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Abstract 

The aim of this project is to evaluate the sign to evacuation routes that are adapted for people with a 

disability. The goal is to shed light on problem areas when the sign is used as well as in planning with 

evacuation signs. The sign was introduced to lead to evacuation points, evacuation elevators and 

routes to the outside adapted for people with disabilities. With help from experts, a literature study and 

surveys to both consultants and users, a few conclusions could be drawn. Most of the time everybody 

should assimilate information from the sign but the situations the sign is used in differ between 

consultants. It can lead to an evacuation point, evacuation elevator or directly outside. People without 

disabilities rather follow the normal sign without a wheelchair symbol. The work shows no need to 

change the appearance of the sign but rather improve the usage and information to the users. 

Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. 
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Summary 

The accessibility of public buildings and locations has increased in recent years for individuals with 

disabilities. This is related to the elderly and to people with disabilities becoming more active in the 

community. This also means that there are higher demands on the possibilities for them to be able to 

evacuate in case of a fire. Individuals over 64 years and people with disabilities are, together with 

children below 5 years and people who are intoxicated, more vulnerable than others in case of a fire. 

There are various ways to facilitate an evacuation and one way is with evacuation signs. But the 

guiding signs have not been especially designed for the more vulnerable population and often lead to 

stairs and other routes which people with movement disabilities have difficulties to use. Hence, there 

must be other means more focused on the special needs of people with disabilities. In buildings today 

there are evacuation points, evacuation elevators and routes to the outside that are adapted for people 

with movement disabilities. And now a new evacuation sign have been introduced that leads 

especially to the adapted routes. How these signs work in practice is something this thesis aims to 

investigate. 

Experts was contacted at the start of the work to be able to form a view of the subject and a few 

research questions was formed which can be seen below. 

 What problems does a consultant experience when planning with the sign?  

 How does a consultant that works with the sign want it to be interpreted?  

 To whom is the sign aimed at?  

 How is the sign interpreted/used by people with movement disabilities?  

 How is the sign interpreted/used by people without movement disabilities?  

 Can the use of the sign be improved and if so how?  

The purpose of this work is to evaluate the sign to evacuation routes that are adapted for people with 

movement disabilities. The work is supposed to create a foundation for improvement of the sign, both 

for its use and appearance. The goal of the work is to highlight problem areas when the sign is used 

and interpreted in an evacuation as well as when the consultants are applying it.  

After the startup phase, a literature study was conducted where theories around people’s behavior in 

evacuation situations was studied. Phenomenon that proved to be useful included how people often 

underestimate how much social influence affect one and that one’s cultural background matter how 

you act. Other areas which were studied are survey design, survey theory and artificial experiments. A 

smaller international review was conducted to see if other countries have a similar evacuation sign. 

Laws, rules and advices were studied to learn what guidelines that needs to be followed today.  

The report uses a quantitative method of working with qualitative elements. A short survey was sent to 

consultants that work with evacuation planning to review how they apply the sign today. The 

responses from the survey to consultants were valuable when the survey to users was created. Previous 

studies and theories were used in the creation and the analysis of the survey to users. Since some of the 

questions could be considered of ethically sensitive nature it was studied how one can take that into 

account during a research project. The work lead to a few conclusions as follows  

 People with disabilities interpret the sign that it can lead to evacuation point, evacuation  

elevator and directly outside. It exists a feeling of discomfort since the sign might not  lead 

out to the open.  



 

 

 People without disabilities show no fear of using the sign even though one rather follows the  

normal sign without a wheelchair symbol which can create problems when planning  

evacuation.  

 The work has not shown a need to change the appearance of the sign however the use and the 

information to users of the sign can be improved.  

 Most of the time consultants want everybody to receive information from the sign but 

sometimes they only need individuals with a movement disability to respond to the sign 

 The sign is applied in different ways, depending both on situation and consultant.  

 



 

Sammanfattning 

Tillgängligheten till publika byggnader har på senare år ökat för personer med funktionsnedsättning. 

Detta hänger samman med att äldre och personer med funktionsnedsättningar blivit mer aktiva i 

samhället. Detta innebär samtidigt att det ställs högre krav på att de ska kunna utrymma byggnaderna 

om en brand skulle uppstå, då dessa grupper i samhället mer sårbara än andra. Grupper som anses vara 

mer sårbara än andra är personer under fem år, personer över 64 och personer som är 

funktionsnedsatta eller drogpåverkade. Det finns olika sätt att underlätta för utrymmande individer och 

ett sätt är med hjälp av vägledande skyltar. Dessa utrymningsskyltar har inte varit specifikt utformade 

för dessa aktuella grupper och leder ofta personer till trappor och andra vägar som rörelsenedsatta har 

svårt att använda. Därför måste det finnas andra hjälpmedel som mer fokuserar på de speciella behov 

som dessa grupper har. Idag finns det utrymningsplatser, utrymningshissar och vägar ut till det fria 

som är anpassade för att rörelsenedsatta ska kunna använda dem. Det har även introducerats en 

utrymningsskylt som leder till dessa anpassade utrymningsvägar. Huruvida denna nya skylt fungerar i 

praktiken är något detta arbete syftar att undersöka.  

I arbetets start togs kontakt med experter, vilka innebar personer som jobbar eller forskar om väg-

ledande markering och utrymning, för att bilda en uppfattning om området och en problemställning 

arbetades fram vilken kan ses nedan. 

 Hur uppfattas/används skyltarna av rörelsenedsatta personer? 

 Hur uppfattas/används skyltarna av icke-rörelsenedsatta? 

 Vem riktar sig skyltarna till? 

 Vilka problem upplever man som konsult vid projektering då skyltarna ska användas? 

 Hur vill en konsult som arbetar med skyltarna för rörelsenedsatta att dessa ska uppfattas? 

 Kan skyltarna eller dess användning förbättras och i så fall hur? 

Syftet med arbetet är att utvärdera den vägledande skylten till utrymningsvägar som är anpassade för 

funktionsnedsatta. Arbetet är tänkt att skapa ett underlag för förbättring av skylten både vad gäller 

användandet och utseende. Målet med arbetet är att belysa problemområden vid användning och 

projektering av utrymningsskyltar. 

Efter uppstartsfasen genomfördes en genomgång av litteratur där teorier kring människors beteende 

vid utrymning studerades. Fenomen som visade sig användbara var bland annat att personer ofta 

underskattar hur mycket social influens påverkar en och att ens kulturella bakgrund spelar roll hur man 

agerar. Andra områden som studerats är undersökningsdesign, undersökningsteori och artificiella 

försök. En mindre översyn kring huruvida det finns liknande utrymningsskyltar i andra länder har även 

gjorts. För att ta reda på vilka riktlinjer som ska följas vid projektering har lagar, regler och råd 

studerats. 

Rapporten använder sig av en kvantitativ arbetsmetod med kvalitativa inslag. En kort enkät skickades 

ut till konsulter som projekterar utrymning för att undersöka hur en utrymningsplanerare använder 

skylten idag. Svar på enkäten till konsulter var värdefull vid uppbyggnaden av enkäten till användare, 

det vill säga de som ska ta till sig information från skylten i verkligheten. Vid uppbyggnaden och 

analysen av enkäten till användare har tidigare studier och teorier använts. Eftersom vissa av frågorna 

kan anses vara av etisk känslig natur studerades hur man tar hänsyn till det i ett forskningsprojekt. 

Arbetet mynnar ut i ett antal slutsatser som följer nedan: 



 

 

 Rörelsenedsatta uppfattar skylten som att den kan leda till utrymningsplats, utrymningshiss 

och direkt ut i det fria. Det finns dock en obehagskänsla i att inte ledas ut i det fria. 

 Icke-rörelsenedsatta visar ingen rädsla att använda skylten med rullstolssymbol även om den 

vanliga skylten hellre följs vilket kan skapa problem vid utrymningsprojektering. 

 Oftast vill konsulter att alla ska ta till sig information från skylten men ibland vill de att endast 

rörelsenedsatta ska göra det. 

 Skyltarna projekteras olika beroende både på situation och konsult. 

 Arbetet har inte påvisat något behov att ändra utformningen på skylten, istället bör det 

fokuseras på hur den används och att man ska informera användare. För konsulter hade mer 

utförliga riktlinjer behövts. 

 



 

 

Förord 

Denna rapport är vårt examensarbete via Brandteknik, 22,5 högskolepoäng, som är den avslutande 

delen i en Brandingenjörsexamen på Lunds Tekniska Högskola. Det handlar om hur konsulter och 

användare nyttjar och tar till sig information från utrymningsskyltar med speciellt fokus på 

utrymningsskyltar med rullstolsymboler som ska visa utrymningsvägar speciellt anpassade för 

funktionsnedsatta. Vår förhoppning är att arbetet fastställer att det finns problem inom området och att 

forskning fortsätter för att undersöka möjlig förbättring. 

Under arbetet har vi lärt oss mycket, speciellt hur mycket ens arbetsmetod och undersökningsdesign 

påverkar arbetet. Det har varit både roligt och utmanande att försöka lösa problemställningen och nu 

vill vi passa på att tacka alla som hjälpt oss under arbetets gång. 

Tack till Håkan Frantzich, vår handledare vid Brandteknik som har kommit med goda råd, tips och 

idéer under hela processen. Han har lett oss vidare till flera av våra kontakter som hjälpt till att föra 

arbetet framåt. 

Fler vid Brandteknik på Lunds Tekniska Högskola har hjälpt oss, Kristin Andrée delade med sig av 

tips och råd redan innan vi visste vad vi behövde hjälp med och Daniel Nilsson gav värdefulla råd när 

det kommer till att skriva om och undersöka människors beteende vid brand. Kirsten Rassmus-Gröhn 

delade med sig av kontakter till organisationer som sedan hjälpte oss vidare. 

Organisationer och grupper som gjorde vår rapport möjlig och som verkligen räddade arbetet är SMIL 

(Stroke Mitt I Livet), Tillgänglighetsgruppen i Malmö, FIFH (Föreningen Idrott För Handikappade) 

och Senioruniversitetet LSU. Stort tack till de som inte bara delade enkäten utan också tog sig tiden att 

besvara den, utan er hade vi inte haft något färdigt arbete. 

Genomföra försök och få in svar på enkäter visade sig vara betydligt svårare än vad vi tänkte oss i 

början av arbetet. Det började med att vi mailade ut och frågade om deltagande i försök, sen blev det 

mail med förfrågningar om vi kunde komma på besök och sist blev det frågan om att hjälpa oss sprida 

vår enkät. Ett stort tack till alla er som delat enkäten och skickat den vidare till vänner och bekanta och 

att ni inte tröttnade fastän vi bombarderade er med mail. 

Arbetet har gett oss en helt ny insyn i hur det är att forska och bryta ny mark. Alltid hålla huvudet kallt 

och ha en plan B i beredskap har visat sig vara viktigt, precis som att ha gott om tid och gott om 

personer som vill hjälpa till. Något som varit nytt och spännande för oss båda har varit att inte bara 

pyssla med siffror utan mer med människor och deras beteende och vi hoppas att vi tar med oss våra 

nya insikter i våra framtida projekt. 

Vi fastslog redan i början av arbetet att det var viktigt att vi hade kul under arbetets gång och det har vi 

verkligen haft, det har varit spännande att möta alla nya människor och lära sig nya arbetssätt och 

metoder. Förhoppningsvis har det smittat av sig i rapporten och vi hoppas på en trevlig läsning, 

Mattias Eriksson 

Josefin Haglund 

Lund, 2015 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns det ungefär 800 000 personer med någon form av funktionsnedsättning (Statistiska 

centralbyrån, 2013). I dagens samhälle har tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och/eller 

orienteringsförmåga ökat, bara gruppen äldre rör sig i större utsträckning på publika platser idag 

jämfört med för ett antal år sedan (Lundström, 2014). Det finns rollatorer, rullstolar och käppar men 

ibland krävs det mer för att kunna försäkra tillgång till platser, speciellt publika sådana. Det finns nu 

en ökad medvetenhet om att alla ska kunna ta del av samhället, oavsett funktionsmöjligheter, och 

samhället börjar också bli mer anpassat.  

Det finns därför numera regler och råd för byggande av nya byggnader och ombyggnationer så att 

personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga kan få tillgång till publika platser och 

lokaler, man pratar om tillgänglighet (BFS 2011:6). Tillgängligheten appliceras på entréer och andra 

portar och öppningar, dessa ska vara tillräckligt breda för rullstolar, de ska vara enkla att öppna och 

använda även för personer med funktionsnedsättning. Det ställs även krav på att vid fler än tre 

våningar ska hiss finnas för att byggnaden ska anses vara tillgänglig.  

Göra byggnader och platser mer tillgängliga för alla går framåt, men något som hamnat i skymundan 

är utrymning för alla. Personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga utgör fortfarande en 

grupp, tillsammans med barn under fem år, personer över 64 år och personer under drogpåverkan, som 

är mer sårbara vid brand än andra grupper (Marshall, et al., 1998). Brandskyddsföreningen (2013) tar 

upp problem som finns för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga vid utrymning. 

Det beskrivs i förordet att vid utrymningsövningar har personen med nedsättning fått veta att det ska 

vara övning och fått ta sig ut innan övningen börjar. Brandskyddsföreningen anser att finns det 

tillgänglighet måste det även finnas frångänglighet. Boverkets byggregler (BFS 2011:6) anger att om 

en byggnad ska vara tillgänglig för funktionsnedsatta ska den också vara utrustad med två av varandra 

oberoende utrymningsplatser. Om byggnaden är över ett plan ska den dessutom vara utrustad med 

minst en utrymningsplats per våningsplan. Utrymningsplats är ett utrymme där personer med 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara kvar i byggnaden i väntan på hjälp utan att utsättas för 

fara. Ett annat alternativ för personer med funktionsnedsättning kan vara att utrymma via hiss.  

En av anledningarna för utrymning är vid händelse av brand, då ett utrymningslarm ofta går igång. En 

brand kan utvecklas från oupptäckt till kritisk mycket snabbt. Så snabbt att personerna i lokalen inte 

hinner utrymma, som vid diskoteksbränderna i Göteborg (Wickström & Ingason, 2000) och Dublin 

(Rasbash, 1991). Det är därför viktigt att en utrymning går smidigt så att personer inte blir utsatta för 

kritiska förhållanden, så som höga temperaturer eller giftig rök.  

I tidigare studier visar det sig att mer information ger snabbare utrymningar. Ett exempel är försök 

som genomförts där utrymningslarm med endast signal kontra utrymningslarm med talat meddelande 

jämförts. Rejnö och Bayer (1999) genomförde 18 utrymningsförsök från en biosalong som spelades in 

på video för analys. Deras slutsatser blev att i lokaler där personer inte har god lokalkännedom bör 

utrymningslarmet bestå av ett talat meddelande. Det minskar tveksamhet inför utrymning på grund av 

informationsbrist.  
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En anledning till tveksamheter vid utrymning kan bero på att personer har en ovilja att göra bort sig, 

de vill inte tappa ansiktet. Nilsson och Johansson (2009) undersökte hur sociala influenser påverkar 

utrymningstiden genom att analysera beteendemönster från fem av Bayer och Rejnös (1999) inspelade 

försök från biosalongen. Deras slutsats blev att människor påverkas av andras val och beteende, så 

kallat sociala influenser. Detta minskas med ökat avstånd mellan personerna men påverkan minskas 

även då informationen är utförligare.  

Ett sätt att ge utförligare information är genom utrymningsskyltar. I och med att det arbetats fram 

regler för utrymningsplatser och krav på tillgänglighet har diskussionen om frångänglighet startats och 

det har utvecklats en ny utrymningsskylt. Den är utformad med en rullstolssymbol, en springande 

person, riktningspil och dörrsymbol, se skylt A i Figur 1. Den skylten som i dagsläget är vanligast är 

utrymningsskylten med endast springande person, riktningspil och dörrsymbol, se skylt B i Figur 1. 

Den vanliga utrymningsskylten har funnits länge och därför finns det en väl utvecklad praxis hur den 

ska användas och var man ska sätta upp den. Speciellt så har situationer som skapat problem kunnat 

genomarbetas över tid och lösningar har tagits fram. En lika utvecklad praxis för skylten med en 

rullstol på finns antagligen inte då den är mycket nyare. Huruvida det är fallet är dock något som det 

här arbetet ska undersöka närmare. 

Problem som kan uppstå är missuppfattningar om vad skylten egentligen innebär och betyder. Som 

nämnt är mer information bättre då det ger direkt information till personer och ger snabbare 

utrymning. Då är det viktigt att alla förstår informationen, att den är tydlig och inte för komplicerad.  

Exempel på problem som kan uppstå är:  

En publik lokal är utrustad med två skyltar, en med rullstolssymbol och en utan. Majoriteten av 

personerna i lokalen följer skylten utan rullstolssymbol. Vad är då bäst för en person som sitter i 

rullstol? Är det bättre att ensam välja vägen som ska vara anpassad för rörelsenedsatta eller känns det 

tryggare att följa med de andra och be om hjälp?  

En konsult skyltar alla utgångar i markplan som leder ut och kan användas av personer med nedsatt 

rörelse- och/eller funktionsnedsättning med skylten med rullstolssymbol. Konsulten skyltar då andra 

utgångar som inte kan användas av personer med nedsatt rörelse- och/eller funktionsnedsättning med 

den vanliga skylten. En annan konsult skyltar däremot alla utgångar med den vanliga skylten och 

använder skylten med rullstolssymbol endast mot utrymningsplatser. Hur ska personer med nedsatt 

rörelse- och/eller orienteringsförmåga förstå när de kan följa den vanliga skylten?  

Eftersom rullstolssymbolen finns med i andra sammanhang, så som på toaletter och parkeringsplatser, 

så finns det möjligen olika associationer som kan spela in i uppfattningen av skylten. Hur uppfattar 

icke-rörelsenedsatta personer de nya utrymningsskylten, associeras den med ett förbud och kommer de 

Figur 1. Skylt A visar den nya skylten och skylt B 
visar den som i dagsläget är vanligast. 
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i så fall att undvika den? Är det olika beroende på vilken kulturell bakgrund du har ifråga om hur du 

uppfattar den?  

Vart leder skylten, leder den alltid ut till det fria eller kommer man till en utrymningsplats? Följa en 

väg som är bekant ökar alltid trygghetskänslan men här är inte bara vägen ny utan även 

slutdetsinationen.  

Alla dessa frågor visar på problem och missförstånd som kan förlänga utrymningstiden. Det här 

examensarbetet hoppas kunna bringa klarhet i en del av dessa möjliga problem.  

1.2 Problemställning 

Nedan följer problemställningen för arbetet, de frågor vi önskade ha besvarat i den färdiga rapporten.  

Hur uppfattas/används skyltarna av rörelsenedsatta personer? 

Finns det en skillnad hur konsulter vill att rörelsenedsatta personer uppfattar skyltarna gentemot hur 

dessa personer faktiskt uppfattar dom? 

Hur uppfattas/används skyltarna av icke-rörelsenedsatta? 

Finns det en skillnad hur konsulter vill att icke-rörelsenedsatta personer uppfattar skyltarna gentemot 

hur dessa personer faktiskt uppfattar dom? 

Vem riktar sig skyltarna till? 

Riktar sig skyltarna endast till rörelsenedsatta eller riktar dom sig till alla? 

Ska en icke-rörelsenedsatta personer ta till sig någon information från skyltarna? 

Vilka problem upplever man som konsult vid projektering då skyltarna ska användas? 

Vilka situationer skapar problem för konsulter då skyltar för rörelsenedsatta ska användas i 

utrymningsplanering?  

Uppstår liknande problematiska situationer hos flera olika konsulter? 

Hur vill en konsult som arbetar med skyltarna för rörelsenedsatta att dessa ska uppfattas? 

I vilka situationer i utrymningsplanering används skyltarna idag? 

Används skyltarna endast mot utrymningsplats? 

Används skyltarna mot utrymningshiss? 

Kan skyltarna eller dess användning förbättras och i så fall hur? 

1.3 Syfte och mål 

Användning och uppfattning av skyltarna till utrymningsvägar anpassade för rörelsenedsatta kräver 

utvärdering och eventuell åtgärd. Syftet med arbetet är att utveckla forskningsområdet vägledande 

markering vid utrymning, då utrymning borde säkerställas oavsett funktionsnedsättning.  

När tillgängligheten för funktionsnedsatta personer ökar, ökar även behovet av frångänglighet för alla. 

Målet med arbetet är att skapa ett underlag för förbättring, både vad gäller användandet och utseendet 

genom att utvärdera skyltarna till utrymningsvägar anpassade för rörelsenedsatta som finns idag.  
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1.4 Disposition 

Rapporten är i stora drag uppbyggd på följande sätt: 

 Inledning med bakgrundsbeskrivning och problemställning 

 Teori 

- Presentation av lagar, regler och råd gällande tillgänglighet för att ge grundläggande 

kunskaper till målgruppen om vad som gäller i dagsläget.  

Beskrivning av Affordances teorin som en metod för att analysera och utveckla 

utrymnings-system.  

- Beskrivning av vilka aspekter som påverkar utrymning och vilka val människor gör då 

de utrymmer. En skylt är endast en liten del av den information människor använder 

sig av då de utrymmer och andra faktorer som påverkar utrymningen presenteras i 

avsnittet. 

- Beskrivning av undersökningsdesign och undersökningsmetoder som används vid 

forskning kring människors beteende för att ge förståelse för metoden och 

genomförandet. 

 Metod 

- Presentation av de olika metoderna som användes för att lösa problemställningen, 

bland annat enkätundersökningen. Placerades efter teorin då information om vad som 

är viktigt vid forskning presenterats i teoriavsnittet. 

 Genomförande, en detaljerad beskrivning av försökens genomförande, hela enkäten 

presenteras dock i bilaga. 

 

 Resultat och analys 

- Till resultatet presenteras enkätens fråga och bild för tydlighet. Innehåller presentation 

av resultaten tillsammans med en analys av resultaten för respektive fråga och grupp. 

Analysen fortsätter i en jämförelse mellan de båda gruppernas resultat.  

 Diskussion av resultat och problem som uppkommit genom processen 

 Slutsatser som dras av arbetet presenteras 

 Bilagor 

1.5 Avgränsningar 

Skylten används för utrymningsvägar anpassade för personer med funktionsnedsättningar, men arbetet 

är avgränsat till att jämföra personer med och utan rörelsenedsättning. Det tas ingen hänsyn till 

problem som kan uppstå på grund av nedsatt orienteringsförmåga så som syn, hörsel och kognition. 

Rapporten fokuserar på problematik i Sverige. 

1.6 Definitioner och förtydliganden 

I Boverkets byggregler (BFS 2011:6) ges exempel på nedsatt rörelseförmåga som nedsatt funktion i 

armar, händer, bål och ben, dessutom nedsatt balans. Personer med nedsatt rörelseförmåga kan behöva 

använda rullstol, käpp eller rollator. Denna definition kommer följas i följande arbete. I fortsättningen 

kommer termen rörelsenedsatt användas för dessa personer.  
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Författarna är medvetna om problematiken som uppstår när man delar upp personer i grupper, så som 

funktionsnedsatta/icke-funktionsnedsatta eller rörelsenedsatt/icke-rörelsenedsatt. Författarna fokuserar 

på att lyfta fram lösningar för bättre utrymningsmöjligheter för alla, och hoppas att ingen känner sig 

kränkt eller på annat sätt illa behandlad av texten. 

I rapporten nämns ofta de olika skyltarna, både den äldre med springande figur, pil och dörr och den 

nyare där det lagts till en rullstolsymbol. Vid referering till den vanliga skylten menas den äldre 

skylten, utan rullstolsymbol.  

I texten används termen experter, med detta menas de som forskar om människors beteende vid brand 

eller utrymning. Även de som arbetar med utrymningsberäkningar eller på annat sätt projekterar för en 

säker utrymning från publika lokaler innefattas i begreppet.
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2 Teori 

2.1 Lagar, regler och råd 

För att säkerställa att människor ska kunna ha tillgång till byggnader och lokaler i Sverige så finns det 

lagar och regler som måste följas när man bygger och förändrar byggnader. Med tillgång menas att 

personer ska kunna ta sig in och ut samt röra sig inom byggnaden. Det ställs även särskilda krav för att 

säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till byggnader. Detta avsnitt redogör 

vilka lagar och regler som gäller för till- och frångänglighet i allmänhet och för utrymningsskylten 

med rullstolssymbol i synnerhet. Även råd och riktlinjer kring skylten kommer redogöras för. 

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska en byggnad vara tillgänglig och användbar för personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Lagen säger också att ett byggnadsverk ska ha de tekniska 

egenskaper som är väsentliga i fråga om tillgänglighet och användbarhet (SFS 2010:900). Plan- och 

byggförordningen kräver att om en byggnad ska vara tillgänglig och användbar enlig PBL och den har 

tre eller fler våningar så ska den vara försedd med en eller flera hissar (SFS 2011:338).  

I kapitel tre i Boverkets byggregler ställs krav att byggnader måste vara tillgängliga för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Huvudentréer till publika lokaler, arbetslokaler och 

bostadshus ska utformas så att de blir tillgängliga och användbara. Även entré- och 

kommunikationsutrymmen ska utformas tillgängliga och användbara, vilket kan betyda att det inte ska 

finnas nivåskillnader. Det ställs också krav på att gångytor och ramper ska kunna användas av 

funktionsnedsatta. Dörrar, portar och andra öppningar ska utformas så de är tillgängliga och 

användbara, vilket betyder att även om man sitter i rullstol ska det gå att ta sig igenom. Vid ändring av 

byggnader ska tillgängligheten och användbarheten också uppfyllas så länge det inte finns synnerliga 

skäl (BFS 2011:6). 

Det finns även krav på frångänglighet, även om detta inte är lika utförligt som kraven på tillgänglighet. 

Publika lokaler som ska vara tillgängliga för rörelsenedsatta personer ska vara utrustade med minst två 

av varandra oberoende utrymningsplatser och om det är fler än ett plan ska det finnas minst en 

utrymningsplats på varje plan. En utrymningsplats är ett utrymme avsett för att funktionsnedsatta ska 

ha möjlighet att, i väntan på hjälp, vara kvar i en byggnad vid en utrymning. Platsen ska vara placerad 

i en angränsande brandcell samt i anslutning till en utrymningsväg. Utrymningsplatsen får även vara 

en del i utrymningsvägen om platsen är placerad i anslutning till de utrymmen som utrymningsvägen 

betjänar. Vid platsen ska det även finnas möjlighet till tvåvägskommunikation som ska kunna 

upprätthållas vid strömavbrott (BFS 2011:6).  

Ett alternativ för personer med nedsatt rörelseförmåga skulle vara att utrymma via hiss. Om 

utrymningshiss installeras finns det allmänna råd där det anges att hissen endast bör ses som ett 

komplement till övriga utrymningsvägar och att utrymningsskylten bör anpassas efter avsedd 

användning (BFS 2011:27).  

För att lokalisera befintliga utrymningsvägar, hissar och utrymningsplatser används vägledande 

markeringar så som utrymningsskyltar. Boverkets byggregler tar på ett generellt sätt upp var 

utrymningsskyltar ska placeras i byggnaden, till exempel rådet att de bör placeras vid riktnings-

förändringar, förgreningar och liknande. Det ges även råd att skylten bör placeras så att personer som 
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utrymmer endast behöver förflytta sig en kort sträcka innan de ser en skylt, placeras där man förväntar 

sig att de ska finnas och så att man kan komma tätt intill dem (BFS 2011:5). 

Utrymningsplats samt tillgänglig och användbar utrymningsväg som leder till säker plats bör 

kompletteras med vägledande markering som innehåller en symbol för personer med nedsatt 

rörelseförmåga (BFS 2011:6).  

På entréplan ska alla utrymningsskyltar som leder till en utrymningsväg anpassad för rörelsenedsatta 

innehålla symbol för rörelsenedsatta och riktning mot utrymningsväg för alla enligt 

Brandskyddsföreningen (2013).  

I arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler regleras när arbetsgivare ska sätta upp 

utrymningsskyltar på arbetsplatsen samt hur skylten ska se ut. Föreskrifterna tar upp allmänt hur 

skyltar ska sättas upp och hur dessa kan störas av andra saker, till exempel ljus. Antalet skyltar som 

ska sättas upp och dess placering ska anpassas till omfattningen av faran eller risken i området (AFS 

2008:13).  

Råd om skyltning riktad mot rörelsenedsatta har tagits fram av Handisam (2007) som nu är en del av 

Myndigheten för delaktighet. Där står att bra skyltning förutsätter: 

 ”Att skyltar finns där de behövs för att man ska hitta och att de är placerade så att det 

är lätt att hitta dem 

 Att skyltar är placerade så att det är lätt att läsa dem 

 Att skyltar är väl belysta och fria från reflexer samt att man inte blir bländad eller 

skuggar sig själva 

 Att skyltar utforma så att det är lätt att läsa dem 

 Att informationen ges på sådant sätt att den är lättbegriplig, bland annat med hjälp av 

lättbegripliga och välkända bilder/symboler” 

(Handisam, 2007) 

Sammanfattningsvis så beskriver lagar och regler endast generellt var utrymningsskyltar ska sättas 

upp. Råd och riktlinjer är lite mer specifika var skyltar ska sättas upp, till exempel som i 

Brandskyddsföreningens Frångänglighet där det står att samtliga skyltar på entréplan ska vara utrustad 

med rullstolssymbol. Dock är det endast ett råd och inte ett krav vilket gör att det är mycket upp till 

den som sköter utrymningsplaneringen att det ska göras på ett korrekt sätt.  

2.1.1 Internationellt 

Arbetet med frångänglighet utvecklas olika på flera håll i världen. För att få en inblick i hur arbetet ser 

ut internationellt kontaktades experter inom utrymning i olika delar av världen. Konsulter från 

Danmark och USA återkom och gav en insyn i hur de arbetar med vägledande markeringar för 

personer med rörelsenedsättningar.  

I Danmark finns idag inga krav på hur funktionsnedsatta ska kunna utrymma, vilket ledde till att de i 

somras höll en konferens om utrymning för de med särskilda behov, så som hörselskadade, 

synskadade, rörelsenedsatta med flera
1
. Det finns dock regler om tillgänglighet för alla, men hur dessa 

sedan ska utrymma är en fråga som kommit i skymundan. Under konferensen kom de i kontakt med 

Räddningstjänsten i Oslo som har en del regler i frågan, dessa kommer de möjligtvis titta närmare på i 

                                                      
1
 Thomasen, Helle, Vicebrandinspektør, Københavns brandvæsen, e-mail 141106. 
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framtiden. Skyltarna som vi utreder i vårt arbete har de inte sett eller hört talas om tidigare och således 

inte heller någon information om hur väl de förstås.  

I USA finns fem standarder som påverkar byggnadsprocessen
2
. En av dessa är The American’s with 

Disabilities Act and it’s amendments (ADA). Denna kräver att alla blir behandlade likvärdigt, alltså 

skulle två olika skyltar där en riktas till funktionsnedsatta och en till icke-funktionsnedsatta gå emot 

det och således vara förbjudet. Att ha olika skyltar är inte under utredning och det finns inga tankar på 

att införa skyltar som riktar sig till funktionsnedsatta i dagsläget.  

2.2 Affordances teorin 

För att uppnå frångängligheten som krävs enligt rådande regler och lagar används olika 

utrymningssystem. Det är dels olika sorters dörrar, utrymningsbelysning men också utrymnings-

skyltar. Ett sätt att analysera olika system är Affordances teorin. 

Teorin om affordances utgår i korthet på hur fyra olika parametrar spelar in på hur någonting uppfattas 

av användare (Gibson, 1978). Affordances teorin har vidareutvecklats av Hartson (2003) som ett 

analysverktyg för hur en design kan påverka användare i olika steg.  

Teorin har använts vid tidigare undersökningar, till exempel hur blinkande ljus påverkar utrymning av 

Nilsson (2009). Då genomfördes en serie försök där Nilsson undersökte inflytandet av blinkande 

lampor vid utrymningsvägar. Speciellt undersöktes hur de blinkande lamporna uppfattades och hur det 

påverkade vägvalet. Genom försöken kom det fram att blinkande lampor bör placeras vid en 

utrymningsskylt då lamporna drar uppmärksamheten till skylten som i sin tur informerar om utgången. 

Det rekommenderas att använda grönt ljus då detta associeras med positiva saker vid utrymning så 

som säkerhet och nödutgång. För att tolka resultaten av de olika försöken och komma fram till 

slutsatserna användes Affordances teorin och Nilsson kom fram till att det inte bara var värdefullt för 

att tolka resultat utan även kan användas för att studera utformning av nödutgångar. Slutligen föreslås 

en stategi för att utveckla nya utrymningssystem som är uppdelad i tre steg. De tre stegen består av att 

identifiera problemen, lösa problemen och testa systemet, och hela denna process bör upprepas flera 

gånger. Detta då det fortfarande kan uppstå problem med designen fastän Affordances-teorin används 

vid utformandet. 

De fyra parametrar som Hartson (2003) lägger fram som förslag till analysen är: 

1. sensory 

2. cognitive 

3. physical 

4. functional 

Den första parametern sensory hjälper användaren att upptäcka något, till exempel genom att se, höra 

eller känna. Exempelvis kan nämnas att en utrymningsdörr kan målas i en avvikande färg för att sticka 

ut från omgivningen och lättare upptäckas. Parametern cognitive hjälper användaren att veta eller 

förstå hur något ska användas, exempelvis ordet ”TRYCK” på en knapp. Parametern physical hjälper 

användaren att använda något. Det kan vara att knappen som ska tryckas på är enkel att trycka in och 

                                                      
2
 Fraser, Allan, Senior Building Code Specialist, NFPA, e-mail 141106.  
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Figur 2. Utvecklingen av utrymningsskylt mot 
hiss. Illustration från (Nilsson & Jönsson, 2011) 

sitter lämpligt placerad. Den sista parametern fuctional hjälper användaren uppnå sitt mål. Vid en 

utrymning är antagligen ett av de vanligaste målen att utrymma byggnaden, men andra mål kan också 

finnas med i olika stor utsträckning. Det kan finnas sociala anledningar till att använda den vanligaste 

utgången för att inte framstå som dum eller agera annorlunda i förhållande till andra. Detta kan leda 

till att en utrymningsväg som upptäcks, förstås och är användarvänlig ändå inte används.  

Cognitive använder sig till viss del av semiotik, studier av tecken och symboler. I exemplet ovan 

användes ordet ”TRYCK” som symbol, vilket ger en självklar uppmaning till användaren, så länge 

användaren kan läsa texten. Ofta används bildsymboler för att förklara omgivningen och hur den ska 

användas (Lindgren, 2009). De säger också något om samhället och världen, till exempel 

powerknappen på datorn eller telefonen. Det är egentligen bara en cirkel med ett streck, men de flesta 

vet vad den betyder eftersom den ofta används på elektriska apparater. Systemet bygger på 

konventioner, saker man måste ha lärt sig för att kunna förstå. Det går att analysera vidare till att de 

som förstår lever således i ett digitalt samhälle med elektronik och om någon inte vet vad symbolen 

betyder har de antagligen en annan vardag och lever i ett annat socialt sammanhang.  

Ibland kan en symbol, eller flera symboler tillsammans, betyda flera saker och hur människor tolkar 

dem är inte alltid självklart. Nilsson och Jönsson (2011) analyserar möjliga utformningar för 

utrymningsskyltar mot hiss och tar upp problematiken med symboler på ett bra sätt. De anser att den 

nya skylten borde utgå från den utrymningsskylt som finns idag då den är välkänd, se Figur 2 standard 

design.  

 

 

 

Första förslaget är att dörren i skylten byts ut mot en låda med ett streck ovanför som representerar 

hisskabeln, en pil nedanför för att indikera att hissen tar dig ner, då det är den vanligaste färdriktningen 



   

11 

 

som önskas vid utrymning från höga byggnader och slutligen två lodrätta linjer på vardera sidan om 

lådan för att illustrera hisschaktet, se Figur 2 design 1. De lyfter fram att detta möjligtvis inte är 

tillräckligt för att förstå att lådan är en hiss. En hiss är ett transportsystem för personer men på skylten 

illustreras inte detta. Således läggs en symbol på en person i rullstol in, se Figur 2 design 2. Detta dels 

för att hissar kan bli ett bra utrymningssätt för personer med funktionsnedsättningar men också för att 

förtydliga att hissen kan användas som transportsätt av människor vid en utrymning.  

Då framkommer problemet att detta kan tydas av icke-rörelsenedsatta som att de inte får använda 

hissen. Lösningen blir att sätta in ännu en person i hissen, se Figur 2 design 3. Problemet i den tredje 

designen är att det nu kan tolkas som att det är rullstolsburna och dess assistent som får använda 

hissen. Slutliga lösningen är att sätta den andra personen framför personen i rullstol, se Figur 2 design 

4.  

Nilsson och Jönsson visar här hur enkelt det är att begå misstag i designen av nya utrymningssystem 

om en djupgående analys utelämnas och att det ibland krävs mer än en eller två små förbättringar. De 

kommer slutligen fram till att även om en analys genomförs borde systemet genomgå hela processen 

med de tre stegen som Nilsson (2009) tog upp; hitta problem, åtgärda problem och testa systemet. 

2.3 Utrymning - sociala influenser 

En utrymningsskylt i en byggnad är alltid endast en del i ett större sammanhang. En person som 

utrymmer har många intryck att ta in, det innefattar bland annat utrymningsskyltar, lokalens 

utformning men även hur andra personer agerar. Människor vill undvika att göra bort sig och under en 

utrymning ser de sig ofta omkring för att se hur andra agerar (Kobes, Helsloot, de Vries, & Post, 

2009). För att undersöka om sociala influenser påverkar vilka val människor gör vid en utrymning 

analyserade Nilsson och Johansson (2009) filmer från Bayer och Rejnö (1999). Bayer och Rejnö 

undersökte hur olika utrymningslarm påverkade tiden från att larmet uppfattades till tiden vid påbörjad 

utrymning och de spelade in 18 olika utrymningsförsök från en biosalong.  

Filmerna användes av Nilsson och Johansson för analys av sociala influenser genom att fem försök 

valdes ut, två stycken med endast signallarm och tre försök med inspelat meddelande. De 

kategoriserade tre olika beteende som människorna i försöken uppvisade. Det första var titta sig 

omkring, när biobesökarnas första handling var att vrida huvudet och se sig omkring. Det andra var 

förbereda sig för utrymning och detta var om biobesökaren stoppade undan godis eller dricka, började 

ta på sig ytterkläder och liknande. Det tredje var att resa sig och de ansågs ha rest sig upp när de stod 

upprätt och sedan började gå mot en utgång.  

Resultaten från analysen visade att om titta sig omkring är en indikation på sociala influenser så är den 

sociala influensen större då lite information distribueras, så som vid endast signal. Vid talat 

meddelande var det en större andel som genast började förbereda sig för utrymning, detta antagligen 

då de fick direkt information om att de skulle utrymma och rädslan för att avvika från normen genom 

att utrymma minskade. Det visade sig även att sociala influenser avtar med växande avstånd mellan 

människor. Nilsson och Johansson diskuterade också hur svårt det är att undersöka mänskligt beteende 

och att inaktivitet spelar in lika mycket som aktivitet. Om någon inte utrymmer kan indikera till andra 

att situationen inte är så allvarlig, medan någon som utrymmer kan indikera att det är en allvarlig 

situation, och båda händelserna påverkar människors val.  

Nilsson och Johansson kommenterar att det indikeras att den sociala influensen är starkare från vänner 

och familj, men då de har för lite information drar de inga direkta slutsatser om detta. Kobes, Helsloot, 
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de Vries, & Post (2009) skriver om att personer springer in i brinnande byggnader igen för att hämta 

familjemedlemmar. Det tyder således på att familj och vänner påverkar ens val mer än andra vid en 

utrymning.  

2.4 Utrymning – fysisk påverkan 

Människor använder sig också av fysisk information i sin omgivning vilket gör att de agerar olika 

beroende på var de är och vad de har omkring sig, de hämtar inte bara information från vilka de är där 

med (Kobes, Helsloot, de Vries, & Post, 2009). Sime (2001) verkar för att sammanföra psykologi med 

tekniska aspekter och definierar termen ”occupancy” som relationen mellan människa, kunskap, 

handling och omgivning.  

” … a person is not the same in one physical (and social) location and situation, as opposed to 

another”. (Sime, 2001) 

Sime (refererad till i Benthorn och Frantzich, 1996) har genomfört försök där han kommer fram till att 

det är viktigare för människor att ha kännedom om och känna igen vägarna de utrymmer via än deras 

längd eller bredd. Detta stärks av Edelman, Hertz och Bickman (refererad till i Benthorn och 

Frantzich, 1996) som skrev om utrymning från ett vårdboende som brann. Personalen utrymde 

brukarna från ett våningsplan till planet nedanför och fastän att det fanns totalt fyra trappor att använda 

till utrymning utrymdes 95 % av brukarna via den trappa som vanligtvis användes mellan planen. De 

andra tre trapphusen hade larm kopplade till sig och därför hade både personal och brukare dåliga 

associationer till trapphusen och valde den vanliga vägen ner. Detta ledde till att utrymningen tog 

längre tid än förväntat.  

Benthorn och Frantzich (1996) genomförde egna försök som fortsätter på temat vilka val människor 

gör vid en utrymning och vilka vägar de tar. Försöken utspelades på IKEA-varuhus och skulle 

undersöka vilka utgångar människor väljer vid en utrymning. Försöken varierades genom att spela upp 

ett larm med bara signal och ett larm med inspelat meddelande. Avstånd till den kända utgången 

kontra en stängd eller öppen nödutgång, från där försökspersonen stog när larmet spelades upp, 

varierades i försöken. Resultaten bekräftade att människor gärna använder utgångar de brukar 

använda. Det stärker även att informationen som ges bör vara mer än en signal, det var inte många 

som associerade signalen med utrymning i deras försök. En av deras hypoteser från början var att talat 

meddelande skulle snabba på utrymningen, vilket bekräftades. En öppen utrymningsdörr visade sig 

också mer attraktiv än en stängd sådan. Att utrymningsvägen ser ut som en väg som ska användas och 

lätt ses visar sig vara viktigt för att få människor att välja utrymningsvägar de annars inte brukar 

använda.  

Benthorn och Frantzich varierar avståndet till den kända utgången kontra en öppen eller stängd 

nödutgång och det visar sig att fastän avståndet till den kända utgången är dubbelt så långt går 

majoriteten ändå ut den vägen. Då de bestämt vilken utrymningsväg de ska följa ändrar de sig inte 

även om nya utrymningsvägar blir synliga under utrymningens gång. Undantaget är när nödutgången 

öppnas. Detta stärker tidigare teorier de tagit upp i sin rapport, framtagna av Svensson (1992). Han 

menar att när personer valt en väg kommer de känna starkare för den valda vägen kontra den icke-

valda vägen för att undvika framtida kritik över att ha tagit felaktiga beslut.  
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2.5 Utrymning – kulturella skillnader 

Innan ett nytt brandskyddssystem utvecklas, så som en ny skylt finns det alltså en hel del som bör tas i 

beaktande och som påverkar hur skyltar tolkas och vilken väg som väljs. Och bara för att något 

forskats fram i en del av världen är det inte säkert att det går att projicera på alla samhällen eller 

kulturer. I försök genomförda av Andrée och Eriksson (2008) undersökte man kulturella skillnader 

genom flera utrymningsförsök i Sverige och i Australien.  

”To define national culture for each country it is not only about the similarities between the majority 

of the inhabitants. Other characteristic actions and values can appear when they are compared to 

other countries. For example, a measurement could be used to identify shyness in a country’s 

population. If the study shows that 25 % of the Swedish population answered that they were, although 

it is not a majority of the Swedish people, it is not entirely wrong to say Swedish people are shy if 

other countries showed a much lower frequency.” (Eriksson & Andrée, 2008) 

Det som kontrollerades var bland annat tiden från att de uppfattade larmet till att de påbörjade 

utrymningen, men även hur seriöst de tog larmet och vad de associerade larmet med. Hofstede 

(refererad i Andrée och Eriksson, 2008) jämförde 74 nationer, däribland Sverige och Australien, där 

han tog fram index som länderna förhöll sig till. De olika parametrarna var social jämställdhet, 

individualism kontra kollektivism, maskulinitet kontra femininitet, osäkerhet och rädsla. Det visade 

sig att Sverige var ett mindre individualistiskt land än Australien, alltså hade Sverige mindre tendenser 

att sätta individen framför gruppen. Det visade sig också att Sverige hade betydligt mer feminina 

värden än Australien, där de med feminina värden sätter större betydelse till sociala relationer och 

livskvalitet än lön och erkännande, som är större värden för de med maskulina värden. Slutresultatet 

blev att det fanns skillnader mellan de båda länderna, och att det kunde bero på kulturella skillnader 

som visat sig genom de olika indexvärdena. Resultaten behöver alltså inte vara representativt för fler 

än den specifika gruppen och det bör man ha i åtanke när man använder sig av forskning som 

undersöker människors beteende.  

2.6 Undersökningsmetod och undersökningsdesign 

vid människors beteende 

För att upptäcka beteendemönster och forska om människors beteende och tolkningar av symboler är 

tvärsnittsdesign en av de metoder som kan användas. Det definieras genom att mer än ett fall ska 

studeras, det är under en speciell tidpunkt och man använder kvantitativa och/eller kvantifierbara data 

(Bryman, 2001). Det går att använda en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning. Det finns 

argument både mot och för att sammanföra de båda metoderna, de olika versionerna brukar kallas 

epistemologisk respektive teknisk version. Den epistemologiska versionens kritik utgår från att det är 

två metoder som bygger på kunskap och teori som skiljer sig i grunden och därför inte kan samverka. 

Den tekniska versionen uppfattar inte att de två metoderna är fasta till sina grunder och anser att 

sidorna kan förenas. Det finns tidigare undersökningar där versionerna kopplats samman, bland annat 

Hughes et al. (1997) där de använde enkäter och fokusgrupper där resultaten stärkte och bekräftade 

varandra.  

Urvalet till undersökningar kan göras på flera sätt. Ett av urvalssätten är snöbollsurval (Bryman, 

2001). Då börjar undersökningen med att välja ut ett antal respondenter som ska ingå i undersökningen 

för att sedan låta de sprida enkäten vidare till andra i liknande situation. Det ger ofta tillräckligt antal 

svar för att dra slutsatser, dock blir det inget slumpmässigt urval. 
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För en vetenskaplig undersökning är begreppen reliabilitet, replikation och validitet viktiga begrepp 

(Bryman, 2001). Reliabilitet, tillförlitlighet, tar upp om det är slumpen som ger resultaten eller om de 

blir desamma vid en ny undersökning. Replikation betyder att undersökningen måste kunna göras om, 

försöket måste beskrivas i sådan detalj att man kan replikera det. Validitet kan argumenteras vara det 

viktigaste kriteriet. Det finns begreppsvaliditet som tar upp frågan huruvida ett mått verkligen fungerar 

för begreppet. Exempel är när test ska mäta intelligens men svaren från en person ger stor variation, då 

kanske frågorna inte mäter intelligens utan något annat. Intern validitet tar upp att om man får en 

slutsats som pekar på ett visst samband, om x ger y, kan man vara säker på att det inte finns en annan 

orsak bakom resultaten som man inte undersökt? Kriteriet extern validitet utgår från frågan om hur 

resultaten kan anses spegla andra grupper än den som varit med i undersökningen, problematiken 

nämns i avsnitt 2.5 Utrymning – kulturella skillnader. Till sist finns det ekologisk validitet som tar upp 

problem med hur tillämpbara resultaten är i vardagen. Insamlandet av data kan ha påverkat miljön så 

pass att resultaten inte kan anses giltiga i vardagliga situationer. Ett sådant problem uppstår när 

artificiella försök används i undersökningsmetoden. 

När enkäter använder frågor som utgår från scenarier som byggs upp med hjälp av texter och bilder 

måste respondenterna sätta sig in i situationen, utan att kunna ta in alla omgivande faktorer som en 

verklig situation innehåller. Validiteten av sådana försök påverkas av hur bra respondenter klarar att 

förutse hur de skulle reagera och agera i en artificiell situation. I sådana försök observeras alltså inte 

försökpersonernas faktiska beteende utan deras egna antagningar om deras beteende. Ett exempel på 

en sådan svårighet är hur mycket andra personer påverkar en individ, det vill säga socialt inflytande. 

Latané och Darley (referad i Nilsson 2009) beskriver att man inte är helt medveten om hur stor 

påverkan andra har på en själv vid en nödsituation. Försöken visade på att andra påverkade personers 

reaktion men att man antingen var omedveten om det eller så ville man inte medge det. Det antyder att 

personer som ska förutse sina egna handlingar i en artificiell situation inte alltid lyckas att göra det. 

Det gör att det beskrivna fenomenet måste tas i beaktande vid analys av liknande försök. 
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3 Metod 

Arbetet är uppdelat i olika faser som presenteras i detta kapitel och illustreras i Figur 3. 

 

Figur 3. Arbetets olika faser med ingående moment. 

Arbetet startade med att ett antal experter kontaktades, bland annat personer som arbetar med 

försäljning av utrymningsskyltar men även personer som forskar om utrymning, 

utrymningsskyltar och beteende vid brand. Detta ledde till att diskussion fördes om vilka 

problem som kan uppstå vid användandet av skylten med rullstolssymbol och möjliga 

frågeställningar. Det gav även grundläggande information om vem som är ansvarig för skyltarna 

och vem som reglerar dem. Dessa samtal ledde fram till att ett måldokument för arbetet 

utformades där bland annat en slutgiltig problemställning fastställdes.  

Uppstart 

•Kontakter knöts med experter på området 

•Konkretiserde problemställning 

•Måldokument utformades 

Litteratur-
studie 

•Gick igenom liknande studier  

•Hittade lämplig metod för att besvara problemställning 

•Gick igenom lagar, regler och råd som reglerar skyltningen 

Försök 

•Skickade ut enkäter till konsulter 

•Genomförde enkätundersökning för användare 

Sammanställning 
resultat 

•Sammanställde enkäter 

•Lokaliserade problem, undersökte möjliga förbättringar 

Avslutning 

•Knöt ihop resultat från enkäter, kunskap från tidigare studier och teorier. 

•Slutsatser drogs från arbetet 

•Kom med möjliga förbättringar och lösningar på problemen och förslag till framtida 
forskning 
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I nästa del i arbetsprocessen genomfördes en litteraturstudie. I problemställningen ingick en del 

frågor som behandlar hur människor uppfattar skyltarna. För att besvara de frågorna behövdes 

kunskaper från rapporter om människors beteende och uppfattningsförmåga men även semiotik 

det vill säga studier av och teorier om tecken. Undersökningsdesign och undersökningsmetoder 

studerades speciellt för utformandet av enkäter och för sammanställning av resultaten från 

enkäterna. Lagar, regler och råd studerades i uppstarten för att få en grunduppfattning om vilka 

krav som ställs idag och vilka riktlinjer som bör följas. Litteraturstudien presenteras i avsnitt 2 

Teori. 

Endast en litteraturstudie var inte nog för att besvara frågeställningen i arbetet. Därför har ett 

antal försök genomförts i form av enkätundersökningar. Med hjälp av de inledande kontakterna 

med experter samt litteraturstudien utformades en enkät som sedan skickades ut via epost till 

konsulter som arbetar med utrymningsplanering. Resultatet av enkäten till konsulter användes 

sedan som underlag för att dels besvara frågeställningen men även för att utforma en enkät till 

användare. Med användare menas personer som ser skylten i byggnader och lokaler ute i 

samhället. Underlag till enkäten till användare bestod även av diskussioner med experter samt 

regler och råd. Eftersom arbetet innefattade försök där människor var delaktiga har etik tagits 

hänsyn till. 

Svar på enkäterna sammanställdes och med hjälp av kunskaper förskaffade genom 

litteraturstudien analyserades resultaten. Enkäten innehöll en fråga som delade upp deltagarna i 

grupperna röreslenedsatta och icke-rörelsenedsatta. Analysen bestod i att kontrollera huruvida 

svaren var enhetliga eller skillde sig inom enskilda frågor, hela enkäten och mellan de 

undersökta grupperna 

Sista fasen i arbete var att föra diskussion kring arbetet, dra slutsatser och fundera kring vad 

som borde forskas på i framtiden inom ämnet. Arbetet har sedan resulterat i denna rapport samt 

en presentation. 
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4 Genomförande 

I arbetet genomfördes försök i form enkätundersökningar och för att säkra möjligheten till 

replikation presenteras i detta kapitel hur försöken genomförts. 

4.1 Enkät till konsulter 

I starten av arbetet kontaktes ett antal experter på området för att få en inblick i ämnet och skapa 

ett underlag för ett måldokument. Informationen användes vidare genom att skicka ut en enkät 

till ett fyrtiotal konsulter vid olika företag i Sverige som planerar utrymning. Frågorna i enkäten 

var utformade så att vi skulle få klarhet i om alla konsulter använder sig av utrymningsskylten 

med rullstolssymbol på samma sätt. Vi frågade även om de upplevde att det kan uppstå problem 

och om de i sådant fall kunde beskriva sådana situationer. Enkäten var uppbyggd så att svaren 

skulle ges i fritext för att få ett så brett resultat som möjligt då det skulle användas som underlag 

för enkäten till användare. En eller två följdfrågor ställdes för varje fråga för att hjälpa 

konsulterna att förstå huvudfrågorna bättre. Frågorna kan ses i Bilaga A – Frågor till konsulter, 

svaren sammanställs i avsnitt 5.1 Enkät till konsulter. Förutom att vara underlag till enkäten till 

användare knyter de även an till fråga 3-6 i problemställningen. 

Exempel på fråga med följdfråga var följande: I vilka situationer använder du som konsult dig 

av skyltarna speciellt anpassade för rörelsenedsatta? Används markeringarna endast som 

skyltning mot utrymnings-plats/hiss? Exempel av svar på dessa frågor var ”Sparsamt idag. 

Endast om det finns särskilda utrymningsplatser och/eller funktionsnedsatta måste välja 

särskilda vägar av flera möjliga som är anpassade till dem. Också om man planerar särskilt för 

rullstolsburna”. 

Enkäten skickades ut till en konsult på varje kontor. I mailet bad vi dem vidarebefordra 

informationen och enkäten till dem som arbetade med utrymningsdimensionering om de inte 

kunde svara själv. I de fall det framgick från företagets hemsida skickades enkäten till 

brandingenjörer med inriktning på analytisk dimensionering, i annat fall valdes en konsult ut 

slumpmässigt. Enkäten skickades till 13 företag som författarna visste sedan tidigare arbetade 

med utrymning i händelse av brand.  

4.2 Enkät till användare  

Genom kontakter med experter och med svaren på enkäten till konsulter som underlag 

fastställdes situationer där problem med skyltningen kan uppstå. Med det som bakgrund och 

med egna diskussioner arbetades en enkät till användare fram där resultatet skulle ge svar på 

fråga 1, 2, 3 och 6 i problemställningen. Första frågan på enkäten var: Är du rörelsenedsatt? Den 

ställdes för att dela in respondenterna i två undergrupper där resultaten sedan kunde analyseras 

både inom och mellan grupperna. Två av frågorna på enkäten var även olika för de två 

undergrupperna där de belyser liknande situationer men från olika perspektiv. På alla frågor i 

enkäten till användare fick respondenterna kryssa för det svarsalternativ som passade bäst för 

dem. Vid några av frågorna kunde respondenterna lämna egna alternativ samt vid några skriva 
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kommentar kring varför man svarade som man gjorde. Ett exempel på fråga som ställdes till 

båda grupperna var: Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum. Vart vill 

du utrymma för att sätta dig i säkerhet? (Använd två svarsalternativ om önskvärt) med 

svarsalternativen Plats inomhus där jag inte påverkas av en brand och/eller Ut i det fria.  

Resultatet på frågorna på enkäten ska hjälpa till att svara på frågorna som är ställda i problem-

ställningen. Därför är det viktigt att alla frågorna har ett syfte och är väl genomtänkta. Parallellt 

med att frågorna konstruerades arbetades det även fram bakomliggande tankar för respektive 

fråga. För frågan ovan om var man vill utrymma för att sätta sig i säkerhet är den 

bakomliggande tanken: Vad är målet för dig när ett utrymningslarm ljuder? Vill man helst ut i 

det fria eller är man nöjd bara man känner sig säker på att en brand inte kan skada en. För 

bakomliggande tankar för samtliga frågor se Bilaga C - Bakomliggande meningar för frågor till 

användare. 

Först fick frågorna besvaras av två rörelsenedsatta respondenter. De deltog frivilligt med kaffe 

och kaka som tack. Enkäten åtföljdes av bilder som visades på datorn i en PowerPoint-

presentation, som skulle förtydliga scenarierna som målades upp i frågorna. De besvarade 

enkäten i ett mindre rum under tystnad, och efteråt diskuterades enkäten. Det kom då fram hur 

en del av frågorna kunde förtydligas. För de icke-rörelsenedsatta genomfördes ett försök med ett 

tiotal personer. De satt i en lite större föreläsningssal där bilderna visades via en projektor och 

de fick var och en fylla i enkäten under tystnad. Efteråt diskuterades enkäten, både själva 

utformandet och om det fanns oklarheter. Med hjälp av reflektionerna från de två testgrupperna 

förtydligades några av frågorna men överlag ändrades enkäten inte mycket. Därför togs svaren 

från testgrupperna med i den kommande analysen för respondenter. 

För att nå så många respondenter som möjligt konstruerades en digital enkät med samma frågor 

som testgrupperna fått men med förtydligade frågor. Vi använde oss av Googles formulär där 

varje fråga presenterades med tillhörande bild. Enkäten delades i sociala medier, via mail och 

föreningar vi varit i kontakt med där respondenter även delade vidare den, så kallat 

snöbollsurval (Bryman, 2001). Förhoppningen var att de diskussioner vi genomförde i 

uppstarten skulle kompletteras med ett brett svarsdeltagande på enkäten. 

Enkäten besvarades av 28 personer som angav att de var rörelsenedsatta och 124 personer angav 

att de inte var rörelsenedsatta. Enkäten delades i flera olika sociala medier och grupper via mail 

för att nå så många som möjligt. För användarna valdes det att inte ha frågor om kön eller ålder. 

Dels för att hålla antalet frågor nere, men också för att det inte var relevant i vår undersökning.  

Svaren på enkäterna samlades i ett Excel-dokument där andelen för respektive svarsalternativ 

sammanställdes. En kort analys genomfördes först för varje enskild fråga, där fokus först låg på 

att se vad resultatet på endast den frågan gav för information i respektive undergrupp. I steg två 

gick analysen vidare till vad resultatet på frågan gav i samband med de andra frågorna där 

konflikter och synergieffekter mellan svaren lyftes upp. De två första stegen gjordes avskilt för 

svaren från rörelsenedsatta respektive icke-rörelsenedsatta. Steg tre i analysen bestod av att 

upptäcka skillnader och likheter mellan rörelsenedsatta och icke-rörelsenedsatta och först nu 

jämfördes svaren mellan de olika grupperna. Slutligen ledde samtliga analyser till en bred 

diskussion med fördjupningar i enskilda frågor och företeelser. Något som från början kunde 

misstänkas vara slump eller tillfällighet blev under analysens gång starkare eller svagare genom 
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att indicier upprepades i olika frågor. Under hela analysen kopplades svar och kommentarer 

samman med kunskaper från litteraturstudien för att stödja nya teorier. 

4.3 Etiska aspekter 

En stor del av arbetet bestod av försök i form av enkäter som besvarades av enskilda personer. 

Vid forskning i detta arbetets ämnesområde där försök genomförs ska en ansökan göras till 

Etikprövningsnämden (EPN) där det ska redogöras för hur hänsyn tagits till de etiska 

aspekterna. I detta arbete redogörs det för vad som gjorts genom att kontrollera arbetets 

genomförande med en metod som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Metoden utgör riktlinjer 

för granskning av forskningsprojekt av Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Det 

ansågs att metoden fungerade bra för det här examensarbetet då det tangerade dessa två 

discipliner mycket. Metoden består dels av ett forskningskrav som innebär att samhället och 

dess medlemmar har ett krav på att forskning ska bedrivas. Metoden består också av ett 

individskyddskrav som innebär att samhällets medlemmar har rätt till skydd mot otillbörlig 

insyn i till exempel sina livsförhållanden. Medlemmarna får inte heller utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet är en stark utgångspunkt då 

man vill ta hänsyn till etik. Individskyddskravet kan delas in i fyra delkrav som benämns 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och som i sin 

tur konkretiseras till ett antal regler. Nedan följer en genomgång vad de olika kraven innebär 

samt hur vi i arbetet tog hänsyn till de etiska aspekterna.  

Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002) 

Kravet medför att deltagarna i undersökningen ska informeras att det är frivilligt att delta och att 

de har rätt till att avbryta sin medverkan när som helst. I förhandsinformationen ska det ingå den 

projektansvariges namn och institutionsanknytning samt undersökningens syfte. Det är viktigt 

att eventuella risker för obehag och skada redovisas. 

I arbetet skickades det ut en förfrågan efter personer som skulle vilja hjälpa oss att svara på en 

enkät. Genom att en förfrågan har skickats ut ansågs att undersökningen var frivillig. 

Information om att deltagarna hade rätt att avbryta sin medverkan gavs inte explicit men det 

ansågs ändock att deltagarna inte kände sig tvingade att genomföra hela undersökningen. I 

början av varje undersökning där deltagarna var på plats på LTH berättade 

undersökningsledarna vad de heter och att examensarbetet skrevs i Brandteknik på LTH:s regi. 

Enkäten som fyllts i ansågs inte innebära någon risk för obehag eller skada. 

Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Liknande som i förklaringen till förra kravet att en förfrågan skickades ut ansågs att samtycke 

getts genom att svar inkom frivilligt. Undersökningen ansågs inte vara av etiskt känslig 

karaktär. Deltagarna i undersökningen hade full rätt att avbryta utan att de riskerade några 
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negativa följder. Personerna som svarade på enkäten utsattes inte för påtryckning i någon form 

för att delta. En stor del av de som svarade på enkäten svarade via internet och om någon valde 

att avbryta skedde ingen påtryckning för att deltagarna skulle slutföra enkäten. Ingen deltagare 

som var på plats och svarade på enkäten valde att avbryta undersökningen. Det ansågs inte att 

något beroendeförhållande rådde mellan undersökningsledarna och deltagare. 

Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002) 

I enkäten ställdes en fråga huruvida personerna är rörelsenedsatt eller inte och en följdfråga om 

vilken nedsättning de i sådant fall har. En avslutande fråga som ställdes var om man vill få 

tillgång till resultatet av arbetet och i så fall till vilken e-postadress. Det kunde anses som etiskt 

känsliga uppgifter och med hjälp av e-postadressen kunde man koppla ihop uppgifterna med en 

enskild person. Genom att separera e-postadressen från alla andra svar och sortera om ordningen 

var det inte möjligt, ens för forskarna, att koppla ihop några svar överhuvudtaget med enskilda 

personer. 

Nyttjandekravet 

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” (Vetenskapsrådet, 2002) 

”Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder 

som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning etc.) utom efter särskilt medgivande av 

den berörda.” (Vetenskapsrådet, 2002) 

Uppgifterna kommer inte användas i kommersiellt bruk och uppgifterna är anonymiserade så de 

inte kan påverka de enskilda individerna. 

Rekommendationer 

Vetenskapsrådet lämnar även två rekommendationer som inte har samma tyngd som de 

ovannämnda reglerna men som ändå bör tas i beaktande. 

Rekommendation 1: ”Forskaren bör ge uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och andra 

berörda tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. i under-

sökningsrapporten innan den publiceras.” (Vetenskapsrådet, 2002) 

Rekommendation 2: ”Forskaren bör vid lämpligt tillfälle fråga undersökningsdeltagare, 

uppgiftslämnare och andra berörda personer om de är intresserade av att få veta var forsknings-

resultaten kommer att publiceras och att få en rapport eller sammanfattning av undersökningen.” 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Det ansågs att rapporten inte innehåller några etiskt känsliga avsnitt eller kontroversiella 

tolkningar. I slutet av enkäten till användarna hade respondenterna möjlighet att lämna sin e-

postadress om man var intresserad av att ta del av resultatet av arbetet.
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5 Resultat och analys 

5.1 Enkät till konsulter 

Enkäten till konsulter som arbetar med att planera utrymning har gett underlag för att besvara 

fråga 3-5 i problemställningen. Resultaten baseras på svar från sju respondenter. 

Första frågan i enkäten till konsulter lyder: I vilka situationer använder du som konsult dig av 

skyltarna speciellt anpassade för funktionsnedsatta? Svar på denna fråga svarar även på fråga 5 i 

problemställningen. 

Överlag ger svaren från konsulterna att skylten används ganska sparsamt och det är väldigt 

fallspecifikt. Gemensamt för svaren är att skylten används för vägledning mot utrymningsplats 

och för utrymningsväg mot säker hiss. Vid dörr mot hisshall används dock piktogram för säker 

hiss. En skillnad i svaren kan ses vid situation där alla vägar ut ur en lokal är frångängliga, till 

exempel på markplan i en byggnad. Där använder vissa konsulter den vanliga skylten för alla 

vägar ut medan vissa använder skylten för personer med funktionsnedsättning. 

Andra frågan lyder: Vilka problem upplever man som konsult vid projektering då skyltar för 

funktionsnedsatta ska användas? Svar på denna fråga ger underlag på fråga 4 och 5 i problem-

ställningen. 

Här kan inte ses några likheter i svaren eftersom ingen konsult har tagit upp samma problem. 

Viss problematik är dock intressant att belysa då det är situationer som är svåra att lösa. I Figur 

4 visas en situation där rörelsenedsatta kan behöva utrymma mot strömmen av personer. Då det 

inte finns några regler för hur långt avstånd till en utrymningsplats får vara så kan det här 

problemet bli omfattande i en stor byggnad. 

 

Figur 4. Situation, sedd uppifrån, som skapar problem för konsult hur 
det bör skyltas. (Illustration av Axel Jönsson) 
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En annan situation som kan ge problem är i statliga byggnadsminnen där utrymningsplats måste 

vara i ett annat utrymme än i ett trapphus eller annan utrymningsväg. Om skylten vi undersöker 

används kan personer utan rörelsenedsättning ledas till en plats som endast är avsedd för 

rörelsenedsatta. Det är problem som uppkommer eftersom skylten inte specifikt visar till vilken 

plats man kommer till om man följer den. 

Tredje frågan lyder: Vem riktar sig skyltarna till? Denna fråga är densamma som fråga 3 i 

problemställningen. Överlag så ska alla användare, både rörelsenedsatta och icke-

rörelsenedsatta, ta till sig information från skylten. Utrymningsplatser är oftast belägna i en 

vanlig utrymningsväg eller i ett trapphus och då leder skylten alla i säkerhet. Problem uppstår i 

planeringen när man endast önskar att rörelsenedsatta bör ta till sig information. 

Fjärde frågan lyder: Kan skyltarna förbättras och i så fall hur? Denna fråga är densamma som 

fråga 6 i problemställningen. Enligt svar från konsulter anses det att utformningen på skylten är 

bra och inte i behov av att ändras. Det kan dock finnas behov att ta fram en till skylt som endast 

vänder sig mot funktionsnedsatta för situationer då man inte vill att icke-funktionsnedsatta ska 

följa skylten. I vilka situationer som skylten ska sättas upp är som beskrivits tidigare mycket 

upp till den som planerar utrymningen. Därför sätts skylten upp i olika situationer beroende på 

vem som planerar. 

Resultatet av denna enkät har även använts som underlag för enkäten riktad till användare av 

skylten. Situationer där skylten används i idag samt situationer som anses ge svårigheter vid 

utrymningsplanering har varit grund för frågor i enkäten till användare. 

5.2 Enkät till användare 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys av enkäterna för användarna, rörelsenedsatta 

och icke-rörelsenedsatta. Varje fråga redovisas innan resultaten tillsammans med en mindre 

version av bilden som presenterades med frågan. Sammanfattade resultat presenteras i Bilaga D 

– Resultat från enkät till användare. Inledningsvis ges en analys för vad den enskilda frågan ger 

för resultat. Efter det ges en analys utifrån hela enkäten för respektive grupp. I avsnitt 5.2.3 

Jämförande analys av enkäter till användare ges sedan en jämförelse mellan de två grupperna. 

Resultaten utgår från 28 och 124 respondenter för rörelsenedsatta respektive icke-

rörelsenedsatta. 

5.2.1 Enkät till rörelsenedsatta 

Nedan presenteras resultat och analys till respektive fråga för gruppen rörelsenedsatta.  

Fråga 1  

Är du rörelsenedsatt? 

Enkätens första fråga var kontrollfråga huruvida respondenten var rörelsenedsatt eller ej. Frågan 

delar endast in respondenterna i två delgrupper varför resultatet ej analyseras. 
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Fråga 2: Utrymningslarmet ljuder när du är ensam inne i en affär flera våningar upp i ett 

köpcentrum och du börjar utrymma. Du kommer ut ur affären till en lång korridor. Direkt till 

höger finns en dörr ut till trapphuset. Hur agerar du? 

 

 

Resultat och analys: Resultatet ger att 54 % försöker få hjälp ner för trappan och väljer alltså 

inte utrymningsvägen som är anpassad för rörelsenedsatta. Det verkar bero att man inte vill 

välja en väg där man blir ensam eller att man inte vill röra sig mot strömmen av människor. En 

av kommentarerna under övrigt är ett tecken på det eftersom respondenten svarat ”Kollar var de 

andra går”. Det kan också bero på vilken rörelsenedsättning man har då en person som går 

själv men har dålig balans kanske inte har lika svårt för att be om hjälp med stöttning som vissa 

andra som kräver mer hjälp. 

 

Tabell 1. Tabellen visar resultaten för fråga 2 för gruppen rörelsenedsatta. 

Alternativ Antal Andel [%] 

Väljer vägen rakt fram 9 32 

Väljer vägen ut via trappan, försöker få hjälp ner  15 54 

Övrigt 4 14 
 

 

 

Se koppling till andra frågor i fråga 5. 
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Fråga 3: Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Du följer därför utrymningsskylt 1 mot höger. Efter nästa kurva ser samtliga skyltar 

ut som skylt 2. Vad gör du? 

 

 

Resultat och analys: Resultatet ger att det är 93 % som fortsätter. Alternativen Vänder och 

Annat får 3 % respektive 4 %. Det kan bero på att det finns en motsättning till att vända när 

personen väl valt väg, precis som tidigare teorier uppmärksammat, se avsnitt 2.4 Utrymning – 

fysisk påverkan. Den vanliga skylten är dessutom fortfarande den mest använda skylten mot 

utrymningsväg. 

 

Se koppling till andra frågor i fråga 18. 

  

93% 

3% 4% 

Fortsätter

Vänder

Övrigt

Figur 5. Här ges resultaten för fråga 3 hos gruppen rörelsenedsatta tillsammans med svarsalternativen. 
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Fråga 4: Utrymningslarmet ljuder när du är ensam inne i en butik i ett köpcentrum och du 

börjar utrymma. Du kommer ut ur affären och ser följande utrymningsvägar. Vilken väg tar du? 

 

Resultat och analys: Resultaten ger att 43 % av de rörelsenedsatta väljer vägen rakt fram, alltså 

vanliga utrymningsskylten. Det fastän skylten till vänster visar utrymningsväg som är anpassad 

för rörelsenedsatta. 

  

 

De respondenter som väljer att följa den vanliga utrymningsskylten riskerar att hamna i en 

trappa utan utrymningsplats. Här finns dessutom inga personer i det beskrivna scenariot. 

Resultaten tolkas som att skylten inte är tillräckligt tydlig, då majoriteten av respondenterna 

angett att de ej kan gå i trappor. I en kommentar under övrigt svarar en respondent ”vänster för 

att få upp dörrar snabbt går inte”. Det är alltså inte bara trappor som är till problem för 

rörelsenedsatta, men även tunga dörrar.  

För en bredare förståelse analyseras resultaten tillsammans med resultat från andra frågor. Det 

är dock svårt att se ett tydligt mönster och flera svar och kommentarer står i konflikt med andra 

svar och kommentarer i andra frågor. Kommentarer och svar ger information om att flera 

respondenter ej kan gå i trappor eller använda exempelvis höger eller vänster sida av kroppen, 

vilket borde försvåra utrymning via trappor och tunga dörrar. Ändå svarar 43 % att de väljer 

vägen rakt fram, som inte är anpassad för dessa särskilda behov. Fenomenet analyseras vidare i 

diskussionen. 

43% 

50% 

7% 

Rakt fram

Vänster

Övrigt

Figur 6. En jämn fördelning mellan svarsalternativen rakt fram och Vänster för fråga 4 i gruppen 
rörelsenedsatta. 
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Fråga 5: Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Du kommer ut ur affären till en lång korridor. Du ser personer utrymma längre fram i 

korridoren. Nära framför dig ser du skylten nedan som hänvisar till höger. Hur agerar du? 

 

 

Resultat och analys: Resultaten ger att 82 % väljer att följa dörren in till höger. Det tolkas som 

att respondenterna inte är rädda för att följa skylten då den visar närmsta utrymningsväg. 

Troligtvis överskattar de sin vilja att inte följa med människorna längre fram, eftersom personer 

brukar påverkas av sociala influenser. Dessutom blir det problem för respondenterna att förutse 

hur de reagerar i en situation utan att faktiskt utsättas för situationen, se avsnitt 2.6 

Undersökningsmetod och undersökningsdesign vid människors beteende. 

  

 

Resultatet från fråga två tolkades inledningsvis till att respondenterna inte ville gå emot en 

grupp mötande mot en okänd utrymningsväg och hade inte större svårigheter för att be om 

hjälp. Det står dock i konflikt med att i fråga fem väljer endast 14 % att följa strömmen av 

människor och majoriteten väljer en okänd och till synes ensam väg. Liknande tendenser kan 

ses genom hela analysen av gruppen rörelsenedsatta. Vid analys ses att på fråga två och fem 

väljer majoriteten alternativet som är närmst utifrån respondentens utgångspunkt. Antagligen 

spelar både avstånd till utrymningsväg och sociala influenser in och båda är svåra att mäta utan 

fullskaliga experiment.  

82% 

14% 
4% 

Följer dörren in till höger

Följer strömmen av människor

Övrigt

Figur 7. Resultatet för fråga 5 för gruppen rörelsenedsatta, tillsammans med svarsalternativen. 
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Fråga 6: Utrymningslarmet ljuder när du är 

inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Tror du att du kommer kunna sätta 

dig i säkerhet om du följer skylten framför 

dig? Du befinner dig på markplan.  

Fråga 7: Utrymningslarmet ljuder när du är inne 

i en affär, flera våningar upp, i ett köpcentrum 

och du börjar utrymma. Tror du att du kommer 

kunna sätta dig i säkerhet om du följer skylten 

framför dig? 

  

Resultat och analys: 

   

Resultaten för fråga sex och sju ger 86 % från markplan och 68 % från våningar högre upp  

känner sig säkra på att kunna sätta sig i säkerhet. Fler litar alltså mer på att man kan sätta sig i 

säkerhet vid markplan än vid flera våningar upp. Även om vägarna ut i markplan inte är 

anpassade för rörelsenedsatta anses hindren för att komma ut mindre och färre än om man 

befinner sig flera våningar upp. Det blir inte bara ett hinder att ta sig ner för en trappa, om hiss 

skulle finnas i byggnaden antas den många gånger inte fungera vid brand. Eftersom det vanligtvis 

skyltas ”Använd ej vid brand” eller liknande vid hissen är det ett rimligt antagande. 

Det är dock fortfarande en stor del som känner sig säkra oavsett våningsplan vilket är ett resultat 

vi inte förväntade oss.  

För koppling till övriga frågor se fråga nio. 

 

86% 

11% 

3% 

Ja

Nej

Övrigt 68% 

29% 

3% 

Ja

Nej

Övrigt

Figur 8. Resultat för gruppen rörelsenedsatt på fråga 6 och fråga 7. 
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Fråga 8: Utrymningslarmet ljuder när du är 

inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Du befinner dig flera våningar över 

markplan. Tror du att du kommer kunna sätta 

dig i säkerhet om du följer skylten framför 

dig?  

Fråga 9: Utrymningslarmet ljuder när du är inne 

i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Tror du att du kommer kunna sätta dig 

i säkerhet om du följer skylten framför dig? 

 

 

  

Resultat och analys:  

 

 

 

Från fråga åtta och nio blir resultaten att 79 % respektive 86 % känner att de kan sätta sig i 

säkerhet när skyltarna är utrustade med rullstolsymbolen.  

Vid en jämförelse med fråga sex och sju ses inga större skillnader fastän att de ej är utrustade 

med rullstolsymbolen och således inte visar vägar anpassade för rörelsenedsatta. Resultaten 

förväntades skilja sig åt mer, men skylten är fortfarande ny och de flesta respondenter har aldrig 

stött på den tidigare. Möjligtvis anser de att den nya skylten inte nödvändigtvis behöver tyda på 

mer säkerhet än den vanliga skylten. I frågorna verkar vilket våningsplan respondenten befinner 

sig på betyda minst lika mycket som symbolen på skylten. 

  

79% 

21% 

0% 

Ja

Nej

Övrigt
86% 

11% 

3% 

Ja

Nej

Övrigt

Figur 9. Här visas gruppen rörelsenedsattas resultat för fråga 8 och 9.  
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Fråga 10: Utrymningslarm ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Du följer utrymningsskyltarna som leder dig hit, så kallad utrymningsplats. Vad gör 

du? 

 

 

Resultat och analys: Resultatet från fråga tio ger att 71 % stannar vid utrymningsplatsen och 

väntar på rädd-ningstänst. Det kan tolkas som att respondenterna inte är rädda för att stanna och 

vänta vid en utrymningsplats fastän ett utrymningslarm aktiverat. 

 
 

Vi har i efterhand funderat på om frågan gett bättre resultat om frågan ställts som att man inte 

behövde vända och leta annan väg, utan bara kort och gott fortsatt leta annan väg. Beslutet att 

personer inte vill ändra sig då de valt väg stärks av tidigare teori i avsnitt 2.4 Utrymning – fysisk 

påverkan. 

För koppling till övriga frågor se fråga tolv. 

 

  

71% 

29% 

0% 

Stannar och väntar på
räddningstjänst

Vänder och försöker hitta en
annan väg ut

Övrigt

Figur 10. I figuren ses hur gruppen rörelsenedsatta besvarat fråga 10.  
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Fråga 11: Om du följer skylten när du befinner dig flera våningar upp, vart förväntar du dig att 

hamna? (Använd flera svarsalternativ om önskvärt) 

 

 

Resultat och analys: Resultaten från fråga elva visar spridning mellan respondenterna och ger 

ingen tydlig majoritet till något av alternativen. Det visar att skylten inte är entydig och olika 

användare förväntar sig hamna på olika platser. I diagrammet betyder svaret Endast … att 

respondenterna endast kryssat för ett alternativ, även om de hade möjlighet att kryssa för fler. 

 

 

 

Genom hela analysen för gruppen rörelsenedsatta är det svårt att dra exakta slutsatser då svaren 

varierar både i de enstaka frågorna och mellan frågorna.  
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Figur 11. Redovisning av resultatet för fråga 11 för gruppen rörelsenedsatta. 
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Fråga 12: Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum. Vart vill du 

utrymma för att sätta dig i säkerhet? (Använd två svarsalternativ om önskvärt) 

 

Resultat och analys: Resultaten från fråga tolv ger att 64 % av respondenterna vill ut i det fria. I 

de fall man svarar Inomhus där jag inte påverkas av brand har man i samtliga fall angett båda 

alternativen. I diagrammet betyder svaret Endast … att respondenterna endast kryssat för ett 

alternativ, även om de hade möjlighet att kryssa för fler. 

  

Resultatet från fråga tio ger att 71 % stannar och väntar på räddningstjänst. Detta har troligtvis 

inte att göra med att de vill stanna och vänta utan mer med deras brist på andra möjligheter. 

Kommentaren ”jag litar inte på att det finns hjälp om det inte skulle föra ut en till samma ställe 

som alla andra. många gånger blir man bortglömd när ett alarm bryter ut” visar hur känslorna 

kring utrymningsplatser ter sig.  
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Figur 12. I figuren ses resultatet från gruppen rörelsenedsatta på fråga 12. 
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Fråga 13: Vad associerar du följande symbol med? 

 

 

Resultat och analys: På fråga 13 är det 61 % som svarat Anpassat för mig och 3 % svarar 

Enbart anpassad för mig. Ingen av de tillfrågade väljer alternativet Förbjudet att använda för 

mig. Svaren tolkas som att majoriteten anser att information/verktyg med symbolen är riktad eller 

anpassad till dem. 

 
 

Bland de 25 % som svarat övrigt finns kommentarer som ”associerar inte till utrymning” och 

”sitter inte i rullstol men jag kan ju använda utrymningen ändå”. Fallet att symbolen inte 

associeras med utrymning kan bero på att utrymningsskylten är så pass ny att symbolen inte 

figurerat i det sammanhanget tidigare.  

För koppling till övriga frågor se fråga 17. 
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Figur 13. Svarsfördelningen för fråga 13 hos gruppen rörelsenedsatta. 
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Fråga 14 

 

På allmänna platser, använder du då en toalett utrustad med följande skylt?  

Resultat och analys: Fråga 14 ger att 57 % använder toalett utrustade med symbolen utan 

förbehåll. Det är 29 % som endast använder toalett med symbolen om de andra är upptagna och 

resterande 14 % använder den inte alls. Det finns alltså en motsättning att använda sig av 

toaletter med symbolen fastän att man anser sig själv vara rörelsenedsatt. Vilket kan bero på att 

respondenterna har varierande grad av rörelsenedsättning och vissa känner därför att det inte är 

ett krav att toaletterna är anpassade för funktionsnedsatta. 

 

 

För koppling till övriga frågor se fråga 17. 

  

57% 29% 
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Ja, men bara om de andra
toaletterna är upptagna

Nej

Figur 14. I figuren ses resultatet från gruppen rörelsenedsatta på fråga 14. 
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Fråga 15: Använder du en parkeringsplats utrustad med följande skylt? 

 

 

Resultat och analys: Resultaten från fråga 15 ger att 41 % svarar att de använder parkeringar 

med skylten och 59 % svarar att de inte använder skylten. Vid analysen av svaren inses att frågan 

skulle ställts annorlunda till rörelsenedsatta då de skulle svarat som om de hade haft en bil. Nu 

finns risken att de svarat Nej då de inte äger en bil.  

 

Resultatet påverkas antagligen av huruvida man har tillstånd att parkera på platser markerade 

med symbolen då det blir direkt kostnad utan tillstånd. 
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Figur 15. Redovisning av resultatet för fråga 15 för gruppen rörelsenedsatta. 
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Fråga 16: Upplever du att budskapet är olika beroende på i vilket sammanhang du ser skylten? 

 

 

Resultat och analys: Här ger resultaten att 64 % svarar att budskapet inte är olika beroende på 

sammanhanget. Resultatet var oväntat, speciellt efter föregående frågor. En förklaring kan dock 

vara att personer har tolkat budskapet som anpassat för rörelsenedsatt vilket stämmer i båda 

föregående frågor (toalett och parkering) varvid de inte ser någon skillnad i budskapet. Vår tanke 

var att de skulle se budskapen förbjudet och anpassat för och därmed se skillnad. 
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Figur 16. Svarsfördelningen för fråga 16 hos gruppen rörelsenedsatta. 
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Fråga 17: Vid en utrymning, vilken skylt hade du helst följt? 

 

 

Resultat och analys: I fråga 17 ger resultaten att 63 % väljer skylt B, den skylt som visar 

utrymningsväg anpassad för rörelsenedsatta. Det är dock fortfarande 37 % som väljer att följa 

den vanliga utrymnings-skylten. Kommentarer om anledningar för att välja skylt B är bland annat 

”förutsätter att denna skylt hänvisar till lämplig rullstolsutväg”, ”Den fungerar för alla” och 

”Inga trappor”. Anledningar för val av skylt A var ”Tror att det går snabbare och jag litar inte 

på att det finns hjälp om det inte skulle föra ut en till samma ställe som alla andra. många 

gånger blir man bortglömd när ett alarm bryter ut”. 

  

 

På fråga 13 väljer majoriteten alternativet Anpassat för mig och Enbart anpassat för mig, totalt 

64 %. Vilket stärks av fråga 14 och 17 då majoriteten använder sig av information/verktyg 

utrustade med symbolen. 

Efter att ha analyserat samtliga frågor hittills i gruppen är två förhållningssätt till skylten 

tydligare än andra. Den första av dessa två går mot att symbolen visar bredare, enklare vägar och 

är hjälpsam och den andra tolkningen är att man blir åsidosatt, inte kan röra sig där andra rör sig 

och med risk att bli bortglömd.  

  

37% 

63% 

Skylt A

Skylt B

Figur 17. Redovisning av resultatet för fråga 17 för gruppen rörelsenedsatta. 
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Fråga 18: Hur pass säker känner du dig på att följa denna skylt? 

 

 

Resultat och analys: På fråga 18 blev resultatet att 36 % anger Osäker och Mycket osäker, 46 % 

anger Säker och Mycket säker och 18 % anger Varken säker eller osäker. Slutsatser utifrån 

endast denna fråga är svåra att dra då svaren är relativt spridda. 

  

I fråga tre anger 93 % att de Fortsätter då skyltarna ändras från skylt mot utrymningsväg 

anpassad för rörelsenedsatta till vanlig utrymningsskylt. De som angett Osäker eller Mycket 

osäker kräver mer hinder än en annorlunda skylt för att faktiskt vända vilket stärker teorin om att 

det byggs upp en inre barriär för att vända när man redan valt väg.  

  

7% 

39% 

18% 

11% 

25% 
Mycket säker

Säker

Varken säker eller osäker

Osäker

Mycket osäker

Figur 18 . I figuren ses resultatet från gruppen rörelsenedsatta på fråga 18. 
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Fråga 19: Hur pass säker känner du dig på att följa denna skylt? 

 

 

Resultat och analys: Resultaten från fråga 19 ger att 78 % anger Säker respektive Mycket säker. 

Det är fortfarande 18 % som anger Varken säker eller osäker och 4 % anger Osäker. 

  

Jämfört med fråga 18 finns det skillnader i svaren. Då skylten kompletteras med rullstolsymbol 

är det istället 78 % som anger Säker och Mycket säker i jämförelse med 46 % då frågan ställdes 

utan symbolen på skylten. Det ger alltså en ökad säkerhetsperception med symbolen för gruppen 

rörelsenedsatta, även om de i andra frågor inte angett en förkärlek för skylten. 
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4% 0% 

Mycket säker

Säker

Varken säker eller osäker

Osäker

Mycket osäker

Figur 19. Redovisning av resultatet för fråga 19 för gruppen rörelsenedsatta. 
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Fråga 20 

Går du ett program på LTH?  

Denna fråga var med som kontrollfråga då vi befarade att en stor del av deltagarna skulle bestå 

av brand- och riskingenjörer och således påverka resultaten då de har särskild kunskap inom 

ämnet. Samtliga respondenter svarar i gruppen rörelsenedsatta nej på fråga 20.  

5.2.2 Enkät till icke-rörelsenedsatta 

Nedan presenteras resultat och analys till respektive fråga för gruppen icke-rörelsenedsatta.  

Fråga 1  

Är du rörelsenedsatt?  

Enkätens första fråga var kontrollfråga huruvida respondenten var rörelsenedsatt eller ej. Frågan 

delar endast in respondenterna i två delgrupper varför resultatet ej analyseras. 
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Fråga 2: Utrymningslarmet ljuder när du och din vän som sitter i rullstol är inne i en affär i ett 

köpcentrum och du börjar utrymma. Ni kommer ut ur affären till en lång korridor. Direkt till 

höger finns en dörr ut till trapphuset. Hur agerar du? 

 

 

Resultat och analys: Här ger resultatet att personerna till 77 % följer med sin vän. Det tolkas 

som att personer är inte bekväma att lämna varandra i en utrymningssituation, vilket styrks av 

teorin i avsnittet 2.3 Utrymning - sociala influenser. Det kan vara svårt för personerna att 

verkligen veta hur de hade reagerat i en situation, det vet man inte förrän man faktiskt befinner 

sig i exakt den situationen. 

 

Tabell 2. Resultatet för fråga 2 för gruppen icke-rörelsenedsatta. 

Alternativ 
Antal Andel [%] 

Följer med vännen rakt fram 95 77 

Använder trappan, hjälper vännen ner 28 22 

Tar själv trappan, vännen väljer vägen rakt fram 0 0 

Övrigt 1 1 
 

Här kan man tolka in ett moraliskt problem som blir väldigt enkelt att besvara i enkäten, ”rädda 

din vän” eller ”överge din vän”. I en verklig situation kommer personen troligtvis ha en ström 

människor som går ut genom en trappa precis till höger om sig och behöva se sig omkring efter 

mer bekräftelse på vägen bort från dessa. Bekräftelser skulle kunna vara att se fler personer bort 

mot samma utgång eller ett talat meddelande som ber rörelsenedsatta välja markerad 

utrymningsväg.  

Se koppling till andra frågor i fråga 17. 
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Fråga 3: Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Du följer därför utrymningsskylt 1 mot höger. Efter nästa kurva ser samtliga skyltar 

ut som skylt 2. Vad gör du? 

 

 

Resultat och analys: Resultatet blir att 98 % fortsätter följa utrymningsskyltarna oavsett om de 

ändras från vanlig skylt till skylt anpassad för funktionsnedsatta. Misstanken var att fler 

personer skulle välja att vända, men så blev inte fallet. 

 

 

Se koppling till andra frågor i fråga 12. 

 

  

98% 

1% 1% 

Fortsätter

Vänder

Övrigt

Figur 20.  Redovisning av resultatet för fråga 3 för gruppen icke-rörelsenedsatta. 
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Fråga 4: Utrymningslarmet ljuder när du är ensam inne i en butik i ett köpcentrum och du 

börjar utrymma. Du kommer ut ur affären och ser följande utrymningsvägar. Vilken väg tar du? 

 

 

Resultat och analys: Resultatet ger att 83 % väljer den vanliga utrymningsskylten. Det verkar 

här finnas en förkärlek till den vanliga skylten trots att dörren är stängd men den andra är öppen 

och ändå följer man den vanliga skylten. 

 

 

 

 

Se koppling till andra frågor i fråga 17. 

 

  

83% 

15% 

2% 

Rakt fram

Vänster

Övrigt

Figur 21. Resultatet för fråga 4 för gruppen icke-rörelsenedsatta. 
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Fråga 5: Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Du kommer ut ur affären till en lång korridor. Du ser personer utrymma längre fram i 

korridoren. Nära framför dig ser du skylten nedan som hänvisar till höger. Hur agerar du? 

 

 

Resultat och analys: Här ger resultaten att personerna inte är rädda för att följa skylten fastän 

den är anpassad för funktionsnedsatta då 77 % svarar att de följer skylten. Antagligen 

överskattar de sin vilja att överge övriga personer, då tidigare forskning visar att man gärna går i 

grupp, vilket stöds i teorin i avsnitt 2.3 Utrymning - sociala influenser. 

 

 

 

Precis som i andra frågor är det svårt för personerna som deltar i undersökningen att sätta sig in 

i situationen och svara så som de verkligen agerat, se 2.6 Undersökningsmetod och 

undersökningsdesign vid människors beteende. 
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Följer strömmen av människor

Övrigt

Figur 22.  Redovisning av resultatet för fråga 5 för gruppen icke-rörelsenedsatta. 
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Fråga 6: Utrymningslarmet ljuder när du är 

inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Tror du att du kommer kunna sätta 

dig i säkerhet om du följer skylten framför 

dig? Du befinner dig på markplan. 

Fråga 7: Utrymningslarmet ljuder när du är 

inne i en affär, flera våningar upp, i ett 

köpcentrum och du börjar utrymma. Tror du att 

du kommer kunna sätta dig i säkerhet om du 

följer skylten framför dig? 

  

  

Resultat och analys:  

  

Resultaten från fråga sex och sju ger att de flesta, 89 % respektive 96 %, icke-rörelsenedsatta 

personerna känner sig säkra att följa skylten och tror att de kan sätta sig i säkerhet oavsett vilket 

våningsplan de befinner sig på. 

 

  

89% 

10% 1% 

Ja

Nej
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Nej
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Figur 23. Här visas gruppen icke-rörelsenedsattas resultat för fråga 6 och 7. 
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Fråga 8: Utrymningslarmet ljuder när du är 

inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Du befinner dig flera våningar över 

markplan. Tror du att du kommer kunna sätta 

dig i säkerhet om du följer skylten framför dig? 

Fråga 9: Utrymningslarmet ljuder när du är 

inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Tror du att du kommer kunna sätta 

dig i säkerhet om du följer skylten framför 

dig? 

 

 

  

Resultat och analys:  

  

I fråga åtta och nio ger resultaten att de flesta, 93 % respektive 90 %, tror att de kan sätta sig i 

säkerhet fastän skylten är anpassad för funktionsnedsatta, oavsett om det är skyltat mot hiss. 
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6% 1% 

Ja

Nej

Övrigt

90% 
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2% 

Ja

Nej
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Figur 24. Gruppen icke-rörelsenedsattas resultat för fråga 8 och 9. 
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Fråga 10: Utrymningslarm ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Du följer utrymningsskyltarna som leder dig hit, så kallad utrymningsplats. Vad gör 

du? 

 

 

Resultat och analys: Resultaten visar att 63 % vänder och fortsätter leta efter en annan 

utrymningsväg. 29 % av de tillfrågade stannar dock och väntar på räddningstjänst. Här finns 8 

% som ej fick frågan på sin enkät och därför finns det en del som är betecknad ”Ej svarat”. På 

bilden till denna fråga såg utrymmet ut som en återvändsgränd. Oftast är utrymningsplatser 

placerade i anslutning till trappor vilket gör att de som valt att stanna och vänta på 

räddningstjänst hade troligtvis rört sig nedåt. Det hade kanske visat sig om det på bilden 

förekommit även en trappa i anslutning till platsen. 

 

Vi har i efterhand funderat på om frågan gett bättre resultat om frågan ställts som att man inte 

behövde vända och leta annan väg, utan bara kort och gott fort-satt leta annan väg. 

För koppling till övriga frågor se fråga 12. 
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8% 
Stannar och väntar på
räddningstjänst

Vänder och försöker hitta en
annan väg ut

Ej svarat

Figur 25. Svarsfördelningen från gruppen icke-rörelsenedsatta för fråga 10. 
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Fråga 11: Om du följer skylten när du befinner dig flera våningar upp, vart förväntar du dig att 

hamna? (Använd flera svarsalternativ om önskvärt) 

 

 

Resultat och analys: Här ger resultaten att 56 % förväntar sig endast att komma ut i det fria. 

Det är 23 % som kan tänka sig flera av alternativen och få väntar sig enbart utrymningsplats, 8 

%, eller enbart utrymningshiss, 6 %. Det visar att skylten inte är entydig, den betyder olika 

saker för olika personer. 

 

Fastän att den är anpassad för funktionsnedsatta förväntas den ändå leda ut i det fria i de flesta 

fall. Vi hade misstankar om att kryssade man för Ut i det fria skulle man även kryssa för de 

andra alternativen, eftersom speciellt hissen kan vara ett hjälpmedel för att komma ut. Kan vara 

så att de som svarar Ut i det fria tror att de kommer utnyttja en hiss, men i slutändan komma ut 

medan de som svarar Utrymningshiss tror att man enbart kommer till en hiss och sedan får 

invänta hjälp där. I diagrammet betyder svaret Endast … att respondenterna endast kryssat för 

ett alternativ, även om de hade möjlighet att kryssa för fler. 

För koppling till övriga frågor se fråga 12. 
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Figur 26. I figuren ses resultatet från fråga 11 för gruppen icke-rörelsenedsatta. 
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Fråga 12 

 

Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum. Vart vill du utrymma för att 

sätta dig i säkerhet? (Använd två svarsalternativ om önskvärt) 

Resultat och analys: På fråga tolv vill 88 % utrymma ut i det fria. De som angett Plats inomhus 

där jag inte påverkas av brand har i nästintill i samtliga fall även kryssat för Ut i det fria. I 

diagrammet betyder svaret Endast … att respondenterna endast kryssat för ett alternativ, även 

om de hade möjlighet att kryssa för fler. 

 

 

I fråga tre blir resultatet inte som väntat, då 98 % fortsätter följa skylten fastän den kompletteras 

med rullstolsymbolen. Det kan bero på att de flesta personerna antar att de ska komma ut i det 

fria, oavsett vilken skylt det är de följer, vilket visas i fråga elva och tolv.  

Om vi tittar på enkäten i sin helhet visar den att personerna under enkätens gång insåg att de 

genom att följa skylten anpassad för funktionsnedsatta inte nödvändigtvis kom ut i det fria, 

speciellt i fråga elva och tolv. I fråga sex till nio är de till stor del fortfarande inställda på att 

skyltarna leder ut, och även om de börjat misstänka att skylten med rullstolsymbol kan leda till 

utrymningsplats litar de på att det även är säkert där. Vilket dock inte betyder att de faktiskt 

hade följt skyltarna  

Resultatet från fråga elva, och ännu mer fråga tolv, ger stöd till resultatet från fråga tio. Att 

fortsätta leta efter en väg ut till det fria är troligtvis en vanlig reaktion om det är där man 

förväntar sig att hamna. 
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Figur 27. Svarsfördelningen av gruppen icke-rörelsenedsatta på fråga 12. 
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Fråga 13: Vad associerar du följande symbol med? 

 

 

Resultat och analys: Här är det 48 % som svarar inte anpassat för mig. Resterande har fördelat 

sig rätt jämt över Anpassat för mig (16 %), Förbjudet för mig (17 %) och Övrigt (19 %). Ingen 

har svarat Speciellt anpassat för mig. Vi misstänker att de som svarat Anpassat för mig 

resonerat att de kan använda sig av information/verktyg med den här symbolen, den är alltså 

inte svårare att använda för dem än någon annan grupp. De som svarat Inte anpassat för mig 

tolkar enligt vår analys symbolen till att den kan användas av dem, men den är speciellt 

anpassad för någon annan än deras grupp. Det kan vara svårt att använda sig av dessa 

svarsalternativ, då de kan betyda olika saker för olika personer i undersökningen.  

 

 

På övrigt hittade vi en del intressanta kommentarer. Många av kommentarerna hintade om att 

symbolen associerades med att lämna företräde. Exempel på kommentarer var bland annat 

rullstolsburna har företräde, rullstolsburna i första hand, lämpligt för handikappade och ska i 

första hand lämnas till dem skylten berör, typ handikapptoa. 

För koppling till övriga frågor se fråga 15. 
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Figur 28. Resultatet för fråga 13 hos gruppen icke-rörelsenedsatta. 
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Fråga 14: På allmänna platser, använder du då en toalett utrustad med följande skylt? 

 

 

Resultat och analys: Här ger resultatet att 69 % av de tillfrågade använder endast toaletter 

utrustade med skylten anpassad för funktionsnedsatta om alla de andra toaletterna är upptagna. 

Vilket tyder på att man inte ser symbolen som ett förbud, men det finns ändå ett visst motstånd 

till att använda sig av information/ verktyg med den här symbolen. 

 

Det är 25 % av de tillfrågade som använder dem utan förbehåll och 6 % använder dem inte alls. 

För koppling till övriga frågor se fråga 15. 
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Figur 29. I figuren ses resultaten för gruppen icke-rörelsenedsatt på fråga 14. 
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Fråga 15: Använder du en parkeringsplats utrustad med följande skylt? 

 

 

Resultat och analys: I fråga 15 svarar 97 % att de inte använder sig av parkeringar med 

rullstolsymbolen. Användning av parkeringsplatser med symbolen innebär en direkt kostnad 

och är förbjudet om du inte har särskilt tillstånd, vilket antagligen är anledningen till resultatet. 

 

 

Kommentarerna från övrigt i fråga 13 ger indikationer på att de flesta personerna i 

undersökningen tvekar inför att använda information/verktyg med symbolen. Vilket förstärks i 

fråga 14 och 15.  
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Figur 30. Svarsfördelningen för fråga 15 hos gruppen icke-rörelsenedsatta. 
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Fråga 16: Upplever du att budskapet är olika beroende på i vilket sammanhang du ser skylten? 

 

 

Resultat och analys: Här svarar 22 % att de inte ser att budskapet är olika beroende på 

situation. Det är en betydligt större andel än vad vi förväntade oss. En förklaring kan dock vara 

att personer har tolkat budskapet som anpassat för rörelsenedsatt vilket stämmer i båda 

föregående frågor (toalett och parkering) därav ser de ingen skillnad i budskapet. Vår tanke var 

att de skulle se budskapen förbjudet och anpassat för och därmed se skillnad. Det är dock 76 % 

som svarar att de ser skillnad i betydelsen för symbolen beroende på situation. 

 

 

 

Med underlaget från fråga 13 blir det extra tydligt att det beror på situationer, då somliga svarat 

under övrigt till fråga 13 att det beror på situation vad de associerar skylten med. 
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Figur 31. I figures ges resultatet för fråga 16 från gruppen icke-rörelsenedsatta.  
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Fråga 17: Vid en utrymning, vilken skylt hade du helst följt? 

 

 

Resultat och analys: I fråga 17 anger 74 % att de hellre följer den vanliga utrymningsskylten. 

På frågan varför har de lämnat en hel del intressanta kommentarer och det finns flera tankar som 

återkommer i flera kommentarer. För de som väljer skylt A, den vanliga utrymningsskylten 

finns det lite olika anledningar. De vanligaste är vill inte vara i vägen, vill ge plats åt de som 

behöver den, vägen borde vara snabbare och mindre krånglig, leda ut och inte till hiss eller 

utrymningsplats. För de som valde skylt B, skylten som visar utrymningsväg anpassad för 

funktionsnedsatta är de vanligaste förklaringarna då kan jag hjälpa funktionsnedsatta, bredare 

och bättre vägar då även rullstolsburna kan ta sig ut den vägen. Somliga har gett ett svar men 

sen ändock angett det spelar egentligen ingen roll, hade kanske inte sett skillnad, kvittar. Det är 

dock så få att det inte påverkar resultaten. Det finns alltså en förkärlek till den vanliga skylten 

för icke-rörelsenedsatta, även om anledningen varierar. 

 

 

I fråga två visar resultaten att personen har en känsla av att skylten inte är riktad till sig och en 

oro över att vara i vägen då resultat från fråga 17 tas med i analysen. Beslutet kommer inte vara 

så enkelt och personen kommer leta på tecken som visar att det är okej att ta den vägen som är 

anpassad för funktionsnedsatta.  

Om vi ser resultatet från fråga fyra tillsammans med resultatet från fråga 17 ser vi att personerna 

inte är konsekventa i sina beslut. I fråga 17 ser vi att ungefär 30 % hellre följer skylt B, men i 

fråga fyra är det bara 15 % som verkligen följer skylten. 
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Figur 32. Svarsfördelning för gruppen icke-rörelsenedsatta på fråga 17. 
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Fråga 18: Hur pass säker känner du dig på att följa denna skylt? 

 

 

Resultat och analys: På fråga 18 anger 93 % Säker eller Mycket säker på känslan att sätta sig i 

säkerhet genom att följa skylten, och fördelningen mellan dem är jämn, 44 % respektive 48 %. 

Anledningen kan vara att den är så pass vedertagen att man direkt associerar den med att den tar 

en ut och i säkerhet som icke-rörelsenedsatt. Endast 2 % anger Osäker eller Mycket osäker. 
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Figur 33. I figuren ges resultatet för fråga 18 för gruppen icke-rörelsenedsatta. 
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Fråga 19: Hur pass säker känner du dig på att följa denna skylt? 

 

 

Resultat och analys: Här är det 88 % som anger säker eller mycket säker. Dock är det fler som 

anger säker istället för mycket säker, 53 % respektive 35 %. Det är nu 5 % som anger osäker 

men ingen anger mycket osäker. 

 

 

Underlag från fråga 17 visar att personerna som är med i undersökningen nu blivit 

uppmärksamma på att skylten kan leda till utrymningsplats eller utrymningshiss och att det är 

något de vill undvika, det stöds även i fråga 11. Vilket kan leda till att de svarar med något 

mindre säkerhet än tidigare. 

 

Fråga 20 

Går du ett program på LTH? 

Denna fråga var med som kontrollfråga då vi befarade att en stor del av svaren skulle bestå av 

brand- och riskingenjörer och således påverka resultaten då de har särskild kunskap inom ämnet. 

Efter en kontroll visade det sig inte påverka resultatet. Det kan bero på att det är ett sådant 

outforskat område att de inte kan använda sig av sina tidigare kunskaper i enkäterna. 
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Figur 34. Resultat för fråga 19 hos gruppen icke-rörelsenedsatta. 
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5.2.3 Jämförande analys av enkäter till användare 

Nedan följer en jämförelse mellan de båda grupperna i de frågor som är av särskilt intresse för 

rapporten. För samtliga resultat se Bilaga D – Resultat från enkät till användare.  

Fråga 3: Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Du följer därför utrymningsskylt 1 mot höger. Efter nästa kurva ser samtliga skyltar 

ut som skylt 2. Vad gör du? 

För fråga tre visar det sig att båda grupperna fortsätter, 93 % och 98 % för rörelsenedsatta 

respektive icke-rörelsenedsatta, fastän att skyltarna förändras från ett utformande till ett annat. 

Vilket tyder på att utformningen av båda skyltarna signalerar utrymningsväg. Den slutsatsen 

som är tydligast är att respondenterna i stor utsträckning undviker att vända då de väl valt en 

utrymningsväg.  

Fråga 4: Utrymningslarmet ljuder när du är ensam inne i en butik i ett köpcentrum och du 

börjar utrymma. Du kommer ut ur affären och ser följande utrymningsvägar. Vilken väg tar du? 

Resultaten från fråga fyra ger större variation mellan grupperna då 43 % kontra 83 % för 

rörelsenedsatta respektive icke-rörelsenedsatta väljer dörren rakt fram som skyltas med en 

vanlig utrymningsskylt. Det är inte ett oväntat resultat att färre väljer vägen rakt fram i gruppen 

rörelsenedsatta då flera av respondenterna angett att de sitter i rullstol och ej kan gå i trappor 

vilket kan vara fallet då man väljer vägen rakt fram.  

93% 

3% 4% 

98% 

1% 1% 

Fortsätter

Vänder

Övrigt

Figur 35. Jämförande resultat för fråga 3. Rörelsenedsatta presenteras till vänster och icke-
rörelsenedsatta presenteras till höger. 
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Figur 36. Resultat för båda grupperna för fråga 4. Rörelsenedsatta presenteras till vänster och 
icke-rörelsenedsatta presenteras till höger. 
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Fråga 5: Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Du kommer ut ur affären till en lång korridor. Du ser personer utrymma längre fram i 

korridoren. Nära framför dig ser du skylten nedan som hänvisar till höger. Hur agerar du? 

I fråga fem blir resultaten lika för de båda grupperna med 82 % och 77 % för rörelsenedsatta 

respektive icke-rörelsenedsatta. Här misstänker vi att båda grupperna underskattar hur de 

påverkas av sociala influenser, speciellt gruppen icke-rörelsenedsatta. Gruppen rörelsenedsatta 

kan se skylten som den vägen de kan ta sig ut genom själv utan assistans och därför i större 

utsträckning välja den.  

Fråga 6: Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Tror du att du kommer kunna sätta dig i säkerhet om du följer skylten framför dig? 

Du befinner dig på markplan.  

På fråga sex svarar grupperna liknande då 86 % och 89 % för rörelsenedsatta respektive icke-

rörelsenedsatta svarar att de tror de kan sätta sig i säkerhet. På denna fråga var det angett i 

scenariot att de befann sig i markplan vilket troligtvis spelade roll, se jämförelser för fråga sju. 
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Figur 37. Jämförande resultat för fråga 5. Rörelsenedsatta kan ses till vänster och icke-
rörelsenedsatta kan ses till höger. 
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Figur 38. Resultat för fråga 6 för de båda grupperna. Rörelsenedsatta kan ses till vänster och 
icke-rörelsenedsatta kan ses till höger. 
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Fråga 7: Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär, flera våningar upp, i ett 

köpcentrum och du börjar utrymma. Tror du att du kommer kunna sätta dig i säkerhet om du 

följer skylten framför dig?  

Resultaten för fråga sju var mer varierande då 68 % och 96 % för rörelsenedsatta respektive 

icke-rörelsenedsatta svarade att de trodde de skulle kunna sätta sig i säkerhet då de befann sig 

flera våningar upp. Det visar en tendens till att icke-rörelsenedsatta känner ingen skillnad i 

säkerhet beroende på våningsplan till skillnad mot rörelsenedsatta.  

Fråga 8: Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Du befinner dig flera våningar över markplan. Tror du att du kommer kunna sätta dig 

i säkerhet om du följer skylten framför dig? 

För fråga åtta svarar 79 % respektive 93 % för rörelsenedsatta respektive icke-rörelsenedsatta att 

de tror de kan sätta sig i säkerhet då de befinner sig flera våningar över markplan. Det visar sig 

att bara för att rullstolsymbolen finns med på skylten blir rörelsenedsatta inte betydligt mer 

säkra och icke-rörelsenedsatta blir inte mindre säkra på att sätta sig i säkerhet.  
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Figur 39. De båda gruppernas resultat för fråga 7. Rörelsenedsatta presenteras till vänster och 
icke-rörelsenedsatta presenteras till höger. 
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Figur 40. Jämförande resultat för fråga 8. Resultaten för rörelsenedsatta presenteras till 
vänster och icke-rörelsenedsatta presenteras till höger. 
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Figur 42. Jämförande resultat för fråga 10. Resultaten för gruppen rörelsenedsatta presenteras till 
vänster och gruppen icke-rörelsenedsatta presenteras till höger. 

Fråga 9: Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Tror du att du kommer kunna sätta dig i säkerhet om du följer skylten framför dig? 

För fråga nio är svaren från de båda grupperna lika varandra och följer dessutom resonemanget 

till stor del från fråga 6-8 och ger mer att jämföra inom vardera gruppen.  

Fråga 10: Utrymningslarm ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Du följer utrymningsskyltarna som leder dig hit, så kallad utrymningsplats. Vad gör 

du?  

 

Fråga tio gav varierande svar då 71 % kontra 29 % för rörelsenedsatta respektive icke-

rörelsenedsatta stannar och väntar på räddningstjänst. Det är ett resultat som var väntat då det 

finns begränsat med möjligheter för de rörelsenedsatta som använder rullstol, medan icke-

rörelsenedsatta antagligen ser att fortsätta leta som ett mer lättillgängligt alternativ.   
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Figur 41. Resultaten för de båda gruppernas svar på fråga 9. Rörelesedsatta presenteras till 
vänster och icke-rörelsenedsatta presenteras till höger. 
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Fråga 11: Om du följer skylten när du befinner dig flera våningar upp, vart förväntar du dig att 

hamna? (Använd flera svarsalternativ om önskvärt) 

 

Vid presentationen av svaren för fråga elva var det svårt att se ett tydligt mönster för de 

rörelsenedsatta. För de icke-rörelsenedsatta är det däremot tydligt att majoriteten förväntar sig 

att endast ta sig ut i det fria.  

Fråga 12: Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum. Vart vill du 

utrymma för att sätta dig i säkerhet? (Använd två svarsalternativ om önskvärt) 

I fråga tolv är det tydligt för båda grupperna att respondenterna helst vill utrymma ut i det fria. 

En av kommentarerna under övrigt för fråga elva var svaret på vad de förväntade sig följande 

tyvärr i ett trapphus med utrymningshiss förhoppningen är, det fria. Det är alltså inte givet att 
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Figur 43. Jämförelse mellan de båda grupperna på fråga 11. Rörelsenedsattas resultat kan ses till 
vänster och icke-rörelsenedsattas resultat kan ses till höger.  
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Figur 44. Resultaten för fråga 12. Gruppen rörelsenedsatta presenteras till vänster och icke-
rörelsenedsatta presenteras till höger. 
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respondenterna uppnår sitt mål vid utrymning bara för att de förväntar sig, och hamnar, vid en 

utrymningsplats. 

Fråga 13: Vad associerar du följande symbol med? 

Resultatet på fråga 13 är nästintill inversen till varandra. I resultaten för rörelsenedsatta är det 0 

% som svarar Förbjudet att använda för mig och i icke-rörelsenedsatta är det 0 % som svarar 

Enbart anpassad för mig och grupperna fortsätter i stort sett genom diagrammet att spegla 

varandra.  

De svarsalternativ som speglar varandra minst är för rörelsenedsatta Enbart anpassad för mig 

med 3 % och icke-rörelsenedsattas Förbjudet att använda för mig med 17 %. Det tyder på att 

rörelsenedsatta inte ser symbolen som förbud för andra medan en betydande andel icke-

rörelsenedsatta tolkar det ändock som ett förbud.  

Resultaten från fråga 14 och 15 är mer avsedda för att få fram olika tendenser och beteenden 

inom gruppen icke-rörelsenedsatta och ges därför ingen vidare analys här. 

Fråga 16: Upplever du att budskapet är olika beroende på i vilket sammanhang du ser skylten? 

Fråga 16 ger oväntat resultat. Resultaten förväntades likna varandra mer än vad de gör, 64 % 

kontra 22 % för rörelsenedsatta respektive icke-rörelsenedsatta tycker inte att budskapet varierar 

beroende på situationen. Eftersom frågorna 14 och 15 skulle illustrera förbud/anpassat för 

misstänktes en stor del i båda grupperna svara att budskapet varierade beroende på situation. 

Det stämde dock bara i gruppen icke-rörelsenedsatta. Anledningar beskrevs i tidigare analys av 

enskilda frågan i gruppen rörelsenedsatta. 
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Figur 45. Jämförelse mellan de båda gruppernas resultat för fråga 13. Rörelsenedsatta kan ses till 
vänster och icke-rörelsenedsatta kan ses till höger. 
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Figur 46. Resultatet för fråga 16. Gruppen rörelsenedsatta presenteras till höger och icke-
rörelsenedsatta presenteras till vänster. 



 

62 

Fråga 17: Vid en utrymning, vilken skylt hade du helst följt? 

Resultatet för fråga 17 ger att rörelsenedsatta tenderar att hellre följa skylten med rullstolsymbol 

och icke-rörelsenedsatta följer hellre skylten utan rullstolsymbol. I båda grupperna anges 

anledningarna bredare gångar, lättare att ta sig ut eller liknande för att välja skylt B. 

Anledningar för att välja skylt A är i båda grupperna snabbare utrymning men i båda grupperna 

tyder svaren också på att det finns en oro över att hamna vid en utrymningsplats och inte ut i det 

fria. Det är en tendens som lyser igenom i flera frågor i båda grupperna.  

Fråga 18: Hur pass säker känner du dig på att följa denna skylt? 

Vid fråga 18 ses skillnader mellan grupperna, 46 % kontra 92 % för rörelsenedsatta respektive 

icke-rörelsenedsatta anger Säker eller Mycket säker på att följa den vanliga skylten. I grupperna 

anger 36 % kontra 2 % Osäker eller Mycket osäker för rörelsenedsatta respektive icke-

rörelsenedsatta. Det finns alltså en betydande andel som inte känner sig säkra på att utrymma i 

publika lokaler idag av de rörelsenedsatta då det är en skylt utan rullstolsymbol som markerar 

utrymningsväg. 
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Figur 48. Jämförelse mellan grupperna för fråga 18. Gruppen rörelsenedsatta presenteras till 
vänster och icke-rörelsenedsatta presenteras till höger.  
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Figur 47. Jämförande resultat för fråga 17. Resultatet för gruppen rörelsenedsatta kan ses till 
vänster och icke-rörelsenedsattas resultat kan ses till höger. 
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Fråga 19: Hur pass säker känner du dig på att följa denna skylt? 

Samma fråga som fråga 18 ställdes vid fråga 19 fast denna gång med rullstolsymbolen på 

skylten. Det är fortfarande större känsla av säkerhet i gruppen icke-rörelsenedsatta, då större 

andel angett Mycket säker. 

5.2.4 Efterföljande diskussioner med användare 

Inledningsvis ville vi ha flera mindre grupper som stannade kvar och diskuterade efter enkäten. 

Eftersom det var svårt att få personer att fylla i enkäten vid de planerade försöken skickades den 

ut digitalt och därför var det inte längre möligt med efterföljande diskussioner. Dock hölls 

diskussioner med respondenter i ett inledande test av enkäten, både för rörelsenedsatta och icke-

rörelsenedsatta. Insikter från diskussionen med rörelsenedsatta var att skylten fortfarande är 

ovanlig, då ingen av respondenterna sett den tidigare. De hade heller inte tänkt eller funderat på 

utrymning tidigare. I dagsläget känner de att de behöver förlita sig på andra vid utrymning men i 

framtiden hoppas de kunna utrymma själva. Då vill de ut i det fria och aktivt ta sig ut ur bygg-

naden och inte stanna vid utrymningsplats eller utrymningshiss.  

Från gruppen icke-rörelsenedsatta framgick det att de inte lagt märke till skylten tidigare. Precis 

som många kommenterat i enkäten finns det en känsla av att respondenterna inte vill vara i 

vägen och därför undviker vägen som skyltas med rullstolsymbol. De tog också upp 

tankegången att vägen med rullstolsymbol skulle vara längre och att de därför kommer ut 

snabbare om de väljer den andra vägen som skyltas utan rullstolsymbol.  
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Figur 49. Jämförelse mellan de båda grupperas svar på fråga 19. Resultaten för gruppen 
rörelsenedsatta kan ses till vänster och resultaten för gruppen icke-rörelsenedsatta kan ses til 
höger. 
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6 Diskussion 

Under arbetets gång har vissa problem eller resultat gett upphov till mer diskussion än andra.  

6.1 Reliabilitet 

Några av de mest grundläggande problemen är urvalet och svarsfrekvensen. För konsulterna var det 

väldigt få som svarade, endast sju stycken återkom med svar av ett fyrtiotal förfrågningar. Det räcker 

dock att ett fåtal konsulter har problem för att inse att informationen är knapp och behöver utvecklas. 

Konsulterna själva verkar dock inte medvetna om att det finns problem eller flera sätt att använda 

skylten på.  

I uppstarten ville vi verkligen träffa våra respondenter till enkäterna för användare för möjligheten att 

ha en efterföljande diskussion i en fokusgrupp för att lyfta sådant som inte framkom genom enkäten. 

Det visade sig vara svårare än vad vi trott och vi fick istället följa plan B och skicka ut digitala enkäter 

via internet. Fritextfrågor gav då mycket information om bakomliggande idéer och tankar kring 

respondenternas svar. Resultaten för rörelsenedsatta bygger på 28 enkäter och är inte säkert 

representativt för alla rörelsenedsatta, reliabiliteten är inte säkerställd. Resultaten anses giltiga för att 

uppmärksamma att det finns problem, men för att hitta lösningar behöver mer utförliga tester 

genomföras.  

För att få ihop våra svar delade vi enkäten genom olika organisationer och grupper i sociala medier. 

Responsen från de olika organisationerna och grupperna var olika bra vilket gjorde att en specifik 

grupp av rörelsenedsatta, strokedrabbade, blev överrepresenterade. Det leder till risken att resultaten 

inte är representativa för alla sorters rörelsenedsättning. Då vi använde oss av snöbollsurval gjorde 

också att vi inte har någon kontroll om könsfördelning, åldersfördelning och liknande. Vi valde att inte 

ha med frågor på det i enkäten då det inte anses relevant i undersökningen. En större undersökning 

med fler deltagare ur flera grupper av rörelsenedsatta hade varit bättre för att dra säkra slutsatser. 

Diskussioner med experter på området uppmärksammade oss på olika problemsituationer med 

skyltarna. Visa av situationerna förstärktes genom svar på enkäten till konsulter vilka även belyste 

andra situationer. Genom att ha med både konsulter och experter gav en bred insyn på problem vid 

användandet av skyltar som kan uppstå. Det anses komplettera de få svar som erhölls från konsulter.  

6.2 Validitet 

En annan försöksmetod som diskuterades men förkastades var att skapa en utrymningssituation i en 

verkligen byggnad och låta försökspersonerna genomföra en utrymning där olika situationer byggts 

upp. Den förkastades på grund av att det blev ett för stort projekt då det var svårare att göra försöket 

med många försökspersoner. En styrka med den metoden skulle vara att den hade gett en verkligare 

situation. I en verklig situation finns det studier på att personer interagerar med varandra vilket blev 

svårt att få med i våra försök. 

Be respondenter fylla i en enkät om beteende utan att de faktiskt befinner sig i den situationen har sina 

nackdelar. En del frågor kräver vidare försök då våra respondenter, precis som personer i tidigare 

gjorda försök, troligtvis underskattar sociala influenser. Det drar ner den ekologiska validiteten i 
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undersökningen vilket vi har försökt beakta i analysen. Vi försökte få med aspekten av att gå mot eller 

med en ström av människor genom att ha med personer i en del av bilderna men respondenterna 

verkade inte ta hänsyn till dessa. Det bevisar ytterligare hur svårt det är att få med den aspekten i 

artificiella scenarier. En annan aspekt som är svår att få med är beteende som att använda kända in- 

och utgångar vid utrymning, som oftast är fallet genom tidigare studier. 

Respondenterna fyllde i enkäten via nätet, vilket gjorde det omöjligt för oss att kontrollera att de inte 

påverkade varandra eller om deras omgivning påverkade deras svar. Vi är medvetna om risken men ett 

alternativ fanns ej att tillgå. 

6.3 Resultat från användare 

Vid sammanställning och analys av resultaten var det vissa frågor som diskuterades mer än andra. 

Fråga två gav för de icke-rörelsenedsatta klar indikation på att de inte överger sin vän. Det stärks av 

tidigare studier. I andra frågor angav de att de inte valde vägen som var skyltad med rullstolsymbolen 

på grund av att de inte ville vara i vägen. Det här är två intressen som kan hamna i konflikt hos 

personer som utrymmer. Indikationer på en vilja att lämna företräde för personer som behöver 

utrymmet mer än en själv gavs även hos gruppen rörelsenedsatta. Fenomenet att många angav en 

ovilja att vara i vägen kan ha till viss del med den kulturtillhörighet respondenterna har. I teorin 

beskrivs att  kulturella värden bör beaktas innan resultaten från studien sätts in i andra sammanhang.  

Något annat som ens kulturella bakgrund påverkar är förståelsen av tecken. Förståelse av skylten är en 

parameter som bör uppfyllas i affordances teorin och då är det även viktigt att skylten använder sig av 

symboler som förstås. Problemet med symbolen är att den har flera betydelser, i frågorna 13-16 

framkommer två tolkningar av symbolen extra starkt vilka var förbud kontra anpassat för. En annan 

kommentar som återkom var en känsla av att vilja lämna företräde, i bägge grupperna. Det kan leda till 

problem då konsulter projekterar en skylt med rullstolsymbol åt ena hållet och en skylt utan 

rullstolsymbol åt andra hållet. Om de då beräknar ett jämnt fördelat personflöde vid 

utrymningsvägarna visar det sig nu att majoriteten av icke-rörelsenedsatta inte kommer följa skylten 

utrustad med rullstolsymbol. Detta leder till köbildning vid en av utgångarna och fördröjd 

utrymningstid. 

En annan anledning för att undvika skylten med rullstolsymbol är på grund av en ovilja att hamna vid 

en utrymningsplats. Oviljan att hamna vid utrymningsplats uttrycker båda grupperna, även om 

rörelsenedsatta visar att de är beredda på en utrymningsplats då de följer skylten. Det i motsats till 

icke-rörelsenedsatta som förväntar sig att komma ut till det fria. Intressant information via 

kommentarerna är att flera i starten av enkäten hade följt båda skyltarna utan restriktioner. Efter frågor 

om var de förväntade sig att hamna blev de uppmärksammade på att skylten kunde leda till 

utrymningsplats. Det ledde vidare till att i slutet av enkäten följde de helst skylten utan rullstolsymbol. 

Ytterliggare ett problem är att det framkom att personer med rörelsenedsättningar inte är med på 

utrymningsövningar. De blir istället förvarnade fem minuter innan och får då ta sig ut innan larmet 

bryter ut. De får då alltså tid till att ta sig ut, och har således inte varit vid utrymningsplatser ens vid 

övningar. Detta kan vara en av anledningarna till att det finns en förväntning att komma ut i det fria, 

men även en önskan att komma ut i det fria. Om utrymningsplatser inte används i övningar blir det 

heller inte en bekant situation eller plats att leta efter, vilket ökar stressen och osäkerhetskänslan vid en 

utrymning. 

Osäkerhetskänslorna i gruppen rörelsenedsatta var större än i gruppen icke-rörelsenedsatta, speciellt 

känslan mycket osäker då de följde skylten utan rullstolsymbol. Något som vi tyckte var svårt var att 
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uppskatta var om 25 % svarade att de var osäkra, var det en stor andel? Det är inte i majoritet, men vill 

vi inte att fler ska känna sig säkra eller i alla fall att alla ska känna sig lika säkra oberoende av 

funktionsnedsättning?  Något vi tar upp i teorin angående kulturella skillnader är att det inte fel att 

säga att osäkerheten är stor i den gruppen fastän majoriteten inte svarat osäker eller mycket osäker. 

Vi använde begreppet vända och leta vidare i två av frågorna. Vid analysen uppmärksammades det att 

begreppet kan ha fått en större andel att inte ange det alternativet än om det istället stått fortsätt leta 

vidare. Fortsätta är inte lika laddat som att vända vid en utrymning när personen redan valt väg. Vi 

ville undersöka om personerna skulle omvärdera sitt beslut vid byte av skylt mitt i en utrymning, men 

vända kan ha varit för kraftigt omvärderande. Ytterligare svarsalternativ hade förbättrat frågan. 

För gruppen icke-rörelsenedsatta gav vissa frågor en del överraskande svar. Detta kan självklart bero 

på enskilda personers preferenser. Bara för att en person kategoriseras i en viss grupp betyder inte det 

att den personen måste svara på ett speciellt sätt. En annan möjlighet är att det kan bero på att 

kategoriseringen som gjordes i undersökningen var huruvida personen ansåg sig ha en rörelse-

nedsättning eller inte. Detta gör att svar från personer med funktionsnedsättning men inte 

rörelsenedsättning kan finnas med i gruppen icke-rörelsenedsatta. Då en del av en byggnads 

brandskydd är anpassat för dessa personer kan deras tolkning av skyltar och symboler skilja sig från en 

person som inte har en funktionsnedsättning. Detta kan vara en förklaring till vissa överraskande svar. 

6.4 Resultat från konsulter 

Något som uppmärksammades i arbetet var bristen på riktlinjer och samstämmighet för hur och när 

skylten med rullstolsymbol ska användas. Det finns riktlinjer för hur utrymningsskyltar i stort ska 

användas, men då det tidigare endast funnits en skylt har val av skylt inte varit ett problem. Nu finns 

det flera skyltar att välja mellan men några direktiv om vilken skylt som ska användas vid vilken 

situation finns inte. Det leder till att det är upp till varje enskild konsult när och hur skylten med 

rullstolsymbol ska användas. Användare får därför ingen kontinuitet i var skylten leder dem vilket ger 

osäkerhet och fördröjer utrymning.  

Något konsulterna dock var överens om var att både rörelsenedsatta och icke-rörelsenedsatta ska ta till 

sig information från skyltarna. Det finns situationer då utrymningsplats inte är i anslutning till trappa 

eller hiss. Det ger problem då icke-rörelsenedsatta inte ska ta till sig information om att följa väg till 

dessa. Hur förmedlas budskapet till icke-rörelsenedsatta när de ska följa den kontra när de inte ska 

följa den? En del av konsulterna lyfte möjligheten för en alternativ skylt, med endast rullstolsymbol 

och pil mot dessa platser. Det skulle lösa vissa problem men skapa nya. En annan kommentar var att 

endast skylta med skylt utan rullstolsymbol då vägen verkligen inte kan användas av 

funktionsnedsatta. De få riktlinjer som finns idag stödjer denna metod men det verkar inte ha fått 

genomslag vilket förtar effekten av metoden. Är det inte allmänt vedertaget att en skylt utan 

rullstolsymbol inte kan följas av rörelsenedsatta finns stor risk för missförstånd. 

6.5 Bakomliggande problem 

Konsulterna gav förslag på alternativa utformningar av skylten och vi tog tidigare upp att ny 

utformning kan både lösa problem, men också skapa nya. Då icke-rörelsenedsatta i starten av enkäten 

anger att de väljer att följa skylten men sedan, när de inser att de kan hamna vid en utrymningsplats, 

inte längre vill följa den indikerar att det inte är fel på skyltens utformning. Det som blir ett problem är 

att den leder till olika platser, att inte veta om den leder ut i det fria eller till en utrymningsplats. Det 
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har visat sig i tidigare studier att information ger snabbare utrymningar, men då den används på olika 

sätt av olika konsulter ger rullstolssymbolen ett svar som ger upphov till fler frågor. Ja, 

utrymningsvägen är anpassad för rörelsenedsatta, men vart leder den? Leder den ut, till en 

utrymningsplats, kommer jag vidare därifrån, är jag säker där? Genom att utforma flera skyltar, en 

som är anpassad för rörelsenedsatta men endast leder ut i det fria, en som är anpassad men leder till 

utrymningsplats, en som inte är anpassad och så vidare ställer krav på fler riktlinjer. Det kan ge 

upphov till ännu fler liknande problem som finns idag med den aktuella skylten för utrymningsväg 

anpassad för rörelsenedsatta. 

Ytterligare ett problem med utrymningsplatser är vem som bär ansvaret för att ge information till 

räddningstjänst om dessa. Är det i slutändan de som bär ansvaret för att hämta personerna som väntar 

vid en utrymningsplats? Hur ska de få information om att det finns personer där och hur många de är? 

En undersökning hur räddningstjänsten ser på de nya skyltarna, utrymningsplatser och 

utrymningshissar hade gett en ny dimension till arbetet. Detta ansågs dock vara utanför de initiala 

frågeställningarna och det fokuserades på problematik kring den nya skylten och användarna.  

Idag är utrymningsplats och utrymningshiss de vanligaste platserna för rörelsenedsatta att sätta sig i 

säkerhet vid utrymning i höga byggnader. Via enkäter och diskussioner framkom att de flesta 

personerna känner obehag inför att inte ta sig ut i det fria. Det leder till att de undviker skylten med 

rullstolsymbol och känslan av osäkerhet är också högre för rörelsenedsatta, speciellt då de befinner sig 

flera våningar upp i en byggnad. Även om utrymningsplatser är ett steg i rätt riktning för att öka 

frångängligheten för alla borde utvecklingen av nya utrymningsvägar fortgå. I affordences teorin är 

parametern functional det sista steget, det som ska hjälpa personen att uppnå sitt mål. Om personer har 

som mål att ta sig ut i det fria räcker inte en utrymningsplats för att uppnå målet, även om den 

uppfyller alla de tidigare parametrarna upptäcks, förstås och användarvänlig. 
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7 Slutsats 

Genom analys och diskussion av arbetet dras ett antal slutsatser som knyter an till problemställningen.  

 Rörelsenedsatta uppfattar skylten som att den kan leda till utrymningsplats, utrymningshiss 

och direkt ut i det fria. Det finns dock en obehagskänsla i att inte ledas ut i det fria. 

 

 Icke-rörelsenedsatta visar ingen rädsla att använda skylten med rullstolssymbol även om den 

vanliga skylten hellre följs vilket kan skapa problem vid utrymningsprojektering. 

 

 Oftast vill konsulter att alla ska ta till sig information från skylten men ibland vill de att endast 

rörelsenedsatta ska göra det. 

 

 Skyltarna projekteras olika beroende både på situation och konsult. 

 

 Arbetet har inte påvisat något behov att ändra utformningen på skylten, istället bör det 

fokuseras på hur den används och att man ska informera användare. För konsulter hade mer 

utförliga riktlinjer behövts.
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8 Förslag till framtida forskning 

Denna rapport var ett begynnande steg mot att kartlägga problem för utrymning för rörelsenedsatta. En 

av lärdomarna från arbetet är hur viktigt det är att personer uppfyller sina mål. Har de som mål att 

komma ut i det fria är det viktigt att de även uppfyller det. Framtida forskning borde fokusera på att 

göra det möjligt för rörelsenedsatta att aktivt kunna ta sig ut i det fria på egen hand. Dock är 

utrymningsplatser ett steg på vägen mot säkerhet för alla vid brand.  

För att verkligen få fram hur olika personer tar till sig information från skyltarna borde både bredare 

enkätundersökningar och fullskaliga försök genomföras. Främst gruppen rörelsenedsatta hade få 

respondenter vilket gjorde vissa resultat svåra att dra några slutsatser ifrån, reliabiliteten hade ökat för 

undersökningen med fler deltagare. De fullskaliga försöken skulle ge en bredare validitet till resultaten 

och även få med aspekter som sociala influenser. 

Eftersom arbetet utgår från mänskligt beteende vilket kan skilja sig mellan olika kulturella grupper 

hade det varit intressant att se en liknande studie i andra länder. Både handlingar och känslor vid 

utrymning kan skilja sig åt och att applicera resultaten från vår undersökning i en annan kontext bör 

göras med försiktighet.





   

73 

 

9 Referenser 

AFS 2008:13, 2008. Skyltar och signaler. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

Benthorn, L. & Frantzich, H., 1996. Fire alarm in a public building: How do people evaluate 

information and choose evacuation exit?, Lund: Department of Fire Safety Engineering. 

BFS 2011:27, 2011. Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd. 

Karlskrona: Boverket. 

BFS 2011:5, 2011. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för 

personer med nedsatt rörelse- ellerorienteringsförmåga på allmänna platser och inomområden för 

andra anläggningar än byggnader. Karlskrona: Boverket. 

BFS 2011:6, 2011. Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd). Karlskrona: Boverket. 

Brandskyddsföreningen, 2013. Frångängligheten - Utrymning för personer med funktionsnedsättning. 

Stockholm: Brandskyddsföreningen. 

Bryman, A., 2001. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

Eriksson, B. & Andrée, K., 2008. Cultural differences in an evacuation scenario - A study comparing 

Australian and Swedish responses, Lund: Brandteknik, Lunds Tekniska Högskola. 

Frantzich, H., 2001. Tid för utrymning vid brand., Lund: Brandteknik, Lunds Tekniska Högskola. 

Gibson, J. J., 1978. The Ecological Approach to the Visual Perception of Pictures, Boston: Houghton 

Mifflin Company. 

Handisam, 2007. Riv hindren - Riktlinjer för tillgänglighet, Västra Aros: Handisam, Myndigheten för 

handikappolitisk samordning. 

Kobes, M., Helsloot, I., de Vries, B. & Post, J. G., 2009. Building safety and human behaviour in fire: 

A literature review. Fire Safety Journal, pp. 1-11. 

Lindgren, S., 2009. Populärkultur – Teorier, metoder och analyser. Stockholm: Liber. 

Lundström, K., 2014. Äldreboende jorden - vad händer med kulturen?. Stockholm: Kobra. 

Marshall, S. W. o.a., 1998. Fatal Residential Fires - Who Dies and Who Survives?. The Journal of 

American Medical Association, pp. 1633-1637. 

Nilsson, D., 2009. Exit choice in fire emergencies - Influencing choice of exit with flashing lights, 

Lund: Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety. 

Nilsson, D. & Johansson, A., 2008. Social influence during the initial phase of a fire evacuation—

Analysis of evacuation experiments in a cinema theatre. Fire Safety Journal. 

Nilsson, D. & Jönsson, A., 2011. Design of Evacuation Systems for Elevator Evacuation in High-Rise 

Buildings. Journal of Disaster Research. 



 

74 

 

Rasbash, D. J., 1991. Major Fire Disasters Involving Flashover,. Fire Safety Journal, pp. 85-93. 

SFS 2010:900, 2010. Plan- och bygglag. Stockholm: Socialdepartementet. 

SFS 2011:338, 2011. Plan- och byggförordning. Stockholm: Socialdepartementet. 

Sime, J. D., 2001. An occupant response shelter escape time (ORSET) model. Safety Science, pp. 109-

125. 

Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wickström, U. & Ingason, H., 2000. Diskoteksbranden - Brandförloppet. Brandposten, Issue 22, p. 10. 



BILAGA A 

75 

 

Bilaga A – Frågor till konsulter 

Frågor till konsulter 
 
Vi ser mycket gärna att vi får utförliga svar!  
 
1. I vilka situationer använder du som konsult dig av skyltarna speciellt anpassade för 
rörelsenedsatta? 
Används markeringarna endast som skyltning mot utrymnings-plats/hiss? 
 
Svar: 
 
 
 
2. Vilka problem upplever man som konsult vid projektering då skyltar för 
funktionsnedsatta ska användas? 
Beskriv situationer som skapar problem för dig som konsult då skyltar för rörelsenedsatta ska 
användas i utrymningsplanering? Om det finns flera situationer beskriv gärna alla. 
 
Svar: 
 
 
 
3. Vem riktar sig skyltarna till? 
Riktar sig skyltarna endast till funktionsnedsatta eller riktar dom sig till alla? 
Ska en icke-rörelsenedsatt personer ta till sig någon information från skyltarna? 

 

Svar: 
 

 

 

4. Kan skyltarna förbättras och i så fall hur? 

Har du som konsult någon idé redan nu hur skylten kan förbättras? 

 
 
Svar: 
 

 

Tack så mycket för din hjälp! 

Mvh 

Mattias Eriksson 

Josefin Haglund 
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Bilaga B – Enkät till användare 

Fråga 1 

Är du rörelsenedsatt? 

 Nej  

 Ja  

 

Om ja, förklara gärna på vilket sätt, till exempel sitter i rullstol, använder krycka etc.:  

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Fråga 2 – till rörelsenedsatta 

 

Utrymningslarmet ljuder när du är ensam inne i en affär flera våningar upp i ett köpcentrum 

och du börjar utrymma. Du kommer ut ur affären till en lång korridor. Direkt till höger finns 

en dörr ut till trapphuset. Hur agerar du?  

 Väljer vägen ut via trappan, försöker få hjälp ner 

 Väljer vägen rakt fram 

 

Annat  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Fråga 2 – till icke-rörelsenedsatta (medföljande bild är likadan som för fråga 2 till 

rörelsenedsatta) 

Utrymningslarmet ljuder när du och din vän som sitter i rullstol är inne i en affär i ett 

köpcentrum och du börjar utrymma. Ni kommer ut ur affären till en lång korridor. Direkt till 

höger finns en dörr ut till trapphuset. Hur agerar du? 

 

 Använder trappan, hjälper vännen ner  

 Tar själv trappan, vännen väljer vägen rakt fram 

 Följer med vännen rakt fram 

 

Annat  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Fråga 3 – till rörelsenedsatta 

 

 

Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar utrymma. Du 

följer därför utrymningsskylt 1 mot höger. Efter nästa kurva ser samtliga skyltar ut som skylt 2. 

Vad gör du? 

 

 Vänder  

 Fortsätter  

 

Annat   

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Fråga 3 – till icke-rörelsenedsatta 

 

Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar utrymma. Du 

följer därför utrymningsskylt 1 mot höger. Efter nästa kurva ser samtliga skyltar ut som skylt 2. 

Vad gör du? 

 Vänder  

 Fortsätter  

 

Annat   

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Fråga 4 – för båda grupperna, fortsättningsvis fick båda grupperna frågan 

 

Utrymningslarmet ljuder när du är ensam inne i en butik i ett köpcentrum och du börjar 

utrymma. Du kommer ut ur affären och ser följande utrymningsvägar. Vilken väg tar du? 

 

 Rakt fram   

 Vänster  
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Fråga 5 

 

Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar utrymma. Du 

kommer ut ur affären till en lång korridor. Du ser personer utrymma längre fram i korridoren. 

Nära framför dig ser du skylten nedan som hänvisar till höger. Hur agerar du? 

 

 Följer strömmen av människor   

 Följer dörren in till höger   

  

Annat  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

  



BILAGA B 

82 

 

Fråga 6 

 

Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar utrymma. 

Tror du att du kommer kunna sätta dig i säkerhet om du följer skylten framför dig? Du 

befinner dig på markplan. 

 

 Ja    

 Nej    

 

 

Annat  

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Fråga 7 

 

 

Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär, flera våningar upp, i ett köpcentrum och du 

börjar utrymma. Tror du att du kommer kunna sätta dig i säkerhet om du följer skylten 

framför dig? 

 Ja    

 Nej    

Annat  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Fråga 8 

 

Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar utrymma. Du 

befinner dig flera våningar över markplan. Tror du att du kommer kunna sätta dig i säkerhet 

om du följer skylten framför dig? 

 

 

 Ja    

 Nej    

 

 

Annat  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Fråga 9 

 

Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar utrymma. 

Tror du att du kommer kunna sätta dig i säkerhet om du följer skylten framför dig? 

 Ja    

 Nej 

Annat  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Fråga 10 

  

Utrymningslarm ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum och du börjar utrymma. Du 

följer utrymningsskyltarna som leder dig hit, så kallad utrymningsplats. Vad gör du? 

 

 Stannar och väntar på räddningstjänst  

 Vänder och försöker hitta en annan väg ut 
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Fråga 11 

 

Om du följer skylten när du befinner dig flera våningar upp, vart förväntar du dig att hamna? 

(Använd flera svarsalternativ om önskvärt) 

 

 Utrymningsplats  

 Utrymningshiss  

 Ut i det fria   

 

Annat   

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Fråga 12 

 

Utrymningslarmet ljuder när du är inne i en affär i ett köpcentrum. Vart vill du utrymma för 

att sätta dig i säkerhet? (Använd två svarsalternativ om önskvärt) 

 

 Plats inomhus där jag inte påverkas av en brand  

 Ut i det fria  

  

 

Fråga 13 

 

 

Vad associerar du följande symbol med? 

 Enbart anpassad för mig    

 Anpassat för mig    

 Inte anpassad för mig   

 Förbjudet att använda för mig  

 

Annat 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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Fråga 14   

 

På allmänna platser, använder du då en toalett utrustad med följande skylt? 

 

 

 

 Ja  

 Ja, men bara om de andra toaletterna är upptagna  

 Nej  

 

Fråga 15 

 

Använder du en parkeringsplats utrustad med följande skylt? 

 Ja  

 Ja, men bara om de andra parkeringarna är upptagna  

 Nej  

 

Fråga 16 

 

Upplever du att budskapet är olika beroende på i vilket sammanhang du ser skylten?  

 Ja  

 Nej  
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Fråga 17 

 

Vid en utrymning, vilken skylt hade du helst följt?  

 Alternativ A   

 Alternativ B 

 

Föklara gärna varför: 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Fråga 18 

 

Hur pass säker känner du dig på att följa denna skylt? 

 Mycket säker  

 Säker  

 Varken säker eller osäker  

 Osäker  

 Mycket osäker  
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Fråga 19 

 

Hur pass säker känner du dig på att följa denna skylt? 

 Mycket säker  

 Säker  

 Varken säker eller osäker  

 Osäker  

 Mycket osäker 

 

Fråga 20 

Går du ett program på LTH? 

 Nej 

 Ja 

Om ja, vilket?  

______________________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen! 

Vill du ta del av resultatet av vårt arbete får du gärna uppge din mailadress. 

_________________________________________________ 
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Bilaga C - Bakomliggande meningar för 

frågor till användare 

Uppbyggnaden av enkäten till användare har bestått av diskussion kring situationer som kan ses som 

problematiska för en utrymningsplanerare. Därför har svar på enkäten till konsulter varit underlag för 

frågorna. Nedan följer bakomliggande tankar och meningar till varje fråga i enkäten. 

Fråga 1 

Kontrollfråga 

Fråga 2 

Denna situation har kommit fram som problematisk när en konsult planerar utrymning. 

Till icke-rörelsenedsatta: Vi vill ta reda på hur man reagerar då man som icke-rörelsenedsatt måste gå 

mot strömmen av folk som utrymmer via trappor för att hjälpa en rörelsenedsatt vän att ta sig till 

utrymningplats/hiss. Kommer trappan, som är lättare att ta sig till, att vara en attraktivare 

utrymningsväg trots att det kan vara svårt att ta sig ner tillsammans med sin vän. Vi vill även ta reda 

om man som vän till en rörelsenedsatt känner sig bekväm att följa med till en utrymningsplats då man 

tar upp plats mer behövande. (Ställs endast till icke-rörelsenedsatta) 

Till rörelsenedsatta: Vi vill ta reda på hur man reagerar då man som rörelsenedsatt måste gå mot 

strömmen av folk som utrymmer via trappor för att ta sig till utrymningplats/hiss. Kommer trappan, 

som är lättare att ta sig till, att vara en attraktivare utrymningsväg trots att man i så fall behöver hjälp 

av andra utrymmande för att sätta sig i säkerhet.(Ställs endast till rörelsenedsatta) 

Fråga 3 

Denna situation har kommit fram som problematisk när en konsult planerar utrymning. 

Till icke-rörelsenedsatta: Tar upp problematik när ny- eller ombyggnation har skett och skyltningen är 

uppdaterad i den nya delen som man kommer in i med bara skyltar anpassade för rörelsenedsatta. 

Kommer man tro att man har gått fel och vända tillbaka eller fortsätter man. (Ställs endast till icke-

rörelsenedsatta) 

Till rörelsenedsatta: Tar upp problematik när ny- eller ombyggnation har skett och skyltningen är 

uppdaterad i den nya delen med bara skyltar anpassade för rörelsenedsatta. Man går från den nya till 

den äldre delen av byggnaden. Kommer man tro att man har gått fel och vända tillbaka eller fortsätter 

man. (Ställs endast till rörelsenedsatta) 

Fråga 4 

Har man någon förkärlek till en vanlig skylt respektive en skylt med rullstol på. Bilden är tänkt att 

symbolisera två vägar där ingen av dem är mer attraktiv än den andra. Det ska endast vara skylten som 

avgör valet. 

Fråga 5 

Följer man folket framför sig eller litar man på att ta sig ut om man följer skylten i taket? Känner man 

sig säkrare att utrymma tillsammans med andra än att ta en egen väg. 
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Fråga 6-7 

Reagerar en annorlunda beroende på om man är i markplan eller flera våningar upp? Förväntar sig en 

rörelsenedsatt person att en vanlig skylt i markplan är säker att följa? Konsulter har svarat att man ofta 

använder den vanliga skylten i för utrymningsvägar markplan trots att de är anpassade för 

rörelsenedsatt. 

Fråga 8 

Tror en icke-rörelsenedsatt person att den kan sätta sig i säkerhet om den följer skylten? Oftast 

befinner sig utrymningsplatser i anslutning till trapphus eller vanliga utrymningsvägar. Känner en 

rörelsenedsatt person sig säker att följa skylten, speciellt då den är relativt ny och man inte sett den så 

många gånger tidigare. 

Fråga 9 

Känner man sig bekväm att följa skylten mot säker hiss. Tror en icke-rörelsenedsatt att den får 

använda hissen? Litar man på att hissen får användas vid utrymning då historiskt sett har man inte fått 

använda hissar i sådana situationer. 

Fråga 10 

Hur säker känner sig personer vid en utrymningsplats? Är man bekväm att vänta på hjälp eller vill 

man aktivt ta sig ut på egen hand.  

Fråga 11  

Var förväntar du dig att hamna om du följer skylten? Har man förutfattade meningar vad skylten 

betyder. Tror man att skylten har en entydig mening eller kan man hamna på olika platser i olika 

situationer. 

Fråga 12 

Vad är målet för dig när ett utrymningslarm ljuder? Vill man helst ut i det fria eller är man nöjd bara 

man känner sig säker på att en brand inte kan skada en. 

Fråga 13 

Hur tolkas symbolen med en gubbe rullstol utan att den sätts i en specifik situation. 

Fråga 14 

Hur uppfattar man symbolen med en gubbe i rullstol i en för de flesta känd situation  

så som en allmän toalett. 

Fråga 15 

Hur uppfattar man symbolen med en gubbe i rullstol i en för de flesta känd situation så som en allmän 

parkering. Finns det skillnader mot de två frågorna innan? 

Fråga 16 

Uppfattar man symbolen annorlunda beroende på sammanhang? 

Fråga 17 

Påverkar rullstolssymbolen meningen med skylten? Skylten med rullstol är relativt ny och det kan 

påverka hur bekväm en person är att följa den. 

Fråga 18-19 

Hur mycket påverkar rullstolssymbolen? Hur benägen är jag att följa skylten i fråga? Skylten med 

rullstol är relativt ny och det kan påverka hur bekväm en person är att följa den. 
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Fråga 20  

Kontroll så inte brand- och riskingenjörer påverkar resultaten för mycket då dessa ofta har en annan 

medvetenhet kring utrymningsfrågor än gemene man. 
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Bilaga D – Resultat från enkät till 

användare 

Nedan presenteras tabeller och diagram för svarsresultaten från enkäterna. 

Rörelsenedsatta. 

Tabell 3. Resultat för fråga 2 för gruppen rörelsenedsatta. Den redovisar både antal svar och andel svar 
för respektive svarsalternativ. 

Alternativ Antal Andel [%] 

Väljer vägen rakt fram 9 32 
Väljer vägen ut via trappan, försöker få hjälp ner  15 54 
Övrigt 4 14 

 

Fråga 3. 

 

Fråga 4. 

93% 

3% 4% 

Fråga 3 

Fortsätter

Vänder

Övrigt

Figur 50. Resultatet för fråga 3 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 51. Resultatet för fråga 4 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Fråga 5. 

 

Fråga 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

82% 

14% 

4% 
Fråga 5 

Följer dörren in till höger

Följer strömmen av
människor

Övrigt

Figur 52. Resultatet för fråga 5 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 

Figur 53. Resultatet för fråga 6 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 

Figur 54. Resultatet för fråga 7 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Fråga 8. 

 

Fråga 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 10. 
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Ja

Nej
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Figur 55. Resultatet för fråga 8 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 56. Resultatet för fråga 9 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 57. Resultatet för fråga 10 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Fråga 12. 

Figur 58. Resultatet för fråga 10 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 59. Resultatet för fråga 11 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 60. Resultatet för fråga 12 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Fråga 13. 

 

Fråga 14.  

 

Fråga 15. 
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Enbart anpassad för mig

Anpassat för mig

Inte anpassad för mig

Förbjudet att använda för
mig
Övrigt

Figur 61. Resultatet för fråga 13 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 

Figur 62. Resultatet för fråga 14 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 63. Resultatet för fråga 15 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 65. Resultatet för fråga 17 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Fråga 18.  
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Figur 64. Resultatet för fråga 16 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 

Figur 66. Resultatet för fråga 18 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 



BILAGA D 

100 

 

Fråga 19.  
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Figur 67. Resultatet för fråga 19 för gruppen rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Icke-rörelsenedsatta. 

Fråga 2. 

Tabell 4. Resultat för fråga 2 för gruppen icke-rörelsenedsatta. Den redovisar både antal svar och andel 
svar för respektive svarsalternativ. 

Alternativ Antal Andel [%] 

Följer med vännen rakt fram 95 77 

Använder trappan, hjälper vännen ner  28 22 

Tar själv trappan, vännen väljer vägen rakt fram 0 0 

Övrigt 1 1 

 

Fråga 3.  

Fråga 4. 
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Figur 68. Resultatet för fråga 3 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 69. Resultatet för fråga 4 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 70. Resultatet för fråga 5 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 71. Resultatet för fråga 6 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 

Figur 72. Resultatet för fråga 7 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 73. Resultatet för fråga 8 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 

Figur 74. Resultatet för fråga 9 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Fråga 10.  

 

Fråga 11.  
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Figur 75. Resultatet för fråga 10 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 76. Resultatet för fråga 11 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Fråga 12.  
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Figur 77. Resultatet för fråga 12 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 78. Resultatet för fråga 13 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Fråga 14.  

 

Fråga 15.  
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Figur 79. Resultatet för fråga 14 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 80. Resultatet för fråga 15 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 81. Resultatet för fråga 16 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 82. Resultatet för fråga 17 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 83. Resultatet för fråga 18 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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Figur 84. Resultatet för fråga 18 för gruppen icke-rörelsenedsatta angivet i procent [%]. 
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