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Beskrivning av PTS uppdrag kopplat
till undersökningen

Undersökningen ”Tillgänglig kommunikation i
krissituationer”
Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att se till att viktiga tjänster
inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning och personer i utsatta grupper. PTS
arbetar med att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom
dessa två ansvarsområden. PTS verkar för ett samhälle där all informationsoch kommunikationsteknik är inkluderande och kan användas av alla,
oavsett funktionsförmåga. En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från
målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS
ansvarsområden.
Det är viktigt att alla i Sverige har möjlighet att få tillgång till viktig
information och kunna kommunicera i krissituationer, utifrån sina
förutsättningar. För att få en tydligare bild hur de möjligheterna ser ut för
personer som riskerar att ha särskilda utmaningar vid informationsinhämtning och kommunikation i krissituationer har PTS låtit genomföra en
undersökning.
På uppdrag av PTS har analysföretaget Stelacon (idag Analysys Mason)
undersökt behov och utmaningar som personer med funktionsnedsättning,
personer över 75 år samt nyanlända personer har vid kommunikation i
krissituationer.
PTS har haft samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och med SOS Alarm vid utformningen av uppdraget..
PTS anser att resultaten i den här undersökningen visar på vikten av att
information om krissituationer måste utformas tillgängligt utifrån olika
personers förmågor och förutsättningar. Det finns en risk att personer med
olika funktionsnedsättningar, digitalt ovana personer och nyanlända att inte
kunna ta del krisinformation och kommunicera i krissituationer på samma
villkor som andra.
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Att sprida kunskap, probleminsikter och konkreta lösningsförslag kopplat
till tillgänglighet och digital inkludering kommer därför vara en viktig del
av PTS fortsatta arbete.
Läs mer på pts.se/digitaldelaktighet
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Bilaga 1: Undersökningen Tillgänglig
kommunikation i krissituationer
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Sammanfattning
Denna studie är genomförd av Stelacon på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) under
oktober 2018 till april 2019. Syftet är att undersöka behov och utmaningar hos personer som
riskerar att ha särskilda utmaningar vid informationsinhämtning och kommunikation i
krissituationer. Målgrupp för studien är personer med funktionsnedsättning, personer som är
över 75 år samt nyanlända personer. Informationsinsamlingen har innefattat individuella
användarintervjuer, en gruppdiskussion med personer som använder PTS förmedlingstjänster
samt en webbenkät till intresseorganisationer. I undersökningen utvärderades även Viktigt
Meddelande till Allmänheten (VMA), Safety Check på Facebook, broschyren Om krisen eller
kriget kommer och webbplatsen www.dinsakerhet.se. Rapporten redogör även för
intresseorganisationers synpunkter och erfarenheter om kommunikation i krissituationer.
Behov av ökad kunskap om viktiga telefonnummer
Resultaten från studien visar att alla deltagare känner till 112, de flesta av deltagarna känner till
1177, hälften känner till 114 14 och endast en deltagare känner till 113 13. Nästan en tredjedel
av deltagarna berättar att de skulle ringa 112 i en situation som inte är akut. Detta beror dels på
att vissa deltagare inte känner till något annat nummer till polisen än 112, men också på en
bristande kunskap om att 112 endast ska användas vid akuta och pågående händelser. Löpande
informationsinsatser om samtliga telefonnummer ovan kan öka kunskapen kring när man ska
larma 112 och när man ska välja att ringa 113 13, 114 14 eller 1177.
Målgruppsanpassad information viktig för att säkra att alla målgrupper känner sig trygga med
att larma i kris
Hur trygg man känner sig att larma 112 beror till stor del på om man larmar via röstsamtal,
SMS112 eller via en förmedlingstjänst. De deltagare som larmar via röstsamtal beskriver
generellt sett att de känner sig trygga och litar på sin förmåga att kunna larma i akuta
situationer. Döva personer och personer med dövblindhet som larmar via SMS112 eller en
förmedlingstjänst uttrycker mer oro kring att larma 112 än övriga målgrupper i studien. Oron
grundar sig i en bristande kunskap om hur SMS112 och förmedlingstjänsterna fungerar i skarpt
läge.
I broschyren Om krisen eller kriget kommer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB), skickade ut under 2018 saknades målgruppsspecifik information om hur personer som
använder förmedlingstjänster eller SMS112 ska gå tillväga för att larma 112. På SOS Alarms
hemsida finns information på teckenspråk om hur dessa tjänster fungerar men denna
information tycks inte ha nått ut till målgruppen. Genom att sprida den målgruppsanpassade
informationen kan kunskapen och tryggheten hos målgruppen öka.
Det är viktigt att krisinformation finns tillgänglig för alla
När deltagarna behöver hitta information om en pågående händelse vänder de sig främst till
nyheter via tv, radio eller internet. Deltagarna känner sig generellt sett trygga med att kunna
hitta den information de söker då de ofta kan välja mellan olika informationskällor. Alla
målgrupper har dock inte möjlighet att välja mellan olika informationskällor på grund av sin
funktionsnedsättning och är därför beroende av att informationen tillgängliggörs i ett specifikt
format. För exempelvis blinda och personer med synnedsättning är det avgörande att
krisinformation finns att ta del av på internet och att webbplatsen som där informationen
publiceras är kompatibel med skärmläsare och punktskriftsdisplay.
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1.
1.1.

Inledning
Bakgrund och syfte

Att alla människor har tillgång till tillförlitliga och säkra elektroniska kommunikationstjänster är
ett av Post- och telestyrelsens (PTS) övergripande mål, även i krissituationer. För att få en
tydligare bild hur de möjligheterna ser ut för personer som riskerar att ha särskilda utmaningar
vid informationsinhämtning och kommunikation i krissituationer har PTS gett uppdraget till
Stelacon att genomföra en undersökning.
I den här undersökningen har Stelacon undersökt behov och utmaningar som personer med
funktionsnedsättning, personer över 75 år samt nyanlända har vid kommunikation i
krissituationer. PTS vill få en sammanställning av resultatet samt slutsatser och
rekommendationer på förbättringar som skulle underlätta för målgruppen att kunna ha en
fungerande kommunikation i krissituationer av olika slag.

1.2.

Definition av en krissituation

Ordet kris har olika betydelse för olika människor. I studien har en krissituation definierats som
en händelse som avviker från det normala. Det kan exempelvis vara en bilolycka, plötslig
allvarlig skada eller sjukdom, en stöld, en naturkatastrof, ett terrorattentat eller ett omfattande
strömavbrott.

1.3.

Telefonnummer, webbplatser och informationskällor

Följande telefonnummer, webbplatser och informationskällor ingår i studien:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

112 – larmnummer vid en nödsituation som kräver omedelbar hjälp från ambulans,
räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.
SMS112 – för personer med hörselnedsättning, inklusive döva, och personer med
talsvårighet finns möjlighet att larma 112 via tjänsten SMS112.
113 13 – nationellt informationsnummer för att lämna eller få information vid allvarliga
olyckor eller krissituationer,
114 14 – Polisens telefonväxel för alla polisärenden som inte handlar om pågående brott
eller händelser,
1177 – nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden för att
kommunicera och hitta information om vad man ska göra vid skador och olycksfall samt vid
förgiftning.
VMA – viktigt meddelande till allmänheten, ett varningssystem via radio, tv och SMS samt
utomhussignal som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga
samhällsfunktioner.
Sveriges Radio P4 – Sveriges beredskapskanal. P4 har i uppdrag att ge samhällsinformation
vid kris.
Dinsäkerhet.se – fördjupad information om innehållet i broschyren Om krisen eller kriget
kommer.
Krisinformation.se – samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser.
Safety Check – en Facebook-funktion för katastrofer, som aktiveras då en användare
befinner sig inom ett område som drabbats av någon form av katastrof eller kris.

SOS nya 112-app ingår däremot inte.
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1.4.

Studiens genomförande och rapportens disposition

Studien har innefattat tre huvudsakliga kvalitativa insamlingsmetoder:
Individuella användarintervjuer om kommunikation i olika typer av krissituationer. Målet med
användarintervjuerna var att få ökad förståelse kring hur personer i de olika målgrupperna
lämnar och hämtar information i krissituationer samt hur trygga de känner sig i att agera i
denna typ av situationer.
Under användarintervjuerna målades inledningsvis olika krisscenarion upp för att ge deltagarna
en möjlighet att sätta sig in i en situation och fundera över hur de tror att de skulle agera och
om de känner sig trygga. Vidare ställdes frågor om kännedom om specifika telefonnummer och
webbplatser. Avslutningsvis diskuterades broschyren Om krisen eller kriget kommer.
Totalt 30 stycken användarintervjuer har genomförts med personer med funktionsnedsättning,
personer som är över 75 år samt nyanlända personer.
Gruppdiskussion med personer som använder PTS förmedlingstjänster Bildtelefoni.net,
Texttelefoni.se eller Teletal. Gruppdiskussionen fokuserade på vilka behov och utmaningar som
finns vid användning av förmedlingstjänsterna i krissituationer.
Gruppdiskussionen utformades utifrån den metodguide för tillgängliga gruppdiskussioner som
Stelacon tagit fram på uppdrag av PTS. Fyra döva personer och en person med dövblindhet
deltog i gruppdiskussionen. Ingen deltagare som använder Teletal hade möjlighet att delta.
Webbenkät till intresseorganisationer för att ta reda på hur kommunikation i kris fungerar för
deras medlemmar, hur de som organisation arbetar med frågan, samt om ansvariga
myndigheter och aktörer efterfrågar intresseorganisationernas erfarenheter och kunskap om
målgruppernas behov.
Webbenkäten skickades ut via e-post till 36 intresseorganisationer och besvarades på frivillig
och anonym basis. Enkäten innefattade tre frågor och respondenterna fick fyra veckor på sig att
besvara enkäten. Nio intresseorganisationer besvarade enkäten.
Resultaten från respektive insamlingsmetod har analyserats och sammanställts i denna rapport.
Resultat från användarintervjuerna och gruppdiskussionen vävs samman i kapitel 2 och 3.
Resultat från webbenkäten sammanställs i kapitel 4.
Viktig information om rapportens disposition
Varje kapitel inleds med en inledande informativ text om det aktuella telefonnumret eller
webbplatsen, sedan följer en ruta som innehåller resultat i siffror. Dessa siffror används för att
ge en överblick av resultaten. Notera att detta är en kvalitativ studie. Studiens resultat bör inte
tas ur sitt sammanhang.
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1.5.

Målgrupp och rekrytering

Målgrupp för studien är personer med funktionsnedsättning, personer som är över 75 år samt
nyanlända personer*. Målsättningen har varit att få en jämn fördelning mellan olika kön, ålder
och grad av teknikvana.
Deltagarna till användarintervjuerna och gruppdiskussionen rekryterades med hjälp av
Stelacons upparbetade kontaktnät, PTS, intresseorganisationer samt Coachgruppen Sverige.
Webbenkäten skickades ut via e-post till 35 intresseorganisationer.

Tabell 1: 30 personer deltog i användarintervjuerna. Fem personer deltog i
gruppdiskussionen.
Målgrupp

Antal deltagare i
användarintervjuer

Personer som är blinda

3

Personer med synnedsättning

3

Personer som är döva

3

Personer med hörselnedsättning

3

Personer med dövblindhet

Antal deltagare i
gruppdiskussion

4

1

Personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning (NPF)

6

Personer med förvärvad hjärnskada

3

Personer med dyslexi eller läs- och
skrivsvårigheter

3

Personer över 75 år

3

Personer som är nyanlända i Sverige

3

Totalt

30

5

*I Sverige finns ingen enhetlig myndighetsdefinition av vem som räknas som nyanländ. Enligt
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är en person nyanländ efter att hen fått
uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, vilket är två till tre år efter
uppehållstillståndet. Rekryteringen av nyanlända har baserats på denna definition.
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2.
2.1.

Kännedom om telefonnummer och webbplatser
Nödnumret 112 via telefon

Nödnumret 112 ska användas vid akuta situationer då det är fara för liv, egendom eller miljö.
En nödsituation är när man snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-,
sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.
30 personer deltog i användarintervjuerna.
16 av 30 deltagare i har befunnit sig i en krissituation där någon annan larmat 112
1 av 30 deltagare har larmat 112
21 av 30 deltagare har funderat över hur de ska agera i en krissituation
27 av 30 deltagare känner till att 112 är ett larmnummer
4 av 30 deltagare kommer inte ihåg larmnumret 112 ur minnet
28 av 30 deltagare i användarintervjuerna uppger att de känner sig trygga med att larma 112

2.1.1.

Alla deltagare känner till 112, men alla minns inte numret

Nästan hälften av deltagarna har varit med om en nödsituation som plötslig sjukdom, brand
eller en bilolycka. Endast en av deltagarna har larmat 112 själv, övriga deltagare som har
befunnit sig i en nödsituation hade någon annan person i sin närhet som larmade.
Jag var med i en bilolycka 2008. Jag körde på motorvägen [..] och jag kraschade. Jag
kunde komma ur bilen själv, så jag ringde 112.
(Deltagare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)
Många av deltagarna berättar att de har funderat över hur de skulle agera i en nödsituation och
nästan alla känner sig trygga med att de vet hur de ska gå tillväga för att kunna larma. Några
deltagare berättar att de ringer 112 oavsett hur allvarlig situationen är. De känner sig trygga
med tanken att alltid kunna ringa 112 även om situationen inte är akut eller pågående, vid en
cykelstöld exempelvis.
Jag hade ringt 112 [om min cykel blev stulen], och sedan mitt försäkringsbolag och
anmäla och förhoppningsvis på den vägen få hjälp med hur jag går vidare. –
(Deltagare som är över 75 år)
Alla deltagare i användarintervjuerna känner till att 112 är ett larmnummer för nödsituationer –
när det ser numret framför sig. Alla kan dock inte numret utantill. Fyra av deltagarna minns inte
larmnumret på rak arm när de tillfrågas, men samtliga känner igen numret när de får höra det.
Dessa deltagare uttrycker ändå att de känner sig trygga med sin förmåga att larma, trots att de
inte kan telefonnumret utantill. De två deltagare som uttrycker att de känner sig mindre trygga
är döva. Deras resonemang tas upp i avsnitt 2.2.1.
Om jag bevittnade en bilolycka skulle jag ringa räddningstjänsten med min
mobiltelefon, men jag kommer inte ihåg numret. Jag känner mig helt trygg, för att
jag vet hur man bör agera.
(Deltagare som är över 75 år)
En annan deltagare som inte minns numret har en förvärvad hjärnskada, hen berättar att hen
inte kan numret utantill eftersom hen ibland har svårt med minnet, trots det känner sig
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deltagaren trygg med att klara av att larma 112 om det skulle behövas. Deltagaren är inte heller
helt säker på om det är samma telefonnummer till ambulans, polis och brandkår.
112, är ambulans och polis samma? Nej det vet jag inte, jo men det är det väl? Är
det samma nummer till brandkåren också?
(Deltagare med förvärvad hjärnskada)
Endast en av de tre nyanlända deltagarna kan larmnumret utantill, men alla känner
igen numret när testledaren berättar vilket numret är. De som inte kommer ihåg
numret berättar att de skulle lösa en nödsituation genom att ringa en vän eller
någon annan bekant som kan larma åt dem.
Hade jag kunnat numret hade jag ringt själv, men eftersom jag inte kan så hade jag
ringt en vän eller någon annan som jag vet kan.
(Deltagare som är nyanländ i Sverige)
Nyanlända personer genomgår en utbildning i samhällsorientering på sitt modersmål som ger
kunskap om hur samhället fungerar och där innefattas bland mycket annat hur man larmar
räddningstjänst, såsom polis, ambulans och brandkår. De nyanlända som deltog i
användarintervjuerna har alla varit i Sverige i cirka tre år och de genomförde
samhällsorienteringen för cirka två år sedan. Alla tre deltagare berättade att de lärde sig
numret under samhällsorienteringen, men det var så pass länge sedan att de därför inte minns
numret längre. Boken Om Sverige 1 är ett kursmaterial som kan användas inom
samhällsorienteringen, i den nämns bland annat numret till 112, se Figur 1.

Figur 1: Information om nummer till 112 tas upp i boken Om Sverige som är ett exempel på
kursmaterial som kan användas i samhällsorienteringen.

1

Den första upplagan av Om Sverige togs fram av Göteborgs stad 2010.
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2.1.2.

Upplevda färdigheter i svenska är avgörande för tryggheten

De nyanlända deltagarnas upplevda färdigheter i svenska är varierade. En av deltagarna talar
nästintill obehindrat på svenska och engelska och känner därmed ingen tvekan till att hen ska
kunna larma 112 och förklara vad som har hänt i en krissituation.
En annan deltagare litar numera på sin förmåga att kunna larma på svenska då det är så pass
kort information som ska meddelas. Men för två år sedan upplevde inte deltagaren samma
trygghet utan fick då vända sig till en vän som fick larma istället. Deltagaren pratar inte
engelska.
När vi flyttade hit blev min partner väldigt sjuk. Så då visste jag inte vad jag skulle
göra eftersom jag inte kunde språket. Så vi ringde en vän som fick larma åt oss. Idag
tror jag att jag kan ringa till ambulans eller till sjukhus för att få hjälp själv. Mitt
språk är inte perfekt, men jag kan klara av att ringa. Det är så kort information som
ska meddelas.(Deltagare som är nyanländ i Sverige)
Den sista deltagaren har betydligt lägre självförtroende när det kommer till att tala svenska,
men hen litar ändå på sin förmåga att kunna larma i en krissituation med hjälp av en vän eller
Google translate och känner sig därför inte orolig.
Jag har bott 15 år utomlands, så jag har bra livserfarenhet, så jag tror att jag kommer att
kunna kommunicera. Jag kan översätta via Google så att det blir rätt.
(Deltagare som är nyanländ i Sverige)
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2.2.

Att larma 112 via förmedlingstjänst eller sms

Personer med hörselnedsättning, inklusive döva och personer med talsvårighet kan
kommunicera direkt till nödnumret 112 via tjänsten SMS112 eller via PTS förmedlingstjänster
Bildtelefoni.net 2, Texttelefoni.se 3 och Teletal 4.
För att kunna larma via SMS112 måste man förregistrera sitt mobilnummer för tjänsten hos
SOS Alarm. I en nödsituation beskriver man kort i ett sms vad som har inträffat och var det har
inträffat (kommun och adress). SOS-operatören kommer sedan via sms ställa kompletterande
frågor för att få tillräcklig med information. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
Via PTS förmedlingstjänster förmedlas kommunikationen mellan den nödställda och en SOSoperatör på 112. Personer som har en analog texttelefon kan även ringa direkt till nödnumret
112 och få hjälp. Samtalet besvaras då via en analog texttelefon av en SOS-operatör som
identifierar hjälpbehovet.
Texttelefoni.se och Bildtelefoni.net förmedlar flera 112-samtal varje månad. Tjänsterna är
tillgängliga dygnet runt. Teletal har enligt statistik inte förmedlat eller stöttat i något 112samtal. Teletal är tillgängligt vardagar 08:00-20:00 och helger 12:00-16:00.

Totalt 8 personer som använder förmedlingstjänsterna Bildtelefoni.net och Textelefoni.se har
deltagit i studien. 5 personer i fokusgruppen och 3 personer i användarintervjuerna.
8 av 8 deltagare känner till SMS112
0 av 8 deltagare har larmat via SMS112
8 av 8 deltagare känner till att de kan larma via PTS förmedlingstjänster
0 av 8 deltagare har larmat via PTS förmedlingstjänster
8 av 8 deltagare uttrycker en viss oro kring att larma 112 via SMS112/förmedlingstjänst
7 av 8 deltagare känner att de saknar kunskap för att känna sig trygga med att larma i kris

2.2.1.

Döva och personer och personer med dövblindhet känner oro

Samtliga döva och personer med dövblindhet som deltog i användarintervjuerna och i
fokusgruppen vet att de kan larma 112 via förmedlingstjänsterna Bildtelefoni.net och
Texttelefoni.se samt via tjänsten SMS112. Ingen av deltagarna har larmat 112.
Dessa deltagare uttrycker mer oro kring att larma 112 än övriga målgrupper i studien. Den
generella känslan hos dessa deltagare är att det troligtvis kommer att fungera att larma när en
akut situation uppstår, men de upplever att de saknar kunskap vilket gör att de känner oro och
osäkerhet. Deltagarna har funderingar som Går mitt samtal före i kön om jag ringer 112 via
förmedlingstjänsten? och Vad händer om jag skickar ett sms till 112 och inte är registrerad?

2

https://www.bildtelefoni.net

3

https://www.texttelefoni.se

4

https://teletal.se
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Jag har aldrig behövt larma. Jag har hört att man kan
skicka sms utan att man behöver registrera sig, eller behöver man det?
(Deltagare som är döv)
Jag vet ju att jag ska larma 112 i nöd, trygg att det kommer fungera
[via förmedlingstjänsten] är jag väl inte, men ja, jag vet ju att det är 112 jag ska larma till.
(Deltagare med grav hörselnedsättning)

En deltagare som är döv berättar att hen förutsätter att det kommer att fungera att använda
förmedlingstjänsterna och SMS112, men ju mer deltagaren funderar på det desto mer inser
hen att hen inte har så bra koll som hen trodde vilket skapar oro.
Jag har aldrig provat att ringa 112 via förmedlingstjänst eller skickat sms till 112, men jag
förutsätter att det ska funka. Men det kanske kan bli kö till förmedlingstjänsten? Och vad jag
ska skriva om jag skickar ett sms till 112, så man inte behöver skriva 100 gånger fram och
tillbaka? Jag vill veta vad larmcentralen vill ha för information, det hade känts tryggt.
(Deltagare som är döv)

Flera deltagare uttrycker att det är viktigt att det ska kännas lika självklart för en döv person att
larma 112 som det är för en hörande. I detta resonemang nämner deltagarna att de tycker att
det inte ska vara ett krav att behöva registrera sig för SMS112.
En hörande behöver inte ens fundera över om det
kommer att fungera att larma 112, den tryggheten vill jag också känna.
(Deltagare som är döv)
Jag tycker dom borde ta bort kravet att registrera sig,
ingen hörande behöver ju registrera sig, varför ska vi behöva registrera oss? –
(Deltagare som är döv)

En av deltagarna som har befunnit sig i en krissituation berättar att hen upplevde en stor
frustration över att inte kunna kommunicera med den som hade råkat illa ut. Deltagaren
larmade inte 112 själv utan den fanns hörande personer i närheten som enklare kunde göra
det. Deltagaren blev medveten om vilka utmaningar det innebär att både larma 112 och på
samma gång kommunicera med någon som är drabbad.
En gång svimmade en kvinna på tvärbanan och jag var först på plats. Då ville jag ju
gärna larma 112, men det blev det svårt att hantera. Dels skulle jag försöka
kommunicera med henne och dels försöka larma 112. Den här situationen var en
enorm frustration för mig, tänk om jag hade varit helt ensam.
(Deltagare som är döv)
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2.3.

Många känner till 1177, färre känner till 113 13 och 114 14

113 13 kan användas för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor eller krissituationer.
114 14 ska användas till alla polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.
Telefonnumret 1177 ska användas för att få sjukvårdsrådgivning i situationer som inte är akuta.
26 av 30 deltagare känner till 1177
13 av 30 deltagare känner till 114 14
1 av 30 deltagare känner till 113 13
8 av 30 deltagare nämner att de potentiellt skulle ringa 112 i en situation som inte är akut

2.3.1.

De flesta känner till 1177

I användarintervjuerna fick deltagarna ta ställning till följande: Din nära vän blir sjuk, det är inte
livshotande men du behöver mer information om vad du ska göra. Vad gör du?. De flesta av
deltagarna säger att de skulle ringa 1177 eller gå in på 1177.se i första hand, de flesta av dem
som känner till numret har också ringt numret vid minst ett tillfälle.
1177. Fråga där, dom brukar ju ändå kunna veta ungefär vad man ska göra. Har
behövt ringa för min egen skull någon gång. Bra att dom har öppet dygnet runt.
(Deltagare som är blind)
Bedömer jag det som halvdåligt skulle jag nog ringa 1177, om det är riktigt dåligt typ
hjärtinfarkt är det 112 som gäller.
(Deltagare som är över 75 år)

Några berättar att de skulle välja att ringa 112 i första hand.
Då ringer jag 112, flera av mina vänner har blivit sjuka eller dött, åker hellre in en
gång för mycket än för lite. Jag skulle tveka till att ringa Vårdguiden. Jag ringer
hellre 112.
(Deltagare med nedsatt hörsel)
Jag skulle ringa 112, så får dom bedöma om det är farligt eller inte.
(Deltagare som är nyanländ i Sverige)

Några deltagare känner till att de kan ringa till 1177, men de är inte säkra på telefonnumret.
I första hand 112, dom skulle vägleda mig! Annars Vårdguiden, 118? Typ?
(Deltagare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)
Ringer Vårdguiden, är det 112? Nej 111? Jag har aldrig ringt dit. Jag hade googlat
fram numret, eller jag har i och för sig numret på dörren.
(Deltagare med förvärvad hjärnskada)

Ingen av de nyanlända deltagarna känner till 1177 eller telefonnumret dit.
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En del deltagare känner sig trygga i att göra bedömningen om ett sjukdomstillstånd är akut eller
inte och säger att om de är osäkra så ringer de hellre 112 för att inte riskera något. I andra hand
vänder sig deltagarna generellt till familj eller internet.

2.3.2.

Hälften känner till 114 14 – Polisens telefonväxel

Närmre hälften av deltagarna känner till 114 14. Nästan alla de som känner till 114 14 har också
ringt numret exempelvis för att göra en anmälan om ett brott. I användarintervjuerna användes
ett scenario gällande vad man tror att man skulle göra vid en cykelstöld. Följande citat beskriver
hur en deltagare resonerar kring hur man ringer till polisen när ett brott inte är pågående eller
akut.
Jag hade ringt försäkringsbolaget, och polisen. Jag hade nog ringt 112, eller det är ju
inte akut. Finns det något annat nummer till polisen än 112? Det är inget nummer
jag känner till faktiskt.
(Deltagare med förvärvad hjärnskada)

Några av deltagarna som inte känner till 114 14 föreslår att de kan ringa 112, trots att
situationen inte är akut.
Jag ringer 112 för att få tag i polisen.
(Deltagare som är över 75 år)
Jag ringer 112. Till polisen.
(Deltagare med synnedsättning)
Ett fåtal deltagare föreslår att de kan gå till polisstationen och anmäla om ett brott
har begåtts.

2.3.3.

Endast en deltagare känner till informationsnumret 113 13

När deltagarna får frågan om de känner till 113 13 så är det endast en deltagare som har hört
talas om numret, men hen vet inte när eller varför man ska använda numret.
Ja, det har jag hört talas om, men jag minns inte när man ska använda det. Jag undrar hur
det skiljer sig från 114 14.
(Deltagare som är över 75 år)
När deltagarna får veta vad syftet med 113 13 är det få som säger att de tror att de kommer ha
användning för numret, en del säger att det är för att de inte förstår hur numret skiljer sig från
114 14, andra säger att de skulle hitta information via internet, radio eller tv istället för att ringa
113 13.
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2.4.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor,
allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varningssystemet innefattar
information i Sveriges Radio P4 och tv, samt vid riktigt allvarliga händelser
utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik. I vissa fall kan man även bli varnad genom ett
talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området eller med ett sms. Om man hör
Hesa Fredrik ska man enligt MSB gå in och stänga dörrar, fönster och ventilation och sedan
lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
27 av 30 deltagare känner till utomhussignalen Hesa Fredrik
2 av 30 deltagare vet hur de ska agera om de hör utomhussignalen Hesa Fredrik
27 av 30 deltagare känner till att VMA kan skickas via sms

2.4.1.

VMA är ofta hörselbaserade vilket är problematiskt för döva

Majoriteten av deltagarna känner till utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik men bara några få
känner till hur de ska agera om de hör signalen. De flesta säger att de skulle sätta på tv:n eller
radion för att få reda på mer information. Flera vänder sig i första hand till nyhetssidor såsom
Aftonbladet.se eller svt.se. De tre deltagare som inte känner till utomhussignalen är nyanlända
personer.
Jag hade nog kollat upp nyheterna i mobilen [om jag hörde Hesa Fredrik], eller tv, beroende på
var jag är. Nej, jag känner nog egentligen inte till vad man ska göra.
(Deltagare med förvärvad hjärnskada)
Jag känner till Hesa Fredrik. Jag hörde något den gången larmet gick av misstag,
men jag förstod inte att det var Hesa Fredrik. Man ska väl in och lyssna på radion,
stänga dörrar och fönster. Jag har hört att det går ut sms i berörda områden när det
gäller mig specifikt. Eftersom jag läser på läppar så hjälper inte radion mig.
(Deltagare med grav hörselnedsättning)

Många känner till att ett sms skickas ut om det händer något lokalt i det området man befinner
sig i, och de tycker att det är bra. Några deltagare har mottagit ett VMA via sms, de flesta har
det inte.
I somras fick jag sms om varning för en brand inne i stan. Alla som befann sig i
kommunen fick meddelandet. Jag läste sms:et där det stod att man skulle undvika
den platsen, eftersom det var rök i luften.
(Deltagare med förvärvad hjärnskada)

För att kunna ta del av VMA via SR P4, som är rekommendationen, krävs hörsel. En person som
saknar hörsel är därmed beroende av att VMA kommuniceras på flera sätt. Inom målgruppen
döva finns det både personer med svenska som förstaspråk och personer med svenskt
teckenspråk som förstaspråk. Det går inte att förutsätta att alla döva personer kan teckenspråk,
det går inte heller att förutsätta att alla döva personer kan läsa svenska obehindrat. Detta gör
att VMA måste kommuniceras på flera olika sätt för att alla ska kunna ta del av informationen.
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VMA via sms och information via textade tv-sändningar tillgodoser behoven hos en del av
målgruppen. Teckenspråkstolkade tv-sändningar tillgodoser behoven hos en annan del av
målgruppen.
Efter bevakningen av terrordådet på Drottninggatan i april 2017 fick Sveriges Television, SVT,
hård kritik, bland annat av Sveriges Dövas Riksförbund, för att teckenspråkstolkningen inte kom
igång tillräckligt snabbt när behovet av information var stort. Efter detta inledde SVT ett arbete
för att snabbare kunna erbjuda teckenspråkstolkning vid stora nyhetshändelser. Sedan januari
2019 har beredskapstiden för teckenspråkstolkning vid stora nyhetshändelser sänkts, enligt en
artikel från Språk & Tillgänglighet på SVT. 5 Nu arbetar fem heltidsanställda teckenspråkstolkar
hos SVT i Stockholm.

2.5.

Webbplatser och sociala medier

Krisinformation.se är en webbplats som sammanställer och förmedlar information från
myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller
kris. All information som finns på webbplatsen är bekräftad information.
Safety Check är en funktion på Facebook som innebär att om en person befinner sig i ett
område som berörs av en kris, exempelvis naturkatastrof eller terrorattentat, får personen
frågan från Facebook om att markera sig själv som säker.
0 av 30 deltagare känner till krisinformation.se
27 av 30 deltagare förstår syftet med krisinformation.se
5 av 30 deltagare uttrycker att krisinformation.se har tillgänglighetsbrister som påverkar dem
20 av 30 deltagare känner till Safety Check på Facebook
5 av 30 deltagare har använt Safety Check på Facebook

2.5.1.

Krisinformation.se

Ingen deltagare i studien känner till webbplatsen krisinformation.se sedan innan, däremot
tycker de allra flesta att webbplatsen är intressant och de kan tänka sig att besöka sidan vid ett
senare tillfälle.

5

https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/sankt-beredskapstid-for-teckensprakstolkning
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Figur 2: Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter under och efter en kris.

Deltagarna fick navigera fritt för att se vad de tycker om webbplatsens utseende samt för att ta
reda på vad syftet med webbplatsen är. De flesta av deltagarna tycker att det är enkelt att
förstå vad sidan syfte är, förutom de som navigerar med skärmläsare, webbplatsen är nämligen
inte fullt kompatibel med skärmläsare. De två deltagare som försökte komma åt innehållet på
webbplatsen via skärmläsare fastnade direkt på startsidan och kom inte åt någon information
överhuvudtaget.
Det är svårt att veta [vad syftet med webbplatsen är] när man inte kan komma åt och läsa
något innehåll med skärmläsaren.
(Deltagare som är blind)

När en kris uppstår är många personer med dövblindhet kraftigt begränsade att kunna ta del av
information, därför är det väldigt viktigt att krisinformation finns att hämta digitalt på
webbplatser eller i appar. Det räcker dock inte med att informationen finns där utan det är
viktigt att webbtillgänglighetskrav följs så att användaren kan vara säker på att innehållet går
att ta del av med hjälp av skärmläsare och punktskriftsdisplay.
Några äldre deltagare samt personer med synnedsättning anser att webbplatsen är rörig och
att det är för mycket information, medan andra deltagare berömmer sidan för att ha stor och
tydlig text samt goda kontraster. En deltagare frågar om webbplatsen finns som app.
Jättebra med stor text och bra färger. Jag gillar den!
Om den finns som app och kan pusha ut notiser så är det toppen.
(Deltagare med förvärvad hjärnskada)
Rubrikerna är bra för min syn. Vissa dumma färgkombinationer, exempelvis orange
och vit. Bra att den går att zooma, då ser jag texten bra.
(Deltagare med synnedsättning)
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2.5.2.

Safety Check på Facebook

Två tredjedelar av deltagarna känner till Safety Check på Facebook och några har fått frågan
från tjänsten vid allvarliga händelser. En del av deltagarna som bor i Stockholm fick frågan i
mobilen eller på datorn vid terrorattentatet på Drottninggatan 2017. Flera av deltagarna har
inte Facebook och känner därmed inte heller till funktionen.
Den generella åsikten är att tjänsten är bra och enkel att använda då det ställs en enkel ja- eller
nej-fråga.

Figur 3: Safety Check på Facebook frågar om du är oskadd i en krissituation nära dig.
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3.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer och
webbplatsen dinsäkerhet.se

Regeringen har gett MSB i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd
beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen var broschyren Om krisen eller kriget
kommer.
I maj 2018 fick alla 4,9 miljoner hushåll i Sverige broschyren hemskickad till sig. Broschyren
innehåller information om hur privatpersoner ska bli bättre förberedda på följderna som
allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Broschyren avslutas
med en sida som innehåller viktiga telefonnummer och webbplatser.
Webbplatsen www.dinsäkerhet.se har fördjupad information om innehållet i broschyren. Där
finns broschyren även i andra format och språk. Broschyren finns exempelvis i en version med
lättläst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och översatt till 14
språk.
28 av 30 deltagare uppger att de har fått broschyren Om krisen eller kriget kommer i
brevlådan
2 av 30 deltagare känner till dinsäkerhet.se
15 av 30 deltagare förstår syftet med dinsäkerhet.se
4 av 30 deltagare uttrycker att dinsäkerhet.se har brister som påverkar dem

Figur 4: Broschyren Om krisen eller kriget kommer skickades ut till alla Sveriges hushåll i
maj 2018.
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3.1.

Flera språk och format på webbplatsen dinsäkerhet.se

Alla deltagare förutom två uppger att de har fått hem broschyren i brevlådan och alla som har
fått den berättar att de också har läst eller bläddrat i den. De två som uppger att de inte har fått
hem broschyren är nyanlända och tror att det beror på att de har flyttat flera gånger under
perioden som broschyren skickades ut.
Under innehållsförteckningen i broschyren finns det en text på engelska som hänvisar till att
broschyren finns på flera språk på hemsidan dinsäkerhet.se, se Figur 5. Det finns dock inte
någon information om att innehållet finns på teckenspråk, inläst format eller i lättläst version.
Informationen om att broschyren finns på flera språk finns inte heller angivet på svenska i
broschyren. Detta gör att en person med ett annat modersmål än svenska måste förstå
engelska för att få veta att informationen finns på fler språk på webbplatsen. Detta gör att
några deltagare har missat möjligheten att ta till sig informationen på det format eller språk
som passar ens förutsättningar bäst.
Punktskriftsversionen av broschyren skickades hem till dem som använder tjänster hos
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, vilket uppskattades av mottagarna.
Jag fick broschyren på punkskrift direkt, jag fick även veta att den fanns inläst på
nätet. Det enda jag saknade var specifik information till oss med
funktionsnedsättning eftersom vi är extra utsatta i en sådan situation.
(Deltagare som är blind)

Figur 5: Broschyren finns på flera språk och i flera format, men informationen är lätt att
missa, se röd markering.
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3.2.

Broschyrerna på andra språk är svåra att hitta på dinsäkerhet.se

För att hitta broschyren på andra språk och i andra format på dinsäkerhet.se krävs flera klick,
det går inte att välja önskat språk på startsidan. Besökaren behöver först klicka på Kris och krig i
huvudmenyn, sedan skrolla ned till och klicka på länken Broschyren Om Krisen eller kriget
kommer, se Figur 6. Under länken finns även några snabblänkar vidare till några specifika språk.
Sedan presenteras en meny med samtliga språk och format som finns att välja mellan, se Figur
7. Om en användare vill hitta broschyren på ett annat språk eller i ett annat format krävs alltså
att användaren både kan svenska och har en god teknikvana.
Figur 6: De röda markeringarna visar hur man måste klicka i dagsläget för att hitta flera språk.
Det hade underlättat för många om ett språkval kunde göras högst upp på startsidan.

1.

2
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De deltagare som har ett annat förstaspråk än svenska fick i uppgift att försöka hitta
broschyren på sitt förstaspråk, endast 1 av 3 personer hittade broschyren. De
deltagare som inte hittade broschyren berättar att de letar efter ordet språk på
startsidan. Anledningen till detta är att de har sett att det ser ut så på andra
myndigheters hemsidor. Även döva personer kritiserar att det inte går att välja
språk på startsidan, de önskar en teckenspråkssymbol i överkanten av startsidan.
Jag letar efter “språk”, men det finns inget som heter så på denna sidan.
(Deltagare som är nyanländ i Sverige)
Det borde finnas en symbol på startsidan, det är ofta så på myndigheters
webbplatser, den där symbolen med två händer.
(Deltagare som är döv)

De som besöker hemsidan för att de söker broschyren på andra språk än svenska skulle gynnas
av att det finns en direktlänk till information på olika språk på startsidan exempelvis genom en
länk/meny som heter språk.
När val av önskat språk har gjorts i menyn till vänster, se Figur 7, har deltagarna svårt att hitta
länken till PDF-filerna och/eller de teckenspråkstolkade filmerna. Länkarna är placerade
betydligt mycket längre ner än förväntat vilket gör att flera inte hittar länken utan hjälp från
intervjuledaren.
Det här ser jag direkt problem med, att filmerna/filerna ligger så långt ifrån texten.
(Deltagare som är döv)

De blinda deltagarna i studien upplever att webbplatsen är enkel att navigera på och att den
har en bra struktur. De förstår webbplatsen syfte och kan navigera utan större bekymmer. En
brist som noteras är att vissa bilder saknar alternativtext.
Webbplatsen verkar lätt att hitta på. Den är välstrukturerad.
(Deltagare som är blind)

Notera att ingen djup teknisk analys av webbplatsens kompatibilitet med skärmläsare har
gjorts utan de blinda deltagarna har navigerat på samma övergripande nivå som övriga
deltagare i studien.
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Figur 7: Länkarna till de översatta broschyrerna ligger placerade för långt ner vilket gör att
dem är svåra att hitta.
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3.3.

Döva personer hade gynnats av att få målgruppsanpassat innehåll

Som tidigare nämnt i kapitel 2.2.1 upplever majoriteten av de deltagare som är döva eller har
dövblindhet att de känner att de har brist på kunskap kring hur det faktiskt fungerar att larma
112 via förmedlingstjänsterna eller via SMS112. Denna okunskap skapar en känsla av oro och
otrygghet.
På dinsäkerhet.se finns broschyren översatt till teckenspråk. Filmerna är dock en
direktöversättning av innehållet i broschyren och det saknas målgruppsanpassad information
om hur det fungerar att larma via förmedlingstjänsterna och SMS112.
Filmen översätter texten i broschyren rakt av, det saknas information som är specifik
till oss om förmedlingstjänsterna.
(Deltagare som är döv)

Figur 8: På www.dinsakerhet.se finns broschyren översatt till teckenspråk. Dock saknas
målgruppsanpassad information om hur man larmar 112 via förmedlingstjänsterna och
SMS112.

Deltagarna uppskattar att innehållet i broschyren finns översatt till teckenspråk på
webbplatsen, men att det hade varit fördelaktigt om de delar av innehållet som baseras på
talbaserad kommunikation hade målgruppsanpassats på samma sätt som att en lättläst version
har skapats.
Någonstans i broschyren så nämns det hur man larmar 112, men det saknades en
anpassning för hur vi som är döva gör.
(Deltagare som är döv)
Jag hade önskat att vi hade fått informationen på teckenspråk direkt när resten av
samhället fick den. SDR gick ju ut och sa att det skulle komma på teckenspråk, men
det tog ju lite tid, så vi fick den tolkad senare.
(Deltagare med dövblindhet)
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På Bildtelefoni.net och Texttelefoni.se finns information på sidan Frågor & svar om hur man
som användare larmar 112 via förmedlingstjänsterna. Även SOS Alarm har information på sin
webbplats 6 om hur förmedlingstjänsterna fungerar, hur SMS112 fungerar samt hur man
registrerar sig. Det finns även information om andra viktiga telefonnummer samt information
om VMA. Följande videos (länkar) finns på SOS Alarms hemsida:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om SOS Alarm, på teckenspråk
Information om 112, på teckenspråk
Information på teckenspråk om när man ska ringa 112
Att larma 112, på teckenspråk
Olika sätt att larma 112, på teckenspråk
Larma 112 med texttelefon, på teckenspråk
Information om hur du kan positionera dig när du behöver ringa 112, på teckenspråk
Larma 112 med SMS, på teckenspråk
Anmälan till SMS 112, på teckenspråk
Information om viktiga telefonnummer i samhället, på teckenspråk
Information om 113 13, på teckenspråk
Viktigt Meddelande till Allmänheten, på teckenspråk

Filmerna på SOS Alarms hemsida laddades upp under 2017 och har endast 25–150 visningar.
Den första filmen av fyra på dinsäkerhet.se har 1 200 visningar, medan film 2, 3 och 4 har
mellan 300–400 visningar. Detta indikerar att informationen i broschyren nådde ut till tio
gånger fler än filmerna på SOS Alarms webbplats - men informationen som efterfrågas är den
information som finns på SOS Alarms hemsida.

Figur 9: SOS Alarm har flera informationsfilmer på teckenspråk på sin webbplats, men få
har sett dem.

6

https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/112-for-tal--och-horselskadade/teckentolkning/
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4.

Intresseorganisationernas synpunkter och erfarenheter

Webbenkäten skickades ut till 36 intresseorganisationer. Enkäten besvarades anonymt
och på frivillig basis. Nio intresseorganisationer besvarade enkäten.
5 av 9 intresseorganisationer genomför interna informationsinsatser till sina medlemmar
Av de nio intresseorganisationer som besvarade enkäten svarade fyra att de inte genomför
några specifika interna informationsinsatser till sina medlemmar om kommunikation i kris, de
anser dock att det finns ett behov av sådana informationsinsatser.
De intresseorganisationer som svarade ja är de organisationer som framförallt är kopplade till
olika grader av hörselnedsättning samt syn.
Vi brukar ibland informera om de olika förmedlingstjänsterna, men också om att det
går att larma 112 via sms, men det behövs alltid fler informationsinsatser.
Vi informerar återkommande om vikten av att registrera sitt mobilnummer för att
kunna använda 112. Tyvärr är det väl så att de flesta tänker Jo, det kanske jag
borde göra - men så blir det inte gjort och i en krissituation är processen förstås
alldeles för omständlig och tar för lång tid.
Ja, det finns ett stort behov av informationsinsatser. De informationsinsatser vi
genomför idag sker via hemsida och utskick av information till föreningar och
medlemmar.
Det är viktigt att kommunikation till allmänheten även sker i mer traditionella
kanaler som radio och text-tv eftersom framförallt de "äldre-äldre" inte är så
digitala.
Information om hur man beställde ’Om krisen eller kriget kommer’ i inläst form och i
punktskrift (för den som inte var låntagare hos MTM) spreds via våra kanaler, bland
annat i medlemstidningen SRF-perspektiv. Jag vet att det finns lokalföreningar som
har haft informationsträffar med anledning av ’Om krisen eller kriget kommer’.
Civilförsvarsförbundets material för studiecirklar har tagits fram på tillgängliga
medier av vår folkbildningsverksamhet. Det är lite oklart exakt hur det används. På
vårt rikstäckande medlemsforum 4-6 maj 2019 hade Civilförsvarsförbundet en
genomgång. Uppskattningsvis deltog ett hundratal personer på den genomgången
(något osäker exakt hur många).
Enligt intresseorganisationerna efterfrågar myndigheter och aktörer såsom Polisen, SOS Alarm
eller MSB generellt sett inte kunskap om behov hos intresseorganisationernas medlemmar, ett
gott exempel finns dock från SRF i samband med framtagandet av SOS Alarms applikation.
Det händer inte så ofta, men det finns ett jättebra exempel. SOS alarm har varit
mycket angelägna om att deras nyutvecklade app ska fungera med hjälpmedel som
vi använder. Beta-tester har genomförts. De har också själva spridit information om
appen brett i vår organisation. Positioneringsfunktionen och VMA-funktionen i
appen ser vi som viktiga funktioner, inte minst för oss (för den som kan använda en
smart mobiltelefon).
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Övriga intresseorganisation anger att det har skett erfarenhetsutbyte på initiativ av
intresseorganisationerna själva. Det finns en önskan hos dessa om att inblandade myndigheter
ska vara mer aktiva och lyssna in intresseorganisationernas tankar och funderingar.
Inte på något organiserat sätt. De kontakter vi har med dessa myndigheter sker
nästan alltid på vårt initiativ.
Nej, vi har aldrig fått någon fråga från dessa myndigheter. De har aldrig kontaktat
oss trots att alla våra medlemmar har specifika utmaningar. Någon av våra
föreningar har däremot aktivt bjudit in MSB för att få information.
Nej, tyvärr har inte vi varit efterfrågade i detta. Men vi vet att andra
funktionshinderorganisationer har haft kontakt med MSB bl.a.
Jag tycker att inbladade myndigheter bör vara mycket mer aktiva och lyssna på våra
tankar och upplevelser. Myndigheterna bör åka ut och informera. Det räcker inte
med skriven information till vår målgrupp som har teckenspråk som första språk.
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5.

Slutsatser och rekommendationer

I detta avsnitt sammanfattas studiens slutsatser och de rekommendationer på förbättringar
som Stelacon anser skulle underlätta för målgrupperna att ha en fungerande kommunikation i
krissituationer.

5.1.

Ökad kännedom behövs gällande när man ska larma 112

Alla deltagare i användarintervjuerna känner till att 112 är ett larmnummer för nödsituationer
när de ser numret framför sig. Några av de nyanlända deltagarna samt deltagare med
minnessvårigheter kan dock inte berätta numret utantill när de tillfrågas.
Rekommendation:
Påminn om nödnumret 112 med jämna mellanrum. Gruppen nyanlända samt personer
med försämrat minne har behov av att bli påminda.
De flesta av deltagarna känner till 1177, hälften känner till 114 14 och endast en deltagare
känner till 113 13. Nästan en tredjedel av deltagarna berättar att de skulle ringa 112 i en
situation som inte är akut. Detta beror dels på att vissa deltagare inte känner till något annat
nummer till polisen än 112, men också på en bristande kunskap om när man ska larma 112 och
inte.
Rekommendation:
Öka kunskapen kring när man ska larma och vilket nummer man ska välja, 112, 114 14,
1177 eller 113 13. För detta krävs löpande informationsinsatser i flera olika typer av
medier samt i brevlådan för att nå samtliga målgrupper. Det är viktigt att informationen
som går ut skapar ett intresse samt att den är målgruppsanpassad – samma material
fungerar inte för alla målgrupper.

5.2.

Deltagare som använder SMS112 eller en förmedlingstjänst för att larma
112 känner mer oro jämfört med övriga grupper

De deltagare som larmar 112 via röstsamtal beskriver generellt sett att de känner sig trygga och
litar på sin förmåga att kunna larma i akuta situationer. Även de deltagare som inte har svenska
som förstaspråk beskriver sig själva som trygga med att larma i en nödsituation, däremot kände
dessa deltagare sig mindre trygga för några år sedan när språket inte var lika bra.
Döva personer och personer med dövblindhet som larmar via SMS112 eller en
förmedlingstjänst uttrycker mer oro kring att larma 112 än övriga målgrupper i studien. Oron
grundar sig i en bristande kunskap om hur SMS112 och förmedlingstjänsterna fungerar i skarpt
läge. Funderingar som Går mitt samtal före förmedlingstjänstens kö? och Måste jag registrera
mig för att kunna använda SMS112? nämns av flera deltagare. På SOS Alarms hemsida finns
informationsfilmer på teckenspråk som besvarar dessa frågor, däremot verkar
informationsfilmerna inte ha nått ut till målgruppen. Broschyren När krisen eller kriget kommer
missade att inkludera målgruppsspecifik information.
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Rekommendation:
Öka kunskapen, och därmed även tryggheten, hos personer som använder SMS112
och/eller förmedlingstjänster genom att sprida den målgruppsanpassade informationen
som finns på SOS Alarms hemsida. Informationen kan exempelvis spridas via
intresseorganisationer och grupper på Facebook. Involvera målgruppen för att säkra att
efterfrågad information kommuniceras ut.

5.3.

Krisinformation bör finnas i flera olika och tillgängliga format då en del
personer endast kan använda en informationskälla

När deltagarna behöver hitta information om en pågående händelse vänder de sig främst till
nyheter via tv, radio eller internet. De känner sig generellt sett trygga med att kunna hitta den
information de söker då de ofta kan välja mellan olika informationskällor. Alla målgrupper har
dock inte möjlighet att välja mellan alla olika informationskällor, som exempelvis personer med
funktionsnedsättning. De kan behöva lita på att informationen finns i ett format som är
tillgängligt för dem. Exempelvis är personer med dövblindhet i många fall beroende av att
krisinformation finns att ta del av på internet. Den krisinformation som publiceras på internet
via myndigheter måste därmed vara kompatibel med skärmläsare och punkskriftsdisplay för att
målgruppen ska kunna ta del av innehållet.
Rekommendation:
Säkra att all bekräftad krisinformation finns att ta del av i olika format såsom tolkat till
teckenspråk och digitalt tillgängligt för skärmläsare och punktskriftsdisplay. Tillgängliggör
informationen så snart den uppdateras eftersom de varningar som förmedlas via
Krisinformation.se måste hållas uppdaterade kontinuerligt och inte innehålla inaktuella
uppgifter. Involvera användarna kontinuerligt.
Rekommendation:
Genomför en teknisk tillgänglighetsgranskning av krisinformation.se samt andra
relevanta webbplatser, exempelvis dinsäkerhet.se och SOS Alarm för att säkra att
webbplatserna är tillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare. Komplettera den
tekniska analysen med användartester för att säkerställa att alla kan använda
webbplatsen och att de faktiska användarna involveras.
Som döv går det inte att ta del av VMA via radio vilket gör att det finns ett behov av att
information finns tillgänglig på internet, via sms, via textade tv-sändningar samt via
teckenspråkstolkade nyhetssändningar. SVT har gjort insatser för att möta delar av behovet.
Rekommendation:
Säkra att krisinformation, exempelvis VMA, alltid kommuniceras på flera olika sätt, via
radio, via text, digitalt samt via teckenspråk.
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5.4.

Intresseorganisationerna vill dela med sig av sin kunskap

En del intresseorganisationer informerar sina medlemmar om hur de kan kommunicera i
krissituationer. Organisationerna är angelägna om att ha en dialog med ansvariga myndigheter
för att sprida kunskap hos myndigheter om målgruppernas behov och utmaningar men i
dagsläget sker detta oftast på organisationernas initiativ.
Rekommendation:
Skapa en dialog mellan intresseorganisationer och ansvariga myndigheter för att
informera om specifika behov hos målgrupper. Denna rapport är ett första steg i att
identifiera områden som är problematiska och utmanande för olika målgrupper.
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Bilaga 1 – Överblick av resultat
Tabell 2: Sammanfattning av resultat per telefonnummer och webbplats.
Telefonnummer/webbplats

Övergripande resultat

112

Alla deltagare känner till 112. Några målgrupper har svårt att
minnas numret. Personer som ringer 112 via rösttelefon
känner sig trygga med att göra det även om inte alla vet hur
de ska gå tillväga.

SMS112

Hög kännedom om tjänsten i målgruppen som den riktar sig
till. Förvirring finns kring om man måste registrera sig eller
inte, samt varför registrering krävs.

112 via
förmedlingstjänsterna
Bildtelefoni.net och
Texttelefoni.se

Hög kännedom om tjänsten i målgruppen som den riktar sig
till. Viss otrygghet finns på grund av bristande kunskap om
hur förmedlingstjänsterna fungerar i skarpt läge.

113 13

Endast en deltagare känner till 113 13 men vet inte vad
numret används för.

114 14

Nästan hälften känner till 114 14. En del deltagare uppger att
de hade ringt 112 i situationer som inte är akuta och därmed
114 14 hade varit mer lämpligt.

1177

Många känner till 1177. Flera uppger att de hade ringt 112
istället för 1177 även om situationen inte är akut.

Viktigt Meddelande till
Allmänheten (VMA)

Nästan alla deltagare känner till utomhussignalen Hesa
Fredrik, men endast tre deltagare vet vad de ska göra om de
hör signalen. De flesta vet att VMA även kan skickas via SMS.

Dinsäkerhet.se

Endast två deltagare känner till dinsäkerhet.se.
Dinsäkerhet.se har tillgänglighetsbrister som främst påverkar
personer som har ett annat förstaspråk än svenska.

Krisinformation.se

Ingen deltagare känner till krisinformation.se. Webbplatsen
har tillgänglighetsbrister som framförallt påverkar personer
som har nedsatt syn och personer som navigerar med
skärmläsare.

Safety Check på Facebook

Flera känner till Safety Check på Facebook. Några har använt
tjänsten. Funktionen upplevs som bra för de som har
Facebook.
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