fram hur detta skulle kunna se ut på en låst skärm där t ex Avfärda-knappen inte syns. 
Denna del var alltså inget som vi förbättrade från iteration 1, utan enbart något vi lade till efter 
första iterationen då det saknades.  
 
 
4.5.1 Urval av information 
 
Informationen vi fick från respondenterna under första iterationen inkluderade att det önskades 
mer färger i både varningsmeddelandet och informationssidan. Vi valde därmed att kolla i teorier 
om vilka färger som indikerar vilken typ av känsla. Varningstriangelns färg blev röd då denna 
färg förknippas med faror (Elliot, Maier, Moller, Friedman & Meinhardt, 2007). Vi tog fram två 
olika exempel på varningsmeddelandets bakgrund, en i svart och en i vit då dessa två framställs 
som mest lämpliga för denna kontext. Vit färg framstår som enkel och ren (ska vara tydligt med 
meddelandet, inget “extra” som stör) och svart färg framkallar en känsla av rädsla, ilska, 
ledsamhet, rikedom, makt och dylikt (Kaya & Epps, 2004). Informationssidan skulle kännas 
tillförlitlig och därmed valdes blå header, dels på grund av att Sveriges regering, riksdag och 
vissa myndigheter som arbetar inom försvar och beredskap har detta, och att blå färg indikerar 
lugn och behag (för lugnt är dock inte bra, men ett lugn som ger förtroende är viktigt) (Elliot et 
al, 2007).  
 
Informationssidan ansågs behöva bli mer likt en myndighetssida med ett seriöst intryck. 
Generellt sett så önskar människor att man ska hamna på en myndighetssida som de litar på för 
att trovärdigheten av budskapet ska öka. Vi valde att använda oss utav krisinformation.se som i 
sig inte är en myndighet, utan en webbplats där svenska myndigheter förmedlar krisinformation. 
Det är även där som de redan idag uppdaterar angående VMA som har skickats ut och annat 
relaterat innehåll. Med tanke på att det i tidigare händelser har visat sig att människor inte vet 
vem man ska vända sig till, i vilken situation och hur, vilket har lett till att många har kontaktat 
fel myndighet, så är det vettigt att använda sig utav en specifik webbplats.  
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4.5.2 Resultat av iteration 2 
 

 
Bild 7 och 8: Vänstra bilden visar meddelandet på låst skärm. Högra bilden visar meddelandet 
när man antingen befann sig på hemskärmen när det kom, eller när man klickat på låst skärm. 
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Bild 9 och 10: Vänstra bilden visar informationssidan med dess ändringar. Högra bilden visar 
den nya designen för “Hitta min position” samt symbolen för din position just nu (annan design 
från bild 5). 
 
 
Då utvärderingen i iteration 2 enbart bestod utav ett fåtal mindre detaljer som kunde ändras så 
blev detta vår sista iteration.  
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5. Utvärderingsresultat 
 
Nedanstående tabeller visar hur respondenterna har svarat kring de mest väsentliga 
punkterna/frågorna vi ställde. Då vissa intervjuer kunde ta upp mot 1.5 timme så har vi inte tagit 
med alla frågor i form av tabeller, utan nämner övrig väsentlig information i textform.  
 
Tillit om sirener 
Respondent Litar respondent på riktigheten 

av situationen vid siren? 
Hur skulle respondents agerande ha varit? 

Kvinna, 25 
år. 

Litar på sirenen då man vet att 
den säger till om faran, men vet 
inte vilken åtgärd man bör vidta. 

Vet att man ska lyssna på radio men vet inte 
hur, skulle kollat med grannarna istället.  

Man, 33 år. Litar ej enbart på sirener, den 
ger inte tillräckligt mycket 
trovärdighet ensamt idag. 

Skulle inte vidtagit åtgärd vid enbart sirener. 
 

Kvinna, 60 
år. 

Sirenen är så vanlig att man inte 
reagerar på den. 

Skulle inte reagera eller agera på enbart 
sirener. 

Kvinna, 62 
år. 

Litar på sirenen om den är 
konstant aktiv. Litar på det då 
hon hört det i krig i hemlandet.  

Skulle ringa SOS eller bekanta. Om hon var 
säker på att situationen var riktig hade hon 
gått till skyddsrum.  

Man, 62 år.  Vet ej om han skulle reagerat, 
men om det var på en måndag 
hade han tänkt det var ett test.  

Tveksam om han skulle reagerat, då hade 
han först kollat om det var lugnt på gatan. 
Vill se och höra att faran finns på andra vis.  

Kvinna, 90 
år. 

Litar på sirenen. Litar på 
myndigheter med varningar då 
hon upplevt krigsförhållanden.  

Ifall sirenen skulle ljuda skulle hon gått dit 
hon hoppats på att det fanns ett skyddsrum. 

Tabell 12 
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Tillit om artefakten 
Respondent Tillit för meddelande/notis Tillit för 

informationssida 
Hur skulle respondentens 
agerande ha varit? 

Kvinna, 25 år. Trovärdig notis men 
misstänksam pga virus. 
Behöver även sirenen.  

Sidan känns 
trovärdig och 
igenkännande ut. 

Inget agerande vid enbart 
artefakten. Skulle agerat vid 
artefakt med siren. 

Man, 33 år. Litar på meddelandet, men 
bäst med både meddelande 
och siren.  

Tillit till sidan. 
Föredrar om det 
stod MSB dock.  

Respondenten skulle gå till 
närmaste skyddsrum efter 
artefaktens information. 

Kvinna, 60 år. Litar på notisen, krävs 
tydlighet med vem det kom 
från. Kombination är bäst. 

Informationen är 
tillräcklig och 
sidan är bra.  

Skulle vidtagit ordern från 
meddelandet. 

Kvinna, 62 år. Ingen tillit. Behöver 
traditionell media eller siren. 
Vill se att andra är drabbade. 

Litar på sidan men 
behöver höra 
något utomhus.  

Hade ej agerat vid artefakt. 
Vid artefakt och sirenen 
skulle hon agerat korrekt.  

Man, 62 år.  Hade ej avfärdat det, finns 
dock skepsis mot intrång. 
Artefakt + siren är bäst.  

Tillit till sidan. 
Trovärdig och 
fullständig.  

Artefakt skulle påskynda 
agerandet, men båda vore 
bäst för att snabbt agera.  

Kvinna, 90 år. Har tillit på meddelandet då 
det är en myndighet. Båda är 
önskvärt, ej nödvändigt. 

Bra att det är från 
en myndighet. Bra 
information.  

Skulle gå till närmsta om 
hon fann på kartan, annars 
dit hon ana det fanns.  

Tabell 13 
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Förståelse för informationen om händelsen som förmedlas. 
Respondent. Siren Artefakt 
Kvinna, 25 
år. 

Förstod inte innebörden, blandade ihop det med 
testsignalen för VMA.  

Förstår innebörden av 
artefaktens meddelande. 

Man, 33 år. Förstod att det var ett krigslarm. Förstår innebörden av 
artefaktens meddelande. 

Kvinna, 60 
år. 

Förstod inte innebörden, blandade ihop det med 
testsignalen för VMA.  

Förstår innebörden av 
artefaktens meddelande. 

Kvinna, 62 
år. 

Förstod inte innebörden, blandade ihop det med 
testsignalen för VMA.  

Förstår innebörden av 
artefaktens meddelande. 

Man, 62 år.  Förstod inte innebörden, blandade ihop det med 
testsignalen för VMA. Förstår att det varnar för 
något om det inte är måndag.  

Förstår innebörden av 
artefaktens meddelande. 

Kvinna, 90 
år. 

Var tveksam till om det var VMA testet eller om 
det var ett flyglarm.  

Förstår innebörden av 
artefaktens meddelande. 

Tabell 14 
 
 
Förståelse för förväntad åtgärd (Förstår man vad sirenen/meddelandet säger till en mottagare att 
göra? Dvs söka skyddsrum) 
Respondent Siren Artefakt 
Kvinna, 25 år. Visste ej om att det var ett flyglarm och förstod därmed ej den 

korrekta skyddsåtgärden.  
Förstår korrekt 
åtgärd. 

Man, 33 år. Visste om att man skulle skydda sig, visste ej hur. Förstår korrekt 
åtgärd. 

Kvinna, 60 år. Visste ej om att det var ett flyglarm och förstod därmed ej den 
korrekta skyddsåtgärden.  

Förstår korrekt 
åtgärd. 

Kvinna, 62 år. Visste ej om att det var ett flyglarm och förstod därmed ej den 
korrekta skyddsåtgärden.  

Förstår korrekt 
åtgärd. 

Man, 62 år.  Visste ej om att det var ett flyglarm. Hade kollat på media eller 
nyheter, såvida det inte var en måndag.  

Förstår korrekt 
åtgärd. 

Kvinna, 90 år. Personen var tveksam om det var flyglarm eller ej: om det var 
flyglarm så visste personen att man skulle till skyddsrum. 

Förstår korrekt 
åtgärd. 

Tabell 15 
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Förståelse för skyddsrummets lokalisering (Förstår mottagare hur man ska ta sig till skyddsrum? 
Vart det finns?) 
Respondent Siren Artefakt 
Kvinna, 25 
år. 

Personens kunskap kring vart skyddsrum 
finns saknas.  

Personen hittar sitt närmaste 
skyddsrum.  

Man, 33 år. Personens kunskap kring vart skyddsrum 
finns saknas.  

Personen hittar sitt närmaste 
skyddsrum.  

Kvinna, 60 
år. 

Personens kunskap kring vart skyddsrum 
finns saknas.  

Personen hittar sitt närmaste 
skyddsrum.  

Kvinna, 62 
år. 

Personen vet vart ett skyddsrum finns, men 
det är inte det närmsta.  

Personen kunde inte lokalisera sig 
själv eller skyddsrummet.  

Man, 62 år.  Personens kunskap kring vart skyddsrum 
finns saknas.  

Personen hittar sitt närmaste 
skyddsrum.  

Kvinna, 90 
år. 

Personen gissar på vart ett skyddsrum finns. 
Hon har rätt, men det är inte det närmsta.  

Personen hittar sitt närmaste 
skyddsrum.  

Tabell 16 
 
 
Beslutsamhet: Skulle en mottagare vidtagit rekommenderad åtgärd? (Skulle man gått till ett 
skyddsrum när sirenen ljuder?) 
Respondent Siren Artefakt 
Kvinna, 25 
år. 

Hade ej vidtagit åtgärd vid siren utan att 
kolla med grannar och se hur de gör.  

Skulle ej vidta åtgärd vid artefakt.Vid 
kombination hade hon vidtagit åtgärd. 

Man, 33 år. Sirener är ej tillräckligt trovärdig för att 
vidta åtgärd.  

Han skulle gått till skyddsrum.  

Kvinna, 60 
år. 

Skulle inte reagera eller agera på enbart 
sirener. 

Hon skulle gå till skyddsrum.  

Kvinna, 62 
år. 

Skulle höra från annat håll först, var 
hon säker på situationen hade hon 
vidtagit åtgärden.  

Inget agerande vid artefakt. Vid båda 
har hon mer tillit, men vill ha mer 
bekräftelse.  

Man, 62 år.  Om det ej var en måndag hade han 
kollat på gatan, han vill se och höra att 
faran finns.  

Artefakten är effektivare än siren, 
men båda ger bäst effekt.  

Kvinna, 90 
år. 

Om hon gissade rätt larm hade hon 
begett sig till skyddsrum.  

Hon skulle gå till skyddsrum.  

Tabell 17 
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Sammanställning av andelen respondenter som svarade eller skulle vidtagit korrekt åtgärd.  

 Krigserfa
renhet 

Ingen 
krigserfar
enhet 

Man Kvinna Ung/vuxen Medelål
ders 

Pensionä
r 

Tillit siren 2/2 1/4 0/2 3/4 1/2 1/3 1/1 

Tillit 
artefakt 

1/2 3/4 2/2 3/4 2/2 2/3 1/1 

Utför rätt 
agerande 
siren 

1/2 0/4 0/2 1/4 0/2 0/3 1/1 

Utför rätt 
agerande 
artefakt 

1/2 3/4 2/2 2/4 1/2 2/3 1/1 

Förstå 
händelsen:
Siren 

0/2  1/4 1/2 0/4 1/2 0/3 0/1 

Förstå 
händelsen:
Artefakt 

2/2 4/4 2/2 4/4 2/2 3/3 1/1 

Förstå 
åtgärd: 
Siren 

1/2 0/4 0/2 1/4 0/2 0/3 1/1 

Förstå 
åtgärd: 
Artefakt 

2/2 4/4 2/2 4/4 2/2 3/3 1/1 

Vet var 
närmaste 
skyddsrum 
finns: 
Siren 

0/2 0/4 0/2 0/4 0/2 0/3 0/1 

Vet var 
närmaste 
skyddsrum 
finns: 
Artefakt 

1/2 4/4 2/2 3/4 2/2 2/3 1/1 

Tabell 18.  
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Tabellen ovan sammanställer andelen som svarade korrekt på varje tema, vi tar i denna tabell 
inte hänsyn till de som gissade rätt efter första försöket utan utgår från de första svaren vi fick då 
de i ett verkligt fall kanske inte skulle kunna fråga någon.  
 
 
5.1. Insamlade designprinciper utifrån respondentintervjuer 
 
Utifrån våra iterationer och utvärderingen som respondenterna utförde så har vi kunnat ta fram 
nedanstående designprinciper. Dessa är en påbyggnad utav de designprinciper som vi baserade 
vår artefakt på (Tabell 8 och 10). 
 

Varningsmeddelande + informationssida 
 

● Gör varningsmeddelandet och informationssidan så lik en myndighet som möjligt så 
personen förstår att en myndighet ligger bakom varningen. Detta kan åstadkommas 
genom t ex färgval, logotyper och att vara tydlig med myndighetens namn.  
 

● Använd inte vardagliga uttryck och alldaglig information då detta kan resultera i ett för 
lugnt intryck hos personen. T ex, ha ej information om skyddsrum med tillhörande 
rubrik, utan enbart hur man hittar skyddsrummen då detta är den väsentliga 
informationen.  
 

● Använd så kort och nödvändig information som möjligt. Detta blir tydligare att tyda 
och förstå hur man ska agera. Majoriteten av våra respondenter tyckte att det var viktigt 
att få kort och tydlig information som var lätt att tyda i en situation som luftangrepp. 
 

 
Kartan 
 

● Snarlika symboler för olika funktioner bör undvikas då resultatet kan bli att man 
misstolkar väsentliga komponenter av kartan. Exempelvis var den röda nålen för 
platsposition på bild 5 & 6 för lik skyddsrumssymbolen och byttes därmed ut till blå 
cirkel (bild 10) vilket 4/6 respondenter föredrog.  
 

● Använd logiska designval som användaren inte ska behöva lägga tid på att tyda. Cirklar 
med siffror i som beskriver antalet skyddsrum i ett kluster var något som många 
respondenter inte förstod då cirklar inte har något med skyddsrumssymbolerna att göra. 
Det kan t ex vara logiskt att ha en skyddsrumssymbol med siffra i istället.  
 

● Förtydliga funktioner som kanske inte alla är vana vid, såsom att funktionen för att 
hitta sin position finns. Detta kan förtydligas i rutan där man skriver in sin adress.  
 

● Kartan som används bör använda sig utav folkbokföringsadresserna då de flesta är vana 
vid dessa och när detta ej stämmer så kan det uppstå förvirring hos personen som 
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dessutom ödslar tid på att försöka skriva in adressen om och om igen.  
 

● Använd en tydlig karta med bra översikt, mer önskvärt med kluster av skyddsrum än 
utspridda skyddsrum då detta blir för rörigt.  
 

● Vektorkarta är att föredra framför satellitkarta som kan tyckas vara för klottrig enligt en 
majoritet av respondenterna. 
 

● Färdväg önskas i form av: Bilväg, gångväg och röst som talar om färdvägen i form av 
navigation. Gångväg önskas ifall man springer/går till skyddsrummet. Bilväg önskas 
ifall man behöver ta bil till närmaste skyddsrum. Om bil behövs så kan en navigerande 
röst vara behjälplig då man ej behöver kolla ner i mobilen påpekar respondenter. 
 

● Nödvändiga komponenter för att navigera sig på kartan: Färdväg (bilväg, gångväg), sin 
egna position, gatunamn, skyddsrum i en bra storlek, byggnader, geografiska objekt 
som man kan navigera sig utefter exempelvis butiker, sjöar i nära områden och 
handelsområden.  

Tabell 19. Insamlade designprinciper utifrån feedback på artefakten.  
 
Det som respondenterna ansåg positivt med artefakten i iteration 1 ser fortfarande likadant ut i 
iteration 2. Det som ansågs negativt i iteration 1 har ändrats i iteration 2, och det som ansågs 
negativt i iteration 2 finns under feedback för iteration 2.   
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6. Diskussion och analys 
 
Det vi märkte utifrån våra intervjuer med respondenterna var att de med krigserfarenhet känner 
av faran som större och allvarligare än de utan denna erfarenhet. Teorin om att människor med 
denna erfarenhet känner att risken för utsatthet är högre än för dem utan erfarenheten (Shosh et 
al, 2019) stämmer mycket väl. Detta samband mellan de två kvinnorna med krigserfarenhet 
gäller dock enbart vid sirenen (se Tabell 18), vid artefakten tog den 62-årige kvinnan inte längre 
faran på allvar. Anledningen till detta kan vara att den 90-åriga kvinnan dels är för ovan vid 
teknik att hon inte känner till nackdelarna som många andra gör, såsom intrång men även att 
hennes krigserfarenheter har satt en viss förberedelse instinkt i henne. Som tabellen visar så är 
det den 90-åriga kvinnan som klarar sig bäst utifrån andelen korrekta svar eller åtgärder hon 
anger. De utan krigserfarenhet hade alla ett högt krav på hur informationen ska förmedlas och 
visas för att tas på allvar vilket kan tydas i tabell 18 där det endast är vid två tillfällen som alla i 
medelåldersgruppen svarar/agerar korrekt. Vissa ville få varningen via flera kanaler och även se 
att paniken fanns på gatorna, så man inte är själv om denna varning. Precis som teorin menar att 
det är svårt att ta faran på allvar om man inte ser den vid naturkatastrofer (Hagen et al, 2013) 
stämmer även in i detta fall. Att se den direkta faran är inte nödvändigtvis kravet i denna 
situation, utan snarare att se på andra människor eller medier att faran finns. Det är viktigt att 
tänka på att när denna undersökning gjordes så fanns det ingen större hotbild på Sverige, men om 
detta vore fallet så hade flera människor kanske tagit varningarna på ännu större allvar då man 
kanske är förberedd på att varningar kan komma inom snar framtid.  
 
De respondenter som ansåg att inte enbart artefakten räckte till hade en viss skepsis mot 
riktigheten rörande mobiltelefoner. De ansåg att det kan finnas virus eller att information på 
mobiler är av falsk natur, detta är något som kan förbättras genom att gå ut med information 
kring ett CBS meddelande då dessa faktiskt inte blir utsatta för intrång eller virus. De ansåg även 
att det krävs extra bekräftelse på situationen genom varningar från andra medier man är vana vid 
att höra larm ifrån, för att riktighet ska kännas sann, vilket även Liu et al (2017) menar är 
förekommande, vilket sirenen är bra på då många inte tror att den skulle användas i felaktig 
anda. När det är en sådan overklig situation som ett luftangrepp så blir det naturligt att hamna i 
förnekelse, men om man får varningen från flera medier så minskar sannolikheten att man får en 
felaktig varning om varningen sker från olika håll. Vid enbart sirenen så var det ännu färre som 
var tillfredsställda, dels på grund av att man tänker att man borde få mer information så man 
inväntar något mer, eller att man är van vid sirenen så man inte tänker på den. Och självfallet, så 
är det inte många som kan tyda dem.  
 
Genom att kombinera artefakten med sirenen så ges befolkningen en extra bekräftelse på faran, 
samtidigt som de får varningen från en traditionell källa som man vet ska ljuda vid fara, 
tillsammans med en lösning de får i mobilen som de har med dig överallt och som täcker all 
nödvändig information. Kombinationen ger bäst utfall både vad gäller informationen men även 
att nå ut till så många som möjligt, och ge den extra bekräftelsen som kan behövas. Bland våra 
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respondenter så menar alla att de skulle lita på varningen vid kombinationen, och 5/6 skulle vidta 
åtgärden på en gång, medan den sjätte först ville få ytterligare bekräftelse och sedan vidta 
åtgärden. Om hon ej fann mer information så hade hon förmodligen vidtagit åtgärden ändå.  
Precis som teorierna menar (Flodin, 1999) så hade våra respondenter också bristande kunskap 
kring sireners innebörd och tillhörande skyddsåtgärder. 1/6 gissade rätt om flyglarmet, 1/6 visste 
att det antingen var VMA eller flyglarm där hon i sådana fall visste skyddsåtgärden. Resterande 
gissade på “den som testas på måndagarna” (VMA). Med användning av artefakten så förstod 
alla detta i och med att man får all nödvändig information direkt till sig själv så man inte själv 
behöver tolka eller leta efter mer information. En bidragande orsak till detta var att 
informationen vad kortfattad, enkel och tydlig.  
 
Undersökningen som Cleverby och Bystedt (2016) gjorde resulterade som tidigare nämnt, i att 
21 % visste vart deras närmaste skyddsrum fanns, detta skulle innebära att 1 av våra 
respondenter borde vetat om detta. I vårt fall blev resultatet 0 %, där ingen visste vart deras 
närmaste skyddsrum fanns. Men med artefakten så kan man gå förbi denna okunskap genom att 
enkelt ge den informationen till befolkningen istället. Trots att detta är sant så är det fortfarande 
viktigt att vara så förberedd som möjligt, om Internet slås ut så måste människorna själva i 
förhand veta vart närmaste skyddsrum finns. Oavsett Internettillgång så kan alla fortfarande nås 
av varningsmeddelandet så att de blir medvetna om faran och skyddsåtgärden.  
 
Huruvida respondenterna skulle vidta åtgärden varierade stort mellan lösningarna. Vid sirenen 
hade enbart 1/6 vidtagit åtgärden. Vid enbart artefakten hade 3/6 vidtagit åtgärd, medan vid 
kombinationen så hade 5/6 genast vidtagit åtgärden medan den sjätte först ville få ytterligare en 
bekräftelse via säker källa då hon ej litar på att en sådan stor händelse skulle ske helt plötsligt.  
 
 
Nedan diskuteras designprinciperna med hjälp av teorierna.  
Gör varningsmeddelandet och informationssidan designmässigt myndighetsliknande: 

- Detta är något som till en viss del finns i teorier där det beskrivs att det är viktigt att det är 
just myndigheter som når ut med krisinformationen för att människorna ska följa 
skyddsåtgärder (Lindell, 2017). Likaså ville människor få det bekräftat att det var just den 
myndighet som stod i meddelandet som sannerligen hade skickat ut varningen (Liu et al, 
2017). I vår första iteration så tog vi med namnet på myndigheten som sände ut varningen 
och länkade till en hemsida som inte hade något specifikt myndighetsutseende. Detta var 
något som respondenterna inte kände var tillräckligt då majoriteten av respondenterna 
önskade att designen av informationssidan skulle likna en myndighet och ett fåtal 
påpekade också att själva meddelandet skulle få en myndighetsprägel. Det är detta extra 
steg som blev det nya i vår framtagna designprincip, just att det behövdes en 
myndighetsliknande design och inte enbart att vara tydlig med vilken myndighet det är.  
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Uteslut alldaglig information som ej är väsentlig för situationen: 

- Denna designprincip är inte något som vi har funnit i tidigare teorier kring 
varningsmeddelanden men det finns teorier kring detta när det kommer till kartan. Det 
rekommenderas att bara använda de viktigaste delarna och minska på de onödiga, för att 
se till så man lägger fokus på rätt del (Broad et al, 2007). Denna innebörd stämmer även 
in på meddelandet och informationssidan genom att man även där bara bör lägga fokus på 
de viktiga delarna såsom hur man hittar till skyddsrum, inte vad ett skyddsrum är då det 
är viktigare att hitta till säkerheten, snarare än att veta allt den skyddar mot. Det enda man 
behöver veta är att den faktiskt skyddar mot krig, men inte vilka vapen eller effekter. 

 
Kort och nödvändig information, inget mer: 

- Det finns teorier som menar att man bör ge så omfattande information som möjligt för att 
kunna skapa klarhet i situationen, samtidigt som man inte ska ge för mycket information 
så det blir överflödigt. Risken kan då bli att de viktigaste budskapen inte lyser igenom 
lika skarpt (Andrèasson & Røsæg, 2017). Denna teori kanske är svår att följa då den är 
något diffus, men det vi märkte var att man enbart ska ta med den information som är 
absolut nödvändig för att klara situationen. Respondenterna menade att man i en stressig 
situation inte skulle läsa en hel sida med information, utan ögonen faller högt upp på 
sidan och scannar lite snabbt igenom övrig information om tiden finns. Därmed är det 
mycket viktigt att enbart ta med den absolut nödvändiga informationen.  

 
Undvik snarlika symboler för olika innebörder/funktioner: 

- Dymon (2003) påpekar att det är viktigt att det endast är en symbol som representerar 
något eftersom att det annars kan uppstå förvirring för den som tyder kartan. I vårt fall 
var det varsina symboler för två olika funktioner som var för lika varandra att vissa inte 
kunde särskilja på dessa. Därmed blir det även viktigt att inte använda liknande symboler 
för olika funktioner, och inte bara olika symboler för samma funktion.  

 
Logiska designval som ej tar lång tid att tyda: 

- Dymon (2003) menar att man bör använda symboler som är starkt sammankopplade till 
det som den representerar och att det inte ska krävas ytterligare förklaring för att 
användaren ska förstå innebörden utav den. Det är även viktigt att enbart en symbol 
representerar något. Detta märkte vi stämde in gällande kartan där skyddsrum visades i 
kluster om det fanns många inom ett område. Klustret representerades av en cirkel med 
en siffra inuti som indikerade antalet skyddsrum inom klustret. Skyddsrumssymbolen och 
cirkeln var därmed inte lika varandra vilket ledde till att majoriteten inte visste vart 
många skyddsrum fanns då de ej kunde tyda klustret. Det är alltså viktigt att vara 
konsekvent med hur man representerar något för att undvika missuppfattningar.  
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Förtydliga funktioner som inte alla är vana vid: 

- Det var ingen utav respondenterna som lade märke till, eller förstod att, funktionen för att 
hitta sin position fanns på kartan. Detta berodde dels på att den inte var igenkännlig enligt 
vissa då en del är vana vid hur det ser ut på en specifik karta. Efter att vi tydliggjorde 
detta så var det fler som uppmärksammade denna funktion, trots att många ändå föredrog 
att skriva in sin adress. Därmed går det lite emot det som Dymon (2003) menar med att 
man inte ska behöva förtydliga en symbol, men i de fall då många kan vara van vid olika 
utseenden för en funktion så kan det krävas en kort beskrivning av funktionen.  
 

Använd folkbokföringsadresser då dessa är de vanligaste: 
- För att minska på förvirringen när man ska finna sitt närmaste så bör kartan använda sig 

utav folkbokföringsadresser då de flesta är vana vid dessa. Detta var inte fallet med vår 
karta vilket innebar att en respondent inte hittade sitt område förrän efter några försök när 
han skrev in en postort som han egentligen inte tillhör. Genom att använda sådant man är 
van vid, som den adressen man vet att man står på så minskar det onödig stress och 
frustration i en redan utmanande situation.  

 
Använd en tydlig karta och symboler med bra översikt samt en tydlig grundkarta: 

- Kartan bör vara så tydlig och enkel som möjligt så det inte blir rörigt. Detta är även något 
som teorier menar är viktigt då en otydlig karta kan ge upphov till missbedömning av 
faran (Broad et al, 2007). I vårt fall så innebar detta att det är bättre att ha kluster av 
symboler (i vårt fall skyddsrum) än att visa varenda symbol på kartan då det kan täcka för 
stor del av kartan. Det innebar även att vektorkarta är att föredra framför satellitkartan då 
satellitkartan kan anses för klottrig.  

 
Använd olika färdvägar för olika tillvägagångssätt och nödvändiga komponenter för navigering: 

- De nödvändiga komponenterna som bör finnas på en sådan kriskarta är bilväg, gångväg 
och eventuellt en röst som talar om färdvägen i form av navigation ifall det är vissa som 
behöver ta bilen till skyddsrummet. Nödvändiga komponenter för att navigera sig är 
något som många kan svara lite olika på men oftast så menar teorin att man bör ta med 
gator och gatunamn, transportvägar, byggnader som behövs för orienteringen och andra 
kännetecken (Divjak & Lapaine, 2018). Utöver dessa saker så fann vi även att 
exempelvis butiker, sjöar i närområden och handelsområden är bra att ta med. Ifall det är 
något specifikt som kartan fokuserar på, såsom skyddsrum så bör symbolen för detta ha 
en bra storlek, inte för liten så man ej ser symbolen men inte för stor så den stör kartan.  
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7. Slutsats 
 
Syftet med uppsatsen är att identifiera designprinciper för en digital kriskommunikationslösning 
som hjälper civilbefolkningen att förstå ett befintligt hot och dess tillhörande skyddsåtgärd samt 
hur denna åtgärd kan vidtas. Dessa designprinciper ska sedan utgöra grund för design av en 
digital lösning som är tillgänglig, enkel och tydlig att använda. 
 
Detta skulle åstadkommas genom att besvara frågeställningarna:  

● Hur kan kriskommunikation designas för att den ska vara tillgänglig för hela 
civilbefolkningen? 

● Hur kan kriskommunikation designas för att civilbefolkningen ska förstå att de ska samt 
när de ska bege sig till närmaste skyddsrum? 

● Hur kan skyddsrummets belägenhet visas digitalt? 
 
För att åstadkomma ett svar på den frågan så har vi sökt efter lämpliga tekniker att använda i 
kriskommunikation, och hur de fungerar i ett scenario där luftangrepp sker. Detta var följt av att 
finna designprinciper och krav på dessa tekniker och vad de ska åstadkomma samt innehålla för 
information. Efter att ha tagit fram en klickbar design mockup som blev vår artefakt så fick våra 
respondenter testa denna samt jämföra den med enbart flyglarm som är dagens lösning. Baserat 
på den feedback vi fick från våra respondenter, tillsammans med de designprinciper vi tog fram 
vår artefakt utifrån så har vi kunnat svara på frågeställningarna.  
 
Svaret på frågeställningarna blir en summering av de designprinciper som man kan basera sin 
lösning på. Dessa designprinciper finns i Tabell 8 och 10 som vi grundade vår artefakt på, 
tillsammans med tabell 11 som är de designprinciper vi har samlat på oss under våra iterationer 
med respondenterna.  
 
Vi hade en relativt liten grupp av respondenter vilket innebär att vi hade kunnat få ytterligare 
värdefulla åsikter kring vad som behövs för att förstå situationen och veta vart skyddsrummen 
finns. Vi fick ändå med både de som varit med om krig, de som är mycket vana vid teknik och de 
som är mittemellan. Detta innebär att vi får med många värdefulla åsikter då vår artefakt baserar 
sig på modern teknik som kanske inte alla är vana vid, eller har förtroende för. Detta gav även 
upphov till en utav de starkaste och viktigaste designprinciperna vi upptäckte som inte fanns 
bland de designprinciper vi baserade vår artefakt på- att göra varningen myndighetsliknande. 
Ifall varningen inte kändes tillräckligt myndighetsliknande så fanns det en tendens att inte lita på 
meddelandet och därmed inte vidta åtgärder. För en del personer så måste denna princip 
uppfyllas för att andra principer överhuvudtaget ska gälla.  
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Ytterligare en designprincip som många av våra respondenter påpekade som viktig var vikten av 
att ge så kort och nödvändig information som möjligt, detta för att det ska vara tydligt att tyda 
men också för att man ska förstå hur man ska agera. Något som går parallellt med denna viktiga 
design princip är också en stödjande princip som kan vara bra att tänka på, som flera av våra 
respondenter har påpekat vilket är att man inte bör använda sig av alltför vardagliga uttryck och 
att man inte bör förmedla alltför alldaglig information. Detta menar vissa respondenter kan ge ett 
för lugnt intryck hos personen, vilket i sig resulterar i att mottagaren av meddelandet ifrågasätter 
hur kritisk situationen är. Ett exempel på sådan information är vad ett skyddsrum är för något, 
och en av våra respondenter har påpekat att man istället bör fokusera på hur man tar sig till dessa 
då denna information är mer relevant vid flygangrepp. 
 
Viktiga designprinciper gällande kartan är att man i grunden bör använda sig av en tydlig karta 
med bra översikt, detta gäller både kartlagret - där våra respondenter föredrog en vektorkarta då 
denna var tydligast. Vad gäller lagret med skyddsrumssymboler så föredrog respondenterna att 
detta ska visas i kluster istället för att alla skyddsrumssymboler visas separat då det kan leda till 
en klottrig och otydlig karta att tyda. Detta är viktigt att tänka på då människorna måste kunna 
tolka kartan snabbt och enkelt. 
 
För att människor ska kunna tolka kartan snabbt och enkelt så är det även mycket viktigt att inte 
använda snarlika symboler för olika innebörder, och inte heller helt olika symboler för liknande 
innebörd. Detta kan leda till att användarna missar vissa essentiella funktioner som skulle spara 
dem dyrbar tid. Att ha en symbol för enstaka skyddsrum, och en helt annan symbol för multipla 
skyddsrum innebar att vissa respondenter inte förstod att deras närmaste skyddsrum fanns utan 
trodde enbart att det första enskilda skyddsrummet per automatik var deras närmaste. Detta kan 
innebära att de lägger ner mer tid på att springa mycket längre bort än vad de hade behövt. Trots 
att respondenterna först inte förstod vad symbolen för multipla skyddsrum innebar, så ansåg de 
att det ändock var för svårt att tolka en karta där alla skyddsrum visas separat. Lärdomen av detta 
är att man bör ha liknande symboler för liknande innebörd, där vissa respondenter till exempel 
gav förslaget att det vore bättre om man satte siffran som indikerar antalet skyddsrum, inuti en 
skyddsrumssymbol.  
 
När personen har funnit sitt närmaste skyddsrum var det önskvärt att vägen dit kunde visas 
genom bilväg, gångväg samt eventuellt en röst som talar om färdvägen för de som åker bil. 
Gångvägen var viktig i och med att många kanske kommer springa där det kan finnas vissa 
genvägar att spara tid på, vilket de kanske inte skulle vara medvetna om ifall de bara hade 
bilvägen att följa. Övriga designprinciper från tabell 11 är bra ha i åtanke men är inte lika viktiga 
som de vi nämnt ovan.  
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Med sirener och vår artefakt tillsammans så kan man nå desto fler människor, erbjuda 
bekräftelse av situationen och ge all nödvändig information om händelsen samt skyddsåtgärden! 
 
 
7.1 Förslag för framtida forskning 
 
Ett intressant område vi fann, som vi inte utforskade till fullo var kring tilliten. Vi förstod enligt 
teorier att det krävs tillit till varningen vilket enligt teorin oftas innebar att man skulle vara tydlig 
med vilken myndighet som gick ut med varningen. Via våra intervjuer med respondenterna 
förstod vi även att ett myndighetsutseende var viktigt. Det vi inte förstod var vart gränsen gick 
kring vad som kräver stark tillit. Det intressanta var att se att meddelandet och informationssidan 
(det som gav information om händelsen) behövde hög tillit, men kartan som visar vart säkerheten 
finns behövde inte lika hög tillit. En framtida forskning inom detta område vore bra och mycket 
intressant för att förstå mer kring vilka delar som kräver hög tillit.  
 
Gällande tillit så testade vi både vitt och svart som bakgrundsfärg av meddelandet för att se 
vilken färg som gav seriöst intryck. Männen föredrog svart då det kändes allvarligt, 3 kvinnor 
föredrog vitt då det var tydligt och den fjärde kvinnan hade ingen preferens. Det vore intressant 
att veta om preferenser av färger kan bero på könet eller om detta är slumpmässigt. För att kunna 
göra ett så trovärdigt meddelandet som möjligt så kan det vara positivt att utforska mer kring 
färger för att kunna bestämma meddelandets färg.  
 
Den artefakt vi tagit fram är tillräckligt bra för att ge den nödvändiga informationen men det 
finns givetvis vissa funktioner som kunde anses lovande. Ett sådant exempel är att kunna 
uppdatera kring hur många tillgängliga platser det finns kvar i ett skyddsrum så att personer inte 
beger sig åt ett håll där inga platser finns kvar. Men innan man lägger till sådana funktioner så 
bör detta testas av respondenter för att se så de inte blir mer stressade av ytterligare funktioner 
och om det ens är möjligt i en sådan situation, eller hur personer resonerar kring ifall det finns 
2-3 platser kvar men man är en familj på 5 personer och vilka val man gör då. Övrig information 
som kan anses viktig för en framtida lösning kan t ex vara information kring åtkomsten till 
skyddsrum såsom ifall portkod behövs, men all sådan extra information och annan information 
som framtida skapare kan anses behövas, måste testas av respondenter. Detta då formulering av 
information är viktig, och hur denna formuleras bör testas av människor innan det kan användas.  
 
Vi valde att arbeta kring ett scenario där luftangrepp sker, men med samma designprinciper och 
tänk förutom att ha just en skyddsrumskarta så fungerar detta även bra för andra typer av 
krisscenarier. Det enda som behöver bytas ut är informationen som ges, men processen i sin 
helhet är densamma. Ett exempel på detta kan t ex vara vid en tsunamikatastrof där man 
fortfarande kan skicka ut varningen via CBS meddelandet, som följs upp av en informationssida 
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med viktiga nummer att ringa vid mer information, och länk till en karta där man ser vart 
säkerheten finns. Det enda som då skiljer sig åt är vilket tema man har i varningarna och kartan, i 
detta fall skulle det vara ett tsunami-tema där man då kanske visar höga punkter på en karta, och 
vägen dit.  
 
7.2 Förslag för framtida lösning 
 
För en framtida lösning så finns det ett antal punkter man bör tänka på. I och med att mobiler kan 
bli utsatta för virus så fanns det en viss skepsis hos våra respondenter kring CBS-meddelandet i 
och med att de inte kan vara säkra på att det kommer från den angivna källan. Precis som Flodin 
(199) nämnde så är det bra om myndigheter går ut med hur en framtida varning skulle gå till och 
se ut så människor vet vad de kan förvänta sig i en krissituation. I och med att SE-Alert (Sveriges 
version av CBS baserade EU-Alert) enbart kan skickas ut av auktoriserade myndigheter så 
behöver inte denna skepsis finnas. Därmed vore det bra att i förväg gå ut med denna information 
så befolkningen får en chans att förstå att skepsis för virus inte behövs i lika hög grad.  
 
För en framtida lösning bör man tänka på att ha starka servrar som klarar av ett stort tryck. Detta 
i och med att informationssidan och kartan körs på Internet. Meddelandet utsätts dock inte för 
detta och kräver inget Internet.  
 
Vi valde att inte fördjupa oss inom hur 5G kommer att påverka tekniken vilket kan vara 
väsentligt att tänka på för en framtida lösning. 5G kommer bland annat att innebära en ökad 
hastighet och kapacitet samt en låg latens vilket kan ge nya resultat (Markakis, Politis, 
Lykourgoiotis, Rebahi, Mastorakis, Mavromoustakis & Pallis, 2017).  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Intervjun inleds med att vi först talar om syftet med intervjun samt kring upplägget som kommer 
att följas. Respondenterna fick först lyssna på enbart flyglarmet följt av tillhörande frågor 
(dagens varningssystem). På så vis kunde vi få reda på vad för kunskap de har kring nuvarande 
varningssystem. Efter detta så gav vi dem en mobil där de efter några sekunder fick upp 
varningsmeddelandet. De fick själva navigera sig igenom hela processen (varningsmeddelande 
-> informationssidan -> kartan) och klicka vart de ville. Efter detta fick de svara på frågor kring 
artefakten (Tema Artefakten). Slutligen skedde en utvärdering av artefakten för att vi skulle 
kunna veta hur vi kan göra det bättre och mer tillitsfullt.  
  
Tema Dagens varningssystem 
-      Vet du vad det är för signal? (Förstår vad som hänt) 
-      Vet du vad du ska göra när du hör signalen? 
-      Vet du vart ditt närmaste skyddsrum finns? 
-      Har du tillit för flyglarmet? Litar du på att det är allvar? 
 
Tema Artefakten 
-      Förstår du vad som har hänt (situationen som pågår)? 
-      Vet du vad du ska göra när du läser meddelandet? 
-      Hittar du ditt närmaste skyddsrum? 
-      Har du tillit för varningen? Litar du på att det är allvar? 
  
Tema Utvärdering av artefakt 
I detta tema utvärderade vi olika delar av artefakten, inklusive varningsmeddelandet, 
informationssidan och kartan.Detta för att förstå vad som krävs för att artefakten ska leva upp 
till sitt syfte. Vi ställde vissa huvudsakliga frågor följt av mer detaljerade frågor inom olika 
områden av artefakten, detta beroende på hur respondenter har svarat på tidigare frågor. De 
huvudsakliga typerna av frågor vi ställde för att utvärdera artefakten följer nedan: 
 
-      Var meddelandet trovärdigt? Vad skulle göra det mer trovärdigt annars? 
-      Var meddelandet tillräckligt tydligt eller önskas mer information i meddelandet? 
-      Var informationssidan trovärdigt? Vad skulle göra det mer trovärdigt annars? 
-      Behövs någon mer information på informationssidan eller är det tillräckligt som det är? 
-      Var det lätt att hitta sitt närmaste skyddsrum på kartan? 
-      Var kartan i sin helhet enkel att tyda? Vad kan bli bättre? 
-      Behövs någon mer information på kartan för att kunna ta sig till skyddsrummet? 
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