
 

 

 

 

 

 

Utrymning ur höga 
byggnader 
- En studie om 
utrymningslarmets effekt på 
människors initiala val av 
utrymningsväg 
 
Linnéa Hjelte & Anna Mårtensson 
 

 
Division of Risk Management and Societal Safety 
Lund University, Sweden 
 
Riskhantering och samhällssäkerhet 
Lunds tekniska högskola 
Lunds universitet 
 
Report 5477, Lund 2015 
 

 

 



 



 
i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utrymning ur höga byggnader 
- En studie om utrymningslarmets effekt på människors initiala 

val av utrymningsväg 

 
 
 
 
 
 
 

Linnéa Hjelte & Anna Mårtensson 
 
 

Lund 2015 
 



 
ii 



 
iii 

Utrymning ur höga byggnader  

– En studie om utrymningslarmets effekt på människors initiala val av utrymningsväg 

 

Evacuation from tall buildings 

– A study of how people’s initial choice of escape route is affected by the evacuation alarm 

 

Linnéa Hjelte & Anna Mårtensson 

 

 

Report 5477 

ISSN: 1402-3504 

ISRN: LUTVDG/TVBB--5477--SE 

 

 

Number of pages: 106 

Illustrations: Linnéa Hjelte, Anna Mårtensson och Peter von Scheele 

 

Keywords 

Evacuation, Emergency egress elevator, High-rise buildings, Tall buildings, Voice alarm, 

Evacuation alarm, Influencing factors, Initial choice of escape route, Exit choice, Decision 

making, Risk perception, Human Environment Interaction, SPSS 

 

Sökord 

Utrymning, Utrymningshissar, Höga byggnader, Utrymningsmeddelande, Utrymningslarm, 

Påverkande faktorer, Initialt vägval, Val av utrymningsväg, Riskperception, Human 

Environment Interaction, SPSS 

 

Abstract 

The aim of this study is to investigate whether people tend to escape by stairs or by emergency 

egress elevator when both are available in a high-rise building. It is also investigated whether 

the evacuation alarm has an impact on people’s exit choice. Another aim is to identify the risks 

associated with the different escape routes and which factors that influence the exit choice. It is 

also investigated how the emotional state differs depending on choice of exit route and 

evacuation alarm. In the study it was found that one of the most influencing factors is which 

way people enter the floor of the building. The study also shows the conclusion that people’s 

exit choice is not affected by the evacuation alarm. Almost two thirds of the participants in the 

survey made the initial choice to evacuate by elevator regardless of the type of evacuation 

alarm. A voice alarm that informs that the elevators can be used for evacuation did not increase 

the number of people that chose the elevator in the survey. However, the alarm made people 

more aware of the possibility to use the elevator.  
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Förord 
Denna studie är ett examensarbete på civilingenjörsprogrammet i riskhantering vid Lunds 

Tekniska Högskola. 

Det finns många personer som under studiens gång har hjälp oss på många olika sätt och nu vill 

vi ta tillfället i akt att tacka er. Utan er hjälp hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. 

Först och främst vill vi säga ett stort tack till vår handledare Kristin Andrée för värdefulla 

kommentarer under studiens gång. 

 

Vi vill också rikta ett stort tack till Peter von Scheele för att du hjälpte oss att hitta en lämplig 

lokal för utrymningsförsöken och fanns där och gav en hjälpande hand när det behövdes. 

 

Vidare vill vi även passa på att tacka alla andra människor som vi kom i kontakt med på Ideon 

Gateway, Lund. Tack för er stora förståelse vid utrymningsförsöken, allmän hjälp och trevliga 

pratstunder. 

 

Ett tack riktar vi även till Effekta Power Systems AB för både snabb leverans och sponsring av 

den vägledande markeringen som i utrymningsförsöket hänvisade mot utrymningshissarna. 

 

Vi vill även tacka lärarna Daniel Nilsson för att du alltid ställde upp när vi hade frågor samt för 

bra diskussioner, Per-Erik Isberg för all hjälp med analys av resultat och för att du så tålmodigt 

svarade på våra frågor och funderingar kring statistik och Thorbjörn Laike som gjorde så att vi 

bättre förstod HEI. 

 

Ett tack riktas också till alla människor som deltog i antingen pilotstudien eller 

utrymningsförsöken. Utan er medverkan hade denna studie aldrig kunnat genomföras. 

 

Extra tack till Sofia Månsson som var en klippa vid rekryteringen av deltagare till 

utrymningsförsöken. 

 

Vi vill även rikta ett tack till våra opponenter, Per Boström och Mattias Spelmans, för bra 

synpunkter och intressanta diskussioner. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka alla underbara människor i exjobbsrummet som har bjudit på 

många skratt och god fika under de senaste månaderna. 

 
 
 
 

Lund, 18 mars 2015. 

 

Linnéa Hjelte & Anna Mårtensson 
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Sammanfattning 
Det byggs alltmer på höjden i stora delar av världen, vilket har resulterat i att nya 

utrymningsstrategier har behövt arbetats fram för att komplettera traditionell utrymning via 

trappor. Det har därför blivit vanligare att det installeras hissar som kan användas vid 

utrymning, så kallade utrymningshissar. Denna relativt nya typ av hissar möjliggör en snabb och 

säker utrymning, men det föreligger en viss problematik kring att låta hissar utgöra en del av 

utrymningsstrategin. Det har i många år funnits rekommendationer om att inte använda hissar 

vid brand, vilket medför att människor kan känna tveksamhet inför att använda 

utrymningshissar. Det finns därför ett behov av att undersöka människors benägenhet att 

använda utrymningshissar och vilka faktorer som påverkar deras val av utrymningsväg. 

Syftet med denna studie är att undersöka om människors val av utrymningsväg kan påverkas 

med ett talat utrymningsmeddelande som upplyser om att hissarna kan användas. Vidare är 

syftet att undersöka vilka faktorer som inverkar vid människors val av utrymningsväg i en hög 

byggnad samt att kartlägga vilka risker människor förknippar med utrymningshiss och 

utrymningstrappa. Det undersöks även vilka känslor människor upplever vid valet av 

utrymningsväg och huruvida känslorna beror av vilken typ av utrymningslarm som används, 

vilket kön personen tillhör och vilken utrymningsväg personen väljer. 

 

Studien baseras på utrymningsförsök som har genomförts på nionde våningsplanet i Ideon 

Gateway, Lund. Deltagarna kunde välja mellan att utrymma via hiss eller trappa och båda 

utrymningsvägarna var markerade med vägledande markering. I utrymningsförsöken användes 

två olika utrymningslarm, ringklocka samt ett talat utrymningsmeddelande som bland annat 

informerade om att hissarna kunde användas vid utrymning. Larmet var den enda faktorn som 

ändrades mellan försökets två scenarier. Ungefär hälften av deltagarna medverkade i scenario 1, 

där ringklocka användes, och resterande deltog i scenario 2, som utfördes med talat 

utrymningsmeddelande. I samband med utrymningsförsöken fick deltagarna fylla i två olika 

enkäter, en känsloskattningsenkät och en enkät som främst berörde deras val av utrymningsväg i 

försöket. Totalt har enkäter från 46 utrymningsförsök använts som underlag till studien.  

 

Samtliga deltagare anlände till våningsplanet med hissen, vilket senare visade sig påverka deras 

val av utrymningsväg. Resultatet från studien visar att majoriteten av deltagarna valde att gå 

mot hissen i båda scenarierna, 14 av 23 i scenario 1 och 15 av 23 i scenario 2. Den vanligaste 

anledningen till att de valde hissen var att de gick tillbaka samma väg som de kom in. Det talade 

utrymningsmeddelandet ökade inte andelen som valde att gå mot hissen, men meddelandet 

resulterade i att fler uppfattade att hissen kunde användas. Deltagarna som medverkade i 

scenariot med det talade utrymningsmeddelandet var även mer säkra på att hissen kunde 

användas. 

 

Det framkom i studien att det finns ett flertal andra faktorer som påverkar människors val av 

utrymningsväg. En majoritet av de som valde hiss ansåg att det talade utrymningsmeddelandet 

var en av de faktorer som påverkade dem. De som utrymde via trappa ansåg att de påverkades 

av ett flertal faktorer, bland annat vägledande markeringar, tidigare lärdomar om att inte 

utrymma via hiss och att utrymningsvägen upplevdes som trygg. Ett antal deltagare angav i 

båda försöken att deras val berodde av vilken utrymningsväg de såg först, vilket kan tolkas som 

att vissa deltagare valde utrymningsväg slumpmässigt. Resultatet visar även att benägenheten 

att använda hissen vid en nödsituation är beroende av vilken hissvana personen har. Människor 

som åker hiss ofta i sin vardag väljer i större utsträckning att utrymma via hiss.  

 

Valet av utrymningsväg skiljer sig inte mellan män och kvinnor och det har inte framkommit 

några skillnader i deras uppfattning om vilka faktorer som påverkade beslutet. Det framkom 

dock en skillnad mellan män och kvinnor när de skulle gradera hur trygg utrymningsvägen de 

valde i försöket upplevdes. Männen som valde trappa skattade utrymningsvägen som tryggare 

än kvinnorna och det fanns även en tendens till att männen skattade hissen som tryggare. 
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Resultatet visar även att deltagarna generellt tyckte att utrymningstrappa är en trygg 

utrymningsväg medan de anser att utrymningshiss är otryggt. Ett flertal uppfattade hissen som 

otrygg eftersom det är en maskinell utrymningsväg som inte går att påverka. Deltagarna ansåg 

att utrymningstrappa är en trygg utrymningsväg eftersom de kan påverka utrymningen själva 

samt att utrymningen inte kan påverkas av maskinella fel. Att fastna i hissen samt köbildning 

ansågs vara de två största riskerna med utrymningshiss medan risken att lågor och rök ska 

komma in i trapphuset samt köbildning ansågs vara de största riskerna med utrymningstrappor.  

 

Analys av känsloskattningsenkäten visar att deltagarna som hörde det talade 

utrymningsmeddelandet var mer positiva vid valet av utrymningsväg än de som hörde 

ringklocka. Känsloskattningen visade också att det inte var någon skillnad mellan hur de 

manliga och kvinnliga deltagarna skattade sina känslor och känslorna skilde inte heller mellan 

de som valde hiss och de som valde trappa.  
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Summary 

High-rise buildings have become more common all over the world and thus new evacuation 

strategies have been developed to complement traditional evacuation by stairs. As a 

consequence elevators that can be used for evacuation during an emergency, known as 

emergency egress elevators, have become more common in tall buildings. This relatively new 

technology enables a faster and safer evacuation, but there are certain problems regarding the 

use of elevators as a part of an evacuation strategy. For a long time there have been 

recommendations not to use elevators during an emergency, which has led to scepticism 

towards using elevators in an emergency situation. There is therefore a need to investigate 

people’s tendency to use emergency egress elevators and which factors that have an impact on 

their exit choice. 

 

The aim of the study is to investigate whether a voice alarm, which informs that elevators can be 

used in an emergency, affects the choice of escape route. The aim is also to clarify the risks 

associated with evacuation stairs and emergency egress elevators and to investigate influencing 

factors when it comes to people’s decision making in a high-rise building. The emotional state 

is another part that is subject for this research. It is investigated whether there are connections 

between the emotional state and the type of evacuation alarm, gender or choice of escape route. 

 

The study is based on evacuation experiments that were conducted on the ninth floor in Ideon 

Gateway, Lund. The participants could choose to evacuate either by stairs or by elevator and 

both escape routes were marked with green exit signs. Two different types of evacuation alarms 

were used in the experiment, a ring signal and a voice alarm which notified that the elevators 

could be used for evacuation. Nothing except the evacuation alarm was changed between the 

two scenarios in the experiment. Approximately half of the participants were involved in the 

first scenario, where the ring signal was used and the other half took part in the second scenario, 

where the voice alarm was used. After the participants had made their initial choice of escape 

route they got to answer two questionnaires, one regarding their emotional state and one 

concerning the exit choice and the experiment in general. 46 questionnaires have been the basis 

in this study. 

 

All of the participants were told to use the elevator to get to the ninth floor. It was later shown 

that this influenced their choice of exit. The results show that a majority of the participants in 

both scenarios chose to evacuate by elevator, 14 of 23 in scenario 1 and 15 of 23 in scenario 2. 

The most common motive to why they chose to use the elevator was because they went back the 

same way they entered the floor. The voice alarm did not increase the number of participants 

that chose to evacuate by elevator, but more people noticed that elevators could be used. The 

participants that took part in the second scenario, with the voice alarm, were also more assured 

that the elevators could be used. 

 

The study showed that many different factors had an impact on people’s choice of escape route. 

A majority of those who chose the elevator thought that the voice alarm was an influencing 

factor. Those who chose to evacuate by stairs thought that a number of factors had affected 

them, including exit signs, the safety aspect and past recommendations regarding the avoidance 

of elevators during an evacuation. Some of the participants in both scenarios stated that their 

choice was dependent on which escape route they saw first, which indicated that their choices 

were made randomly. The result also showed that people that normally use elevators often are 

more likely to choose the elevator in an emergency situation. 

 

The result shows that there is no difference between men and women in their preference of 

escape route or their estimation of influencing factors. However, there is a difference between 

men and women when it comes to how secure they perceive their chosen escape route. The male 

participants that chose the stairs graded their exit choice as more secure than the female 
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participants that chose the same route. The male participants also tended to rate the elevator as 

more secure. 

 

The result shows that the participants thought that a staircase in general is a safe escape route, 

whereas many rated an emergency egress elevator as an unsafe escape route. The fact that the 

elevator is dependent on technology as well as the lack of user control was pointed out as 

reasons for the low rating. These aspects were also mentioned as explanations to the high rating 

of evacuation stairs, since they are controllable and not dependent on technology. Getting 

trapped in an elevator and to get stuck in a queue were the greatest perceived risks associated 

with emergency egress elevators. The greatest risks associated with evacuation stairs were 

getting stuck in a queue and that fire and smoke would enter the stairwell. 

 

The analysis of the participants’ emotional state showed that the people who took part in the 

scenario with the voice alarm were feeling more positive in their decision-making than those in 

the other scenario. The emotional state was neither dependent on gender nor their choice of 

escape route.  
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1 Inledning 
Antalet höga byggnader ökar dramatiskt i delar av världen (Kongjin et al. 2013-2014) och det 

slås ständigt nya höjdrekord (Bukowski, 2008). Kingdom Tower som idag byggs i Saudiarabien 

beräknas slå nytt höjdrekord och kommer att bli drygt 1000 meter högt (Hugo, 2014). Under 

tiden har befolkningens medelvikt och genomsnittsålder ökat och utrymning via trappor kräver 

fler pauser och ett långsammare gångtempo än tidigare (Spearpoint & MacLennan, 2012). De 

nya förutsättningarna har gjort att det funnits ett behov av nya lösningar för att säkerställa att 

människor snabbt kan ta sig ut ur byggnaderna vid en utrymningssituation. Utrymningshiss har 

därför blivit en allt vanligare del av utrymningsstrategin i höga byggnader. Hissen möjliggör i 

kombination med trappor ett effektivt utrymningsförlopp (Kinsey et al. 2012) och hissar har 

använts i ett flertal genomförda evakueringar (Liao et al. 2014). Det finns dock svårigheter med 

att integrera hissar i utrymningsstrategier. Under flera årtionden har det informerats om att 

hissen inte kan användas vid brand och det är något som många människor fortfarande 

förknippar med hissar, trots utvecklingen av utrymningshissar. Ännu ett tänkbart problem med 

utrymningshissar är att allmänheten kanske inte vet om att tekniken existerar. Det finns därför 

ett behov av att undersöka människors inställning till utrymningshissar. 

 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar människors inställning till att utrymma med hiss. 

Arnqvist och Olsson (2010) belyser betydelsen av tillräcklig information till användarna för att 

hissarna ska fylla en funktion. Andersson och Jönsson (2011) har låtit människor rangordna 

vilka tekniska system som har störst inverkan på deras val av utrymningsväg. I deras studie 

framkom det att ett talat utrymningsmeddelande med information om att hissen går att använda 

vid utrymning är ett av de tekniska system som omnämns som betydande. Det finns idag ett 

behov av att utreda hur stor inverkan olika informationssätt har vid vägvalet mellan hiss och 

trappa för att kunna optimera utrymningsförlopp i höga byggnader. I tidigare gjord forskning 

har det konstaterats att utrymningsförloppet kan förkortas om utrymningslarmet består av ett 

talat utrymningsmeddelande istället för en ringklockassignal (Proulx & Sime, 1991). Det har 

dock inte gjorts undersökningar av hur valet mellan utrymningshiss och utrymningstrappa 

påverkas av olika utrymningslarm. 

1.1 Syfte och mål 

Studiens syfte är att undersöka hur stor andel som utrymmer via utrymningshiss i höga 

byggnader jämfört med utrymningstrappa samt vilka faktorer som inverkar vid deras val av 

utrymningsväg. Vidare är syftet att undersöka hur stor påverkan ett talat utrymningsmeddelande 

har på människors benägenhet att utrymma via hiss, jämfört med om utrymningslarmet utgörs 

av en ringklocka. Syftet är även att undersöka om de känslomässiga faktorerna i samband med 

vägvalet påverkas av vilket utrymningslarm som används. Studiens syfte är också att undersöka 

vilka risker som förknippas med utrymningshiss respektive utrymningstrappa samt hur 

deltagarna uppfattar de olika utrymningsvägarna. 

 

Målet med studien är att erhålla kunskap kring människors vägval vid utrymning i höga 

byggnader samt hur de upplever en sådan utrymningssituation. Målet med studien är även att 

erhålla en ökad kunskap kring vilka faktorer som inverkar vid valet av utrymningsväg. Målet är 

också att bestämma hur stor andel av försökspersonerna som väljer att utrymma via hiss när det 

finns respektive inte finns ett talat utrymningsmeddelande som meddelar att hissarna kan 

användas. Vidare ska en ökad förståelse erhållas för hur riskperception inverkar vid vägvalet 

och slutligen ska det bestämmas om det finns några samband mellan kön och val av 

utrymningsväg samt olika kön och känslomässiga faktorer. Målet är även att kartlägga vilka 

risker människor associerar med utrymningshiss respektive utrymningstrappa. 
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Följande frågeställningar ska under studiens gång besvaras för att studiens syfte och mål ska 

uppnås: 
- Hur stor andel väljer att utrymma via utrymningshiss när utrymningslarmet utgörs av 

ringklocka respektive talat utrymningsmeddelande som informerar om att hissarna kan 

användas vid brand? 

- Kan ett talat utrymningsmeddelande påverka människors val av utrymningsväg i en hög 

byggnad i relation till en ringsignal? 

- Vilka faktorer inverkar vid valet av utrymningsväg? 

- Finns det något samband mellan olika kön och val av utrymningsväg? 

- Finns det något samband mellan inverkande faktorer vid vägvalet och kön? 

- Vilka risker upplever människor som störst med utrymningshiss respektive 

utrymningstrappa? 

- Är de känslomässiga faktorerna beroende av kön, typ av utrymningslarm och val av 

utrymningsväg? 

1.2 Metod 

I följande kapitel görs en kortfattad och översiktlig beskrivning av studiens arbetsgång samt en 

kort beskrivning av rapportens olika kapitel. Indelningen av kapitlet följer rapportens 

rubriksättning. 

 

Studiens metod har delats in i fem olika delar som utgörs av litteraturstudie, förarbete, 

datainsamling, resultat och analys samt diskussion och slutsats. I avsnitt 1.1 Syfte och mål 

presenteras rapportens syfte och mål som genomsyrar studiens samtliga delar. I figur 1.1 

illustreras studiens flödesschema.  

 
Figur 1.1 Studiens arbetsprocess. 

1.2.1 Litteraturstudie 

Syftet med litteraturstudien var att finna relevant teori kring de områden som berörs i rapporten. 

Litteraturstudien som presenteras i kapitel 2 Litteraturstudie, har delats upp i tre delar utifrån 

ämnesområde. De olika områdena är utrymningshissar, val av utrymningsväg samt 

riskperception. 

 

Information kring de olika ämnesområdena söktes framförallt i tidigare kurslitteratur, tryckt 

litteratur från Lunds Universitets bibliotek samt i databasen LUBsearch. Vidare har information 

sökts genom att studera referenslistorna i relevant litteratur. De huvudsakliga sökorden och 

fraserna som användes i de digitala sökningarna var risk perception, evacuation lifts, high rise 

building, exit choice, fire evacuation, human environment interaction. 

1.2.2 Förarbete 

För att undersöka om ett talat utrymningsmeddelande kan påverka de utrymmandes val av 

utrymningsväg genomfördes laboratorieförsök på ett av Ideon Gateways kontorsplan. Det lades 

vid uppstarten av studien mycket fokus på att finna en lämplig lokal där försöken kunde ske 

samt att finna människor som kunde medverka i studien, se kapitel 3 Förarbete. 

 

Två olika enkäter användes i studien och i kapitel 3 Förarbete ges en mer utförlig beskrivning 

av de båda enkäterna. Den ena enkäten, känsloskattningsenkäten, är en sedan tidigare beprövad 

metod och därför beskrivs endast metodens bakgrund samt hur enkäten används i studien. 

 

Syfte och mål Litteraturstudie Förarbete Datainsamling 
Resultat och 

analys 
Diskussion och 

slutsats 
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Inför utformningen av utrymningsenkäten genomfördes en kortare teoristudie om enkätfrågor 

och formuleringar. Frågorna i enkäterna togs fram utifrån rapportens syfte och mål. En 

pilotstudie genomfördes efter att enkäterna var färdigställda för att garantera att enkäterna 

innehöll tydliga formuleringar samt relevanta frågor.  

1.2.3 Datainsamling 

Underlag till dessa försök utgjordes av tidigare genomförda utrymningsförsök samt 

enkätundersökningar rörande människors inställning till att använda utrymningshiss. 

 

Försöken genomfördes med en deltagare i taget för att undvika gruppåverkan. Eftersom syftet 

med studien var att undersöka individernas initiala val av utrymningsväg avbröts försöken när 

försökspersonen nådde hiss- alternativt trapphallen. Innan utrymningsförsöket startade fick 

deltagarna ge sitt medgivande att resultaten från försöket kunde användas i studien. 

 

Totalt genomfördes 48 utrymningsförsök uppdelade i två olika scenarier. I det ena scenariot 

bestod utrymningslarmet av en ringklockasignal och i det andra scenariot bestod 

utrymningslarmet av ett talat utrymningsmeddelande som upplyste om att hissarna i byggnaden 

kunde användas vid utrymning. 

 

Under genomförandet av laboratorieförsöket befann sig en av de försöksansvariga, det vill säga 

den ena författaren, i trapphallen och den andra i hisshallen. Författarnas placering möjliggjorde 

att de kunde avbryta försöket när försökspersonen gjort sitt vägval samt påbörja 

enkätundersökningen. Känsloskattningsenkäten fylldes i direkt efter att försöket hade avbrutits 

och därefter fyllde deltagaren i utrymningsenkäten. Syftet med enkätundersökningen var att 

undersöka vad som påverkade deltagaren att välja den aktuella utrymningsvägen. Efter att båda 

enkäterna var ifyllda och inlämnade ansågs försöket avslutat. 

 

Se kapitel 4 Datainsamling för mer detaljerad information om hur försöken genomfördes.  

1.2.4 Resultat och analys 

De resultat, se kapitel 5 Resultat, som erhölls i studien analyserades utifrån lämpliga statistiska 

metoder. I analysen, se kapitel 6 Analys, låg fokus främst på att diskutera vad som fick 

deltagarna att gå mot respektive utrymningsväg, vilken effekt ett talat utrymningsmeddelande 

har, vilka risker respondenterna relaterar till olika utrymningsvägar samt deltagarnas 

känsloskattning. I kapitlet jämförs även studiens resultat med tidigare studier. Analysen 

genomfördes utifrån författarnas egna tankar och åsikter. 

 

Syftet med de statistiska testerna var att undersöka om det finns signifikanta skillnader i 

dataunderlaget. För att möjliggöra jämförelser delades underlaget in i olika undergrupper, 

exempelvis efter vilket kön respondenten tillhör eller vilken utrymningsväg respondenten valde. 

I avsnitten nedan beskrivs de statistiska tester som har använts för att tolka studiens resultat.  

Statistiska metoder  

De statistiska testerna har genomförts med hjälp av programvaran Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). Det finns ett antal olika metoder för hypotesprövning och metodernas 

lämplighet beror av vilket dataunderlag som undersöks. Stora stickprov och normalfördelade 

observationer testas generellts med parametriska metoder. I de fall då förutsättningarna för 

parametriska metoder inte är uppfyllda används istället icke-parametriska metoder. Parametriska 

föredras framför icke-parametriska metoder eftersom de icke-parametriska metoderna är svaga, 

vilket innebär att det krävs fler observationer för att upptäcka signifikanta skillnader (Körner & 

Wahlgren, 2006). I denna studie har endast icke-parametriska tester använts på grund av det 

relativt låga antalet observationer. De tester som har använts är 
2
-test, även kallat Pearsons 

2
-

test, Fischers exakta test och Mann-Whitneys test.  
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Statistiska tester 

Vid hypotesprövningar av frekvenstabeller används ofta 
2
-test, vilket är ett test som används 

vid jämförelse mellan uppmätta frekvenser och förväntade frekvenser enligt noll-hypotesen 

(Körner & Wahlgren, 2006). Testmetoden har använts i studien när svarsalternativen har varit 

på nominalskalenivå, det vill säga svar som gör att individerna kan delas upp i olika kategorier. 

När frekvenserna har varit för låga för att ett 
2
-test ska vara giltigt har istället Fischers exakta 

test använts. Övergången mellan de båda metoderna har i den här studien gjorts när det 

förekommer frekvenser under fem (5) i någon grupp.  

 

Mann-Whitneys test används när observationerna anges med en ordinalskala, det vill säga när 

resultaten kan rangordnas men det inte går att avgöra hur stor skillnaden är mellan dem (Körner 

& Wahlgren, 2006). I den aktuella studien har testet använts för jämförelse mellan subjektiva 

bedömningar på fyrgradiga skalor.  

  

Testerna i studien har genomförts med en signifikansnivå på fem procent och testerna har gjorts 

med utgångspunkt i noll-hypotesen att ingen skillnad föreligger mellan stickproven. Det innebär 

att sannolikheten att testet felaktigt påvisar en skillnad är maximalt fem procent (Körner & 

Wahlgren, 2006). Om sannolikheten överstiger fem procent kan skillnaden ligga inom den 

statistiska felmarginalen och nollhypotesen kan då inte förkastas. 

Visualisering 

Studiens resultat visualiseras med olika typer av diagram. Boxplot är en av de diagramtyper som 

används för att beskriva spridningen i resultatet, se figur 1.2. Strecket som delar rektangeln i två 

delar visar medianen och rektangelns båda kortsidorna visar den första och tredje kvartilen. Det 

innebär att 50 procent av värdena finns inom det intervall som markeras av rektangeln. Linjerna 

som sticker ut från vardera kortsida sträcker sig till det högsta respektive lägsta värde som inte 

klassas som ett extremvärde, men längden får vara maximalt 1,5 kvartilavstånd. Extremvärden 

markeras generellt med en ring, men om avståndet från rektangeln överstiger tre kvartilavstånd 

så markeras den istället med en asterisk (*). I detta arbete visas även en siffra vid extremvärdena 

och denna siffra förklarar vilken försöksperson det är som har gett ett avvikande svar. Detta är 

endast intressant vid kodningen och ingenting som läsaren behöver ta till sig. 

 
Figur 1.2 Exempel på ett boxplot-diagram. I bilden är även extremvärden, medianen samt första och andra 

kvartilen markerade. 

En annan typ av diagram som i studien används för att åskådliggöra resultaten är stapeldiagram, 

som är utförda med procentandel eller frekvens på y-axeln. 
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1.2.5 Diskussion och slutsats 

Samtliga resultat från försöken användes i kombination med teori och avgränsningar som 

underlag för rapportens diskussion och slutsatser. I diskussionen låg fokus främst på att 

diskutera osäkerheter i resultatet, vilket gjordes ifrån författarnas egna åsikter och tankar. 

Utifrån analysen och de förda diskussionerna, se kapitel 7 Diskussion, kom författarna fram till 

studiens slutsatser som presenteras i kapitel 8 Slutsats. 

1.3 Avgränsningar och begränsningar 

Nedan presenteras i punktform de avgränsningar och begränsningar som görs i examensarbetet. 

 

- Utrymningsförsöken utförs som laboratorieförsök, vilket medför att människors 

beteende och upplevda känslor kan skilja sig från en verklig utrymningssituation. 

Försökets deltagare utsätts inte för rök, värme eller andra faktorer som kan påverka 

deras vägval och stressnivå. Deltagarna är även medvetna om att de deltar i en studie. 

- Försöken genomförs med en deltagare åt gången eftersom det enbart är individens 

initiala beslutsfattande som studeras. Gruppdynamik studeras följaktligen inte i detta 

experiment. 

- Samtliga försök genomförs i samma byggnad, Ideon Gateway i Lund, på samma 

våningsplan, plan nio.  

- Samtliga utrymningsförsök genomförs i kontorsmiljö. 

- Deltagarna utgörs i huvudsak av studenter, vilket innebär att försökspersonernas 

egenskaper, bland annat ålder och fysik, är relativt homogena. 

- Försöken utförs endast med en typ av talat utrymningsmeddelande respektive 

ringklocka.  

- Samtliga deltagare anländer till våningsplanet via hiss, vilket innebär att det är den 

utgång som försökspersonerna kommer att ha mest kännedom om vid försökets start.   

1.4 Definitioner 

Begreppet hög byggnad är vanligt förekommande i denna rapport och begreppet syftar till 

byggnader med nio eller fler våningsplan.  

 

I samband med att utrymningsförsöket genomfördes fick deltagarna fylla i två olika enkäter. 

Den ena enkäten innehöll frågor om respondentens bakgrund samt frågor om 

utrymningsförsöket och enkäten benämns hädanefter som utrymningsenkäten. I den andra 

enkäten, hädanefter kallad känsloskattningsenkät, fick deltagarna utifrån fastställda skalor skatta 

hur de kände sig när de gjorde sitt val av utrymningsväg. 

1.5 Etiska överväganden i samband med försöken 

I studier där människor deltar ska tillstånd sökas hos etikprövningsnämnden, enligt lag (SFS 

2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Denna studie görs dock som ett 

examensarbete och omfattas därför inte av denna lag. Det förväntas dock att författarna till ett 

examensarbete ska ta hänsyn till och ha kunskap om etik och om vad lagen innebär och därför 

studeras innebörden av lagen närmare. 

 

Nilsson (2009) anger fem etiska aspekter som ska beaktas vid forskning och de är: 

- Lidande och skador på deltagarna ska begränsas  

- Riskerna vid försöket ska vägas mot nyttan 

- Deltagarna ska ge ett informerat samtycke 

- Deltagarna ska ha rätt att avbryta försöket 

- Deltagarnas integritet ska skyddas 
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I denna studie har hänsyn tagits till dessa fem aspekter, både under utformning och 

genomförandet av utrymningsförsöken. Mängden och storleken på de risker som deltagarna 

utsattes för har begränsats i största möjliga mån och de huvudsakliga risker som deltagarna 

utsattes för var snubbelrisk samt risken att klämma sig i en dörr. Dessa risker bedöms vara 

mycket små vid jämförelse av nyttan av försöket.  

 

Från början visste inte deltagarna vad som var studiens riktiga syfte. Det var först efter att de 

hade genomfört försöket som de fick ta del av den informationen. Eftersom denna studie 

involverade människor behövdes deltagarnas samtycke för att de erhålla resultaten skulle få 

användas, se Bilaga A – Samtyckeformulär.  

 

Deltagarna fick i samband med deras medverkan i studien vetskap om sin rättighet att avbryta 

försöket. De fick även information om att de var garanterade full ersättning för deras medverkan 

även om de valde att inte fullfölja försöket. 

 

I den aktuella studien lämnade inte deltagarna ut känsliga personuppgifter. De iakttogs inte 

under försökets gång men de fick svara på frågor i två olika enkäter. De svar som erhölls från 

enkäterna har anonymiserats vid dokumentation och deltagarnas integritet anses därmed inte ha 

kränkts.    

1.6 Säkerhet i samband med försöken 

Försökspersonernas säkerhet har beaktas både före och under utrymningsförsöken. Lokalen 

kontrollerades innan varje försök påbörjades och eventuella föremål som innebar en snubbelrisk 

avlägsnades. Försöksansvariga var placerade vid våningsplanets utgångar och fanns därmed 

alltid i deltagarens närhet om hen skulle vara i behov av hjälp. Under studiens gång noterades 

inga fall med fysisk skada men det noterades att en person kände obehag under 

utrymningsförsöket. Personen klarade dock av att genomföra försöket och fick i efterhand stöd 

och tips av försöksansvariga. 

 

  



 
7 

2 Litteraturstudie 
I följande kapitel presenteras begrepp och tidigare forskning som är relevant för denna studie. 

Först presenteras litteratur kring utformningen av utrymningshissar och nackdelar och fördelar 

med att låta hissar utgöra en del av utrymningsstrategin. Därefter utreds vilken typ av 

information som bör finnas i anslutning till hissarna. Vidare presenteras tidigare studier om 

människors val av utrymningsväg samt hur vägvalet kan variera med olika förutsättningar. 

Begreppet risk presenteras tillsammans med tidigare forskning om hur människor uppfattar 

risker.  

2.1 Utrymningshiss 

Enligt Bukowski (2009) visar en utredning av terrorattacken på World Trade Center att sex 

procent av personerna som befann sig i tornen behövde hjälp för att kunna utrymma via 

trapporna. De allt högre byggnaderna i kombination med människors förändrade fysik har 

medfört nya utmaningar ur ett utrymningsperspektiv och traditionell utrymning via trappor 

behöver därför kompletteras med andra lösningar (Bukowski, 2009). Utrymningshissar, refuge 

floors och gångbroar mellan byggnader, så kallade skybridges, är exempel på metoder som 

används för att underlätta utrymning i höga byggnader (Ronchi & Nilsson, 2013). Det är, enligt 

Proulx (2003), ibland mer fördelaktigt att skydda människor i byggnaden än att samtliga ska 

utrymma byggnaden. Det har dock, speciellt sedan terrorattackerna på World Trade Center 

2001, framkommit att människor inte är tillfreds med sådana lösningar utan känner ett behov av 

att ta sig ut, oavsett byggnadens höjd och storlek (Proulx, 2003). 

2.1.1 Utformning 

När utrymningshiss tillämpas som en del av utrymningsstrategin ställs det enligt Boverket 

(2013) krav på att lösningen ska verifieras med analytisk dimensionering. Utrymningshiss får 

endast ersätta trapphus under speciella förutsättningar och införandet av hiss ska främst utgöra 

ett komplement till trapphus, enligt deras rekommendationer. Det rekommenderas att ett antal 

faktorer utreds vid dimensioneringen av hissarna, bland annat väntetider för de utrymmande, 

skydd mot brandpåverkan på hissmaskineri och människors beteende. 

 

En utrymningshiss måste kunna motstå påverkan från vatten, värme och rök (Kuligowski & 

Bukowski, 2004). Bukowski (2005) anger mer specifikt ett antal egenskaper som bör uppfyllas. 

Utrymningshissar ska utformas i hisschakt som kan stå emot brand i två timmar. Schaktet och 

hisshallen ska vara trycksatta för att inte rök ska kunna tränga in och för att undvika 

tryckskillnader mellan schakt och hall, vilket annars kan innebära att hissdörrarna inte kan 

stängas. Hisshallen ska dessutom vara utförd som egen brandcell som klarar av att motstå brand 

i två timmar. Enligt Bukowski (2008) ställs det krav på tvåvägskommunikation i hisshallen så 

att människor som väntar på hissen kan få uppdaterad information. Det ska även finnas 

reservström till hissarna, ibland upp till tre separata strömkällor, för att säkerställa hissens drift 

om den normala strömtillförseln slås ut. Elkablar måste vara skyddade från brandpåverkan och 

vissa komponenter behöver även vara vattentåliga. I hisshallen bör det finnas en skärm som ger 

de som väntar på hissen information om hur lång den uppskattade väntetiden är. 

 

Utrymningshissar ska, enligt Bukowski (2008) fungera så att de vid larmaktivering till en början 

rör sig mellan brandplanet och de närmast ovanför- samt underliggande våningsplanen. De ska 

transportera de utrymmande direkt ner till ett plan där de kan lämna byggnaden. Därefter ska 

hissen, i de fall hela byggnaden ska utrymmas, prioritera våningsplanen högst upp i byggnaden. 
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2.1.2 Fördelar med utrymning via hissar 

Utrymning via hissar är enligt Ronchi och Nilsson (2014) ett av de mest effektiva sätten att 

utrymma en hög byggnad vid en nödsituation. Enligt Bukowski (2008) har en integrering av 

utrymningshissar i utrymningsstrategin vid ett flertal tillfällen förkortat utrymningstiderna 

avsevärt. Det visades exempelvis vid en utrymningsövning i Taipei 101, som tog över två 

timmar att slutföra, att utrymningstiden sänktes med över en timme efter installation av 

utrymningshissar som betjänade den övre delen av byggnaden. Kongjin et al. (2013-2014) fann i 

sin studie som baserades på utrymningssimuleringar att utrymning med en kombination av 

trappa och hiss är mer effektivt än att enbart utrymma via trappa eller hiss. Det framkommer i 

en annan studie att byggnader som kan utrymmas med en kombination av hissar och trappor 

istället för enbart trappor kan göra utrymningsförloppet upp till 50 procent snabbare (Kinsey et 

al. 2012).  

 

Hissar har enligt Bukowski (2009) vid normal dimensionering kapacitet att på maximalt fem 

minuter transportera en tiondel av människorna som befinner sig i en byggnad till entréplan. Det 

innebär att utrymningshissar som installeras med samma kapacitet som en vanlig hiss kan 

användas för att utrymma en hel byggnad på mindre än en timme, oavsett byggnadens höjd. 

Hissar är dessutom, enligt Bukowski och Jensen (2012) ett av de säkraste transportsätten som 

finns i dagens samhälle.  

 

Hissar utgör ett naturligt transportmedel mellan planen i en hög byggnad. Utrymnings-

dimensionering bör, enligt Walldén (2012), utgå från hur människor beter sig i normala fall, 

eftersom beteendet oftast inte ändras i samband med utrymning. Det invanda mönstret har en 

mycket stark påverkan på människors beteende och en följd av det är att det förekommer att 

människor utrymmer via hissar som inte anpassats för utrymning, på grund av att de vanligtvis 

använder hissen för att ta sig ut ur byggnaden.  

2.1.3 Svårigheter med utrymning via hissar 

Införandet av utrymningshissar kan enligt Kuligowski och Bukowski (2004) innebära ett antal 

potentiella problem. Köbildning och trängsel är en del av problematiken kring hissutrymning, 

eftersom hissarna endast kan transportera ett begränsat antal personer åt gången. Enligt Ronchi 

och Nilsson (2013) är människors inställning till att använda utrymningshiss beroende av hur 

länge de behöver vänta på hissen. En studie av Jönsson och Andersson (2014) visar att 96 

procent inte skulle acceptera att vänta längre än fem minuter. 

 

En annan svårighet härstammar från hissens historia. Det har under flera decennier informerats 

om att hissar inte kan användas vid brand (Bukowski & Jensen, 2012). Hissar som inte är 

anpassade för att användas vid brand kan, enligt Bukowski (2005), förflytta sig till brandplanet 

eftersom värmen aktiverar anropsknappen. Andra problem är att hissdörrarna ibland inte kan 

stängas på grund av att röken stör tekniken som styr dörrarna och det kan även förekomma att 

hissens elektronik slås ut av sprinkler- och släckvatten som kommer in i schaktet. Hissens 

bakgrund har enligt Kuligowski och Bukowski (2004) lett till att den kan uppfattas som en 

otrygg utrymningsväg, vilket kan bli problematiskt eftersom utrymningens effektivitet är 

beroende av att människor vill använda utrymningshissarna. 

 

Det har genomförts ett flertal studier av människors benägenhet att välja hissen vid utrymning. I 

en onlinestudie som genomfördes av Kinsey et al. (2012) framkom det att två tredjedelar av 

deltagarna inte kan tänka sig att använda hissen vid utrymning, trots att de blivit informerade 

om att hissarna är säkra att använda i en sådan situation. Andersson och Jönsson (2011) kom 

genom hypotetisk scenarioanalys fram till att nio procent kan tänka sig att använda hissen för 

utrymning. Vid genomförda utrymningsförsök framkom det dock att 50 procent av deltagarna 

valde att utrymma via hissen (Heyes & Spearpoint, 2012). Det är således riskabelt att vid 
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utrymningsdimensionering anta att alla, eller ens en majoritet, kommer att använda hissar för 

utrymning (Kinsey et al. 2012).  

 

Ett par studier har också undersökt om benägenheten att utrymma med hiss skiljer mellan män 

och kvinnor. Andersson och Jönsson (2011) och Kinsey et al. (2012) har kommit fram till att 

valet av utrymningsväg är oberoende av kön. Andersson och Jönsson (2011) har även i sin 

studie undersökt om valet av utrymningsväg skiljer sig mellan olika verksamheter. 

Verksamheterna som betraktades i studien var hotell, kontor och bostäder och de kom fram till 

att det inte finns någon skillnad mellan de undersökta verksamheterna och människors val av 

utrymningsväg. Enligt Ronchi och Nilsson (2013) måste människors beteende och deras 

påverkan på utrymningsförloppets effektivitet beaktas vid dimensionering där hissar utgör en 

del av utrymningsstrategin.  

2.1.4 Risker 

Det finns ett antal risker som människor förknippar med utrymningshissar, bland annat 

strömavbrott och att brandgaser och flammor kan tränga in i hisschaktet (Ronchi & Nilsson, 

2013). Risken att fastna i hissen är också betydande och den risk som betraktas som störst, 

enligt en studie som genomförts av Andersson och Jönsson (2011). Vidare uppfattades risken 

för köbildning som näst störst. Utrymningstrappor är det traditionella sättet att utrymma en 

byggnad och medför enligt Kongjin et al. (2013-2014) andra potentiella nackdelar, bland annat 

risken att snubbla och att utrymningen tar lång tid. Det finns dessutom risker i form av trötthet 

och sammanfallande flöden som kan orsaka trängsel (Ronchi & Nilsson, 2013). I Andersson och 

Jönssons (2011) studie framkom det att de risker som uppfattades som störst med 

utrymningstrappa var att lågor och rök ska komma in i trapphuset följt av köbildning. Nästan 90 

procent av studiens deltagare angav någon av dessa två risker som risken de upplevde som störst 

med trapputrymning. 

2.1.5 Samband mellan våningsplan och människors inställning till hissutrymning 

Undersökningar av bland andra Kinsey et al. (2012), Heyes och Spearpoint (2011) och 

Andersson och Jönsson (2011) har visat att det finns ett samband mellan människors inställning 

till att använda utrymningshiss och vilket plan de befinner sig på. Undersökningarna har 

resulterat i ett antal olika samband som kan användas för att beräkna den andel av personerna på 

ett givet våningsplan som väljer att utrymma med hiss från planet. Två samband som har tagits 

fram är p=1,05+v∙0,84 (Andersson och Jönsson, 2011) och y=1,14∙x+5,3 (Heyes & Spearpoint, 

2011), där v och x motsvarar våningsplanet och p och y motsvarar procentandelen som väljer att 

utrymma via hiss. Människor är enligt dessa samband mer benägna att utrymma via hiss ju 

högre upp i byggnaden de befinner sig. 

2.1.6 Behovet av information 

Bukowski och Jensen (2012, s 130) menar att ”Information är nyckeln till ett lyckat 

utrymningsförlopp under en nödsituation”
1
 och dess betydelse för utrymningsförloppet är något 

som även belyses av flera andra författare, bland andra Ronchi och Nilsson (2014). Tillräcklig 

och relevant information är avgörande för att människor ska kunna fatta välunderbyggda beslut, 

exempelvis vid val av utrymningsväg (Bukowski & Jensen, 2012). Det är därför av stor 

betydelse att människor i en nödsituation får information om utrymningshissens funktion 

(Bukowski, 2009). Brist på tillräcklig information i väntan på utrymningshissen har visat sig 

kunna leda till att människor omvärderar sitt beslut och tar trapporna istället (Ronchi & Nilsson, 

2014). Kuligowski och Hoskins (2011) belyser samtidigt att informationen bör hållas kort och 

tydlig. Långa och invecklade meddelanden riskerar att ta upp onödig tid och missförstås. 

 

Information borde enligt Bukowski och Jensen (2012) finnas tillgänglig både före, under och 

efter att en utrymningssituation äger rum. Utbildning och träning kan exempelvis fungera som 

                                                     
1
 Fritt översatt från det engelska citatet “Information is the key to a successful building evacuation during 

an emergency” 
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informationskanal under den förebyggande fasen. Skyltar, talade utrymningsmeddelanden och 

personal kan sprida information under utrymningen. Ett utvärderande samtal kan hållas med de 

utrymmande i efterhand med syfte att de ska dra lärdom för framtiden. Vilken typ av 

information som behövs varierar, enligt Kuligowski och Hoskins (2011), under tiden som 

utrymningen pågår. Strax efter att en nödsituation uppstått behövs det information om vad som 

händer och hur människor ska agera. I de fall hissar ingår som en del av utrymningsstrategin bör 

det klargöras att utrymningshissar finns i byggnaden följt av en uppmaning om att använda dem 

för utrymning. Utrymningsförloppet kan också underlättas av en upplysning om var i 

byggnaden utrymningshissarna finns. I utrymningens nästa fas, när personerna har kommit fram 

till utrymningshissarna, behövs information om hissarnas status. Information som efterfrågas i 

detta stadie är enligt Ronchi och Nilsson (2013) exempelvis en display som visar hur länge de 

utrymmande behöver vänta på hissen. 

 

Det finns inga regler eller standarder för vilken information som ska finnas i anslutning till en 

utrymningshiss och det saknas också krav på hur informationen ska kommuniceras (Kuligowski 

& Hoskins, 2011). Dessa aspekter har dock visat sig vara mycket betydande för huruvida 

människor väljer att utrymma med hiss eller inte (Ronchi & Nilsson, 2013). Skyltar som 

beskriver hissens funktion är enligt Kinsey et al. (2012) inte tillräckliga för att få människor att 

ändra inställning. Det mest framgångsrika sättet att få människor att använda hissen vid 

utrymning är praktisk träning, men det är inte tillämpbart i byggnader som har många tillfälliga 

besökare. Platser med många tillfälliga besökare, exempelvis flygplatser och hotell, kan istället, 

enligt Bukowski och Jensen (2012), ge de utrymmande erforderlig information genom att 

personalen agerar vägledare under tiden utrymningen pågår. 

 

Hissar utgör, enligt Kuligowski och Hoskins (2011), en del av utrymningsstrategin i flera nya 

byggprojekt, men det kommer fortsatt att finnas byggnader där hissarna inte går att använda vid 

brand. Det är därför viktigt att det alltid förmedlas tydlig information om hur hissarna i 

respektive byggnad kan användas vid en utrymning (Kuligowski & Hoskins, 2011). Hissen är, 

enligt Bukowski (2009), ett transportmedel som dagligen används av människor som rör sig i 

höga byggnader vilket gör att utrymning via hiss inte skiljer sig mycket från de normala 

rutinerna. De skillnader som ändå finns mellan hur hissen används i normalfall och vid en 

nödsituation bör tydligt kommuniceras till användarna för att de ska veta att hissen är säker att 

använda i en utrymningssituation. 

2.2 Val av utrymningsväg 

Under de senaste decennierna har det genomförts ett flertal studier, av bland annat Sime (1983) 

och Kobes et al. (2010), där människors val av utrymningsväg har studerats. Forskningen har 

bland annat visat att människor tenderar att utrymma via samma väg som de använde när de 

kom in i byggnaden. En byggnads huvudutgång brukar således vara densamma som byggnadens 

huvudingång. Enligt Benthorn och Frantzich (1996) gör människor detta val trots att denna 

utrymningsväg kan vara ett sämre alternativ jämfört med andra tillgängliga utrymningsvägar. I 

deras studie framkom det att människor förknippar en känd väg med färre risker än en okänd 

utrymningsväg, vilket kan förklara varför människor tenderar att välja en känd utrymningsväg 

framför en okänd. 

 

Kobes et al. (2010) har forskat på människors vägval och hur det förändras med olika 

förutsättningar, bland annat genom att använda rök. Studien genomfördes oannonserat på ett 

hotell. I deras basscenario hade inga förändringar gjorts gentemot hur verksamheten såg ut i 

vanliga fall. I detta scenario valde majoriteten att utrymma via huvudutgången, det vill säga 

samma väg som de kom in i byggnaden. Andelen som valde att utrymma via huvudutgången 

minskade till cirka 31 procent i det scenario då rök användes och istället valde 64 procent att 

utrymma via den närmsta utgången.  

 

Benthorn och Frantzich (1996) kom i sin studie fram till två viktiga faktorer som påverkar 

människors val av utrymningsväg. Det är av stor betydelse att utrymningsvägen är säker att 
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använda och att den finns nära. Kobes et al. (2010) menar däremot att valet av utrymningsväg 

påverkas av personens lokalkännedom, lokalens utformning, tillgången till utrymningsvägar 

samt deras tillgänglighet.  

 

Sime (1985) kunde redan 1985 visa att människor oftare väljer att utrymma via en 

utrymningsväg som är nära än via en som är belägen längre bort. Benthorn och Frantzich (1996) 

har i sin studie undersökt sambandet mellan avstånd till utrymningsväg och val av 

utrymningsväg. I studien framgick det att om den utrymmande hade samma avstånd till 

huvudentrén som till en alternativ utrymningsväg valde majoriteten att utrymma via 

huvudentrén. När avståndet till huvudentrén fördubblades ökade antalet utrymmande via den 

alternativa utrymningsvägen med nästan 100 procent. 

 

Vägledande markeringar kan användas för att uppmärksamma människor om vilka vägar i en 

byggnad som är utrymningsvägar. I Sverige ska i stort sett alla utrymningsvägar förses med 

vägledande markeringar, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2009:02). Det görs endast 

undantag om det är uppenbart att skyltning inte behövs. Vägledande markeringar är således 

vanligt förekommande i lokaler och byggnader där människor vistas. Kobes et al. (2010) har i 

sin studie undersökt vilken påverkan vägledande markeringar har i en utrymningssituation. 

Enligt de utvärderingar som gjordes i studien framkom det att skyltningen har liten inverkan på 

hur människor väljer att utrymma samt att många inte noterade de vägledande markeringarna 

som var placerade i taknivå. Enligt Sime (1985) är det viktigt att ha vägledande markeringar 

men författaren ställer sig tveksam till om de är tillräckliga i en nödsituation. Vidare menar han 

att skylten i bästa fall, om den blir noterad, kan visa var en utgång finns. I värsta fall kan skylten 

signalera budskapet om att dörren inte är familjär och att den utrymmande inte ska riskera att 

använda den okända vägen. 

2.3 Riskperception 

Det är av stor vikt att individers riskperception beaktas vid utrymningsdimensionering, eftersom 

den kan komma att påverka hela utrymningsförloppet. Detta avsnitt ger först en kort 

introduktion kring begreppet risk för att sedan gå in på vad begreppet riskperception innebär och 

hur den kan variera hos olika individer.  

2.3.1 Begreppet risk 

Det finns ingen universell definition på begreppet risk, vilket har lett till att det finns flera olika 

definitioner. Det finns två tydliga huvudsakliga inriktningar av begreppet, det tekniska 

respektive det socialkonstruktivistiska perspektivet på risk (Renn, 1998). De som förespråkar 

det tekniska synsättet menar att experters bedömningar och utlåtanden bör ligga till grund för 

hur hanteringen av risker ska ske (Garrick, 1998). Det socialkonstruktivistiska perspektivet 

innebär istället att hänsyn borde tas till individers riskperception, hur allmänheten uppfattar 

riskerna (Slovic, 2001). 

 

Som nämnt ovan finns det flera olika definitioner på begreppet risk och Renn (1998, s 51), 

förespråkare av det socialkonstruktivistiska perspektivet, definierar begreppet som: 

”möjligheten att mänskliga handlingar eller händelser leder till konsekvenser som påverkar det 

som människor värdesätter”.
2
 

  

                                                     
2
 Fritt översatt från den engelska definitionen: “the possibility that human actions or events lead to 

consequences that have an impact on what humans value” 
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Enligt Kaplan och Garrick (1981) påverkas riskens storlek av vad personen gör, vad personer 

känner till samt inte känner till. Deras synsätt på risk kan kopplas till det tekniska perspektivet 

och de definierar begreppet risk som svaret på följande tre frågor som tillsammans kallas 

risktripletten: 

- Vad kan hända? 

- Hur troligt är det att detta händer? 

- Vad blir konsekvenserna av händelsen? 

2.3.2 Begreppet riskperception och påverkande faktorer  

Termen riskperception syftar till att förklara hur människor upplever risker och enligt Renn 

(1998) skiljer sig synsättet på risk mellan olika individer. Detta är något som Enander (2006) 

instämmer i och menar att det är individernas egna tolkningar som ligger till grund för hur 

risken upplevs och därmed påverkar hur individerna reagerar. Hon menar att hur en situation 

upplevs påverkas även av personens uppfattning av hur kontrollerbar/påverkbar samt 

klart/begriplig situationen är. En situation som upplevs som obegriplig är svårare att hantera och 

därför upplevs nya och diffusa hot som mer farliga. En situation som av individen uppfattas som 

kontrollerbar upplevs som mindre stressande. I en situation som upplevs som otydlig föreligger 

en större möjlighet för att riskuppfattningen skiljer sig åt mellan de utsatta individerna.  

 

Enligt Sjöberg (2000) är riskperception inte enbart en funktion av sannolikheten för skada utan 

den påverkas även av andra faktorer. Exempel på faktorer som påverkar människors 

riskuppfattning ges nedan. 

 

- Ålder 

Enligt en studie av Enander och Johansson (2002) framgår det att åldern har en inverkan 

på människors risk- och sårbarhetsuppfattning. Studien visade att individer i intervallet 36 

– 55 år skattar risker ute i samhället högre än andra grupper. Individer i åldersintervallet 

18 – 35 år upplever en minskad risk när de befinner sig i hemmet, till skillnad från de 

andra grupperna. Vidare visade studien att individer i åldrarna 18 – 35 år är de som 

upplever att de har minst möjlighet att påverka en situation om exempelvis en brand bryter 

ut. Enligt Shulman och Cauffman (2014) är människor mellan 18 – 22 år mer benägna att 

utsätta sig för risker. 

 

- Kön 

Forskning visar att mäns och kvinnors riskuppfattning skiljer sig åt (Enander, 2006; 

Wester-Herber & Warg, 2002). Enligt Wester-Herber och Warg (2002) tenderar kvinnor 

att skatta en risk högre medan män skattar konsekvenserna av en potentiell olycka som 

lägre. Vidare menar de att män har en större tilltro till teknologi och forskning samt att 

män skattar sin kunskapsnivå högre än vad kvinnor gör. Forskningen visar också att män 

känner sig tryggare än kvinnor i nya eller mindre frekventa situationer (Enander & 

Johansson, 2002). Wester-Herber och Warg (2002) menar att kvinnor mer osäkra och har 

ett större informationsbehov om den aktuella risken, vilket enligt Enander (2006) kan vara 

en anledning till att kvinnor tenderar att lyssna mer på expertutlåtanden samt varningar. 

Vidare menar Enander (2006) att kvinnor är också mer benägna att planera sin utrymning 

och utrymmer snabbare. 
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- Nytta 

Upplevd nytta spelar en stor roll i människors risktagande. Forskning har visat att 

människor är mer villiga att acceptera en högre risk om risktagandet medför fördelar för 

dem (van Dongen et al. 2013; de Groot et al. 2013; Slovic, 2000). Van Dongen et al. 

(2013) menar även att människor tenderar att uppleva en risk som lägre om individen 

anser att nyttan av risktagandet är stor. 

 

- Erfarenhet 

Människors riskuppfattning påverkas av deras erfarenheter och därför kan individer med 

olika erfarenheter uppleva samma risk på två helt skilda sätt (Enander, 2006). Enligt 

Enander (2006) överskattar människor ofta risken för ovanliga händelser, exempelvis en 

kärnkraftsolycka, och underskattar risken för vanliga händelser, exempelvis en bilkrock. 

Vidare menar författaren att individer ofta antar att händelser som har skett nyligen, som 

har drastiska utgångar och som är lätta att föreställa sig, sker mer frekvent än andra 

händelser.  

 

Enligt Enander (2005) blir inte riskmedvetenheten automatiskt högre för en person som 

har erfarenhet av en händelse. Vilken inverkan tidigare erfarenheter har på individen beror 

av hur denne tolkar situationen. En negativ händelse kan exempelvis leda till att den 

upplevda risken minskar eftersom individen som påverkades av händelsen klarade sig 

relativt bra och anser att situationen inte var så farlig som denne först hade trott. 

 

- Kontroll 

van Dongen et al. (2013) menar att risker som människor upplever som kontrollerbara 

betraktas som mindre farliga än de risker där individen inte har någon kontroll. Människor 

tenderar att välja farliga men kontrollerbara risker framför mindre farliga men 

okontrollerbara risker. Enligt Enander (2006) har människor en optimistisk syn på deras 

egen förmåga att kontrollera de risker som de utsätter sig för. Hon menar vidare att detta 

samband är extra tydligt i aktiviteter som kopplas samman med hög kontroll, som till 

exempel bilkörning. I en studie av van Dongen et al. (2013) om riskbeteende och 

elektromagnetiska fält framkommer det att människor är mindre berörda av 

konsekvenserna av exponeringen om de upplever att de själva kan kontrollera hur mycket 

strålning de utsätts för. 
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3  Förarbete 
De förberedelser som gjordes inför utrymningsförsöken redovisas i detta kapitel. Nedan 

presenteras bland annat hur objektet för utrymningsförsöken valdes ut samt teori kring och 

utformning av de enkäter som användes i studien. 

3.1 Val av undersökningsmetod 

Rapporten baseras på en studie av människors val av utrymningsväg i en hög byggnad, se 

avsnitt 1.1 Syfte och mål. En sådan studie kan genomföras på flera olika sätt, exempelvis genom 

laboratorieförsök, fältförsök eller hypotetisk scenarioanalys (Nilsson, 2009). I denna studie har 

datainsamling skett genom laboratorieförsök. I ett sådant försök placeras försökspersoner i en 

kontrollerad och vanligtvis obekant miljö. Deltagarna har rekryterats och är därmed medvetna 

om att de är med i en studie.  

 

I ett laboratorieförsök bestämmer de som är ansvariga för studien hur mycket 

förhandsinformation de vill gå ut med. De kan välja att ge delvis eller fullständig information 

om vad försöket kommer att innebära (Nilsson, 2009). I den aktuella studien fick deltagarna 

endast ta del av mycket begränsad information om försöket innan det påbörjades, eftersom 

fullständig information om studiens innehåll skulle kunna påverka deras beslut. Deltagarna blev 

endast informerade om att experimentet handlade om utrymning och att ett utrymningslarm 

skulle starta någon gång under försökets förlopp. Försöksuppställningen är dessutom utformad 

så att förutsättningarna ska motsvara utrymning från hotell eller liknande verksamhet, där 

besökarna inte förväntas ha fullständig information om byggnadens utrymningsstrategi. 

 

Vid genomförandet av en laboratoriestudie krävs det ett verktyg för att få in information. 

Exempel på verktyg som kan användas vid datainsamling är enkätundersökning och 

intervjustudier. I denna studie skedde insamling av data via två olika enkätundersökningar, en 

enkät som är framtagen i enlighet med Human Environment Interaction (HEI), se Bilaga B – 

Känsloskattningsenkät, samt en enkät som är konstruerad av författarna, se Bilaga C - 

Utrymningsenkät. Valet att samla in data genom enkätundersökningar grundar sig i att metoden 

både är tids- och kostnadseffektiv. Arbetet med utformningen av enkäter och frågor redovisas i 

avsnitt 3.4 Känsloskattning och 3.5 Utrymningsenkät. 

 

I studien studerades även deltagarnas riskperception, vilket gjordes utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

3.2 Val av objekt 

Vid val av objekt för utrymningsförsöken fördes en diskussion kring olika tänkbara 

verksamheter. Huvudsakligen fanns det tre kriterier som objektet skulle uppfylla: 

- Byggnaden skulle ha minst nio våningsplan, det vill säga klassas som en hög byggnad 

enligt definition i avsnitt 1.4 Definitioner. Byggnaden skulle också vara försedd med hiss 

och trappa. Det vore fördelaktigt om hissen klassades som utrymningshiss, men det var 

inte en nödvändighet. 

- Försöken skulle kunna genomföras i en isolerad miljö för att undvika att försöksdeltagarna 

påverkades av människor i deras omgivning. 

- Byggnadens hiss och trappa skulle utseendemässigt ha liknande förutsättningar. Det 

innebär bland annat att om trapphallen skildes åt med en glasdörr skulle samma 

förutsättningar gälla för hisshallen. 

 

Anledningen till att utrymningsförsöken skulle genomföras på det nionde våningsplanet eller 

högre är att tidigare forskning har visat att människor är mer benägna att utrymma via hiss då de 

befinner sig över våningsplan åtta (Andersson & Jönsson, 2011). 
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I ett tidigt skede påbörjades en dialog med Ideon Gateway i Lund. Byggnaden uppfyllde 

samtliga kriterier i listan ovan och det fanns dessutom andra praktiska fördelar med att 

genomföra utrymningsförsöken där, exempelvis dess närhet till Lunds Tekniska Högskola 

(LTH). Närheten till högskolan ansågs vara en fördel eftersom det underlättade rekryteringen av 

försökspersoner till studien samt transport av det material som krävdes till försöken. Byggnaden 

har sedan tidigare varit involverad i en annan studie om utrymning vilket också sågs som något 

positivt eftersom de då redan var bekanta med denna typ av forskning.  

 

En förutsättning för att studiens resultat skulle vara användbara var att försökspersonerna inte 

kände till den aktuella byggnadens utrymningsstrategi. Genom att rekrytera studenter istället för 

personer som arbetar på Ideon Gateway ansågs detta kriterium vara uppfyllt. Ännu en 

förutsättning för att resultaten skulle vara användbara var att deltagarna inte visste exakt vad 

studien gick ut på. För att minska risken att detaljer skulle spridas bland försökspersonerna 

ombads varje deltagare att inte prata om försöket innan alla utrymningsförsök var slutförda.  

3.3 Rekrytering av deltagare 

Deltagarna till både pilotstudien och försöken valdes ut slumpmässigt bland studenter på LTH. 

Rekryteringen skedde via sociala medier samt genom att söka upp studenter på högskolan. 

Deltagarna i pilotstudien utgjordes av individer med blandade förkunskaper inom brand och 

utrymning. De som medverkade i försöket skulle däremot endast ha normal kunskapsnivå inom 

ämnet brand och utrymning, vilket medförde att bland annat brandingenjörsstudenter inte tilläts 

delta i studien.  

3.4 Känsloskattning  

Nedan presenteras bakomliggande teori till den känsloskattningsenkät som användes vid 

utrymningsförsöken och därefter beskrivs hur känsloskattningen användes i studien. 

3.4.1 Bakgrund  

Human Environment Interaction (HEI) är enligt Küller (1991) en modell som beskriver 

samverkan mellan människor och deras omgivning, med ursprung i neuropsykologin. 

Grundprincipen i modellen är att det finns en ömsesidig samverkan mellan människan och dess 

omgivning. Människors uppfattning av omgivningen beror av hur de känner sig och hur de 

känner sig påverkas i sin tur av omgivningen. Olika människor uppfattar därför ofta samma 

miljö på olika sätt.  

Interaktionen mellan människan och dess miljö beror enligt Küller (1991) av något han kallar 

den grundläggande emotionella processen
3
. Processen består av de fyra stegen aktivering, 

uppmärksamhet, värdering och kontroll
4
. Dessa benämns även som de fyra grundläggande 

dimensionerna. En förändring i människans omgivning når en person i form av en impuls, som i 

sin tur skapar en viss grad av aktivering. Därefter följer en fas där individen orienterar sig och 

riktar sin uppmärksamhet mot något. Individen avgör sedan om intrycket är positivt eller 

negativt, det vill säga värderar det. Processen avslutas med att individen upplever någon grad av 

kontroll. De känslor som en människa upplever kan i de flesta fall beskrivas med mer eller 

mindre komplexa sammansättningar av dessa fyra steg. Beroende på typ av impuls kan 

processen ta allt från några sekunder till dagar och år. 

Den emotionella processen, och därmed människans uppfattning av omgivningen, påverkas 

enligt Küller (1991) av fyra faktorer. Dessa faktorer utgörs av den sociala och fysiska miljön, 

aktiviteten personen ägnar sig åt samt vilka resurser individen själv har för att hantera intrycken. 

I de fall miljöegenskaperna inte matchar individens resurser försöker denne att anpassa 

människa-miljö-relationen genom olika strategier, exempelvis genom att förändra miljön. 

                                                     
3
 Fritt översatt från den engelska termen the basic emotional process 

4
 Fritt översatt från de engelska termerna arousal/activation, orientation/attention, reward and aversion 

och coping/control 
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Vilken aktivitet personen ägnar sig åt och vilka resurser personen besitter är faktorer som är 

individberoende. Det innebär att två personer kan uppfatta samma miljö på två helt olika sätt. 

Detta exemplifieras av en studie rörande människors uppfattning av interiören på sin arbetsplats. 

Studien visade nämligen att deltagarnas bedömning av arbetsplatsens inredning berodde på 

vilka arbetsuppgifter de hade och hur nöjda de var med dem.  

3.4.2 Användning i studien 

De fyra dimensionerna aktivering, uppmärksamhet, värdering och kontroll mäts i studien genom 

att deltagaren gör en känsloskattning. Detta utförs genom ifyllnad av en enkät med skalor som 

är kopplade till dimensionerna, enkäten ses i Bilaga B – Känsloskattningsenkät. Deltagarens 

skattningar kvantifieras sedan, se Bilaga D – Uträkning känsloskattning, och värdet för 

respektive dimension används för att bedöma vilket känslomässigt stadie deltagarna befann sig i 

ögonblicket efter att de valt utrymningsväg. Denna kvantifiering av deltagarnas känslor används 

sedan för utredning av om det finns ett samband mellan typ av larm eller val av utrymningsväg 

och emotionellt tillstånd. 

3.5 Utrymningsenkät 

I nedanstående avsnitt beskrivs generell teori kring utformning av enkätfrågor, enkätens 

utformning, bakgrund till val av enkätfrågor samt hur pilotstudien genomfördes. 

3.5.1 Teori kring enkätfrågor 

Enligt Foddy (1993) finns det ett flertal olika faktorer som måste beaktas när enkätfrågor ska 

utformas. I detta avsnitt tas de faktorer upp som bedöms vara aktuella i utformandet av den 

enkät som konstruerats av författarna.  

 

- Definiera ämnet tydligt 

Det är viktigt att både frågande och respondent har samma uppfattning av det aktuella 

ämnet och frågan. En otydlig definition medför en risk att respondenten svarar på något 

annat än vad den frågande vill veta. Alla ämnen kan definieras och tolkas på olika sätt 

och om respondenterna definierar ämnet eller frågan på olika sätt utan att den frågande 

har vetskap om detta kommer slutresultaten påverkas. De erhållna svaren kan i så fall 

feltolkas av den frågande och kan inte jämföras på ett korrekt och meningsfullt sätt med 

andra inkomna svar. 

 

- Ställ relevanta frågor om ämnet 

För att öka sannolikheten att de frågor som ställs i enkäten är relevanta bör 

konstruktören till enkäten ställa sig två följande frågor: 

1. Varför måste jag veta detta? 

2. Vad ska jag göra med respondentens svar? 

 

- Formulera frågan på ett begripligt sätt 

För att frågorna ska vara begripliga är det viktigt att tänka på att frågorna ska hållas 

korta, enkla samt konkreta. Det innebär att svåra och abstrakta ord ska undvikas liksom 

hypotetiska frågor. Vidare ska det undvikas att ställa två frågor i en och samma fråga. 

En fråga som innehåller ett svårt ord som behöver definieras ska utformas med 

förklaringen före det svåra ordet. Med denna utformning förolämpas inte respondenten 

om denne redan känner till definitionen.  
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- Reducera frågor som kan uppfattas som ett hot eller dömande 

Vissa frågor kan uppfattas som känsliga vilket kan leda till att respondenten inte vill 

svara på frågorna eftersom denne är rädd att bli dömd utifrån sina svar. Frågor ska 

därför formuleras på ett sätt så att respondenten kan ge sina svar utan att känna att de 

blir dömda utifrån dem. Anonymisering av enkäter kan göra att respondenterna inte 

känner sig lika ängsliga över att svara på frågorna.  

 

- Öppna och slutna frågor 
En öppen fråga innebär att respondenten skriver ner sitt svar med egna ord medan det i 

en sluten fråga ges svarsalternativ. En fördel med öppna frågor är att respondenten kan 

skriva ner sina exakta tankar, till skillnad från en sluten fråga där respondenten blir låst 

mellan olika alternativ. En nackdel med öppna frågor är att de är svårare att 

sammanställa eftersom de erhållna svaren varierar kraftigt, dels genom olika åsikter och 

dels för att respondenten kan avvika från ämnet. Svar från slutna frågor är däremot lätta 

att sammanställa, analysera och jämföra eftersom respondenterna har svarat på samma 

fråga på samma sätt. Eftersom det finns för- och nackdelar med båda frågetyperna 

rekommenderas en blandning när en enkät ska utformas.  

 

- Pilottest 

För att se till att frågorna uppfattas på ett korrekt sätt ska ett pilottest av den 

sammansatta enkäten ske. I ett pilottest reduceras otydliga formuleringar och 

frågetecken kring frågorna. Ett pilottest kan ske på exempelvis följande sätt: 

1. Respondenten läser frågorna och formulerar sedan om dem med egna ord  

2. Respondenten tänker högt när hen resonerar kring sitt svar på frågan 

3. Respondenten svarar på frågan och får sedan berätta hur hen kom fram till sitt svar 

3.5.2 Utformning av enkät 

På grund av studiens utformning med två olika scenarier och att varje försöksperson kunde välja 

mellan två olika utrymningsvägar utformades fyra skilda enkäter. Beroende på vilket scenario 

försökspersonen deltog i samt vilken utrymningsväg som valdes tilldelades försökspersonen en 

specifik enkät.  

 

Samtliga enkäter är uppdelade i två olika delar. Den första delen berör frågor som handlar om 

utrymningsförsöket, exempelvis vad det var som påverkade deras val av utrymningsväg och om 

de noterade de vägledande markeringarna. Den andra delen innehåller frågor om 

respondenternas bakgrund, exempelvis deras ålder, kön samt tidigare erfarenhet av 

utrymningshissar. Del två är identisk i samtliga enkäter men det förekommer vissa skillnader i 

del ett. Enkäternas första delar skiljer sig åt eftersom vissa omformuleringar behövde göras 

beroende på vilken utrymningsväg som valdes och det behövdes även läggas till frågor i några 

enkäter. För scenario 2, talat utrymningsmeddelande, har till exempel frågor om det talade 

utrymningsmeddelandet lagts till. 

 

Ungefär hälften av frågorna besvaras genom att respondenterna får ta ställning till ett påstående 

vilket görs genom att de får välja en siffra mellan ett (1) och fyra (4). I enkäten innebär 1 

Instämmer inte alls och 4 innebär Instämmer helt. En stor del av resterade frågor besvaras 

genom att respondenten får välja ja eller nej. Några frågor i enkäterna är öppna och 

respondenten får därmed med egna ord besvara frågan. Övriga frågor besvaras genom att 

respondenten får välja ett av flera textalternativ. På vissa frågor finns det även möjlighet för 

respondenten att själv ange ett svar om respondenten inte instämmer med något av de föreslagna 

alternativen.  
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3.5.3 Bakgrund till val av enkätfrågor 

Enkätfrågorna valdes ut utifrån studiens frågeställning, teori enligt avsnitt 3.5.1 Teori kring 

enkätfrågor, tidigare forskning samt synpunkter från handledare. I Bilaga C – Utrymningsenkät 

presenteras samtliga enkäter som är utformade av författarna. 

 

Fråga 1 ger svar på vad det var som var avgörande i respondentens val av utrymningsväg. 

Frågan är relevant eftersom författarna är intresserade av att veta hur försökspersonerna 

resonerar kring sitt vägval. 

 

Fråga 2 och 3 handlar om huruvida försökspersonen insåg att hissen kunde användas som 

utrymningsväg och i så fall hur säker denne var på det. Frågan är relevant eftersom vissa 

personer kanske väljer att gå mot hisshallen i tron om att det finns en trappa där.  

 

Fråga 4 – 6 ger svar på vilka faktorer som påverkade valet av utrymningsväg samt hur stor 

inverkan de hade på vägvalet. Frågorna är intressanta då deltagarna själva får skatta vad som 

påverkade deras val mest och minst. Bland annat framgår det om det talade 

utrymningsmeddelandet inverkar vid valet av utrymningsväg. I teorin framgår det att människor 

tenderar att utrymma åt samma håll som de kom ifrån (Sime, 1983) vilket också kommer 

besvaras genom dessa frågor. 

 

Fråga 7 besvarar frågan om det var svårt att välja utrymningsväg. Denna fråga syftar till att 

undersöka om respondenterna var tveksamma i sitt val. 

 

Fråga 8 – 10 handlar om hur uppmärksamma deltagarna var under utrymningsförsöket. 

Frågorna berör huruvida de noterade de vägledande markeringarna som hänvisade till 

utrymningsvägarna samt det talade utrymningsmeddelandet. Frågorna är intressanta eftersom 

teorin säger att människor i en utrymningssituation inte brukar notera vägledande markeringar 

(Kobes et al. 2010). Det är även intressant att undersöka om deltagarna kan återskapa det talade 

utrymningsmeddelandet eftersom det då framgår hur väl de lyssnade. 

 

Fråga 11 – 13 berör information om respondentens ålder, kön samt hur ofta de använder hiss. 

Denna fråga är intressant eftersom det enligt tidigare forskning kan finnas skillnad i hur risker 

uppfattas mellan olika grupper (Enander, 2006; Enander & Johansson, 2002). Det ingår också i 

studiens syfte att undersöka om det finns någon könsbunden skillnad i valet av utrymningsväg. 

 

Fråga 14 – 16 berör ämnet riskperception. Respondenterna får besvara frågor om hur trygg de 

uppfattar de båda utrymningsvägarna som används i försöket samt vilka risker de kan se med de 

båda utrymningsalternativen.  

 

Fråga 17 – 18 handlar om respondentens tidigare erfarenhet av utrymningshiss. Frågan är 

relevant eftersom erfarenhet kan påverka en människas riskperception (Enander, 2006).   

 

Fråga 19 syftar till att undersöka deltagarens inställning till att åka hiss. En person som upplever 

obehag vid användning av vanlig hiss kan ha en avvikande inställning till att använda 

utrymningshiss. 

 

Fråga 20 besvarar frågan om respondenten kan förflytta sig från våningsplan nio ut till det fria 

via trappor. Frågan är relevant eftersom den ger svar på om det finns vissa människor i studien 

som har känt sig tvungna att använda hissen eftersom deras fysiska förmåga hindrar dem från att 

klara av trapputrymning. 
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3.5.4 Pilotstudie 

Innan enkäten användes i studien genomfördes en pilotstudie. I pilotstudien testades enkäten 

genom ett talat test vilket innebär att testdeltagaren läser frågorna högt och därefter berättar hur 

de tolkar dem. Syftet med testet är att se till att frågorna som ställs är relevanta samt tydligt 

formulerade. Försöket genomfördes med en testperson i taget och enkäterna justerades efter 

inkomna synpunkter och totalt genomfördes sex tester. Pilotstudien avslutades först när det inte 

längre förekom misstolkningar eller svårigheter att förstå frågorna. Under pilotstudien 

upptäcktes ett fåtal otydliga formuleringar men det var ingen speciell term som orsakade 

förvirring hos testdeltagarna. I Bilaga C – Utrymningsenkät ses slutversionen av de enkäter som 

användes i det fullskaliga försöket. 

 

  



 
21 

4 Datainsamling  
I följande kapitel ges en närmare beskrivning av de utrymningsförsök som studien baseras på. 

Först beskrivs förutsättningarna i lokalen där försöken ägde rum och därefter redovisas 

utförandet av försöken.    

4.1 Lokal 

Nedan ges en närmare beskrivning av verksamheten, våningsplanet där utrymningsförsöken 

genomfördes samt utrymningsstrategin.  

4.1.1 Verksamhet 

Ideon Gateway, se figur 4.1, är belägen i norra Lund och är med sina 19 våningar stadens högsta 

byggnad. Den har med sin höjd och sitt speciella utseende blivit ett landmärke för Lund (Ideon 

Gateway, 2014). Ideon Gateway består av två huskroppar, varav den västra byggnaden används 

till kontorsverksamhet och den östra används till hotellverksamhet. 

 
Figur 4.1 Ideon Gateway, Lund. Foto: Peter von Scheele. 

Lokalen där utrymningsförsöken genomfördes är belägen på det nionde våningsplanet i 

byggnadens kontorsdel. Våningsplanet genomgick vid tiden för försöken en 

hyresgästanpassning vilket var fördelaktigt, eftersom det innebar att ett begränsat antal 

människor därmed rörde sig på våningsplanet. Under veckan försöken genomfördes arbetade två 

till fyra hantverkare i olika delar av det aktuella våningsplanet. Samtliga hantverkare hade dock 

blivit informerade om studien och höll sig utom syn- och hörhåll under den kritiska tiden av 

försöket för att inte påverka deltagarna.   

4.1.2 Förberedelser  

Inför utrymningsförsöken genomfördes ett antal studiebesök på Ideon Gateway. Syftet med 

dessa besök var att undersöka lokalens utformning samt fastställa vilket rum som skulle 

användas som startposition. Under besöken gjordes även praktiska förberedelser i form av bland 

annat montering av den markering som hänvisade till hisshallen samt test av teknisk utrustning. 

Den tekniska utrustning som avses är vägledande markeringar, ljudsystem till utrymningslarmet 

och kommunikationsradio.  
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4.1.3 Planlösning 

Planlösningen för den del av våningsplanet som användes vid försöken ses i figur 4.2. 

Deltagarens position vid försökets start är markerad med en röd cirkel i figuren. Avståndet från 

startpositionen till den plats där deltagaren tvingas välja riktning är tre meter och den totala 

sträckan från startposition till hisshall respektive trapphus uppskattades till åtta meter vardera. 

Bilder från försöksuppställningen ses i figur 4.4 till 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Utrymningsvägar 

Transport mellan byggnadens våningsplan sker normalt antingen via trapphus eller någon av de 

fyra hissarna i hisshallen. Vid en riktig utrymning av byggnaden används dock enbart 

trapphuset eftersom byggnadens hissar inte är utformade för att användas för utrymning. 

Försöken förutsatte att deltagarna kunde välja att utrymma med antingen hiss eller trappa, vilket 

innebar att byggandens befintliga hissar fick manipuleras så att de såg ut som utrymningshissar. 

Hissarna skyltades därför som utrymningsväg, med vägledande markeringar speciellt utformade 

för att hänvisa mot utrymningshiss, se figur 4.3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4.2 Planlösningen över den delen av våningsplanet som användes vid försöket. 

Startpunkten, vägledande markeringar samt försöksansvarigas positioner är också 

markerade. Figuren är inte skalenlig. 

Figur 4.3 Den vägledande markering som användes för att 

informera om utrymningshissen. Foto: Anna Mårtensson 
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I figur 4.4 till 4.6 syns korridoren där deltagaren gjorde sitt vägval samt hur utgången till 

trapphuset och hisshallen såg ut. 

 

 

4.2 Tillgänglig information 

I utrymningsförsöket fick deltagarna information om hissarnas användning via vägledande 

markering samt ett talat utrymningsmeddelande. Mängden tilldelad information har baserats på 

befintliga förutsättningar på Scandic Victoria Tower i Stockholm. Hotellet har utrymningshissar 

som en del av utrymningsstrategin och där får människor information om hissarnas användning 

via vägledande markeringar och ett talat utrymningsmeddelande.  

4.3 Scenariobeskrivning 

Två olika utrymningslarm användes vid försöken, en ringklocka och ett talat 

utrymningsmeddelande som bland annat upplyser om att hissarna kan användas för utrymning. 

Utrymningslarmet var den enda faktorn som ändrades mellan försökets två scenarier. I studien 

genomfördes totalt 48 utrymningsförsök. 

 

Utrymningslarmen utformades som mp3-filer och spelades upp i hörlurar så att endast 

deltagaren kunde höra dem, detta för att undvika att andra verksamheter i huset skulle störas. 

Larmen som användes vid försöken skapades med hjälp av befintliga ljudfiler som tidigare 

använts vid utrymningsförsök. De befintliga filerna kopierades och redigerades så att signalen 

eller meddelandet upprepades oavbrutet i tjugo minuter. Båda ljudfilerna startade med en minuts 

tystnad för att ge deltagaren tid att påbörja uppgiften och för att försöksansvariga skulle hinna 

inta sina positioner.  

 

Scenario 1 – Ringklocka 

I första scenariot utgjordes utrymningslarmet av en ringklocka, med en konstant ringande 

signal. Strax under hälften av försökets deltagare, 23 personer, medverkade i scenariot. Ålders- 

och könsfördelningen ses nedan i tabell 4.1 och 4.2. 

  

Figur 4.4 Glasdörren till höger i 

bilden leder till trapphuset.  

Foto: Linnéa Hjelte 

Figur 4.5 Korridoren utanför 

startpunkten, i riktning mot hisshallen. 

Foto: Linnéa Hjelte 

Figur 4.6 Korridoren utanför 

hisshallen. Foto: Linnéa Hjelte 
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Scenario 2 – Talat utrymningsmeddelande 

Utrymningslarmet som användes i det andra scenariot bestod av ett talat 

utrymningsmeddelande. Meddelandet som användes till en början var en exakt kopia av ett 

befintligt utrymningsmeddelande som används på Scandic Victoria Tower. Meddelandet 

behövde dock modifieras efter två försök eftersom deltagarna reste sig redan vid de inledande 

sirensignalerna. Meddelandet redigerades så att de uppmärksammande signalerna i början togs 

bort och löd då:  

 

Viktigt meddelande, viktigt meddelande brand har utbrutit i byggnaden. Utrym omedelbart 

genom närmaste utrymningsväg. I denna byggnad kan hissarna användas för utrymning. 

Beep…beep…beep…Attention please, attention please. There is a fire in the building. Evacuate 

immediately to nearest emergency exit, the lifts can be used as an emergency exit in this 

building. 

 

Totalt genomfördes 25 försök, men endast resultat från de 23 som genomfördes efter 

modifieringen av larmet presenteras i rapporten. Ålders- och könsfördelningen för dessa 23 

personer ses nedan i tabell 4.1 och 4.2. 

4.3.1 Population 

Deltagarnas ålder varierade mellan 18 – 38 år och åldersfördelningen i respektive scenario 

redovisas mer detaljerat i tabell 4.1. 

 
Tabell 4.1 Åldersfördelning i scenario 1, ringklocka, och scenario 2, talat utrymningsmeddelande. 

 <20 år [-] 

 

 

20-24 år [-] 

 

25-29 år [-] 

 

>29 år [-] 

Scenario 1 1 19 2 1 

Scenario 2 1 18 4 0 

Totalt 2 37 6 1 

 

Könsfördelningen av de 46 deltagarna, uppdelat i respektive scenario, visas i tabell 4.2.  
 

Tabell 4.2 Antal män och kvinnor i respektive scenario. 

 Män [-] Kvinnor [-] 

Scenario 1 15 8 

Scenario 2 13 10 

Totalt 28 18 

 

4.4 Utförande av försöken 

Försöken genomfördes enskilt och varje deltagare fick endast delta i ett av scenarierna. Det var 

alltid två försöksansvariga på plats under försöken, varav en hade ansvar för att instruera 

deltagaren och den andra förberedde praktiska detaljer. Båda agerade observatörer under 

försökets gång.  

 

Vid försöken har fokus varit att studera vilken utrymningsväg deltagarna väljer att röra sig mot 

först, det vill säga det initiala vägvalet. Det har därmed inte funnits någon möjlighet för 

deltagarna att ändra sitt vägval när de har kommit fram till antingen hiss- eller trapphallen. 

Försökspersonerna som har kommit fram till hisshallen räknas i denna studie till de som valde 

hiss som utrymningsväg, oavsett om de hade för avsikt att utrymma med hissen eller inte och 

motsvarande gäller för trappan. 
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För att garantera att samma förutsättningar gällde vid samtliga försök följdes ett 

händelseschema, som visas i punktform nedan. Respektive punkt beskrivs närmare i avsnitten 

som följer. 

 

1. Funktionskontroll av utrustning 

2. Möter upp försöksperson 

3. Rundvandring med försöksperson 

4. Information om samtyckeformulär 

5. Insamling av samtyckeformulär 

6. Information om utrymningsförsöket 

7. Försöksansvariga intar sina positioner 

8. Utrymningsförsöket genomförs 

9. Försöket avbryts och känsloskattning fylls i 

10. Insamling av känsloskattning  

11. Enkät om utrymningsförsöket fylls i 

12. Insamling av enkät  

13. Avslutande 

 

Funktionskontroll av utrustning 

Innan deltagarna togs upp vill våningsplanet genomfördes en kontroll av den tekniska 

utrustningen. Nedanstående kontroller genomfördes: 

- Funktions- och volymkontroll av hörlurar och mp3-spelare 

- Radiokontroll mellan försöksansvariga 

- Funktionskontroll av vägledande markeringar 

 

Vid behov informerades även hantverkare på våningsplanet om att ett utrymningsförsök snart 

skulle genomföras. 

 

Möter upp försöksperson 

En av de försöksansvariga begav sig till hotellobbyn för att möta upp deltagaren och de tog 

därefter hissen upp till det våningsplan där utrymningsförsöket ägde rum. När de anlände till 

planet informerades deltagaren om att hen befann sig på nionde våningen.  

 

Rundvandring med försöksperson 

Strax efter att försökspersonen hade anlänt till våningsplanet gjordes en kort rundtur i lokalen 

där försöket skulle genomföras. Rundturen tog 1-2 minuter att genomföra och bestod av en 

promenad runt rummet där försöket senare skulle startas, se figur 5.2. Hälften av deltagarna gick 

medurs i rummet och den andra hälften gick i motsatt riktning, för att eliminera risken att 

riktningen skulle påverka studiens resultat. Syftet med rundturen var att försökspersonen skulle 

få en vag uppfattning av lokalen, motsvarande den kännedom en tillfällig besökare har om 

lokalen hen befinner sig i. Försöksansvariga pekade inte ut våningsplanets utrymningsvägar 

men försökspersonen hade under rundturen möjlighet att notera dem på egen hand. Under 

rundturen fick försökspersonen möjlighet att studera utsikten från våningen och därmed också 

kunna skapa sig en uppfattning av hur högt upp i byggnaden de befann sig.  

 

Samtyckeformulär  

Efter att rundturen var avklarad fördes deltagaren till startpunkten, där det informerades om 

samtyckeformuläret: 

Vi skulle vilja att du läser igenom det här dokumentet noga. Det är en standardprocedur vid 

sådana här undersökningar och är till för att du ska veta vilka rättigheter du har och för att vi 

ska få använda resultaten från försöken. Så läs igenom dokumentet och om du tycker det är okej 

så sätter du en signatur på sista sidan. 

 

Försökspersonen tog plats vid ett bord och läste igenom dokumentet, se Bilaga A – 

Samtyckeformulär. Efter att samtyckesformuläret signerats samlades det in av försöksansvariga. 
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Information om utrymningsförsöket 

Deltagaren ombads sitta kvar och fick instruktioner för nästa uppgift samt blev informerad om 

att ett utrymningslarm skulle ljuda någon gång under utförandet av uppgiften. Uppgiftens syfte 

var enbart att avleda deltagaren i väntan på att utrymningslarmet skulle ljuda. Informationen till 

deltagaren löd:  

Du kommer att få svara på några frågor som vi behöver för att avgöra vilken personlighetstyp 

du är. Du har fått både ett häfte med frågor på och ett papper med en svarstabell på. Du 

kommer att ha ett par hörlurar på dig under tiden du svarar på frågorna och vi vill att du 

behåller dem på hela tiden fram tills vi avslutar försöket. Ta alltså inte av dig lurarna förrän vi 

säger till! Så småningom kommer ett utrymningslarm att ljuda i lurarna och vi vill då att du 

beter dig som om det vore en riktig utrymningssituation, så verklighetstroget som möjligt. Så 

plocka med dig mp3-spelaren och behåll hörlurarna på och fortsätt tills vi avbryter försöket. 

Har du några frågor? 

 

Under tiden som deltagaren informerades om vad som skulle ske förbereddes det material som 

försöksansvariga skulle ta med till sina positioner vid hisshallen respektive trapphuset, se figur 

5.2. Detta material utgjordes av känsloskattningsenkät, penna samt radio.  

 

Deltagaren satte efter informationen på sig hörlurarna och försöksansvariga startade ljudfilen 

med utrymningslarmet och lämnade därefter rummet. 

 

Försöksansvariga intar sina positioner 

Larmet började ljuda en minut efter att ljudfilen startats och under den tiden förflyttade sig de 

försöksansvariga till respektive utrymningsväg. Den ena ställde sig i hisshallen och den andra 

placerade sig utanför trapphallen, se figur 5.2. 

 

Utrymningsförsöket genomförs 

Efter att utrymningslarmet hade börjat ljuda plockade försökspersonen med sig mp3-spelaren 

och påbörjade utrymningen. Försökspersonen kunde välja att gå antingen åt höger och nå 

hissarna eller att gå till vänster mot trappan.  

 

Försöket avbryts och känsloskattningsenkät fylls i 

Utrymningsförsöket avbröts när deltagaren kunde observeras genom glasdörraren till hisshallen 

eller trapphuset, eftersom deltagaren då ansågs ha gjort ett definitivt val av utrymningsväg. I 

samband med att deltagaren anlände någon av utrymningsvägarna anropade försöksansvarige på 

radion att försöket var avslutat. Deltagaren fick därefter ta av sig hörlurarna och ombads fylla i 

känsloskattningsenkäten utifrån följande instruktioner: 

Vi vill att du ska skatta dina känslor som du känner just nu. Markera med ett kryss per rad hur 

du känner dig och tänk inte för länge utan försök att svara snabbt och spontant.  

 

Enkät om utrymningsförsöket 

Slutligen ombads försökspersonen att så självständigt som möjligt fylla i en enkät som handlade 

om utrymningsförsöket. Efter att deltagaren fyllt i enkäten häftades den ihop med 

känsloskattningsenkäten. 

 

Avslutande 

Proceduren avslutades med att försökspersonen fick en biobiljett som tack för sin medverkan.  

Innan försökspersonen lämnande våningsplanet uppmanades deltagaren att inte diskutera 

utrymningsförsöket med sina vänner: 

Det här försöket bygger på att ni som kommer hit inte känner till vad som ska hända. Det vore 

därför snällt om du inte pratar om vad studien har handlat om med dina vänner innan veckan 

är slut.  
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5 Resultat 
I följande kapitel presenteras de resultat som erhölls i samband med försöken. Kapitlet inleds 

med en sammanfattande presentation av bakgrundsfakta om deltagarna i studien, se även 

Bilaga E – Bakgrundsfakta respondenter. Därefter redovisas andelen som valde att utrymma 

med hiss i försöken, vilka anledningar deltagarna uppgav till sitt val av utrymningsväg och 

vilka faktorer som påverkade dem i deras beslut. Det redogörs för trygghetens roll vid 

beslutsfattandet och vilka risker deltagarna förknippar med de olika utrymningsvägarna. 

Slutligen redovisas resultaten från känsloskattningen.  

 

Resultatet från de signifikanstester som gjorts av studiens samband redovisas endast i korthet. 

Samtliga statistiska tester har genomförts med signifikansnivån fem procent. För ytterligare 

information om de statistiska testerna hänvisas läsaren till Bilaga F – Signifikanstester. Endast 

de resultat som av författarna anses vara relevanta utifrån avsnitt 1.1 Syfte och mål, presenteras i 

detta kapitel. I Bilaga G – Övriga resultat presenteras resultat som omnämns i studien, men som 

inte anses tillräckligt relevanta för att tas upp i detta kapitel.  

 

Studiens resultat baseras på de 46 fullgoda försöken, varav hälften utfördes med ringklocka, 

enligt försöksuppställningen för scenario 1. Den andra hälften utfördes i enlighet med scenario 2 

med talat utrymningsmeddelande som upplyser om att hissen kan användas vid utrymning.  

 

Deltagarnas ålder varierade mellan 18 – 38 år, men en majoritet av deltagarna var i åldrarna  

20 – 24 år. Åldersfördelningen i respektive scenario redovisas i tabell 5.1 i avsnitt 4 

Datainsamling. Det smala åldersspannet innebär att det inte har kunnat undersökas om det finns 

något samband mellan åldersgrupp och exempelvis val av utrymningsväg eller deltagarnas 

upplevda känslor vid utrymningen. En övervägande del, 61 procent, av studiens deltagare var 

män. Könsfördelningen i de båda scenarierna ses i tabell 5.2 i avsnitt 4 Datainsamling.  

 

Samtliga personer som deltog i studien uppgav att de inte skulle ha några problem med att gå i 

trappor från våningsplan nio ner till markplan. Ingen av deltagarna hade tidigare utrymt en 

byggnad via utrymningshiss. Två personer som medverkade i studien uppgav att de tycker att 

det är obehagligt att använda hiss i en vardagssituation. 16 av de 46 personer som deltog i 

studien uppgav att de åker hiss minst en gång i veckan.  

5.1 Val av utrymningsväg  

Av de 23 personer som deltog i respektive scenario valde 14 personer att gå mot hissen i 

scenariot med ringklocka och 15 personer i scenariot då utrymningslarmet bestod av ett talat 

utrymningsmedelande. I Bilaga F – Signifikanstester ses test 1.A, Pearsons 
2
-test med p-värdet 

0.76, som visar att skillnaden mellan utrymningslarm och val av utrymningsväg inte är statistisk 

säkerställd. 

 

Deltagarna fick svara på om de uppfattade att hissen gick att använda som utrymningsväg. I 

scenariot med ringklocka uppfattade 9 av 23 att hissen gick att använda och i scenariot med det 

talade utrymningsmeddelandet var det 18 av 23 som uppfattade det. Enligt test 1.B, Pearson 
2
-

test med p-värdet 0.007, är denna skillnad signifikant. 27 av de 46 deltagarna uppfattade således 

att hissen kunde användas för utrymning och av dem valde en klar majoritet att utrymma med 

hiss i försöket. Enligt test 1.C, Pearson 
2
-test med p-värdet 0.002, finns det ett samband mellan 

att uppfatta att hissen kan användas för utrymning och att välja den som utrymningsväg. Sju av 

de deltagare som inte uppfattade att hissen kunde användas vid utrymning valde att röra sig mot 

hisshallen när utrymningslarmet startade. 

 

De respondenter som angav att de uppfattade att hissen kunde användas vid utrymning fick 

dessutom ange på en fyrgradig skala hur säkra de var på att hissen verkligen kunde användas. I 

figur 5.1 nedan ses resultatet. Skillnaden mellan scenario och hur säker respondenterna var på 
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att hissen kunde användas är enligt test 1.D, Mann-Whitney’s test med p-värdet 0.036, 

signifikant.  

 

 
Figur 5.1 Hur säker respondenterna var på att hissen kunde användas, uppdelat efter respektive scenario. I 

scenario 1 bestod utrymningslarmet av en ringklocka och i scenario 2 av ett talat utrymningsmeddelande. 

En fråga i den enkät som användes i scenario 2 med det talade utrymningsmeddelandet syftade 

till att undersöka vad respondenten mindes av meddelandet. Av de 22 personer som svarade på 

frågan mindes 18 personer att det talade utrymningsmeddelandet informerade om att hissarna i 

byggnaden gick att använda vid utrymning. Av dessa 18 personer valde 14 att utrymma via hiss. 

Av de fyra personer som inte mindes att det talade utrymningsmeddelandet upplyste om att 

hissarna kunde användas valde en person att gå mot hissarna. Personer som hör och minns att 

utrymningslarmet upplyser om att hissarna kan användas tenderar att utrymma via hiss, men 

sambandet är enligt test 1.E, Fisher’s exakta test med p-värdet 0.077, inte signifikant. 

 

Nio respondenter uppgav att de innan de medverkade i studien kände till att det finns hissar som 

kan användas vid utrymning. Enligt test 1.F, Fisher’s exakta test med p-värdet 1.000, finns det 

inget signifikant samband mellan tidigare vetskap om utrymningshissar och att välja hissen. 

5.1.1 Inverkande faktorer 

Deltagarna fick i enkäten besvara den öppna frågan Vad var avgörande vid ditt val av väg ut 

från byggnaden, dvs ditt val av utrymningsväg. Fritextsvaren har delats upp i kategorier, se 

Bilaga H – Fritextsvar från respondenter för mer information om uppdelningen. Slutresultatet 

presenteras i figur 5.2 och 5.3. Indelningen i kategorier medför att antalet respondenter i varje 

grupp blir få. På grund av det låga antalet görs endast observationer om vad det var som var 

avgörande i vägvalet och inga signifikanta skillnader kan därmed säkerställas. 

 

Det noteras i figur 5.2 att Vägledande markering anges mer frekvent i scenariot då 

utrymningslarmet bestod av en ringklocka. Figuren visar också att två personer uppgav att de 

gick mot hisshallen för att de trodde att det skulle finna en trappa där. Anledningen samma väg 

som jag kom in är vanligt förekommande i båda scenarierna. Ett flertal respondenter uppgav 

dessutom att det talade utrymningsmeddelandet påverkade dem att gå mot hissarna.  
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Figur 5.2 Respondenternas fritextsvar över vad som var avgörande i deras vägval, uppdelat mellan de som 

valde hiss i respektive scenario. I scenario 1 bestod utrymningslarmet av en ringklocka och i scenario 2 av ett 

talat utrymningsmeddelande. 

I figur 5.3 framgår det att den vägledande markeringen var en vanlig anledning till att 

respondenterna valde att gå mot trappan. En annan vanligt förekommande anledning till valet av 

utrymningsväg var motviljan att utrymma via hiss.  

 

 
Figur 5.3 Respondenternas fritextsvar över vad som var avgörande i deras vägval, uppdelat mellan de som 

valde trappa i respektive scenario. I scenario 1 bestod utrymningslarmet av en ringklocka och i scenario 2 av 

ett talat utrymningsmeddelande. 

Deltagarna fick dessutom besvara frågan om hur mycket ett givet påstående påverkade deras 

vägval. Exempelvis förekom påståendet mitt val av utrymningsväg påverkades mycket av att det 

var den första utrymningsvägen som jag såg. Det förekom olika påståenden beroende på vilket 

scenario respondenten deltog i och vilken utrymningsväg hen valde att gå till.  

 

I enkäten fick deltagaren ta ställning till varje påstående genom att med hjälp av en fyrgradig 

skala gradera påståendets inverkan mellan instämmer inte alls och instämmer helt. Vid 

redovisning av resultatet har svarsalternativen 1 och 2 ansetts innebära att respondenten inte 

håller med påståendet och svaren 3 och 4 att respondenten instämmer i att faktorn påverkade 
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deras vägval. Resultaten utifrån denna kategorisering redovisas i figur 5.4 och 5.5. En mer 

detaljerad redovisning av deltagarnas gradering görs i Bilaga G – Övriga resultat. 

Redovisningen av hur många deltagare som tyckte att respektive faktor påverkade deras vägval 

görs i procent för att möjliggöra jämförelse mellan diagrammen. Procentandelen är beräknad 

utifrån antalet respondenter som deltog i samma scenario och valde samma utrymningsväg.  

 

I figur 5.4 redovisas resultaten från de försökspersoner som valde att gå mot hissen i de två 

scenarierna. I figuren framgår det att anlände till våningsplanet med hissen var den faktor som 

påverkade flest av hissväljarna, oavsett scenario. I scenariot med det talade utrymnings-

meddelandet anser samtliga personer att det påverkade deras vägval. I figuren framgår det även 

att ett talat utrymningsmeddelande har relativt stor inverkan på vägvalet, cirka 70 procent av de 

tillfrågade ansåg att meddelandet påverkade deras val. Figur 5.4 visar att lika många deltagare 

angav att Talat utrymningsmeddelande och Första utrymningsvägen jag såg påverkade dem. En 

noggrannare analys utifrån den fyrgradiga skalan visade dock att det talade 

utrymningsmeddelandet tenderar att påverka deltagarna mer, det vill säga att meddelandet 

graderades med fler fyror (4).  

 

Enligt test 1.G kan det bland de som valde hiss inte påvisas någon statistiskt säkerställd skillnad 

mellan inverkande faktorer och scenario. De framtagna p-värdena togs fram med Mann-

Whitney’s test och anges inom parentes efter varje påverkande faktor, Vägledande markering 

(0.236), Första utrymningsvägen jag såg (0.462), Tryggheten var avgörande (0.085) och 

Anlände till våningsplanet med hissen (0.676). Det har inte gjorts något signifikanstest på det 

talade utrymningsmeddelandets påverkan eftersom endast en av grupperna hade möjlighet att 

lyssna på meddelandet.  

 

 
Figur 5.4 Respondenternas gradering av hur mycket olika faktorer inverkade vid deras vägval, uppdelat 

mellan de som valde hiss i respektive scenario. I scenario 1 bestod utrymningslarmet av en ringklocka och i 

scenario 2 av ett talat utrymningsmeddelande. 

Figur 5.5 visar hur stor inverkan de olika faktorerna hade på vägvalet hos personerna som valde 

att gå mot trappan. Det framgår i figuren att respondenterna bedömde att nästan samtliga 

faktorer inverkade på deras vägval. Test 1.H genomfördes med Mann-Whitney’s test och visade 

inte några relevanta statistiska skillnader mellan scenarierna.  

 

Vid jämförelse mellan figur 5.4 och 5.5 framgår det att de vägledande markeringarna hade en 

liten påverkan på de som valde att gå mot hissen och en större påverkan på de som valde att gå 

mot trappan. Enligt test 1.I, Mann-Whitney’s test med p-värdet 0.007, värderades skyltarna 

högre av de som valde trappan än de som valde att gå mot hissen. 
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Figur 5.5 Respondenternas gradering av hur mycket olika faktorer inverkade vid deras vägval, uppdelat 

mellan de som valde trappa i respektive scenario. I scenario 1 bestod utrymningslarmet av en ringklocka och i 

scenario 2 av ett talat utrymningsmeddelande. 

I enkäten fick deltagarna ange om de noterade den vägledande markeringen som hänvisade till 

deras valda utrymningsväg samt om de hade noterat den andra skylten. Totalt 27 personer 

noterade den vägledande markeringen som hänvisade till utrymningsvägen som de valde och 

nio personer noterade båda skyltarna. För ett mer detaljerat resultat, se Bilaga G – Övriga 

resultat. I studien framkom det att de vägledande markeringarna noterades i något mindre 

utsträckning då utrymningslarmet bestod av ett talat utrymningsmeddelande. Skillnaden mellan 

scenarierna är dock, enligt test 1.J och 1.K, inte signifikant. Test 1.J genomfördes med Pearson 


2
-test och det erhållna p-värdet är 0.369 medan test 1.K genomfördes med Fisher’s exakta test 

och det framtagna p-värdet är 0.495.  

5.1.2 Demografi 

16 av de 28 män och 13 av de 18 kvinnor som deltog i studien valde att gå mot hissen. Test 1.L, 

Pearson 
2
-test med p-värdet 0.301, visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan kön 

och val av utrymningsväg.  

 

Av studiens deltagare angav 16 stycken att de använder hiss minst en gång i veckan och av 

dessa valde 15 personer att utrymma via hiss. Enligt test 1.M, Pearson 
2
-test med p-värdet 

0.002, finns det en signifikant skillnad mellan hur ofta människor åker hiss och deras val av 

utrymningsväg. Människor som åker hiss ofta i sin vardag väljer oftare att utrymma mot hiss.  

 

Test 1.N visar att det inte finns något signifikant samband mellan kön och inverkande faktorer 

på valet av utrymningsväg. Test 1.N genomfördes med Mann-Whitney’s test och de erhållna p-

värdena anges inom parentes, Vägledande markering (0.322), Första utrymningsvägen jag såg 

(0.670), Tryggheten var avgörande (0.114) och Tidigare lärdomar (0.350), Anlände till 

våningsplanet med hissen (0.737) och Talat utrymningsmeddelande (0.948). Kvinnor och män 

tenderar att skatta de påverkande faktorerna mycket likt.  

5.2 Risker och trygghet förknippade med utrymningsväg 

Nedan presenteras hur trygg deltagarna tyckte att respektive utrymningsväg var samt vilka 

risker som deltagarna förknippar med utrymningstrappa och utrymningshiss 

5.2.1 Trygghet 

I enkäten fick studiens deltagare med hjälp av en fyrgradig skala gradera hur trygg de bedömde 

att den utrymningsväg de valt var. En fyra (4) på skalan innebär att utrymningsvägen upplevdes 

som trygg och en etta (1) som otrygg. Resultatet illustreras med en boxplot, se figur 5.6. 
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I figuren framgår det att deltagarna som valde trappa upplevde sin utrymningsväg som trygg. 

Bland de som valde hiss finns det en större spridning i bedömningen av utrymningsvägens 

trygghet.  

 

Uppfattningen av hur trygg utrymningsvägen som deltagarna valde i försöket var, skilde sig åt 

mellan de som valde trappa och de som valde hiss. De som valde trappa i försöket uppfattade 

sin utrymningsväg som tryggare jämfört med de som valde hiss. Skillnaden är statistiskt 

säkerställd enligt test 2.A, Mann-Whitney’s test med p-värdet 0.000. 

 

 
Figur 5.6 Respondenternas gradering över hur trygg de anser att deras valda utrymningsväg är. 

Figur 5.7 visar hur trygg de som valde hiss i de två scenarierna anser att deras utrymningsväg 

var. Deltagarna i scenariot med det talade utrymningsmeddelandet graderar hissen som något 

tryggare än vad respondenterna i scenariot med ringklockan gör men skillnaden är enligt test 

2.B, Mann-Whitney’s test med p-värdet 0.351, inte signifikant.   

 
Figur 5.7 Hissväljarnas skattning av utrymningsvägens trygghet, scenario 1 och 2. I scenario 1 bestod 

utrymningslarmet av en ringklocka och i scenario 2 av ett talat utrymningsmeddelande. 

Deltagarna fick i bakgrundsavsnittet i utrymningsenkäten svara på hur trygga de generellt 

uppfattar utrymningstrappa och utrymningshiss efter att ha tagit del av en kort beskrivning av 

begreppet utrymningshiss. Studiens deltagare fick med hjälp av en fyrgradig skala gradera sin 

uppfattning av de båda utrymningsvägarnas trygghet. Skalan delas även här in i två kategorier 

där ett (1) och två (2) tolkas som otrygg och tre (3) och fyra (4) tolkas som trygg. I figur 5.8 

framgår det att samtliga personer som svarade på frågan uppfattar utrymningstrappa som ett 

tryggt alternativ och att de flesta uppfattade utrymningshiss som ett otryggt alternativ.  
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Deltagarna gavs möjlighet att kommentera graderingarna och samtliga anledningar ses i Bilaga 

H – Fritextsvar från respondenter. De vanligaste kommentarerna till varför utrymningshiss 

ansågs vara otrygg var bristen på kontroll, tidigare lärdomar om att inte använda hiss och 

bristfällig information om hur en utrymningshiss fungerar. Generellt ansåg även flera av 

deltagarna att det är otryggt med en utrymningsväg som är maskinell och därmed beroende av 

el, vilket medför en risk att fastna i hissen. Utrymningstrappan uppfattades analogt som trygg 

eftersom de kan bibehålla kontrollen över sin utrymning samt att trappan inte är beroende av el. 

Ett flertal deltagare nämnde även att de hade fått lära sig att de skulle använda trappan vid 

utrymning. 

 

 
Figur 5.8 Respondenternas bedömning av hur trygga utrymningsvägar hiss och trappa generellt är. 

5.2.2 Risker 

Respondenterna fick svara på frågan om vilken risk de uppfattade som störst med att använda 

utrymningshiss respektive utrymningstrappa i en utrymningssituation. Figur 5.9 och 5.10 visar 

vilka risker deltagarna förknippade med att använda dessa två utrymningsvägar. I figur 5.9 

framgår det att risken fastna i hissen är den risk som de flesta respondenter ser som störst.  

 

 
Figur 5.9 Risker som respondenterna förknippade med hissutrymning. 
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Vid trapputrymning är de två största upplevda riskerna hos respondenterna att lågor och rök ska 

komma in i trapphuset samt köbildning, se figur 5.10.  

 

 
Figur 5.10 Risker som respondenterna förknippade med trapputrymning. 

5.2.3 Demografi 

Figur 5.11 nedan visar hur män och kvinnor bedömer tryggheten hos den utrymningsväg de 

valde i försöket. Av de som valde att gå mot trappan är det, enligt test 2.C, Mann-Whitney’s test 

med p-värdet 0.026, en signifikant skillnad i resultatet mellan könen. Av de som valde hissen 

som utrymningsväg tenderar männen att uppfatta sitt val av utrymningsväg som tryggare än 

kvinnorna men denna skillnad är enligt test 2.D, Mann-Whitney’s test med p-värdet 0.114, inte 

signifikant. 
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Figur 5.11 Hur trygg de manliga respektive kvinnliga deltagarna anser att deras valda utrymningsväg är. Figuren 

till vänster visar de som valde trappa och den högra figuren visar de som valde hiss 
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5.3 Känsloskattning 

I syftet med studien ingick det att undersöka vilket känslomässigt stadie deltagarna befann sig i 

vid vägvalet. Deltagarna gjorde en känsloskattning, där grad av aktivering, uppmärksamhet, 

värdering och kontroll kunde utläsas och dess resultat redovisas nedan. Resultatet redovisas mer 

detaljerat i Bilaga G – Övriga resultat. 

 

Utrymningslarm 

Test 3.A visar att deltagarna i scenariot med det talade utrymningsmeddelandet skattar 

värdering högre än deltagarna i scenariot med ringklockan. Det innebär att deltagarna som hörde 

det talade utrymningsmeddelandet kände sig mer positiva i samband med valet av 

utrymningsväg. Test 3.A visar också att typen av larm inte påverkar den upplevda känslan av 

kontroll. Test 3.A genomfördes med Mann-Whitney’s test och de erhållna p-värdena anges 

inom parentes, Aktivering (0.558), Uppmärksamhet (0.186), Värdering (0.032) och Kontroll 

(0.465). 

 

Utrymningsväg 

Enligt test 3.B skiljer sig inte resultatet signifikant mellan de som valde att utrymma via trappa 

och de som valde hiss. Testet indikerar dock att graden av uppmärksamhet är högre bland de 

som valde trappa. Test 3.B genomfördes med Mann-Whitney’s test och de framtagna p-värdena 

anges inom parentes, Aktivering (0.972), Uppmärksamhet (0.056), Värdering (0.211) och 

Kontroll (0.240). 

 

Demografi 

Det finns enligt test 3.C inga signifikanta skillnader mellan mäns och kvinnors känslomässiga 

stadie vid utrymningen. Resultatet visar dock en tendens att män tenderar att uppleva en högre 

grad av kontroll än kvinnor. Test 3.C genomfördes med Mann-Whitney’s test och de erhållna p-

värdena anges inom parentes, Aktivering (0.564), Uppmärksamhet (0.862), Värdering (1.000) 

och Kontroll (0.066). 
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6 Analys 
I följande kapitel jämförs de resultat som redovisas i kapitel 5 Resultat med resultat som 

erhållits i tidigare studier. För att läsaren lättare ska kunna följa analysen följer den samma 

struktur som resultaten. 

6.1 Val av utrymningsväg  

Studiens resultat visar att deltagarnas val av utrymningsväg inte var beroende av vilket scenario 

de medverkade i, det vill säga om utrymningslarmet utgjordes av ringklocka eller ett talat 

utrymningsmeddelande som upplyser om att hissen går att använda. Utrymningslarmet tycks 

således inte öka andelen som väljer att utrymma via hiss.  

 

Personerna som deltog i scenario 2, talat utrymningsmeddelande, uppfattade dock i större 

utsträckning att hissen kunde användas vid utrymning. Dessa människor var dessutom mer säkra 

på att hissen gick att använda än vad personerna i scenario 1, ringklocka, var. Det talade 

utrymningsmeddelandet leder således till en ökad medvetenhet om att hissarna kan användas 

även om andelen som väljer att utrymma med hiss inte påverkas av meddelandet.  

 

Studiens resultat visar också att det finns en trend mellan att minnas att det talade 

utrymningsmeddelandet angav att hissarna kunde användas vid utrymning och val av 

utrymningsväg, men att denna skillnad inte är signifikant. Den ena urvalsgruppen, de som inte 

mindes att meddelandet upplyste om att hissarna kunde användas, bestod dock endast av fyra 

personer. Underlaget gör att det är svårt att påvisa en signifikans i resultatet. Det potentiella 

sambandet motiverar en närmare utredning av hur meddelandet ska utformas för att öka chansen 

att deltagarna ska höra och minnas att hissen kan användas. 

 

Resultatet indikerar att den information som ges i det talade utrymningsmeddelandet behöver 

kompletteras med ytterligare information för att människors initiala beslutsfattande ska ändras.  

6.1.1 Jämförelse med andra undersökningsmetoder 

Totalt valde 29 av de 46 deltagarna att utrymma via hiss vilket motsvarar 63 procent. Det har 

tidigare tagits fram samband, av Heyes och Spearpoint (2012) och Andersson och Jönsson 

(2011), mellan våningsplan och andel som väljer att utrymma med hiss. Enligt de framtagna 

sambanden skulle andelen som väljer att utrymma via hiss från nionde våningsplanet vara 

mellan 8,6 och 15,6 procent. Det har även gjorts fler studier om människors val mellan 

utrymningshiss och utrymningstrappa. I en studie valde cirka 50 procent att gå mot hissen 

(Heyes & Spearpoint, 2012) och i en annan studie var andelen cirka 33 procent (Kinsey et al. 

2012). Dessa två resultat gällde generellt och är inte framtagna för något specifikt våningsplan. 

 

I studien där 50 procent valde att gå mot hissen baserades på utrymningsförsök där deltagarna 

hade förvarnats om att en utrymning skulle ske (Heyes & Spearpoint, 2012). Studien har således 

vissa likheter med undersökningsmetoden som tillämpas i den här studien, de baseras båda på 

försök, de utrymmande har förvarnats om vad som kommer att ske och resultaten är också i 

samma storleksordning. De andra studiernas undersökningsmetod och resultat avviker mer från 

den här studien. Detta tyder på att andelen som väljer att utrymma via hiss är beroende av vilken 

undersökningsmetod som används. 

 

Skillnaden mellan de teoretiska sambanden och studiens resultat kan delvis bero på att 

undersökningsmetoden skiljer sig åt mellan studierna. I studier som baseras på hypotetisk 

scenarioanalys har deltagarna fått fullständig information om vilka utrymningsvägar som finns 

att tillgå innan de fattar ett beslut om utrymningsväg. I den här studien saknar deltagarna 

däremot fullständig information om vilka utrymningsvägar som finns tillgängliga. Det är troligt 

att fler hade valt trappan i försöken om de hade fått information om att det fanns en trappa och 

dess placering, eftersom kända utrymningsvägar, enligt Benthorn och Frantzich (1996), föredras 
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före okända. Det kan dock antas att besökare i obekanta miljöer, exempelvis hotellbesökare, inte 

har fullständig information utan att majoriteten endast känner till den vägen som de kom in.  

 

Ytterligare en aspekt som skiljer mellan denna studie och en hypotetisk scenarioanalys är att 

deltagarna i den här studien inte kunde omvärdera sitt beslut om vägval. I en teoretisk studie kan 

deltagarna tänka över sitt beslut i lugn och ro och har möjlighet att ändra sitt val. I denna studie 

har alla människor som gick till hisshallen klassats som hissväljare, oavsett om de hade för 

avsikt att utrymma med hissen eller inte, eftersom studien endast fokuseras på det initiala 

vägvalet. I en teoretisk studie där deltagaren ställs inför alternativet att utrymma via trappa eller 

hiss gör deltagaren ett mer medvetet vägval. I denna studie gick totalt sju personer mot 

hisshallen trots att de inte var medvetna om att hissen gick att använda vid utrymning. Huruvida 

dessa personer hade valt att fullfölja en hissutrymning eller inte är osäkert och kan vara en 

bidragande faktor till att resultatet inte är mer likt tidigare forskning. 

 

I denna studie förekom det vissa stressande faktorer som också finns i en verklig 

utrymningssituation. I studien behövde exempelvis deltagarna fatta beslut under tiden som 

utrymningslarmet ljöd. Deltagare i en hypotetisk scenarioanalys kan fatta beslut under lugnare 

förutsättningar, vilket troligtvis inte är lika representativt för ett verkligt utrymningsförlopp.  

6.1.2 Inverkande faktorer 

Nedan analyseras vilken inverkan olika faktorer har haft på deltagarnas val av utrymningsväg. 

Materialet utgörs främst av respondenternas fritextsvar där de angav avgörande faktorer samt 

deltagarnas graderingar av hur mycket olika faktorer påverkade vägvalet. 

 

Talat utrymningsmeddelande 

Deltagarnas svar visar att det talade utrymningsmeddelandet är en av de faktorer som påverkade 

individerna som valde hiss. Det framkom både när deltagarna i fritext skulle ange anledningen 

till deras vägval samt när de fick gradera olika påståenden om vad som påverkade deras vägval. 

Det fanns dock en faktor, Samma väg som jag kom in, som tydligt framträdde som mer 

avgörande vid vägvalet. Av de i scenario 2, talat utrymningsmeddelande, som valde att gå mot 

hissen angavs detta svar dubbelt så många gånger som Talat utrymningsmeddelande. 

 

Samma väg som jag kom in 

I figur 5.2 framgår det tydligt att den vanligaste anledningen till att deltagarna valde att gå mot 

hisshallen var att det var den vägen som de kom in, vilket innebär att vägen var bekant för 

deltagarna. Även figur 5.4 belyser denna faktors starka inverkan på vägvalet, där det framgår att 

samtliga hissväljare i scenariot med det talade utrymningsmeddelandet angav att faktorn 

påverkade vägvalet. Detta är något som stämmer överens med tidigare forskning av bland annat 

Kobes et al. (2010), som konstaterat att människor tenderar att utrymma åt samma håll som de 

kom in. Det har också tidigare framkommit att människor tenderar att använda hiss vid 

utrymning, även om hissen inte är avsedd för det, i byggnader där hiss i normala fall är det 

standardmässiga transportmedlet (Walldén, 2012). 

 

Vägen som deltagarna kom in var oavsett typ av utrymningslarm en starkt bidragande faktor till 

vägvalet. Det kan vara en av anledningarna till att andelarna som valde att utrymma med hiss 

var snarlika i de båda scenarierna. För att utesluta påverkan av vilken väg de kom in skulle 

försöket kunna utformas så att hälften av deltagarna anlände till våningsplanet via hiss och 

resterande anlände via trappa. Ett sådant försök hade dock inte blivit lika realistiskt eftersom 

människor oftast transporterar sig med hiss i höga byggnader.  

 

Slumpmässigt val 

I figur 5.4 och 5.5 framgår det att en majoritet av deltagarna angav att en av de påverkande 

faktorerna i deras val av utrymningsväg var Första utrymningsvägen jag såg, vilket kan tolkas 

som att valet delvis gjordes slumpmässigt. Denna faktor ansågs ha lika stor inverkan oavsett 

scenario, med andra ord tycks inte det talade utrymningsmeddelandet minska den slumpmässiga 
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delen i beslutet. Enligt Bukowski (2009) behöver människor förses med tillräcklig information 

för att kunna fatta medvetna val i en utrymningssituation. Slumpens inverkan på vägvalet skulle 

kunna minskas genom att människor förses med mer information.  

 

Vägledande markering 

Drygt hälften av deltagarna noterade den vägledande markering som hänvisade till den 

utrymningsväg de valde. Det skiljer sig mot tidigare forskning som har kommit fram till att 

människor generellt inte noterar de vägledande markeringarna vid utrymning (Kobes et al. 

2010). En förklaring till skillnaden mellan studiens resultat och tidigare forskning kan vara att 

människor som är medvetna om att de medverkar i en utrymningsstudie kan förväntas vara mer 

observanta på utrymningsrelaterade objekt i sin omgivning. Vägledande markeringar noterades i 

mindre utsträckning i scenariot med det talade utrymningsmeddelandet, men skillnaden mellan 

scenarierna är inte signifikant. En potentiell förklaring till minskningen i det andra scenariot är 

att meddelandet flyttar människors fokus från omgivningen till att lyssna på instruktionerna men 

det behöver utredas i vidare studier.  

 

De vägledande markeringarna var den faktor som hade minst påverkan på deltagarna som gick 

mot hissen. Skyltarna har, enligt studier av Kobes et al. (2010), en liten påverkan vid 

människors val av utrymningsväg. De som valde att utrymma via trappa tyckte att ett flertal 

faktorer var betydande för vägvalet, däribland den vägledande markeringen som hänvisade mot 

trappan. I studien har skyltarna värderats högre av de som valde trappa än de som valde hiss. En 

anledning till skillnaden mellan de två grupperna kan vara att samtliga deltagare anlände till 

våningsplanet med hissen och att de därmed visste var hissarna låg, vilket rimligtvis minskar 

behovet av att söka information via skyltar. De som utrymde via trappa var däremot tvungna att 

aktivt söka upp en ny utrymningsväg. Resultatet tyder på att de vägledande markeringarna har 

mer betydelse när personen som utrymmer aktivt väljer att leta upp en obekant utrymningsväg. 

 

Övrigt 

Sime (1985) har i sin studie visat att människor oftast väljer att utrymma via den närmaste 

utrymningsvägen. Några deltagare angav att de valde hissen på grund av att det var den 

närmaste utrymningsvägen, trots att avståndet från startpunkten till de båda utrymningsvägarna i 

själva verket var lika långt. Missuppfattningen kan ha sin förklaring i att samtliga deltagare bara 

hade använt en av de båda utrymningsvägarna tidigare. Vid jämförelse mellan att gå till en 

redan känd utrymningsväg eller att leta upp en okänd skulle den kända kunna uppfattas som den 

närmaste vägen ut.  

 

Ett fåtal personer som gick mot hisshallen uppgav att de i själva verket letade efter en 

utrymningstrappa. Det är osäkert huruvida dessa personer skulle valt att använda hissen när de 

insåg att det inte fanns någon trappa vid hissarna. Det är något som inte berör det initiala 

beslutsfattandet, utan det skulle istället kunna klargöras i annan typ av studie där hela 

utrymningsförloppet studeras. 

6.1.3 Demografi 

I denna studie valde kvinnor hiss i något större utsträckning än vad männen gjorde men 

sambandet är inte signifikant. Sambandet mellan kön och val av utrymningsväg har tidigare 

undersökts av bland annat Kinsey et al. (2012) och Andersson och Jönsson (2011) som inte 

heller har funnit någon signifikant skillnad. 

 

När materialet delades in efter hur ofta deltagarna använder hiss i sin vardag framkom det att det 

fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan att åka hiss ofta och att välja hissen som 

utrymningsväg. Det kan kopplas till Enanders (2006) påstående – att erfarenhet påverkar 

människors riskuppfattning. Resultatet indikerar att benägenheten att utrymma med hiss 

sannolikt varierar mellan olika länder och regioner, gamla och unga och beroende på 

hälsostatus, eftersom det är faktorer som skulle kunna påverka människors vana av att åka hiss.  
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Det kan också förmodas att benägenheten att använda utrymningshiss är högre i byggnader där 

samma människor dagligen använder hissen, exempelvis kontorsverksamhet eller bostäder. I 

byggnader med många tillfälliga besökare, exempelvis hotell, kan erfarenheten av 

hissanvändning antas variera mer, vilket kan leda till att färre väljer att använda hiss i en 

utrymningssituation. Det har dock i en studie av Andersson och Jönsson (2011) visats att det 

inte finns några statistiska skillnader i människors benägenhet att använda hiss i bostäder, 

kontorsverksamheter och hotell.  

 

I resultatet framgår det att det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan inverkande 

faktorer och olika kön.  

6.2 Risker och trygghet förknippade med utrymningsväg 

Nedan följer en analys kring vilka risker och vilken trygghetsnivå deltagarna förknippade med 

utrymningshiss och utrymningstrappa. 

6.2.1 Trygghet 

Vid en jämförelse mellan de som valde hiss i de två scenarierna framkom det att det talade 

utrymningsmeddelandet inte påverkade hur trygg deltagarna uppfattade utrymningsvägen de 

valde. Ett talat utrymningsmeddelande tenderade att öka trygghetskänslan hos de som valde 

hiss, men sambandet är inte signifikant. 

 

Det framkom i studien att utrymningshiss uppfattas som mindre tryggt än utrymningstrappa, 

både när respondenterna fick gradera utrymningsvägen som de valde i försöket och när de fick 

gradera sin generella uppfattning om utrymningshiss och utrymningstrappa. Resultatet visar 

tydligt att deltagarna som valde trappan som utrymningsväg i försöket bedömer sin 

utrymningsväg som tryggare än de som valde hiss. Tre fjärdedelar av samtliga deltagare uppgav 

i den generellt ställda frågan att de uppfattar utrymningshiss som ett otryggt alternativ vid 

utrymning. Flera deltagare angav i samband med denna bedömning att tidigare lärdomar om att 

inte använda hiss vid utrymning påverkar deras uppfattning om hissen och det var den mest 

frekventa motiveringen till att hissen uppfattades som otrygg. Lärdomar om att inte använda 

hiss vid utrymning angavs dessutom som en betydande faktor bland de som valde trappa i 

försöket, se figur 5.5. Betydelsen av det sedan länge inlärda beteendet är något som även tas upp 

i andra studier, bland annat av Heyes och Spearpoint (2012). Resultatet tyder på att lärdomars 

inflytande på vägvalet behöver beaktas vid dimensionering av utrymningshissar. Det kan 

exempelvis behövas mer information om vad som skiljer hissarna som inte ska användas vid 

brand från de som kan användas. 

 

Flera människor i studien belyste, i enlighet med Bukowski (2009), att det finns ett behov av 

tydlig information om utrymningshissar. Ett flertal deltagare förklarade sin bristande tillit till 

utrymningshissar med att de saknade information om hissarna. De ville bland annat veta hur de 

fungerar och vad det är som gör utrymningshissar säkrare än vanliga hissar. Informationen 

skulle kunna utgå från de risker som upplevs som störst, exempelvis att fastna i hissen, och 

förklara på vilket sätt utrymningshissen är utformad för att inte fastna.  

 

Flera deltagare ansåg även att en anledning till att utrymningshiss uppfattades som otrygg var 

att de upplevde att de inte själva hade kontroll över situationen. Känslan av kontroll belystes 

dessutom som en av de största fördelarna med att utrymma via trappa. Situationer där 

människor upplever en brist på kontroll uppskattas generellt som mer riskfyllda, enligt van 

Dongen et al. (2013). Enander (2006) menar att en persons uppfattning av en risk beror av hur 

kontrollerbar/påverkningsbar samt hur klar/begriplig situationen är. Information kan öka 

klarheten i situationen, men kontrollerbarheten är troligtvis svårare att påverka eftersom det är 

ofrånkomligt att en utrymningshiss är beroende av teknik som användaren inte kan styra över. 
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6.2.2 Risker 

Deltagarna fick i enkäten uppge vilken risk de uppfattade som störst vid hissutrymning och de 

fick bara ange en risk. 84 procent av dem upplevde Att fastna i hissen som den största risken 

och även i den öppna frågan som rörde varför utrymningshiss uppfattades som otryggt var detta 

svar vanligt förekommande. Det stämmer relativt väl överens med en tidigare genomförd studie 

av Andersson och Jönsson (2011) där 70 procent av deltagarna uppgav samma svar. Det näst 

vanligaste svaret i båda studierna var Köbildning. 

 

Deltagarna fick ange den risk de upplevde som störst med utrymning via trappa. Det vanligaste 

svaret var Att lågor och rök ska komma in i trapphuset tätt följt av Köbildning. Andersson och 

Jönsson (2011) har i sin studie undersökt vilka risker människor förknippar med 

utrymningstrappa och även där uppgavs de två ovan nämnda riskerna som störst. Samtliga 

deltagare ansåg att utrymningstrappa är en trygg utrymningsväg och det förekom generellt få 

negativa kommentarer i fritextsvaren. Det tyder på att riskerna som förknippas med 

utrymningstrappa är små men vid rangordning av riskerna bedöms de två ovan nämnda riskerna 

som störst. 

6.2.3 Demografi 

Det framkom vid graderingen av den utrymningsväg deltagarna valde att männen uppfattade 

utrymningsvägarna som tryggare. Samtliga deltagare som valde trappan uppfattade 

utrymningsvägen som trygg men de manliga deltagarna skattade den högre och deras 

uppfattning skilde sig signifikant från kvinnornas. Resultatet visar att männen som valde hissen 

tenderar att uppfatta den som tryggare än motsvarande kvinnor men skillnaden är inte statistiskt 

säkerställd.   

 

Studiens resultat, att männen upplever en större grad av trygghet, stämmer överens med 

litteratur kring sambandet mellan riskperception och kön. Enligt Enander och Johansson (2002) 

känner sig män generellt mer bekväma i nya situationer. Kvinnor skattar också risker högre än 

män, enligt Enander (2006) och Wester-Herber och Warg (2002). Det kan vara en förklaring till 

att kvinnorna i studien skattar utrymningsvägarna som mindre trygga. Enligt tidigare 

undersökningar tenderar män också att ha högre tilltro till teknologi (Wester-Herber & Warg, 

2002), vilket kan vara en förklaring till varför männen uppfattar hissen som tryggare än 

kvinnorna.  

6.3 Känsloskattning 

Resultatet visar att det talade utrymningsmeddelandet gjorde att deltagarna skattade sina känslor 

som mer positiva i samband med valet av utrymningsväg.  

 

I resultatet framkom det också att de deltagare som valde att utrymma via trappa tenderade att 

ange en högre grad av uppmärksamhet än de som utrymde via hiss. Tendensen kan bero på att 

de som valde trappa aktivt behövde söka efter en obekant utrymningsväg. Det kan förmodas att 

de som medvetet valde att leta efter en obekant utrymningsväg blir mer uppmärksamma. De 

som gick tillbaka den väg som de kom in behövde troligtvis inte använda syn och hörsel i 

samma utsträckning och behövde därmed inte vara lika uppmärksamma.  

 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan hur männen och kvinnorna skattade sina känslor. 

Det kunde dock utläsas att männen upplevde en högre grad av kontroll än kvinnorna. 

Kontrollerbarhet är, som nämnts tidigare, en betydande faktor för hur människor uppfattar risker 

(Enander, 2006). Tendensen stöttas av litteratur kring hur riskmedvetenhet skiljer sig åt mellan 

män och kvinnor, vilket diskuteras i Demografi 7.2.3 ovan. 
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7 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras studiens avgränsningar samt vilka potentiella osäkerheter och 

fördelar som finns i undersökningsmetoden, utformningen av enkäterna, försöken, resultatet och 

tolkningen av resultatet.  

7.1 Undersökningsmetod 

I denna studie har data samlats in genom laboratorieförsök samt enkäter. En fördel med att 

använda laboratorieförsök som metod är att försöksansvariga har fullständig kontroll över 

experimentet och dess miljö. I den aktuella studien kunde miljön exempelvis kontrolleras så att 

deltagarna inte var i kontakt med andra människor under beslutsprocessen. 

 

Ännu en fördel med att studien baserades på laboratorieförsök var att försöket kunde avbrytas 

direkt efter att deltagaren gjort sitt vägval och det var därmed lättare att undersöka hur personen 

resonerade och kände i samband med beslutsfattandet. 

 

En nackdel med laboratorieförsök är att människor är medvetna om att de deltar i ett försök. Det 

går inte att utesluta att deras beteende skulle kunna vara annorlunda om de befinner sig i en 

verklig utrymningssituation. För att göra ett laboratorieförsök mer verklighetstroget skulle 

exempelvis rök, värme eller andra potentiellt stressande faktorer kunna adderas.  

 

Enkäterna som användes i studien fylldes i självständigt och enskilt vilket innebär att risken att 

svaren skulle ha präglats av någon annans åsikter bedöms vara liten. I enkätundersökningar har 

respondenterna dessutom möjlighet att tänka igenom sina svar innan de skriver ner dem. Detta 

anses vara både en för- och nackdel. En fördel med att respondenterna får tid för reflektion är 

svaren kan vara mer genomtänka. En nackdel med att de får tid att tänka över frågorna och sina 

svar är att svaren kanske inte präglas av vad de tänker på i just den stunden. Ytterligare 

nackdelar med att använda enkäter som verktyg vid insamling av data är att enkätfrågorna är 

låsta, att respondenterna inte kan svara på följdfrågor och att det finns en möjlighet att 

respondenterna endast fyller i svar för att snabbt bli klara. De skulle kunna fylla i svar som de i 

ett senare skede inte behöver stå för. 

7.2 Utformning av enkät 

Pilotstudien genomfördes med en urvalsgrupp med homogen demografi. Samtliga deltagare var 

studenter i 20-årsåldern och majoriteten av dem läser på brand- eller riskingenjörsprogrammet. 

Det förmodades och konstaterades senare att de med förkunskaper inom brand- och riskämnena 

accepterade och ifrågasatte liknande formuleringar och frågor. Andra åsikter framkom när 

människor utan förkunskaper deltog i studien. Brand- och riskingenjörsstudenterna ingick därför 

enbart i studiens första skede och övriga deltagare fick en mer betydande roll i slutet.  

 

Pilotstudien utgjorde en bra granskning av enkäten då felformuleringar och otydligheter 

uppmärksammades. Ett fåtal svagheter i enkäten framkom dock först under försöken eller 

analysen. Det hade exempelvis varit intressant att undersöka om försökets deltagare någon gång 

tvekade eller ändrade sitt val av utrymningsväg och i så fall av vilken anledning. Det fanns en 

fråga i enkäten, Var det svårt att välja utrymningsväg, vars syfte var att fånga upp om 

deltagarna tvekade i sitt beslut. Frågan visade sig senare inte uppfylla sitt syfte och svaren 

kunde därför inte användas.  

 

En annan fråga som inte användes i studien var en där deltagarna skulle rangordna olika faktorer 

efter vilken som var mest betydelsefull, näst mest betydelsefull och så vidare. Deltagarna var 

således tvungna att rangordna de olika faktorerna även om flera faktorer hade haft samma 

inverkan vid vägvalet. Personen hade därmed inte möjlighet att likställa alternativen, vilket är 

anledningen till att resultatet inte används i studien. 
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Utifrån resultaten från fförsöken kunde det inte fastställas hur många av deltagarna som kunde 

tänka sig att fullfölja utrymningen via den valda utrymningsvägen. Även om fokus i studien är 

att studera det initiala vägvalet skulle det varit intressant att lägga till en fråga som berör den 

fortsatta utrymningen. Vissa av deltagarna som valde att gå mot hissen visste inte att det endast 

fanns hissar där. Det hade varit intressant att undersöka hur många av personerna som skulle 

valt att fullfölja en hissutrymning. 

 

Utrymningsenkäten bestod till stor del av slutna frågor vilket innebär att deltagarens 

svarsalternativ var begränsade. Deltagaren hade i de flesta fall möjlighet att formulera ett 

svarsalternativ, men det finns en risk att deltagarens svar påverkades av de på förhand angivna 

alternativen. Fördelen med att använda slutna frågor är att det underlättar vid genomförandet av 

statistiska tester samt analys av insamlad data. 

7.3 Försöksuppställning  

Det finns ett flertal sätt att informera människor om att hissarna i en byggnad kan användas vid 

utrymning. I denna studie har samtliga deltagare fått information om utrymningshissarna via 

vägledande markering och deltagarna i det ena scenariot fick också kännedom om hissarna via 

det talade utrymningsmeddelandet. Om deltagarna hade försetts med mer information, 

exempelvis muntlig information eller skriftlig information i anslutning till hissarna skulle 

eventuellt ett annat resultat ha erhållits. Mer information skulle exempelvis kunna öka 

deltagarnas känsla av trygghet och benägenhet att använda hissen i en utrymningssituation. 

Mängden information som finns tillgänglig för deltagarna i försöket har baserats på befintliga 

förutsättningar på ett hotell i Stockholm som har hissar som en del av utrymningsstrategin. På 

hotellet ges information om hissarnas användning via vägledande markeringar och ett talat 

utrymningsmeddelande, vilket överensstämmer med studiens informationssätt.  

 

Deltagarna fick strax efter ankomsten till våningsplanet möjlighet att orientera sig i lokalen, 

vilket skedde genom en organiserad rundvandring. Syftet med rundvandringen var att deltagarna 

skulle ges möjlighet att skaffa sig en översiktlig uppfattning om lokalen och dess planlösning. 

Detta ansågs motsvara en realistisk utgångspunkt för en tillfällig besökare. Vissa människor har 

som vana att undersöka utrymningsvägarna när de befinner sig i en ny miljö medan en del inte 

noterar lokalens utrymningsmöjligheter.  

 

Utseendet och planlösningen i en lokal som används för utrymningsförsök påverkar sannolikt 

studiens resultat i någon utsträckning. Den lokal som användes vid försöken i denna studie hade 

vissa fördelar, exempelvis att avståndet från startpunkten till trapp- respektive hisshallen var 

lika långt och att båda utrymningsvägarna kunde nås via en glasad dörr.  

 

I studien uppgav ett flertal att en av anledningarna till att de gick mot hisshallen var att det var 

den vägen de kom in. Den faktorn hade kunnat elimineras genom att utföra försöken i en 

byggnad där hissarna och trapporna ligger i anslutning till varandra. En positiv aspekt med 

utrymningshissar, ur ett dimensioneringsperspektiv, är att de under vissa förutsättningar kan 

ersätta ett trapphus och det kan därför antas att utrymningshissar inte alltid placeras i anslutning 

till ett trapphus.  

 

I studien har deltagarnas initiala vägval studerats och försöken avbröts när deltagaren kom fram 

till någon av de två utrymningsvägarna. Andra resultat hade sannolikt erhållits om det slutgiltiga 

vägvalet hade studerats och deltagarna inte hade stoppats utan hade haft möjlighet att ändra sitt 

beslut. I en sådan studie hade försöket exempelvis kunnat avbrytas först när deltagaren hade 

utrymt byggnaden. Det hade dock då varit svårare att studera beslutsfattandet i detalj eftersom 

längre tid hade passerat från att beslutet av utrymningsväg fattades och att enkäterna fylldes i.  
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Det ursprungliga talade utrymningsmeddelandet som användes i studien var en kopia av 

meddelandet som används på hotellet i Stockholm. Meddelandet påbörjades med ljudsignaler 

för att påkalla uppmärksamhet, men eftersom deltagarna var medvetna om att ett larm skulle 

ljuda var de redo att påbörja en utrymning och reste sig därför redan vid första signalen. Det 

innebar att deltagarna inte hann höra frasen i denna byggnad kan hissarna användas för 

utrymning innan de hade gjort sitt vägval. Efter att två utrymningsförsök hade genomförts togs 

ett beslut att klippa bort uppmärksamhetssignalen för att ge deltagarna en möjlighet att uppfatta 

vad som sägs i meddelandet. För studiens syfte är det angeläget att deltagarna hade möjlighet att 

höra att hissarna kunde användas vid utrymning. Huruvida de valde att ta till sig budskapet i 

meddelandet var dock upp till deltagarna själva. Samtliga deltagare hade fått muntlig 

information om att ett utrymningslarm skulle starta, vilket kan anses ersätta en 

uppmärksamhetssignal. Modifieringen av larmet bedöms därför inte ha haft någon inverkan på 

slutresultatet.  

 

Ett talat utrymningsmeddelande kan utformas på olika sätt och utformningen påverkar troligtvis 

deltagarnas beslutsfattande. Det ingår dock inte i studiens syfte att jämföra vilken inverkan olika 

talade utrymningsmeddelanden har och eftersom informationen i övrigt baseras på 

förutsättningarna i en befintlig byggnad togs beslutet att använda det befintliga meddelandet.  

 

En majoritet av deltagarna som medverkade i scenariot med det talade utrymningsmeddelandet 

mindes att meddelandet upplyste om att hissarna kunde användas vid utrymning. Det är dock 

inte fastställt hur många av dem som hann höra upplysningen om hissarna innan de gjorde sitt 

val av utrymningsväg. I enkätundersökningen framkom det emellertid att flera personer angav, 

både i fritextsvaren och vid graderingen av påverkande faktorer, att det talade 

utrymningsmeddelandet hade påverkat deras beslut. Det kan ses som en indikation om att flera 

deltagare hörde att hissarna kunde användas innan de valde utrymningsväg. 

7.4 Studiens resultat 

Studiens framtagna resultat avser byggnader med tillfälliga besökare eftersom det kan 

förutsättas att människor har mer kännedom om utrymningsvägarna i en byggnad där de vistas 

ofta. Alla försök har genomförts i samma lokal, vilket innebär att resultatets beroende av 

planlösningen inte har kunnat fastställas. Samtliga utrymningsförsök genomfördes på nionde 

våningsplanet med ett smalt urval, då deltagarna till stor del har bestått av studenter i 

åldersspannet 20 – 24 år. Delar av resultatet bör därför användas med försiktighet när 

förutsättningarna avviker från försökets, exempelvis då besökarna kan förväntas ha andra 

fysiska förutsättningar än deltagarna i studien eller utrymningen görs från ett annat våningsplan. 

Tidigare forskning har visat att människors benägenhet att använda hiss är beroende av vilket 

våningsplan de befinner sig på, vilket innebär att andelen som utrymmer med hiss i denna studie 

inte anses vara representativt för andra våningsplan. 

 

Utrymningsförsöken utfördes enskilt eftersom studien endast utreder det individuella initiala 

vägvalet, vilket innebär att en eventuell gruppåverkan inte har beaktats. Om utrymningsförsöken 

hade utförts i grupp hade troligtvis faktorer som köbildning och övriga människors val påverkat 

resultatet. En anledning till att gruppåverkan elimineras i försöken är att det individuella 

beteendet bör vara klarlagt för att i senare studier kunna utreda vilka beteenden under 

utrymningen som orsakas av gruppåverkan.  

 

Det dras ingen generell slutsats om huruvida andelen som valde hiss i försöket är ett bra eller 

dåligt resultat. Det läggs inte heller någon värdering i om en ökning av andelen hissväljare 

mellan de två scenarierna är önskvärd, utan i studien konstateras det endast huruvida en ökning 

har skett. 

 

Deltagarna fick inte information om vilka utrymningsvägar som fanns tillgängliga vid försöket 

utan fick på egen hand skaffa den informationen. Det är därmed tänkbart att vissa av de som 

valde hiss inte kände till att de även kunde välja att utrymma via trappor. Det finns därför 



 
46 

osäkerheter kring om deltagarnas vägval gjordes medvetet eller inte, det vill säga om de aktivt 

valde att utrymma med trappa eller hiss. I enkäten fanns det inte någon fråga som kunde 

användas för att klargöra om deltagarna hade gjort ett medvetet vägval. I studiens resultat 

framkom det att flera deltagare baserade sitt vägval på att det var den första utrymningsvägen de 

såg. Många av de som valde att gå mot hissen angav dessutom att den främsta anledningen till 

deras vägval var att de hade anlänt med hissen, vilket innebär att de gick tillbaka samma väg 

som de kom in. Dessa två vanliga anledningar kan tolkas som att deltagarna gjorde sina vägval 

omedvetna om vilka alternativ som fanns tillgängliga. 

 

Resultatet visar dock att vissa deltagare gjorde ett medvetet vägval. De som valde att utrymma 

via trappa valde att aktivt leta upp en sedan tidigare okänd utrymningsväg. Känsloskattnings-

enkäten visade dessutom att dessa personer tenderade att vara mer uppmärksamma i anslutning 

till vägvalet. De deltagare som såg båda de vägledande markeringarna som hänvisade mot 

utrymningsvägarna har också sannolikt gjort ett mer medvetet val, eftersom de sökte mer 

information innan de fattade sitt beslut. Det kan också förutsättas att personerna som förklarade 

sitt val att gå mot hissen med att de hörde det talade utrymningsmeddelandet gjorde ett medvetet 

val. Utifrån studiens resultat går det inte att fastställa exakt vilka deltagare som gjorde ett 

medvetet vägval men resultatet indikerar att ett flertal deltagare gjorde ett omedvetet vägval. 

 

Studiens resultat kan upplevas som motsägelsefullt eftersom en majoritet av deltagarna skattade 

utrymningshiss som ett otryggt alternativ, samtidigt som en majoritet initialt valde att utrymma 

med hiss. En förklaring till detta skulle kunna vara att deltagarna tycker att nyttan av att 

utrymma med hiss överväger nackdelarna. Risker som innebär stor nytta för människor medför, 

enligt van Dongen et al. (2013), att de berörda personerna betraktar risken som mindre. Ett 

flertal deltagare uppgav till exempel att de valde att utrymma via hiss för att de inte ville ödsla 

tid, att de gick mot första skylten de såg samt att de ville utrymma snabbt, trots att de tyckte att 

utrymningshiss var ett otryggt alternativ.  

 

Det motsägelsefulla resultatet, att hissen upplevs som otrygg samtidigt som en majoritet väljer 

att utrymma mot hissen, skulle också kunna bero på att tryggheten inte var en tillräckligt 

betydande faktor för deltagarna. Endast ett fåtal deltagare nämnde säkerhet eller trygghet när de 

själva fick ange vad som påverkade deras vägval. När de gavs möjlighet att gradera olika 

faktorer framkom det att tryggheten graderades relativt lågt av de som valde hissen, men att 

tryggheten var en betydande faktor för deltagarna som valde att gå mot trappan. Trygghetens 

inverkan vid valet av utrymningsväg kan därför vara en förklaring till resultatet. 

 

Enligt teori kring riskperception värderar människor i olika åldrar risker på olika sätt. Det 

faktum att den studerade populationen endast utgörs av relativt unga personer, studenter i 20-

årsåldern, påverkar därför troligtvis resultatet. Utrymningstrappa ansågs av deltagarna generellt 

vara ett tryggt alternativ, medan utrymningshiss ansågs vara ett mindre tryggt alternativ. Det 

återspeglas dock inte i resultatet, där en majoritet av deltagarna gick mot hisshallen i båda 

scenarierna.  

 

Skillnaden i utrymningsvägarnas trygghet skulle troligtvis ha större påverkan på vägvalet om 

urvalsgruppen hade bestått av äldre deltagare, eftersom riskbenägenheten hos unga generellt är 

högre än riskbenägenheten hos äldre. En äldre urvalsgrupp hade därmed kunnat resultera i att 

fler hade valt trappan, eftersom den betraktades som det tryggaste alternativet. Det kan 

samtidigt tänkas att fler skulle välja hissen om urvalsgruppen utgjordes av exempelvis 

pensionärer, eftersom de troligtvis har en annan uppfattning om vilka risker som finns. Det är 

troligt att äldre i högre grad än unga förknippar trapputrymning med risken att snubbla, eftersom 

de har andra fysiska förutsättningar. Det finns enligt detta resonemang osäkerheter kring hur 

mycket deltagarnas ålder påverkat resultatet och det finns därför anledning att utföra försöken 

med en äldre eller mer varierad urvalsgrupp. 
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7.5 Tolkning av resultat 

Fler utrymningsförsök hade möjliggjort en mer djupgående analys av resultatet. Med ett ökat 

antal försök hade fler samband mellan subgrupper kunnat utredas. Det hade exempelvis kunnat 

utredas om det finns några känslomässiga skillnader mellan de som valde hiss i scenario 1, 

ringklocka, respektive 2, talat utrymningsmeddelande. Det hade också varit lättare att ta fram 

samband som finns i dataunderlaget men som inte kan säkerställas med ett litet urval. Fler 

försök hade exempelvis förbättrat möjligheterna att påvisa en signifikant skillnad mellan att 

minnas att det talade utrymningsmeddelandet upplyste om att hissarna kan användas och att gå 

mot hissen.  

 

Det relativt låga antalet deltagare i studien påverkar vilka samband som kan tas fram. Studiens 

resultat bör därför främst betraktas som en förstudie och en fingervisning om människors vägval 

i höga byggnader och vilka faktorer som inverkar vid valet.  

 

I vissa delar av enkäten fick respondenterna ange sitt svar utifrån en fyrgradig skala. Det medför 

en begränsning i form av att de deltagare som ville ange ett neutralt svar inte hade den 

möjligheten. Anledningen till att den fyrgradiga skalan trots det tillämpades i studien var att 

frammana eftertänksamhet och ställningstagande hos respondenterna. En fördel med detta är att 

det inte förekommer slentrianmässiga neutrala svar i resultaten.  

 

Vid presentation och analys av resultatet har den fyrgradiga skalan ibland delats in i två 

kategorier. Det har exempelvis gjorts för påståenden av typen Det talade 

utrymningsmeddelandet påverkade mitt val av utrymningsväg mycket. En nackdel med denna 

omvandling är att nyanserna i svaren inte beaktas. Indelningen har dock endast gjorts då resultat 

på detaljnivå inte har ansetts vara nödvändigt. I flera fall har det endast varit av intresse att 

undersöka om en faktor påverkade eller inte påverkade deltagaren vid valet av utrymningsväg. 

Förenklingen medför att resultaten blir mer lättöverskådliga och underlättar jämförelse mellan 

dem.  

 

De statistiska testerna som presenteras i rapporten har genomförts på signifikansnivån fem 

procent. Det innebär att det föreligger en risk på fem procent att ett påvisat samband är felaktigt. 

För att ytterligare minska risken för felaktiga slutsatser har endast samband som har kunnat 

underbyggas med logiska resonemang eller tidigare litteratur om ämnet presenterats.  
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8 Slutsats 
I följande kapitel presenteras studiens slutsatser. Strukturen utgår från studiens 

frågeställningar som presenteras i avsnitt 1.1 Syfte och mål. Slutligen presenteras även övriga 

slutsatser som har erhållits i studien. 

 

Hur stor andel väljer att utrymma via utrymningshiss när utrymningslarmet utgörs av 

ringklocka respektive talat utrymningsmeddelande som informerar om att hissarna kan 

användas vid brand? 

Studiens resultat visar att det talade utrymningsmeddelandet inte hade någon påvisad effekt vid 

valet av utrymningsväg. En majoritet av deltagarna valde att gå mot hissen både när ringklocka 

och när talat utrymningsmeddelande användes. I försöken där utrymningslarmet bestod av en 

ringklocka, valde 14 av 23 att gå mot hissen. Det talade utrymningsmeddelandet, som upplyste 

om att hissarna kunde användas, resulterade i att 15 av 23 utrymde via hiss, det vill säga en 

person mer än i scenariot med ringklocka.  

 

Kan ett talat utrymningsmeddelande påverka människors val av utrymningsväg i en hög 

byggnad i relation till en ringsignal? 

I studien framkom det att ett talat utrymningsmeddelande inte ökar andelen som väljer att 

utrymma med hiss. Det framkom dock att det talade utrymningsmeddelandet ökade 

medvetenheten om att hissen kunde användas. Det visades också att det finns ett samband 

mellan att känna till att hissen kan användas vid utrymning och att välja hissen som 

utrymningsväg.  

 

Vilka faktorer inverkar vid valet av utrymningsväg? 

I studien framkom det att det var många olika faktorer som inverkade vid vägvalet. Den 

vanligaste anledningen till att deltagarna valde att gå mot hissen var att de hade anlänt till 

våningsplanet med hissen och att de gick tillbaka samma väg som de kom in.  

 

Det talade utrymningsmeddelandet ansågs generellt vara en påverkande faktor bland de som 

valde hiss som utrymningsväg, men det var inte den mest betydande faktorn. Mindre än hälften 

av de som valde hiss ansåg att de påverkades av vägledande markeringar.  

 

Av de som valde att gå mot trappan hade många olika faktorer lika stor inverkan. De faktorer 

som påverkade de som valde att gå mot trappan var vägledande markeringar, att 

utrymningsvägen upplevdes som trygg samt motstånd mot att använda hiss vid utrymning, 

vilket kan förklaras med att många angav att de hade fått lära sig att inte använda hiss vid 

utrymning. 

 

Det framkom i studien att människor som åker hiss ofta i sin vardag i större utsträckning väljer 

att utrymma med hissen. 

 

Ett flertal deltagare gjorde ett omedvetet val av utrymningsväg. 

 

Finns det något samband mellan olika kön och val av utrymningsväg? 

I studien kunde inte något samband mellan kön och val av utrymningsväg fastställas. 

 

Finns det något samband mellan inverkande faktorer vid vägvalet och olika kön? 

Män och kvinnor tenderar att skatta de inverkande faktorerna mycket likt och inga skillnader 

kunde därmed fastställas.  
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Vilka risker upplever människor som störst med utrymningshiss respektive 

utrymningstrappa? 

Deltagarna angav att fastna i hissen som den största risken med utrymningshissar. 

 

Köbildning samt att lågor och rök ska komma in i trapphuset är de två risker som deltagarna 

ansåg var störst med trapputrymning. Utrymningstrappa skattades generellt som en trygg 

utrymningsväg med få risker. 

 

Är de känslomässiga faktorerna beroende av kön, typ av utrymningslarm eller val av 

utrymningsväg? 

Känsloskattningens resultat visade att människor som hörde det talat utrymningsmeddelandet 

kände sig mer positiva i anslutning till valet av utrymningsväg, jämfört med de som deltog i 

försöken med ringklocka. Känslorna var i övrigt inte beroende av vilken typ av utrymningslarm 

som användes.  

 

Känslorna var oberoende av om personerna valde trappa eller hiss som utrymningsväg. De som 

valde trappa tenderade dock att vara mer uppmärksamma. 

 

Det har inte kunnat fastställas något samband mellan känslomässiga faktorerna och kön. Det 

framkom dock att männen tenderar att uppleva en högre grad av kontroll än kvinnorna.  

 

Övriga slutsatser 
Deltagarna skattade generellt utrymningstrappa som en trygg utrymningsväg och 

utrymningshiss som en otrygg utrymningsväg. Vanliga anledningar till att hissen uppfattades 

som otrygg var bristen på kontroll samt att deltagarna kände låg tillit till en utrymningsväg som 

var beroende av teknik. De som bedömde utrymningstrappa som en trygg utrymningsväg angav 

på motsvarande sätt att deras uppfattning grundades i känslan av kontroll över hela 

utrymningsförloppet och att utrymningsvägen inte kan drabbas av tekniska fel. 

 

De som valde hiss tenderade att uppfatta utrymningsvägen som tryggare när utrymningslarmet 

utgjordes av ett talat utrymningsmeddelande, men sambandet är inte signifikant.  

 

De manliga och kvinnliga deltagarna skattade utrymningsvägarna som de valde i försöken som 

olika trygga. De män som valde att gå mot trappan upplevde utrymningsvägen som tryggare än 

vad kvinnorna gjorde. Även bland de som valde att gå mot hissen tenderade männen att skatta 

utrymningsvägen som tryggare än kvinnorna men skillnaden är inte signifikant. 

 

Studiens resultat visar att det talade utrymningsmeddelandet inte tillför tillräcklig information 

för att hissen ska upplevas som trygg. Med hänsyn till den skilda uppfattningen i trygghet 

mellan utrymningsvägarna så behöver tillitshöjande åtgärder införas för att människor ska känna 

sig säkrare på att hissarna fungerar och trygga i sitt val av utrymningsväg. Ett flertal deltagare 

efterfrågade mer information om utrymningshissar och ville exempelvis veta vad det är som 

skiljer dem från vanliga hissar. Åtgärdernas syfte bör inte enbart vara att upplysa om att hissarna 

kan användas eftersom att den funktionen, enligt studiens resultat, fylls av det talade 

utrymningsmeddelandet. Åtgärder bör istället utformas så att människor känner tillit till att 

hissen fungerar. 

 

Så länge människor skattar utrymningsvägarna som olika trygga är det dock viktigt att en 

kombination av hissar och trappor används för att människor inte ska tvingas använda en 

utrymningsväg som de upplever som otrygg. 

 

En mer djupgående studie behöver göras med fler deltagare och en bredare population för att 

kunna påvisa fler och tydligare samband. De framtagna resultaten ger dock en fingervisning om 

hur människor beter sig och resonerar vid utrymning i höga byggnader.  
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9 Förslag på framtida forskning 
Den här studien är en del i att utreda vilka faktorer som inverkar vid människors val av 

utrymningsväg i en hög byggnad. I studien har fokus varit att undersöka om ett talat 

utrymningsmeddelande kan få människor att välja hissen som utrymningsväg. Det finns därför 

flera kunskapsluckor som behöver undersökas för att erhålla ett helhetsperspektiv över vad det 

är som påverkar människor att gå mot en specifik utrymningsväg. Nedan listas förslag på 

framtida forskning inom hissutrymning och vägval i höga byggnader: 

- Genomföra utrymningsförsök med fler deltagare 

Denna studie har baserats på resultat från 46 utrymningsförsök. För en mer djupgående 

analys där fler samband kan tydliggöras och säkerställas bör utrymningsförsök göras med 

fler deltagare och med en bredare population. 

 

- Genomföra ett helt utrymningsförlopp i laboratoriemiljö 

Denna studie har avgränsats till att enbart undersöka det initiala beslutsfattandet vid 

utrymning i en hög byggnad. Det bör genomföras försök som klargör resterande 

beslutssituationer under ett utrymningsförlopp. I en sådan undersökning kan det fastställas 

om människor ändrar sitt beslut eller fullföljer utrymningen enligt deras första val. 

 

- Genomföra laboratorieförsök med olika utformning av information 

Studien genomfördes med endast en typ av talat utrymningsmeddelande och vägledande 

markeringar. Ytterligare undersökningar bör göras för att fastställa hur meddelandet och 

vägledande markeringar kan utformas för att erhålla ett informationssystem som 

människor förstår och tar till sig. Exempelvis kan det undersökas om en vägledande 

markering med en textrad om utrymningshissarna eller om ett talat utrymningsmeddelande 

som anger hissarnas placering påverkar människors benägenhet att gå mot hissarna. 

 

- Genomföra laboratorieförsök med muntlig information 

Flera tidigare genomförda studier visar att muntlig information och utbildning är ett 

effektivt sätt att förmedla information. Utrymningsförsök bör därför göras för att 

undersöka om denna typ av information kan påverka människors benägenhet att utrymma 

via hiss samt hur trygg de upplever utrymningsvägen. 

 

- Genomföra fältförsök 

I denna studie förvarnades deltagarna om att ett utrymningslarm skulle ljuda och de visste 

om att de deltog i en studie om utrymning. Det bör därför genomföras fältförsök för att 

undersöka om det erhållna resultatet skiljer sig från hur människor beter sig i en verklig 

utrymningssituation. Det är också en metod som skulle vara lämplig att använda för att 

utreda gruppåverkans effekt vid individernas vägval. 

 

- Genomföra fältförsök med stressande faktorer 

Studiens utrymningsförsök har genomförts i en konstgjord lugn miljö. Det bör därför 

göras försök där ande faktorer, som värme och rök, adderas för att fastställa om människor 

beter sig annorlunda om de känner av vissa faktorer som kan upplevas vid en verklig 

utrymning. 
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Bilaga A – Samtyckeformulär 
I följande bilaga ses det dokument som varje deltagare i studien fick läsa igenom innan 

fullskaleförsöket kunde genomföras. Om deltagaren ansåg att det som stod i dokumentet var 

acceptabelt visade hen sitt godkännande genom sin signatur. Deltagarens samtycke var en 

nödvändighet för att försöket skulle kunna genomföras samt att resultaten från försöket skulle 

kunna användas i studien. 

 

Utrymningsförsök i hög byggnad 
 

Följande dokument innehåller information om utrymningsförsök i hög byggnad som genomförs 

som en del av ett examensarbete för avdelningen Brandteknik, Lunds tekniska högskola (LTH). 

Syftet med studien är att undersöka hur människor beter sig vid utrymning ur en hög byggnad. I 

avsnitten nedan hittar du mer information om försöket. 

 

1. Bakgrund och syfte  
I dagens samhälle blir det allt vanligare med höga byggnader vilket kan göra en 

utrymningssituation mer komplicerad. Vid brandteknisk dimensionering är det därmed aktuellt 

med kunskap kring hur människor utrymmer ur en hög byggnad. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur människor beter sig då de utrymmer ur en hög byggnad.  

 

2. Förfrågan om deltagande 
Du har blivit tillfrågad om att delta i studien. Deltagande i försöket helt frivilligt, dvs du deltar 

bara om du själv vill.   

 

3. Hur går studien till? 
I försöket kommer du att befinna dig på nionde våningsplanet i Ideon Gateway. När försöket 

börjar kommer du att bli hänvisad till ett rum där du blir tilldelad en mindre uppgift att lösa 

samt ett par hörlurar. Ett utrymningslarm kommer att ljuda i lurarna och därefter ska du bete dig 

som du hade gjort i en utrymningssituation. Någon av försöksledarna kommer att meddela dig 

när försöket är avslutat.  

 

Du kommer att vara ensam under försöket, men försöksledaren kommer alltid att finnas i 

närheten. Om du vill avbryta försöket kan du ge en signal till försöksledarna genom att ropa. 

 

Efter att du har genomfört utrymningsförsöket kommer du att bli tilldelad två olika enkäter som 

vi vill att du fyller i. Den ena enkäten kommer att innehålla frågor om hur du känner dig och den 

andra enkäten kommer innehålla bakgrundsfrågor samt frågor om själva utrymningsförsöket. 

 

4. Vilka är riskerna 
Det finns ett begränsat antal risker med att delta i försöket. Det finns risk för att du snubblar 

eller klämmer dig i en dörr.  

 

Om du av någon anledning känner obehag under försöket och vill avbryta så kan du när som 

helst ge en signal till försöksledaren som då avbryter försöket. Du signalerar till försöksledaren 

genom att ropa. 

 

5. Finns det några fördelar? 
Den viktigaste fördelen är att du får möjlighet att fundera över hur du skulle utrymma ur en hög 

byggnad. Genom att du övar kommer du att vara bättre förberedd om du någon gång råkar ut för 

en verklig incident i en hög byggnad. Du kommer dessutom att få en biobiljett i ersättning för 

din medverkan. 

 



 
58 

6. Hantering av data 
Dina svar på enkäterna kommer att vara anonyma och efter att svaren har registrerats och 

sammanställts kommer enkäterna att förstöras.  

 

Den data som presenteras i rapporten och artiklar kommer att vara kodad och det kommer inte 

att vara möjligt att identifiera dig. Dina kontaktuppgifter sparas i maximalt 6 månader, men de 

kommer aldrig att kopplas till insamlad data.  

 

7. Hur får jag information om studiens resultat? 
Studiens resultat kommer att publiceras på hemsidan www.brand.lth.se. Planen är att resultaten 

ska vara publicerade senast i december 2014. 

 

8. Försäkring 
På grund av de begränsade risker som försöket innebär så har ingen extra olycksfallsförsäkring 

tecknats. Du täcks istället av din normala olycksfallsförsäkring.  

 

9. Frivillighet 
Deltagande i försöket är frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan i försöket. Om 

du väljer att avbryta ska du ge en signal till någon av försöksledarna som då avbryter försöket. 

Du kommer att får din ersättning även om du väljer att avbryta försöket. 

 

10. Ansvariga 
 Försöken genomförs av studenter på brand- och riskingenjörsprogrammet i samarbete med 

avdelningen Brandteknik, LTH. Huvudansvarig är Linnéa Hjelte och Anna Mårtensson. Du kan 

nå Linnéa via mejl (gbr10lhj@student.lu.se) eller telefon (070-78 78 761) och Anna via mejl 

(gbr10ama@student.lu.se) eller telefon (073-767 45 03).  

 

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om studien. 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Linnéa Hjelte   

Student på brand- och riskingenjörsprogrammet, LTH 

telefon:  070-787 87 61 

e-post:  gbr10lhj@student.lu.se 

 

Anna Mårtensson   

Student på brand- och riskingenjörsprogrammet, LTH 

telefon:  073-767 45 03 

e-post:  gbr10ama@student.lu.se 

  

http://www.metroproject.se/
mailto:daniel.nilsson@brand.lth.se
mailto:daniel.nilsson@brand.lth.se
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Samtycke – Utrymningsförsök i hög byggnad 
 

Jag har tagit del av ovanstående information om försöket. Dessutom har jag fått möjlighet att 

ställa frågor och fått svar på de frågor jag har. Jag är därför insatt i vad försöken innebär och 

samtycker härmed till att delta i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ ________________________ 

Signatur   Ort och datum 

 

 

 

_______________________________ 

Namn 
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Bilaga B – Känsloskattningsenkät 
I följande avsnitt presenteras den enkät som användes i fullskaleförsöken för att skatta 

försökspersonernas känslomässiga faktorer.  

 

 

  

 - 2 - 

 

JAG KÄNNER MIG JUST NU: 

 
mycket 
trött 

 

 
ganska 
trött 

 
ganska  
utvilad 

 
mycket  
utvilad 

 
 

 
mycket 

trygg 
 

ganska 

trygg 
 

ganska  

ängslig 
 

mycket 

ängslig 

 

 

 
mycket 

uttråkad 
 

ganska 

uttråkad 
 

ganska  

intresserad 
 

mycket  

intresserad 

 

 

 
mycket 

självsäker 
 

ganska 

självsäker 
 

ganska  

obeslutsam 
 

mycket  

obeslutsam 

 

 

 
mycket 

pigg 
 

ganska 

pigg 
 

ganska  

dåsig 
 

mycket  

dåsig 

 

 

 
mycket 

arg 
 

ganska 

arg 
 

ganska  

vänlig 
 

mycket  

vänlig 

 
 

 
mycket 

effektiv 
 

ganska 

effektiv 
 

ganska  

oföretagsam 
 

mycket  

oföretagsam 

 

 

 
mycket 

beroende 
 

ganska 

beroende 
 

ganska 

självständig 
 

mycket 

självständig 

 

 

 
mycket 

sömnig 
 

ganska 

sömnig 
 

ganska  

vaken 
 

mycket  

vaken 

 

 

 
mycket 

glad 
 

ganska 

glad 
 

ganska  

ledsen 
 

mycket  

ledsen 

 

 

 
mycket 

likgiltig 
 

ganska 

likgiltig 
 

ganska  

engagerad 
 

mycket  

engagerad 

 

 

 
mycket 

stark 

 

 
ganska 

stark 
 

ganska  

svag 
 

mycket  

svag 
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Bilaga C – Utrymningsenkät 
Till fullskaleförsöket utformades fyra olika svarsenkäter. Frågorna i Del I skiljer sig åt mellan 

enkäterna eftersom specifika frågor utformades utifrån scenario samt val av utrymningsväg. 

Del II är däremot varken scenario- eller vägvalsspecifik. I följande kapitel presenteras samtliga 

enkäter som utformades och delades ut under det fullskaleförsöket.  

Del I – Om utrymningsförsöket 

Nedan presenteras de fyra olika varianterna på utrymningsenkäternas Del I.  

Scenario 1, vägval hiss 

 
1. Vad var avgörande vid ditt val av väg ut från byggnaden, dvs ditt val av utrymningsväg? Beskriv med egna 
ord. 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
 
2. Uppfattade du att hissen kunde användas som utrymningsväg? 
 
    Ja (om ja, gå till fråga 3 och fortsätt sedan) 
    Nej (om nej, gå till fråga 4 och fortsätt sedan) 

 
 
3. Hur säker var du på att hissen kunde användas som utrymningsväg? 
 

Inte alls 
säker  

1 2 3 4 
Helt säker 

    
 
 
4. Ta ställning till följande påståenden. 

         
a) Den gröna utrymningsskylten, som hängde ovanför min valda utrymningsväg, påverkade mitt val 

mycket. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 

    
         

b) Mitt val av utrymningsväg påverkades mycket av att det var den första utrymningsvägen som jag 

såg. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 

    
 

c) Mitt val av utrymningsväg påverkades mycket av att jag anlände till våningsplanet med hissen. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 

    
 
5. Ta ställning till följande påståenden.  
 

a) Jag uppfattade mitt val som en trygg utrymningsväg. 
 
Instämmer 

inte alls 
1 2 3 4 

Instämmer helt 
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b) Känslan av trygghet var avgörande i mitt val av utrymningsväg. 

 
Instämmer 

inte alls 
1 2 3 4 

Instämmer helt 
    

 
 
6. Rangordna hur mycket de olika faktorerna påverkade ditt val av utrymningsväg genom att para ihop varje 
faktor med siffrorna till höger, där 1 betyder påverkade minst och 6 påverkade mest. Du parar ihop faktorerna 
med siffror genom att dra ett streck mellan dem. 
 
Den upplevda tryggheten    1 
 
Den gröna utrymningsskylten    2 
 
Första utrymningsvägen jag såg    3  
 
Jag tog mig till våningsplanet med hissen     4 
 
Annat: _____________________________   5 
 
Annat: _____________________________   6 
 
 
7. Hur svårt var det att välja utrymningsväg? 
 

Inte alls 
svårt  

1 2 3 4 
Väldigt svårt 

    
 
8. Noterade du den gröna utrymningsskylten som hänvisade till ditt val av utrymningsväg? 
 
    Ja 
    Nej 
 
 
9. Noterade du den gröna utrymningsskylten som hänvisade till den andra utrymningsvägen? 
 
    Ja 
    Nej 

 

 
Observera att hissarna i denna byggnad inte är avsedda för att användas i en 

nödsituation, exempelvis i händelse av brand. 
 

 

Scenario 1, vägval trappa 

 
1. Vad var avgörande vid ditt val av väg ut från byggnaden, dvs ditt val av utrymningsväg? Beskriv med egna 
ord. 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
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2. Uppfattade du att hissen kunde användas som utrymningsväg? 
 
    Ja (om ja, gå till fråga 3 och fortsätt sedan) 
    Nej (om nej, gå till fråga 4 och fortsätt sedan) 

 
 
3. Hur säker var du på att hissen kunde användas som utrymningsväg? 
 

Inte alls 
säker  

1 2 3 4 
Helt säker 

    
 
 
4. Ta ställning till följande påståenden. 

         
a) Den gröna utrymningsskylten, som hängde ovanför min valda utrymningsväg, påverkade mitt val 

mycket. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 

    
       

b) Mitt val av utrymningsväg påverkades mycket av att det var den första utrymningsvägen som jag 

såg. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 

    
 

 

c) Tidigare lärdomar om att inte utrymma via hiss påverkade mitt val av utrymningsväg mycket. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 

    
 
5. Ta ställning till följande påståenden.  
 

a) Jag uppfattade mitt val som en trygg utrymningsväg. 
 
Instämmer 

inte alls 
1 2 3 4 

Instämmer helt 
    

 
b) Känslan av trygghet var avgörande i mitt val av utrymningsväg. 

 
Instämmer 

inte alls 
1 2 3 4 

Instämmer helt 
    

 
 
6. Rangordna hur mycket de olika faktorerna påverkade ditt val av utrymningsväg genom att para ihop varje 
faktor med siffrorna till höger, där 1 betyder påverkade minst och 6 påverkade mest. Du parar ihop faktorerna 
med siffror genom att dra ett streck mellan dem.  
 
Den upplevda tryggheten    1 
 
Den gröna utrymningsskylten    2 
 
Första utrymningsvägen jag såg    3 
 
Tidigare lärdomar om att inte utrymma via hiss     4 
 
Annat: _____________________________   5 
 
Annat: _____________________________   6 
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7. Hur svårt var det att välja utrymningsväg? 
 

Inte alls 
svårt  

1 2 3 4 
Väldigt svårt 

    
 
 
8. Noterade du den gröna utrymningsskylten som hänvisade till ditt val av utrymningsväg? 
 
    Ja 
    Nej 

 
 
9. Noterade du den gröna utrymningsskylten som hänvisade till den andra utrymningsvägen? 
 
    Ja 
    Nej 

 
Observera att hissarna i denna byggnad inte är avsedda för att användas i en 

nödsituation, exempelvis i händelse av brand.  
 

 

Scenario 2, vägval hiss 

 
1. Vad var avgörande vid ditt val av väg ut från byggnaden, dvs ditt val av utrymningsväg? Beskriv med egna 
ord. 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
2. Uppfattade du att hissen kunde användas som utrymningsväg? 
 
    Ja (om ja, gå till fråga 3 och fortsätt sedan) 
    Nej (om nej, gå till fråga 4 och fortsätt sedan) 

 
 
3. Hur säker var du på att hissen kunde användas som utrymningsväg? 
 

Inte alls 
säker  

1 2 3 4 
Helt säker 

    
 
 
4. Ta ställning till följande påståenden. 

         
a) Den gröna utrymningsskylten, som hängde ovanför min valda utrymningsväg, påverkade mitt val 

mycket. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 

    
         

b) Mitt val av utrymningsväg påverkades mycket av att det var den första utrymningsvägen som jag 

såg. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 
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c) Mitt val av utrymningsväg påverkades mycket av att jag anlände till våningsplanet med hissen. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 

    
 

d) Det talade utrymningsmeddelandet påverkade mitt val av utrymningsväg mycket. 
 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 

    

 
5. Ta ställning till följande påståenden.  
 

a) Jag uppfattade mitt val som en trygg utrymningsväg. 
 
Instämmer 

inte alls 
1 2 3 4 

Instämmer helt 
    

 
b) Känslan av trygghet var avgörande i mitt val av utrymningsväg. 

 
Instämmer 

inte alls 
1 2 3 4 

Instämmer helt 
    

 
 
6. Rangordna hur mycket de olika faktorerna påverkade ditt val av utrymningsväg genom att para ihop varje 
faktor med siffrorna till höger, där 1 betyder påverkade minst och 7 påverkade mest. Du parar ihop faktorerna 
med siffror genom att dra ett streck mellan dem.  
 
Den upplevda tryggheten    1 
 
Den gröna utrymningsskylten    2 
 
Första utrymningsvägen jag såg    3 
 
Jag tog mig till våningsplanet med hissen     4  
 
Det talade utrymningsmeddelandet   5 
 
Annat: _____________________________   6 
 
Annat: _____________________________   7 
 
 
7.  Hur svårt var det att välja utrymningsväg? 
 

Inte alls 
svårt  

1 2 3 4 
Väldigt svårt 

    
 
 
8. Noterade du den gröna utrymningsskylten som hänvisade till ditt val av utrymningsväg? 
 
    Ja 
    Nej 

 
 
9. Noterade du den gröna utrymningsskylten som hänvisade till den andra utrymningsvägen? 
 
    Ja 
    Nej 
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10. Vänligen återberätta det som du kommer ihåg från det talade utrymningsmeddelandet: 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

 

 
 

Observera att hissarna i denna byggnad inte är avsedda för att användas i en 
nödsituation, exempelvis i händelse av brand.  

 

 

 

Scenario 2, vägval trappa 

1. Vad var avgörande vid ditt val av väg ut från byggnaden, dvs ditt val av utrymningsväg? Beskriv med egna 
ord. 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
 
2. Uppfattade du att hissen kunde användas som utrymningsväg? 
 
    Ja (om ja, gå till fråga 3 och fortsätt sedan) 
    Nej (om nej, gå till fråga 4 och fortsätt sedan) 

 
 
3. Hur säker var du på att hissen kunde användas som utrymningsväg? 
 

Inte alls 
säker  

1 2 3 4 
Helt säker 

    
 
 
4. Ta ställning till följande påståenden. 

         
a) Den gröna utrymningsskylten, som hängde ovanför min valda utrymningsväg, påverkade mitt val 

mycket. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 

    
       

b) Mitt val av utrymningsväg påverkades mycket av att det var den första utrymningsvägen som jag 

såg. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 
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c) Tidigare lärdomar om att inte utrymma via hiss påverkade mitt val av utrymningsväg mycket. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 

    

 

d) Det talade utrymningsmeddelandet påverkade mitt val av utrymningsväg mycket. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 

    
 
 
5. Ta ställning till följande påståenden.  
 

a) Jag uppfattade mitt val som en trygg utrymningsväg. 
 
Instämmer 

inte alls 
1 2 3 4 

Instämmer helt 
    

 
b) Känslan av trygghet var avgörande i mitt val av utrymningsväg. 

 
Instämmer 

inte alls 
1 2 3 4 

Instämmer helt 
    

 
 
6. Rangordna hur mycket de olika faktorerna påverkade ditt val av utrymningsväg genom att para ihop varje 
faktor med siffrorna till höger, där 1 betyder påverkade minst och 7 påverkade mest. Du parar ihop faktorerna 
med siffror genom att dra ett streck mellan dem.  
 
Den upplevda tryggheten    1 
 
Den gröna utrymningsskylten    2 
 
Första utrymningsvägen jag såg    3  
 
Tidigare lärdomar om att inte utrymma via hiss    4 
 
Det talade utrymningsmeddelandet     5 
 
Annat: _____________________________   6 
 
Annat: _____________________________   7 
 
 
7. Hur svårt var det att välja utrymningsväg? 
 

Inte alls 
svårt  

1 2 3 4 
Väldigt svårt 

    
 
 
8. Noterade du den gröna utrymningsskylten som hänvisade till ditt val av utrymningsväg? 
 
    Ja 
    Nej 

 
 
9. Noterade du den gröna utrymningsskylten som hänvisade till den andra utrymningsvägen? 
 
    Ja 
    Nej 
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10. Vänligen återberätta det som du kommer ihåg från det talade utrymningsmeddelandet: 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 

 
 

Observera att hissarna i denna byggnad inte är avsedda för att användas i en 
nödsituation, exempelvis i händelse av brand.  

 

 

Del II – Om utrymningsförsöket 

 
11. Hur gammal är du? 
 
Ålder:    år 
 
 
12. Ange kön 

   Man 
   Kvinna 

 
 
13. Hur ofta åker du hiss? 

   mer än 3 gånger per vecka 
   1 till 3 gånger per vecka 
   någon gång per månad 

   mindre än 1 gång per månad  

 
 
14. Ange nedan hur du i allmänhet upplever följande två utrymningsvägar. 

 

a) Jag uppfattar utrymningshiss* som ett tryggt alternativ.  

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 

    
 
* Utrymningshiss är en hiss som är utformad så att den kan användas för utrymning i händelse av brand. 
 
Varför/varför inte? 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 

 

b) Jag upplever utrymningstrappa som ett tryggt alternativ. 

 

Instämmer 
inte alls 

1 2 3 4 
Instämmer helt 
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Varför/varför inte? 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

 
 
15. Vilken risk upplever du som störst om du skulle använda utrymningshiss vid utrymning? 

 

   Att lågor och rök ska komma in i hissen 

   Att fastna i hissen 

   Att hisskorgen ska falla till marken 

   Köbildning  

   Annan risk, ange vilken: __________________________________ 

       

    _______________________________________________________ 

 

 
16. Vilken risk upplever du som störst om du skulle använda utrymningstrappa vid utrymning? 

 

   Att lågor och rök ska komma in i trapphuset 

   Att ramla/snubbla 

   Att inte orka gå hela vägen ned 

   Köbildning 

   Annan risk, ange vilken: __________________________________ 

       

    _______________________________________________________ 

 
17. Har du någon gång använt en hiss i en verklig utrymningssituation? 

 
   Ja 
   Nej 

Om ja, förklara:      
 

  
18. Kände du till att det finns hissar som kan användas vid utrymning innan du var med i denna studie? 
 

   Ja 
   Nej 

 
19. Tycker du att det är obehagligt att använda hiss i en vardagssituation? 

 
   Ja 
   Nej 

 

20. Skulle du klara av att gå i trappor hela vägen ner från våningsplan 9 (detta våningsplan) till entréplan? 
 

   Ja 
   Nej,  

        Om nej, ange anledning:     

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga D – Uträkning känsloskattning 
Utifrån teorin kring den grundläggande emotionella processen har det tagit fram tolv skalor, se 

Bilaga A - Känsloskattningsenkät. Skalorna användes vid utrymningsförsöken för att bedöma 

vilket känslomässigt stadie deltagarna befann sig i vid ett givet ögonblick. Varje skala består av 

fyra steg, exempelvis mycket trött, ganska trött, ganska utvilad och mycket utvilad. 

Känsloskattningen utfördes genom att deltagaren kryssade i det alternativ i varje skala som 

stämde bäst överens med hur personen för tillfället kände sig. Var och en av de fyra 

dimensionerna i den grundläggande emotionella processen, det vill säga aktivering, 

uppmärksamhet, värdering och kontroll, beräknades utifrån tre av skalorna, se tabell D.1. 

Tabell D. 1 De grundläggande dimensionerna med tillhörande skalor för känsloskattning. 

Dimension Skalor 

Aktivitet Trött - Utvilad Pigg - Dåsig Sömnig - Vaken 

Orientering/Uppmärksamhet Uttråkad - 

Intresserad 

Effektiv - 

Oföretagsam 

Likgiltig - 

Engagerad 

Värdering  Trygg – Ängslig Arg – Vänlig Glad - Ledsen 

Kontroll Självsäker - 

Obeslutsam 

Beroende – 

Självständig 

Stark - Svag 

 

Efter att känsloskattningen genomförts beräknades grad av aktivering, uppmärksamhet, 

värdering och kontroll genom att skalorna graderades med siffror ett (1) till fyra (4) från vänster 

till höger. Mycket trött tilldelades exempelvis ett (1), ganska trött två (2), ganska utvilad tre (3) 

och mycket utvilad fyra (4).  

Värdet för respektive dimension beräknades därefter med formlerna nedan. Skalorna inom 

parentes ersätts med den siffra som skattningen motsvarar. 

Aktivering = (Trött-Utvilad + (5 – Pigg-Dåsig) + Sömnig-Vaken))/3 

Orientering = (Uttråkad-Intresserad + (5 – Effektiv-Oföretagsam) + Likgiltig-Engagerad))/3 

Värdering = ((5 – Trygg-Ängslig) + Arg-Vänlig + (5 – Glad-Ledsen))/3 

Kontroll = ((5 – Självsäker-Obeslutsam) + Beroende-Självständig + (5 – Stark-Svag))/3 

 

  



 
74 
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Bilaga E – Bakgrundsfakta respondenter 
I följande bilaga redovisas bakgrundsfakta om de respondenter som deltog i studien. Totalt 

deltog 48 personer i studien men eftersom endast resultaten från 46 av dessa kunde användas i 

studien presenteras endast deras bakgrundsfakta. Bland annat kommer deltagarnas ålders- och 

könsfördelning samt tidigare erfarenheter att använda utrymningshiss vid utrymning att 

presenteras i denna bilaga. 
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Bilaga F – Signifikanstester 
Denna bilaga innehåller utdata från de signifikanstester som har gjorts av studiens resultat. 

Rubriksättningen i bilagan är direkt kopplad till den rubrikindelning som används i rapportens 

resultat- och analyskapitel. Detta innebär att de signifikanstester som presenteras i denna 

bilagas avsnitt 1 är kopplade till de signifikanstester som nämns i avsnitt 5.1 Val av 

utrymningsväg. 

 

Samtliga signifikanstester har genomförts i programmet SPSS. Vilket signifikanstest som har 

använts bestäms utifrån typen av indata. I de fall då den undersökta populationen är väldigt 

liten, i regel under fem individer, har Fisher’s exakta test använts. När frågan har besvarats 

genom att respondenten har fått ange sitt svar på en graderingskala har Mann-Whitney’s test 

använts. Pearson 
2
-test, i nedanstående tabeller angivet som Pearson Chi-Square, har använts 

vid resterade tillfällen. I samtliga tabeller har det aktuella signifikanstestet betonats genom att 

markeras med fetstil. I de fall värdet understiger 0,05 förkastas nollhypotesen och skillnaden 

anses därmed vara statistisk säkerställd.  

1. Val av utrymningsväg 

Test 1.A 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .093
a
 1 .760 

Continuity 

Correction
b
 

.000 1 1.000 

Likelihood Ratio .093 1 .760 

Linear-by-Linear 

Association 
.091 1 .763 

N of Valid Cases 46   

    

 

Test 1.B 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.263
a
 1 .007 

Continuity 

Correction
b
 

5.739 1 .017 

Likelihood Ratio 7.497 1 .006 

Linear-by-Linear 

Association 
7.105 1 .008 

N of Valid Cases 46   
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Test 1.C 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.538
a
 1 .002 

Continuity 

Correction
b
 

7.718 1 .005 

Likelihood Ratio 9.719 1 .002 

Linear-by-Linear 

Association 
9.331

c
 1 .002 

N of Valid Cases 46   

 

Test 1.D 

 

Hur säker var du på att hissen kunde 

användas? 

Mann-Whitney U 41.500 

Wilcoxon W 86.500 

Z -2.100 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.036 

  

 

Test 1.E 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.202
a
 1 .040 .077 

Continuity 

Correction
b
 

2.121 1 .145  

Likelihood Ratio 3.954 1 .047 .077 

Fisher's Exact Test    .077 

Linear-by-Linear 

Association 
4.011

c
 1 .045 .077 

N of Valid Cases 22    

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.27. 
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Test 1.F 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .063
a
 1 .802 1.000 

Continuity 

Correction
b
 

.000 1 1.000  

Likelihood Ratio .064 1 .801 1.000 

Fisher's Exact Test    1.000 

Linear-by-Linear 

Association 
.062

c
 1 .804 1.000 

N of Valid Cases 46    

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.33. 

 

Test 1.G 

 

Vägvalet 

påverkades av 

den gröna 

utrymningsskylt

en 

Vägvalet 

påverkades av 

att det var den 

första 

utrymningsväge

n som jag såg 

Vägvalet 

påverkades av 

att jag anlände 

till 

våningsplanet 

med hissen 

Känsla av 

trygghet var 

avgörande i mitt 

val av 

utrymningsväg 

Mann-Whitney U 80.000 89.500 97.500 68.000 

Wilcoxon W 200.000 209.500 217.500 173.000 

Z -1.186 -.735 -.418 -1.721 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.236 .462 .676 .085 

 

Test 1.H 

 

Vägvalet 

påverkades av 

den gröna 

utrymningsskylt

en 

Vägvalet 

påverkades av 

att det var den 

första 

utrymningsväge

n som jag såg 

Vägvalet 

påverkades av 

tidigare 

lärdomar om att 

inte utrymma 

via hiss 

Känsla av 

trygghet var 

avgörande i mitt 

val av 

utrymningsväg 

Mann-Whitney U 33.500 30.000 16.500 35.500 

Wilcoxon W 78.500 75.000 52.500 80.500 

Z -.300 -.682 -2.216 -.055 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.764 .495 .027 .956 
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Test 1.I 

 

Vägvalet påverkades av den 

gröna utrymningsskylten 

Mann-Whitney U 137.000 

Wilcoxon W 572.000 

Z -2.707 

Asymp. Sig. (2-tailed) .007 

 

Test 1.J 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .807
a
 1 .369 

Continuity 

Correction
b
 

.359 1 .549 

Likelihood Ratio .810 1 .368 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear 

Association 
.789 1 .374 

N of Valid Cases 46   

 

Test 1.K 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.243
a
 1 .265  

Continuity 

Correction
b
 

.553 1 .457  

Likelihood Ratio 1.263 1 .261  

Fisher's Exact Test    .459 

Linear-by-Linear 

Association 
1.216 1 .270  

N of Valid Cases 46    

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.50. 
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Test 1.L 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.069
a
 1 .301 

Continuity 

Correction
b
 

.520 1 .471 

Likelihood Ratio 1.089 1 .297 

Linear-by-Linear 

Association 
1.046 1 .306 

N of Valid Cases 46   

 

Test 1.M 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.929
a
 1 .002 

Continuity 

Correction
b
 

8.011 1 .005 

Likelihood Ratio 11.666 1 .001 

Linear-by-Linear 

Association 
9.713 1 .002 

N of Valid Cases 46   

 

Test 1.N 

 

Vägvalet 

påverkades av 

den gröna 

utrymningsskyl

ten 

Vägvalet 

påverkades av 

att det var den 

första 

utrymningsväg

en som jag såg 

Vägvalet 

påverkades 

av att jag 

anlände till 

våningsplanet 

med hissen 

Vägvalet 

påverkades 

av tidigare 

lärdomar om 

att inte 

utrymma via 

hiss 

Vägvalet 

påverkades 

av det 

talade 

utrymnings

meddelande

t 

Känsla av 

trygghet var 

avgörande i 

mitt val av 

utrymnings

väg 

Mann-Whitney 

U 
211.500 235.000 98.000 22.500 64.000 185.000 

Wilcoxon W 382.500 406.000 189.000 37.500 155.000 356.000 

Z -.990 -.426 -.336 -.934 -.066 -1.580 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.322 .670 .737 .350 .948 .114 
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2. Risker och trygghet förknippade med utrymningsväg 

Test 2.A 

 

Jag uppfattade min valda 

utrymningsväg som trygg 

Mann-Whitney U 60.000 

Wilcoxon W 495.000 

Z -4.437 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.000 

 

Test 2.B 

 

Jag uppfattade min valda 

utrymningsväg som trygg 

Mann-Whitney U 84.500 

Wilcoxon W 189.500 

Z -.933 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.351 

 

Test 2.C 

 

Jag uppfattade min valda 

utrymningsväg som trygg 

Mann-Whitney U 14.500 

Wilcoxon W 29.500 

Z -2.220 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.026 

 

Test 2.D 

 

Jag uppfattade min valda 

utrymningsväg som trygg 

Mann-Whitney U 69.500 

Wilcoxon W 160.500 

Z -1.578 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.114 
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3. Känsloskattning 

Test 3.A 

 Aktivering Uppmärksamhet Värdering Kontroll 

Mann-Whitney U 238.500 206.000 170.500 232.000 

Wilcoxon W 514.500 482.000 446.500 508.000 

Z -.586 -1.323 -2.143 -.730 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.558 .186 .032 .465 

 

Test 3.B 

 Aktivering Uppmärksamhet Värdering Kontroll 

Mann-Whitney U 245.000 165.000 193.500 196.000 

Wilcoxon W 680.000 600.000 628.500 631.000 

Z -.035 -1.909 -1.252 -1.175 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.972 .056 .211 .240 

 

Test 3.C 

 Aktivering Uppmärksamhet Värdering Kontroll 

Mann-Whitney U 227.000 244.500 252.000 172.000 

Wilcoxon W 398.000 650.500 423.000 343.000 

Z -.577 -.174 .000 -1.841 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.564 .862 1.000 .066 
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Bilaga G – Övriga resultat 
I denna bilaga presenteras de resultat som är framtagna utifrån studiens insamlade data men 

som inte har presenterats i huvuddelen av rapporten. 

 

Notering av vägledande markering 

I enkäten fick respondenterna besvara frågan om de noterade den vägledande markeringen som 

hänvisade till deras valda utrymningsväg samt om de noterade den andra. Resultatet ses i 

figurerna nedan och enligt test 1.J och 1.K i Bilaga F – Signifikanstester är skillnaderna inte 

signifikanta. Det finns alltså varken signifikans mellan scenario och hur många som noterade 

sin skylt samt mellan scenario och hur många som noterade den andra skylten.  
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Gradering av faktorer som inverkade vid vägvalet 

I enkäten fick respondenterna gradera hur mycket de instämde i olika givna påståenden om vad 

som påverkade deras val av utrymningsväg. I figurerna nedan presenteras resultatet uppdelat i 

fyra olika subgrupper.  
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Känsloskattning 

Respondenterna fick under utrymningsförsöket fylla i en känsloskattningsenkät, resultatet ses i 

figurerna nedan. 
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Bilaga H – Fritextsvar från respondenter 
I denna bilaga redovisas de svar som gavs till de öppna frågor som ställdes i enkäterna. De 

erhållna svaren har delats upp olika kategorier och siffrorna inom parenteserna anger hur 

många av respondenterna som angett ett svar som tillhör kategorin. De svar som är snarlika 

har blivit indelade i samma kategori. 

 

Fråga: Vad var avgörande vid ditt val av väg ut från byggnaden, dvs ditt val av 

utrymningsväg? 

- Samma väg som jag kom in (19) 

- Vägledande markering (17) 

- Enda kända utrymningsvägen (3) 

- Närmaste utrymningsvägen (3) 

- Talat utrymningsmeddelandet (5) 

- Snabb utrymning (3) 

- Letade efter trappa (4) 

- Säkraste utrymningsvägen (3) 

- Ville inte ta hissen (5) 

 

Indelning av de erhållna fritextsvaren har skett utifrån ovanstående kodord. Under exempelvis 

kategorin Vägledande markering inkluderas samtliga svar där respondenten angav att hen 

påverkades av en vägledande markering. Vissa respondenter specificerade sig genom att ange 

att det var den första skylten som de hade sett som påverkade dem men de har i detta fall 

tilldelats samma kategori  som de som angav att de påverkades av en skylt. 

 

Fråga: Vänligen återberätta det som du kommer ihåg från det talade 

utrymningsmeddelandet. 

- Viktigt meddelande (12) 

- Brand har utbrutit (20) 

- Utrym byggnaden (12) 

- Hissarna går att använda (18) 

 

Fråga: Jag uppfattar utrymningshiss som ett tryggt alternativ.  

Varför? 

- Hört att de är säkra (2) 

- Litar på att den fungerar om den är byggd för det (4) 

- Utrymmer snabbare (1) 

- Bra för människor som kanske inte kan utrymma via trappor (2) 

 

Varför inte? 

- Ingen kontroll/ går ej att påverka (7) 

- Hade hellre valt trappa (1) 

- Bristfällig information om utrymningshissar, vill veta hur det fungerar (5) 

- Tidigare lärdomar om att undvika hiss vid utrymning (9) 

- Kan gå sönder (3) 

- Otryggt med maskinell utrymningsväg (3) 

- Föredrar inte hiss men tänker kanske annorlunda i en krissituation (1) 

- Känns instängt (2) 

- Ingen erfarenhet av utrymningshiss (3) 
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- Hiss är skrämmande (1) 

- Svårt att komma med hissen om många vill ta den (1) 

- Beroende av el (4) 

- Kan fastna i hissen (6) 

- Svårt att få något helt brandsäkert (1) 

- Kännedom om olyckor med brand och hiss (1) 

- Otryggt (2) 

- Nytt koncept (2) 

 

I exempelvis kategorin Bristfällig information om utrymningshissar, vill veta hur det fungerar 

ingår samtliga svar där respondenterna angav att de inte hade någon större kunskap om ämnet 

och där vissa ville veta mer om utrymningshissar.   

 

Fråga: Jag uppfattar utrymningstrappa som ett tryggt alternativ.  

Varför? 

- Mer kontroll/ går att påverka (14) 

- Mindre risk för brandpåverkan (2) 

- Lärdomar om att andra trappa vid utrymning (2) 

- Tryggare (4) 

- Möjlighet att ändra flyktväg (3) 

- Inte beroende av el (6) 

- Känns bättre än hiss eftersom man ser om det brinner (1) 

- Beprövad utrymningsväg (1) 

- Kan ej haverera (4) 

- Färre risker för inlåsning/ att fastna (3) 

- Magkänsla (2) 

- Påverkas ej av tekniska fel (3) 

- Säkrare vid brand (2) 

- Inte mycket som kan gå fel (1) 

 

Varför inte? 

- Känns inte helt tryggt med trappa heller (1) 

- Köbildning/trängsel (4)  

- Saker kan ligga i vägen (1) 

- Kan brinna i trapphuset (1) 

 

Återigen har respondenternas svar kategoriserats. I exempelvis kategorin Möjlighet att ändra 

flyktväg ingår svar om att den utrymmande kan röra sig fritt, välja att gå in på olika våningsplan 

samt ändra flyktvägen vid behov.  

 


