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Abstract:  

The aim of this study is to investigate human behavior during the pre-movement phase of 

building evacuation and determine how pre-movement time varies between different building 

types and types of alarms. Unannounced videorecorded evacuation experiments from 

earlier studies were examined, which resulted in 2 486 individual pre-movement times divided 

amongst six different building types. The parts of pre-movement, recognition and response, 

were also quantified. From these observations, statistical distributions were determined in 

order to represent the variation of pre-movement times. Data from the recordings were most 

commonly fitted to lognormal and log-logistic distributions, which leads to the conclusion that 

pre-movement time follow distributions that are rapidly increasing, followed by a less steep, 

extended decrease. Further, the results were compared with existing Swedish building 

code regulations regarding performance based design. Through this comparison, it was found 

that some of the proposed pre-movement times were exceeded. However, the data for some of 

the building types were scarce and more evacuation drills must be studied in order to obtain 

results that are more accurate. 
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Förord 
Förberedelsetid. Ett ord som för oss alltid kommer att förknippas med vårterminen 2017 då vi 

skrev detta examensarbete. Efter att ha sammanställt tidigare forskning, analyserat utrymnings-

försök tills ögonen blivit fyrkantiga och dammat av våra statistiska kunskaper under ibland 

mycket frustrerande stunder är nu denna rapport färdigställd. 

Vi vill tacka följande personer för det stöd och den hjälp som vi har fått under processens gång: 

Håkan Frantzich Forskare vid Avdelningen för Brandteknik, Lunds Tekniska 

Högskola. För mycket god handledning under projektets gång, hjälp 

med insamling av videomaterial samt åsikter och kommentarer om 

utformningen av vår analys. 

Axel Mossberg Brandingenjör & civilingenjör i riskhantering på Brandskyddslaget 

AB. En idéspruta av rang som hjälp oss mycket med rapportens 

utformning och innehåll. Hjälpte oss mycket under den initiella fasen 

av arbetet med idéer och senare med rapportens utformning. 

Per-Erik Isberg Universitetsadjunkt vid Statistiska Institutionen, Lunds Universitet. 

För värdefull hjälp med våra frågor, funderingar och problem gällande 

statistiska beräkningar och metoder. 

 

Martin Forssberg & Jesper Kjellström 

Lund, 2017  
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Sammanfattning 
Förberedelsetiden är en fas under utrymningsprocessen som påverkar den totala 

utrymningstiden i stor utsträckning. Roll, sysselsättning och vakenhet är exempel på parametrar 

som påverkar denna process och som varierar beroende på vilken typ av verksamhet som 

bedrivs i en byggnad. Vid en analytisk dimensionering av en byggnad är det av intresse att 

försöka efterlikna ett verkligt utrymningsförlopp. I dagens svenska byggregler ges förslag på 

förberedelsetider för vissa verksamheter. Dessa tider presenteras som specifika tider där ingen 

hänsyn tas till förberedelsetidens variation eller osäkerhet. Syftet med denna studie är därför att 

undersöka tidsvariationen av förberedelsetiden samt att undersöka hur det mänskliga beteendet 

påverkar fasen för olika verksamheter. Målet är att ta fram statistiska fördelningar över 

förberedelsetiden och dess delar för olika verksamheter för att utgöra ett underlag vid 

kvantitativa analyser. 

Inledningsvis genomförs en sammanställning av tidigare forsknings slutsatser avseende 

förberedelsetiden för att samla tidigare observerade tider på samma ställe. Därefter har 40 olika 

utrymningsförsök fördelat på sex olika typer av verksamheter analyserats. De verksamheter 

som analyserats är kontor, biograf, varuhus, restaurang/café, undervisningslokal samt 

nattklubb. För biograferna har även uppdelning beroende på utrymningslarm genomförts. För 

nattklubbsförsöken delas försöken upp efter om personalen är aktiv eller passiv under 

utrymningen. Analysen har resulterat i 2 486 observerade förberedelsetider som har legat till 

grund för de fördelningar som senare tagits fram. Förberedelsetiden delas under analysen även 

upp i delarna tolkning och respons för att ytterligare specificera fasens ingående parametrar. 

Fördelningar anpassades till de observerade värdena av tolkningstid, responstid respektive total 

förberedelsetid med hjälp av datorprogrammet @Risk. För vissa av verksamheterna 

genomfördes även en normering av den totala förberedelsetiden för att ta hänsyn till 

interexperimentell variation. Fördelningarna var ofta av liknande typ inom respektive del av 

förberedelsetiden. För tolkningstid och total förberedelsetid observerades liknande 

fördelningar. Dessa fördelningar tyder på en snabb ökning av antalet personer som avslutat 

fasen följt av en långsammare nedgång. Exempel på fördelningar som har detta utseende är 

lognormal- och loglogistisk fördelning. Responstidens fördelningar varierar i större 

utsträckning vilket tyder på att denna del är mer komplicerad och varierar mer beroende på de 

specifika omständigheter som råder i respektive fall. 

För att avgöra hur sociala aspekter från övriga personer i lokalen påverkar förberedelsetiden 

genomfördes uppdelning av olika grupper för försöken i biograf samt varuhus. Mann-Whitney 

test genomfördes för att undersöka om någon skillnad kan observeras mellan dessa grupper. 

För biograferna delades försöken upp dels efter antalet personer i lokalen och dels efter hur lång 

tid det tog för den första personen att resa sig. Testerna visade på en signifikant skillnad mellan 

grupperna. För varuhusen delades resultaten upp för personer som är på varuhuset själva, i par 

om två eller i grupper om tre eller fler för att undersöka hur gruppstorleken påverkar 

förberedelsetiden. Ingen signifikant skillnad kunde observeras mellan dessa grupper. 

För att undersöka hur resultaten från analysen står sig mot de värden som presenteras i BBRAD 

genomförs en jämförelse mellan dessa. Slutsatsen kan dras att föreslagna förberedelsetider 

korrelerar relativt väl med observerade förberedelsetider för de flesta verksamhetstyperna. 

Undervisningslokal har dock en relativt hög andel vars förberedelsetid är längre än den 

föreslagna. 
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Summary 
Pre-movement time is a phase during the evacuation process that affect the total evacuation 

time significantly. Role, commitment and alertness are parameters that affect the duration of 

pre-movement time and differ depending on the type of activities that are being conducted in a 

building. When performing a performance-based design of a building it is of interest to simulate 

an evacuation process that is as realistic as possible. In Swedish building codes, pre-movement 

times for some types of buildings are proposed. However, these pre-movement times do not 

consider existing variation and uncertainity between occupants. The aim of this study is thus to 

investigate the variation of pre-movement times and examine how human behavior affect the 

duration of the phase. The goal of the study is to determine statistical distributions of pre-

movement time and its parts in order to constitute a basis for quantitative analyses. 

Initially, a compilation of the conclusions of previous studies was carried out to collect earlier 

observed pre-movement times. In this study, 40 different evacuation experiments in six 

different building types were analyzed. The investigated building types were office, cinemas, 

department stores, restaurant/café, classrooms and nightclubs. The cinemas were also divided 

depending on type of evacuation alarm. The nightclubs were divided depending on if the staff 

were active or passive during the evacuation. The analysis resulted in 2 486 observed pre-

movement times of which statistical distributions were fitted. The parts of pre-movement, 

recognition and response, were also quantified to further specify the parameters of pre-

movement time. 

Statistical distributions were fitted to the observed values of recognition time, response time 

and total pre-movement time with the statistical software @Risk. For some of the building 

types, the values of total pre-movement time were normalized to handle inter-experimental 

variation. Recognition time and total pre-movement time were similar regarding type of 

distribution. These distributions had a rapid increase of the number of people that finished the 

phase, followed by a less steep decrease. Examples of these types of distributions are 

lognormal- and log logistic distributions. The distributions that were observed for the response 

phase were varying in greater occurrence. This indicates that this part is more complicated and 

varies depending on the specific circumstances of the situation. 

In order to determine how social aspects are affecting pre-movement times, grouping of the 

populations in cinemas and department stores was carried out. Mann-Whitney tests were 

conducted to investigate if any differences can be observed between the different groups. The 

cinema experiments were grouped by the number of people in the salon and depending on the 

time it took for the first person to stand up. There were a significant difference between all of 

the groups that were examined. The department stores were grouped depending on if the 

persons were visiting the store alone, in pairs of two or in groups of three or more. This was 

made to investigate if the composition of the group were affecting pre-movement time. No 

significant difference between the groups were observed. 

The results of the analysis were compared with the suggested values of pre-movement time in 

the Swedish building code regulations in order to investigate how well the observed values 

match approved values of performance-based design. It is concluded that the suggested values 

correlates well with the observed values for many types of buildings. However, the observed 

values of classroom have a relatively great amount of values above the ones suggested in the 

building code regulations.
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel ges en bakgrund inom ämnet, rapportens syfte och mål presenteras 

samt en genomgång av rapportens arbetsgång och struktur genomförs. 

1.1 Bakgrund 
Utrymningsförloppet är en dynamisk process som till stor del påverkas av människors beteende. 

Vid analytisk dimensionering av byggnader måste dessa beteenden och dess påverkan på 

utrymningsförloppet analyseras och preciseras. Förberedelsetiden är en fas under utrymnings-

processen som bedöms ha en stor påverkan på den totala utrymningstiden (Purser & Bensilum, 

2001; Proulx & Fahy, 1997; Proulx, 2002). Denna fas (pre-movement time) definieras av 

British Standards Institution (BS, 9999:2008, s. 17) som: 

Interval between the time at which a warning of fire is given and the time at 

which the first move is made towards an exit. 

Denna fas kan dock vara svår att kvantifiera då den i stor utsträckning påverkas av människors 

beteende, larmets utformning, om man ser branden med mera. Detta gör förberedelsetiden till 

den fas av utrymningsförloppet som är svårast att kvantifiera vid en analytisk dimensionering 

(Nilsson, 2006). 

Tidigare ansågs människors beteende vid brand följa ett panikartat beteende (Sime, 1980).  

Uppfattningen var att människor agerade irrationellt vid ett brandtillbud. Detta synsätt har dock 

nyanserats med åren efter vidare forskning på ämnet. Canter, Breaux & Sime (1980) 

genomförde en kartläggning av människors beteende vid brand, där de intervjuade personer 

som hade varit med om verkliga bränder. Från intervjuerna kom de fram till tre generella 

ageranden som påvisats hos merparten av personerna: tolka, förbereda och agera. Först mottar 

personer signaler och information om att en brand har utbrytit. Informationen tolkas och leder 

sedan fram till förberedande åtgärder. Personer varnar andra, hämtar tillhörigheter eller 

liknande. Därefter agerar personer på det sätt som anses lämpligt med den information som 

finns tillgänglig och situationens förutsättningar. Personer kan till exempelvis välja att tillkalla 

brandkår, bekämpa branden eller utrymma till en säker plats. 

Resultatet från forskning visar alltså att personer utför flera handlingar innan förflyttning till 

säkerhet genomförs och att personers agerande vid brand beror på situationen och individen. 

Information tolkas olika vilket beror på tidigare erfarenhet av liknande situationer, 

riskperception, roll med mera. Människor tenderar också att bli påverkade av hur andra agerar 

i omgivningen (Sime, 1985). Alla dessa påverkande faktorer leder till att människors beteenden 

vid en brand varierar. 

Detta beteendemönster från Canter et al. (1980) ligger till grund för hur utrymningsprocessen 

är beskriven och uppdelad i en så kallad ingenjörsmodell (Frantzich, Nilsson, & Rød, 2016). 

Denna modell används för  att bestämma tiden för det totala utrymningsförloppet och dess 

ingående delar. I ingenjörsmodellen är förberedelsetiden uppdelad i två delar: tolkningstid samt 

responstid. 

I Sverige dimensioneras byggnaders brandskydd i huvudsak genom förenklad respektive 

analytisk dimensionering där ingenjörsmodellen tillämpas. Kuligowski, Gwynne, Kinsey, & 

Hulse (2017) beskriver hur Performance Based Design (PBD, i Sverige analytisk 

dimensionering) används mer och mer i dagens projektering av brandskydd. Detta beror till stor 
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del av att byggnaders komplexitet ökar och att förenklade dimensioneringskrav inte går att 

applicera på sådana byggnader eller att man av ekonomiska skäl vill identifiera en mer 

kostnadseffektiv lösning. Analytisk dimensionering kan genomföras kvalitativt, kvantitativt 

eller genom en kombination av de båda sätten.  

För att styrka att en säker utrymning är möjlig finns regleringar fastställda i Boverkets allmänna 

råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD). Här listas 

rekommenderade tider för utrymningsförloppets ingående delar (BFS, 2013:12). De föreslagna 

tiderna är uppdelade efter verksamheter, om personen ser branden samt efter vilken larmtyp 

som finns i byggnaden. Tiderna presenteras endast som punktvärden och ingen vidare 

förklaring av hur kvantifiering av variationen för förberedelsetiden finns. 

Kuligowski et al. (2017) sammanställer vilka moment som de flesta utrymningsmodeller 

använder och hur man kan representera mänskligt beteende i dessa moment. De fyra momenten 

är: förberedelsetid (pre-evacuation time), rörelseegenskaper (physical movement 

characteristics), tillgängliga vägar (route availability) och vägval (route usage). De modeller 

som används för att simulera ett utrymningsförlopp har genom åren blivit alltmer sofistikerade, 

men fokus på utveckling har lagts på de fysiska delarna som personflöde och gånghastigheter. 

Människors beteendens påverkan på utrymningstiden har förenklats, och dessa förenklingar kan 

innebära att utrymningsmöjligheterna för byggnader antingen överskattas eller underskattas 

(Kuligowski, 2013).  

1.2 Problematisering 
Förberedelsetiden bedöms ha stor inverkan på den totala utrymningstiden (Purser & Bensilum, 

(2001); Fahy & Proulx, (2001); Proulx, (2002), m.fl) och är därför mycket viktig att kvantifiera 

vid bedömning av förhållandet mellan ASET (Available Safe Egress Time) och RSET 

(Required Safe Egress Time). Detta förhållande används för att bedöma säkerheten i en 

byggnad. 

Tidigare ansattes ingen tid alls till förberedelsetid, det antogs istället att människor påbörjade 

sin förflyttning direkt efter att de hört ett larm (Proulx, 2002). Senare rekommenderade SFPE 

(Society of Fire Protection Engineers) att förberedelsetid skulle ansättas till dubbla gångtiden, 

något som snabbt frångicks då den tiden blev för lång och ingenjörer fick svårt att uppfylla 

utrymningskraven i byggnader (Proulx, 2002). Förberedelsetiden blev istället något som varje 

projektör bedömde själv från fall till fall, ofta ansatt till 30 sekunder eller liknande. Detta 

resulterade i en inkonsekvent dimensioneringsmetod. Proulx (2002) slår fast att det finns ett 

tydligt behov av vidare undersökning av förberedelsetid. 

Metoderna för att modellera människors beteende under förberedelsetiden vid simuleringar av 

utrymningsförloppet har som tidigare nämnts förändrats och förfinats genom åren. Modellering 

av förberedelsetid sker i huvudsak på tre olika sätt (Kuligowski, 2013). Första metoden är att 

användaren ställer in en fördröjningstid manuellt som ska representera förberedelsetiden. Efter 

att fördröjningen avslutas påbörjas utrymningen. Ett annat sätt är att manuellt bestämma 

individers eller gruppers agerande, det vill säga att man ställer in vart personer ska gå för att 

simulera till exempel att man går till en viss plats för att söka information för att sedan återvända 

till ursprungsplatsen för att hämta tillhörigheter eller liknande. Detta ska simulera människors 

beteenden vid utrymning. En tredje metod innebär att människors beteende beror på olika 

signaler eller tecken orsakade av brand, exempelvis siktnedsättning av rökgasbildning. Detta 

ska influera en individs val av gångväg. 
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Kuligowski (2013) påpekar nackdelar med de olika metoderna. Första metoden fokuserar enbart 

på fördröjning och negligerar beteende som i sin tur kan påverka val av gångväg eller liknande. 

Den andra metoden beror helt och hållet på användarens kunskaper om beteende vid brand. 

Dessa två metoder beror helt på antaganden och ingen prediktion sker. Den tredje metoden 

beror på prediktion av människors beteende, men även denna metod har nackdelar. Människors 

beteende varierar vid brand och information tolkas olika från person till person, och variationen 

blir problematisk att ta hänsyn till. Lovreglio, Ronchi, & Nilsson (2015, s. 169) beskriver att 

det finns förslag på simuleringsmodeller som är ”predictive-based” och som tar hänsyn till 

beteendeaspekter. Dessa är dock inte grundande på regression av riktig data. 

Vid analytisk dimensionering av byggnader kan det bli aktuellt att i större utsträckning ta 

hänsyn till tänkbara utrymningsförlopp än vid förenklad dimensionering där föreslagna 

lösningar ofta har en större säkerhetsmarginal för människors säkerhet. Detta innebär att 

simuleringar och beräkningar bör baseras på verklig information där spridning och osäkerheter 

kvantifieras. De förberedelsetider som presenteras i BBRAD, som kan användas vid analytisk 

dimensionering, behandlar inte hur spridning och osäkerheter ska hanteras. För att erhålla så 

verklighetstrogna simuleringar och beräkningar som möjligt bör det tas fram fördelningar som 

hanterar spridning och osäkerheter i människors beteende avseende förberedelsetider. 

Holmström & Sävmark (2013) betonar liksom Proulx & Fahy (1997) att förberedelsetider 

skiljer sig mellan olika typer av verksamheter. En uppdelning mellan verksamheter är därför 

nödvändig. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla kunskapen om dels människors beteende under 

förberedelsefasen av utrymningsförloppet och dels om förberedelsetidens tidsvariation för olika 

verksamheter och typer av utrymningslarm. Vidare ämnar arbetet utgöra underlag för 

kvantitativa riskanalyser och analytisk dimensionering av byggnader. 

1.4 Mål 
Målet med arbetet är ta fram statistiska fördelningar över förberedelsetiden, inklusive dess 

ingående delar samt att identifiera vilka parametrar som påverkar denna fas i utrymnings-

förloppet. 

Följande forskningsfrågor utgjorde grund för arbetet: 

 Vilka sannolikhetsfördelningar kan anpassas för förberedelsetiden i olika 

verksamheter? 

 Vilka parametrar påverkar förberedelsetiden? 

 Hur väl korrelerar föreslagna värden i BBRAD med osäkerheter i förberedelsetid? 
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1.5 Rapportens struktur 
Arbetet har följt den arbetsgång som presenteras nedan i Figur 1.1. 

 

Figur 1.1. Flödesschema för arbetsgång. 

Inledningsvis genomförs en sammanställning av bakomliggande teori. Utrymningsförloppet 

beskrivs i detta kapitel dels som en beteendemodell och dels ur ett ingenjörsmässigt perspektiv. 

Även svensk reglering sammanfattas. 

En sammanställning av tidigare kvantifieringar av förberedelsetiden genomförs sedan. Detta 

gäller diverse verksamheter. Förberedelsetiden kvantifieras med hjälp av medelvärden, 

standardavvikelser, min- respektive maxvärden och i vissa fall statistiska fördelningar. I de fall 

där ingen statistisk fördelning presenteras genomförs en anpassning till lognormal fördelning 

där detta är möjligt. 

En videoanalys av flertalet utrymningsförsök genomförs där tolkningstid, responstid respektive 

total förberedelsetid kvantifieras. Observerad data anpassas sedan till statistiska fördelningar. 

Denna data jämförs sedan mot föreslagna värden för förberedelsetiden i regelverk. 

Slutligen diskuteras metod och resultat vilket sedan resulterar i diverse slutsatser. Även förslag 

till framtida forskning listas. 
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2 Teori 
Det finns flertalet faktorer som påverkar utrymningsförloppet. Faktorerna kan exempelvis vara 

relaterade till människors beteende såväl som till byggnaders utformning och typ av larm. Även 

individers riskperception påverkar utrymningsförloppet. Riskperception kan kort förklaras som 

subjektiva, intuitiva riskbedömningar (Slovic, 1987). Till vilken grad individer upplever 

situationen som hotfull påverkar hur de agerar när de hör ett utrymningslarm. Det är inte alltid 

som hänsyn till människors beteende tas vid implementering av byggnadstekniska lösningar. 

Canter (1980a) menar att den mänskliga faktorn kan spela en större roll för utfallet av en brand 

än ingenjörsmässiga åtgärder. Om mänskligt beteende inte beaktas kan byggnadstekniska 

åtgärder snarare stjälpa än hjälpa (Canter, 1980a). I följande avsnitt presenteras och diskuteras 

människors beteende vid brand som en förklaringsmodell följt av en beskrivning av 

utrymningsförloppet ur ett ingenjörsperspektiv. 

2.1 Förklaringsmodell 
Ett stort kartläggningsarbete om människors beteende vid brand har utförts av Canter et al. 

(1980). Forskningen är baserad på intervjuer med personer som har varit med om bränder. 

Framförallt tre verksamheter har undersökts: bostäder, flerbostadshus och sjukhus. De 

involverade personernas agerande har sammanställts och man har sett att det finns 

återkommande beteendemönster och handlingar. Tre huvudsakliga ageranden har identifierats 

för hur beslut fattas: tolka, förbereda och agera, se Figur 2.1. Dessa ageranden är återkommande 

under alla delar av utrymningsförloppet. Canter et al. (1980) menar att människor fattar relativt 

lika beslut i de initiala faserna av utrymningsförloppet. Det är senare utrymningsförloppet som 

individers bakgrund och erfarenhet, social kontext, roll med mera präglar ens beslut om 

agerande. 

 

Figur 2.1. Sekvenser av utrymningsprocessen. Bild tagen från Frantzich et al. (2016) 

Från arbetet av Canter et al. (1980) kan man urskilja övergripande ageranden för utrymnings-

förloppet. Canter (1980a) delar in agerandet i tre delar. Den första delen handlar om tolkning 

(recognition) av signaler som tyder på att en brand har utbrutit där information om en brand 

mottas och analyseras. Ofta tar det tid att acceptera och komma till slutsatsen att det verkligen 

är en brand som orsakar det onormala avbrottet. Man kan välja att ignorera informationen till 

en början då den kan vara tvetydig eller undersöka den direkt. 
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När det väl står klart att det är en brand som pågår kan olika handlingar (actions/response) 

utföras. Personers agerande beror på situationen och vilka förhållanden som råder. Tillgänglig 

information varierar och tolkas olika från person till person, vilket gör att det är svårt att förutse 

vilka åtgärder personer väljer att göra. Exempel på handingar kan vara att informera andra 

personer om att det brinner i byggnaden, hämta tillhörigheter eller att försöka släcka branden. 

Ett annat val kan vara att förflytta sig ut ur byggnaden, vilket är den tredje delen. 

Beteendemodellen, eller förklaringsmodellen, av Frantzich et al. (2016) utgår från ovan 

beskrivna teori av Canter et al. (1980). I förklaringsmodellen beskrivs förloppet som en 

tidslinje, vilken inleds med en brandstart. En viss tid går innan branden upptäcks. Första delen 

av förberedelsetiden, tolkning, inleds därefter där information om avvikelsen tolkas. När 

tolkningen är över påbörjas någon sorts agerande för att minska konsekvenserna av branden, 

respons. Under denna del av utrymningsförloppet utförs olika typer av handlingar, till exempel 

varna andra och utföra släckförsök (Canter, 1980a). I förklaringsmodellen av Frantzich et al. 

(2016) inkluderas även förflyttning mot säkerhet i responsdelen då det är en handling som utförs 

för att minska konsekvensen av brand, se Figur 2.2.  

 

Figur 2.2. Tidslinje av utrymningsförloppet. Jämförelse görs mellan beteendefokuserad modell av utrymningsförloppet och 

ingenjörsmodellen (Frantzich et al. (2016)). 

2.1.1 Panik 

Ett beteende som många associerar med utrymning vid brand är panik. Det finns flera olika 

definitioner, där en av dem lyder att panik är ett irrationellt beteende (Fahy, Proulx, & Aiman, 

2009; Sime, 1980). Ett problem med begreppet panik är att det används som ett samlingsnamn 

för känslor av stress, oro eller rädsla. Dessa känslor kan mycket väl ha upplevts, men ens 

agerande är sällan eller aldrig irrationellt. Människor blir snarare mer hjälpsamma och öppna 

mot sina medmänniskor (Fahy et al., 2009). 
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Panik används ofta för att beskriva andras beteende i en viss situation (Sime, 1980). Begreppet 

används också flitigt av media för att beskriva varför olika händelser slutade i katastrof (Fahy 

et al., 2009). Spelfilmer porträtterar också ofta hur människor blir hysteriska vid stressfulla 

situationer, något som bidrar till den allmänna uppfattningen av att panik är ett vanligt inslag 

för människors beteende i katastrofsituationer (Quarantelli, 1977). 

Sime (1980) menar att det inte finns en systematisk värdering i hur begreppet används. Vidare 

menar Sime att begreppet panik har hämmat forskning på området om människors beteende vid 

brand. Panik har använts som ett samlingsnamn för människors beteende vid brand och detta 

beteende kan inte studeras då det är abstrakt och inte mätbart. Det har tidigare antagits att panik 

inträffar vid en viss persontäthet, efter en viss tid in i ett brandförlopp, om personer känner doft 

av rök eller om barn är närvarande i situationen (Sime, 1980). Psykologiska faktorer och dess 

påverkan på beteende vid en brand hade vid denna tidpunkt inte undersökts vidare. 

Uppfattningen om att människor drabbas av panik vid en utrymningssituation har präglat hur 

människor hanterar informationsspridning vid brand. För att motverka att panik utbryter har det 

tidigare ibland föreslagits att informationsspridning om händelsen ska undvikas (Sime, 1980; 

Proulx & Sime, 1991). Det har dock påvisats att panikartat beteende inte inträffar då 

information mottas. Att hålla inne på information om en pågående brand kan innebära att 

tillgänglig tid för säker förflyttning ut ur byggnaden förkortas och att då människor till slut 

mottar informationen är det redan för sent att ta sig till en säker plats. Proulx & Sime (1991) 

har gjort utrymningsförsök i tunnelbanor med resultatet att utrymning går betydligt snabbare 

om människor får mer information om situationen. Vetskapen om att det har uppstått en brand 

i byggnaden bidrar alltså inte till panik. Tolkningstiden blir kortare då människor inte behöver 

leta efter och tolka information på egen hand. 

2.1.2 Social påverkan 

Sociala faktorer påverkar agerandet vid en eventuell brand. Canter (1980b) menar att en persons 

roll i en utrymningssituation varierar och således även personens beteende och beslut. I en 

utrymningssituation tolkas både information om en möjlig fara samt hur andra personer beter 

sig runtomkring. En person vill gärna agera som resten av individerna i närheten. Även Sime 

(2001) beskriver hur roll och beteende varierar mellan fysiska platser och sociala situationer. 

Viljan att söka ytterligare information vid ett utrymningslarm ökar om personer till exempel 

befinner sig i sin egen bostad. Personen känner då ett ansvar att agera i jämförelse med om 

personen exempelvis befinner sig i ett varuhus. I varuhuset förutsätter besökarna att personalen 

tar ansvar (Proulx, 2007). 

Beteendet att personer blir påverkade av andra i omgivningen kan både påskynda och försämra 

utrymningsförloppet. Vid utrymningsförsök av biografer noterade Nilsson & Johansson (2009) 

att personer i vissa fall tittar på ens granne och observerar dennes beteende. Om dessa personer 

inte agerar kan det leda till att utrymningen förskjuts. Denna sociala påverkan har större 

genomslag då exempelvis utrymningslarm är mindre informativa (exempelvis ringklocka) 

(Nilsson & Johansson, 2009). 

Antalet personer i en lokal kan också påverka människors förberedande aktiviteter. Detta kan 

till exempel observeras i lokaler där personer sitter i rader (teater, biograf, klassrum etc.). 

Personer som sitter längre ifrån gången måste då vänta på att de personer som sitter närmare 

gången slutför sina förberedande aktiviteter, vilket påverkar hur snabbt de genomför sina egna 

förberedande aktiviteter (Zhang, Song, & Xu, 2008; Galea, Deere, Hopkin, & Xie, 2017). 
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2.1.3 Anknytning och tidigare erfarenhet av utrymningssituationer 

Personer tenderar att, innan påbörjad förflyttning, varna samt lokalisera familjemedlemmar och 

vänner (Sime, 1985; Proulx, 2003). Ett generellt beteende i en utrymningssituation är att 

människor tenderar att söka sig till människor och platser som man har en koppling till och 

känner igen (Sime, 1985). Detta är länkat till en annan aspekt som påverkar utrymnings-

förloppet, nämligen teorin om ”attachement to belongings”. D'Orazio & Bernardini (2012) har 

gjort försök för att påvisa korrelation mellan ovan nämnda teori och förberedelsetiden. De 

belyser hur studieteknik i dagens skolor, där stora delar av elever använder sig av datorer och 

läsplattor, påverkar tiden till påbörjad förflyttning då många vill spara sina arbeten och packa 

ner datorer innan utrymning börjar. Sandberg (1997) beskriver denna aspekt som hängivenhet 

till en uppgift. Att man vill spara sitt arbete eller slutföra en uppgift indikerar att man känner en 

hängivenhet till arbetet, man vill inte att påbörjat arbete ska gå förlorat. 

Tidigare erfarenhet av utrymning påverkar personers agerande och därmed tiden för 

utrymningens olika faser. Övning av utrymning och exponering av larmsignaler leder till 

snabbare respons (Proulx, 2007), vilket är en faktor som varierar mellan olika populationer. 

Almejmaj, Skorinko, & Meacham (2016) har undersökt skillnaden mellan reaktionstider och 

agerande vid utrymningslarm av befolkning från USA och Saudiarabien. De drar slutsatsen att 

amerikanska medborgare har snabbare reaktionstider i en utrymningssituation på grund av att 

de har blivit mer exponerade för och har en större vana av utrymningsövningar jämfört med 

saudiarabiska medborgare. 

2.1.4 Typ av larm och lokal 

Att höra ett vanligt utrymningslarm är inte ett tillräckligt incitament för personer att påbörja 

utrymning. Hur man blir varse branden har också en påverkan på hur lång tid förberedelsetiden 

tar (Galea et al., 2017; Angerd 1999). Både vid försök genomförda av Reinicke (2007) och 

Bayer & Rejnö (1999) observerades skillnader för förberedelsetiden beroende på typ av 

utrymningslarm. Enligt flera utrymningsförsök (D'Orazio & Bernardini, 2012; Zhang et al., 

2008; Holmström & Sävmark, 2013) påbörjas utrymning fortare om larmtypen utgörs av ett 

informativt, talat meddelande. Bayer & Rejnö (1999) presenterar dock resultat som visar på en 

snabbare förberedelsetid för siren samt ringklocka än för talat meddelande. Angerd (1999) 

beskriver också för olika typer av larm hur golvarean påverkar förberedelsetiden. Större lokaler 

innebär generellt en längre förberedelsetid. Utrymning påbörjas dessutom oftast fortare om 

personer ser branden eller känner doft av rök än om personen endast hör utrymningslarmet 

(Proulx, 2003). 

2.1.5 Bedömning av risk 

Människor har ofta svårigheter att uppskatta storleken av en brand samt möjligheten att släcka 

den (Fridolf & Nilsson, 2011). I försöken genomförda av Fridolf & Nilsson (2011) observerades 

en stor spridning av resultatet, försökspersonerna både över och underskattade brandens storlek 

samt möjligheten att släcka branden. Purser & Bensilum (2001) diskuterar i sin artikel bland 

annat en brand i en klädaffär där både besökare och personal visade på en långsam reaktion på 

en brand. Besökare fortsatte att shoppa trots att de såg branden och först efter ungefär fyra 

minuter utrymmer besökarna efter att röken har blivit tjock. Detta skulle även kunna anammas 

i en utrymningssituation då en underskattning av risken kan innebära en fördröjning innan 

förflyttning påbörjas, vilket kunde observeras i ovan nämda exempel från klädaffären.  
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2.2 Ingenjörsmodell 
Utrymningsförloppet i detta avsnitt är vad Frantzich et al. (2016) beskriver som en ingenjörs-

modell. Många beräkningsmodeller använder sig av den uppdelning som följer där tid för varje 

fas bestäms för att sedan summeras till en total utrymningstid. Ingenjörsmodellen är en 

förenkling av verkligheten och övergången mellan olika faser kan ofta vara svår att bestämma. 

Det finns dock tydliga kopplingar till beteendemodellen och dess faser, dock med något skilda 

benämningar och uppdelningar (se Figur 2.2 för jämförelse mellan beteendemodell och 

ingenjörsmodell). 

2.2.1 Varseblivningstid 

Tiden från uppkomst av brand tills att en person blir varse om branden (exempelvis ser branden 

eller hör ett utrymningslarm) brukar kallas för varseblivningstid (Nilsson, 2006). I de fall där 

visuell varseblivning inte sker utgörs denna fas av detektionstiden för brand-/utrymningslarmet 

i byggnaden samt en alarmtid (Guanquan, Jinhui, & Qingsong, 2012). Vid visuell detektering 

av branden är varseblivningstiden bland annat beroende av persontätheten i byggnaden samt 

storleken på lokalen (Olsson & Frantzich, 1999). 

2.2.2 Förberedelsetid  

Efter att en person har blivit varse branden följer en viss tid innan den faktiska förflyttningen 

ut ur byggnaden påbörjas. Denna tid brukar kallas för ”förberedelsetid, ”tid till påbörjad 

förflyttning”, ”förberedelse- och beslutstid”, ”beslut- och reaktionstid”, på engelska ”pre-

movement time” eller ”delay time to start” (Proulx, 2002). Fasen kan delas in i tolkningstid 

(recognition time) och responstid (response time) (se till exempel Purser & Bensilum, (2001); 

Lovreglio, Ronchi & Nilsson, (2015)). Tolkningstiden är den variabel i ingenjörsmodellen som 

ska kvantifiera tiden som krävs för att samla, uppfatta och tolka information om situationen. 

Tolkningsfasen påbörjas då en person blir varse branden och avslutas när en åtgärd påbörjas. 

Under denna tid fortsätter personen i fråga med samma aktivitet som innan larmet gick 

samt/eller söker information om vad det är som sker. Responstiden innefattar de aktiviteter som 

genomförs innan målinriktad förflyttning mot säker plats påbörjas: hämta ägodelar, samla barn 

och familj, försöka släcka branden eller liknande. Responstiden kan kopplas till handlingsfasen 

som beskrivs av Canter (1980a) och av Frantzich et al. (2016). Därefter, när personer 

målinriktat förflyttar sig mot säkerhet, avslutas responsfasen och således även den totala 

förberedelsetiden. 

2.2.3 Förflyttning 

Denna fas kvantifierar tiden för förflyttningen ut ur en byggnad. Denna fas beror till stor del av 

förflyttningshastigheten vilket gör det viktigt att vid en kvantitativ analys förutspå 

populationens sammansättning. Fysisk och kognitiv förmåga påverkar gånghastigheten och 

därmed möjligheten att ta sig ut (Nilsson, 2006). Ytterligare en faktor som har stor påverkan på 

den totala förflyttningstiden är personflödet genom öppningar (Nilsson, 2006). Persontäthet och 

byggnadens utformning är därför viktiga faktorer att hantera vid dimensionering av byggnader 

för att minska förflyttningstiden.  
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3 Svensk reglering 
Vid analytisk dimensionering av byggnader tillämpas ofta i Sverige Boverkets allmänna råd 

om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD). I avsnitt 3.2 i dessa 

allmänna råd listas förslag på analytisk utgångspunkt gällande utrymningsförloppet (BFS, 

2013:12). Rekommenderade tider för varseblivning, förberedelsetid samt gånghastigheter för 

olika situationer listas i detta avsnitt. Gällande förberedelsetider presenteras en tabell med 

föreslagna tider för olika verksamheter. Tabellen med rekommenderade förberedesletider 

återges nedan i Tabell 3.1. 

Tabell 3.1. Föreslagna förberedelsetider för olika typer av verksamheter (BFS, 2013:12). 

Verksamhet Person ser branden Förberedelsetid 

Offentlig miljö, skola, 

kontor, varuhus, butik 

Ja 1 minut 

Varuhus, inget larm Nej 4 minuter 

Varuhus, ringklocka Nej 3,5 minuter 

Varuhus, enkelt talat 

meddelande 

Nej 2 minuter 

Varuhus, informativt talat 

meddelande 

Nej 1 minut 

Mindre lokal med larm don i 

aktuell lokal; mindre 

biograf, butik, kyrka 

Nej 1 minut 

Sjukhus1, personal, 

ringklocka 

Nej 2 minuter 

Sjukhus1, personal, 

ljudsignal och 

textmeddelande 

Nej 1 minut 

Nattklubb, personal2 Nej 1-1,5 minuter 

Nattklubb, gäster2 Nej 3-5 minuter 
1 Avser vårdavdelning med god överblickbarhet (enkel korridor). 
2 Beroende på typ av larm och organisation. 

Tiderna som föreslås i BBRAD baseras på resultat från Frantzich (2000). I denna rapport 

presenteras bland annat resultat från IKEA-försök samt biografförsöken av Bayer & Rejnö 

(1999). Det diskuteras dock att resultat från enstaka experiment inte räcker som underlag vid 

framtagande av tider som ska utgöra dimensioneringsunderlag. En så kallad 

delphiundersökning genomförs därför för tre typer av verksamheter med karakteristisk 

utformning: varuhus, nattklubb och vårdanläggning. Denna typ av undersökning baseras på 

uppskattningar av ett antal experter som sedan sammanställs. Undersökningen genomförs i 

flertalet omgångar där experternas bedömningar förändras med tiden då de har tagit del av 

resultaten från den förra försöksomgången. 

De tider som senare föreslås baseras dels på resultaten från utrymningsförsöken men också på 

resultatet från delphiundersökningen. Nedan sammanställs underlaget för föreslagna 

förberedelsetider för respektive verksamhet. 
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 För personer som ser branden görs ingen skillnad på verksamhet även om exempel 

presenteras i tabellen med föreslagna värden. Föreslagen tid anges till en minut som 

baseras på delphiundersökningen samt en tidigare genomförd kanadensisk studie som 

presenteras i rapporten.  

 För varuhusen baseras tiderna på delphiundersökningen och verifieras till viss del av 

resultaten från Shields & Boyces (2000) studie av Marcs & Spencer-varuhus. Tiderna 

varierar mellan en till fyra minuter beroende av larmtyp. 

 Förberedelsetiden en minut föreslås för mindre lokaler (exempelvis biograf, kyrka med 

mera). Denna tid baseras på försöken av Bayer & Rejnö (1999). Det presenteras dock 

ingen skillnad beroende på larmtyp även om olika typer av larm testades i studien. 

Frantzich (2000) föreslår även en tid på en och en halv minut för restauranger där det ej 

serveras alkohol. Detta värde baseras på försöken i IKEA-varuhusens café/restaurang 

men återges ej i BBRAD.  

 Föreslagen tid för nattklubbsförsöken baseras enbart på delphiundersökningen då 

nattklubbars varierande utformning påverkar förberedelsetiden väsentligt. För gäster 

anges denna tid variera mellan 3-5 minuter, motsvarande tider för personalen är 1-1,5 

minut.  

 Även för sjukhus tillämpas resultaten från delphiundersökningen som underlag. 

Förberedelsetiden sätts till en respektive två minuter beroende på larmtyp. 

Förberedelsetider presenteras som punktvärden för olika verksamheter beroende på typ av larm 

samt om personen ser branden eller ej. Tiderna varierar mellan en till fem minuter. Mängden 

data är dock begränsad och listar endast ett fåtal verksamheter. Vid dimensionering av en 

byggnad som inte står listad i Tabell 3.1, genomförs en ingenjörsmässig bedömning där tiden 

för den verksamhet som mest liknar den byggnadsbeskrivning som ska dimensioneras används. 

Det fastslås också att människors beteendemönster i en viss verksamhet bör ingå i analysen 

(BFS, 2013:12, ss. 4-5). Hur detta ska genomföras specificeras dock inte. 
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4 Metod 
I detta avsnitt presenteras metoden för de olika momenten i arbetet. 

4.1 Litteratursammanställning 
En sammanställning av tidigare kvantifieringar av förberedelsetiden genomförs initiellt. Detta 

gäller medelvärden, standardavvikelser, min- respektive maxvärden samt statistiska 

fördelningar. Majoriteten av de artiklar och rapporter som kvantifierar förberedelsetiden gör 

detta genom att presentera medelvärden och eventuellt standardavvikelser. Statistiska 

fördelningar för förberedelsetiden är ovanliga men dock av intresse då de på ett mer noggrant 

sätt kvantifierar denna del av utrymningsförloppet. För att försöka visualisera hur en statistisk 

fördelning över dessa förlopp skulle kunna se ut görs antagandet att förberedelsetiden följer en 

lognormal fördelning då detta var en vanlig fördelning i de fall där en fördelning presenterades. 

Detta antaganade genomfördes endast under litteraturstudien. Denna fördelning är även 

fördelaktig då den ej kan vidta negativa värden (Evans, Hastings, & Peacock, 1993). Därefter 

används de medelvärden och standardavvikelser som presenteras i litteraturen till att anpassa 

en lognormal fördelning. 

I vissa fall presenterades kumulativa fördelningar i de artiklar och rapporter som lästes under 

litteraturstudien. För att dessa fördelningar ska kunna jämföras med statistiska fördelningar görs 

en visuell avläsning av de kumulativa fördelningarna där andelen av det totala antalet personer 

som har en förberedelsetid mellan två tidpunkter uppskattas. Resultatet i respektive intervall 

förs sedan in i excel för att ta fram en graf över förloppet. 

4.2 Videoanalys 
Den största delen av detta arbete var att analysera förberedelsetiden vid diverse 

utrymningsförsök. De verskamheter som analyserats är följande: kontor, biograf, varuhus, 

restaurang/café, undervisningslokal samt nattklubb. Under litteraturstudien framgick det att 

förberedelsetiden kan delas in i två delar: tolkning och respons (se Figur 2.2). I analysen har 

tolknings- och responstider identifierats för att försöka beskriva hur stor del av den totala 

förberedelsetiden de två delarna av förberedelsetiden utgör. Detta genomförs genom att 

identifiera aktiviteter som är typiska för de två delarna. En sammanställning av aktiviteter som 

bedöms tillhöra delarna presenteras i Tabell 4.1. 
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Tabell 4.1. Aktiviteter som karaktäriserar de två delarna av förberedelsetiden. Aktiviteterna används som mall vid videoanalys. 

Tolkning Respons 
Stanna upp  Samla ihop familj/vänner/bekanta  

Lyssna  Utföra släckförsök  

Se sig omkring  Varna personer i sin omgivning  

Prata med människor i sin omgivning  Prata med personal  

Se vad andra gör  Ringa larmnummer  

Söka mer information/bli instruerad  Samla ihop tillhörigheter  

Ignorera utrymningslarmet* Orientera sig i lokalen  

Fortsätta med aktivitet  Söka sig till säker plats inom byggnaden och 

invänta hjälp  

  Instruera andra  

  Återvända (t.ex. rädda någon, hämta något)  

  Hjälpa andra  

  Ignorera utrymningslarmet aktivt* 

* För tolkning menas att personen inte reagerar på larmet alternativt slutför en uppgift. För respons menas att personen väljer 

att inte agera efter att tolkningen har slutförts. 

Förberedelsetid för olika verksamheter analyserades genom videogranskning av tidigare 

genomförda utrymningsförsök. Analysens genomförande bestämdes i en analysmall, med syfte 

att främja en konsekvent arbetsgång. Först genomfördes en initial granskning av filmerna av 

båda författarna för att identifiera hur många personer som går att analysera. De personer som 

identifierats har sedan individuellt analyserats av båda författarna. De tolknings-, respons-, och 

totala förberedelsetider som kvantifierats jämförs sedan för att minska risken för mänskliga fel. 

I de fall där de uppskattade tiderna skiljer sig genomförs ytterligare en granskning där tiderna 

diskuteras och bestäms slutgiltigt. Analysens arbetsgång presenteras i punktform nedan och 

även i Bilaga A – Analysmall vid videogranskning. 

1. Övergripande genomgång av film.  

o Detta genomförs för att skaffa sig en uppfattning av antalet människor, 

utrymningsförloppet med mera. Under detta steg identifieras personer vars 

förberedelsetid går att bestämma. 

2. Detaljerad analys av film. 

o Detta genomförs individuellt. Denna analys genomförs för varje individ av 

personer som är närvarande i filmen där hela förberedelsetiden identifieras innan 

analys av nästa individ påbörjas. 

o Observerade tider och beteenden för de olika faserna dokumenteras i Excel. 

3. Vidare analys och genomgång av individuella observationer. 

o Under denna fas sammanställs och jämförs observationerna för att öka kvalitén 

på analysen. 

4. Sammanställning  

o De framtagna förberedelsetiderna sammanställs och därefter bestäms en lämplig 

statistisk fördelning för de olika verksamheterna i simuleringsprogrammet 

@Risk. Resultaten från analysen presenteras i kapitel 8. 
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4.3 Anpassning till statistiska fördelningar 
Vid anpassning av statistiska fördelningar används välkända fördelningar som inte kan anta 

negativa värden och som inte har någon övre gräns.  

Det finns flera olika metoder för att utvärdera vilken fördelning som innebär den bästa 

anpassningen av statistisk fördelning. I @Risk rankas de olika fördelningarna enligt fem olika 

metoder: Akaike Information Criterion (AIC), Bayesian Information Criterion (BIC), Chi-

Squared Statistic (Chi-Sq), Anderson-Darling Statistic (A-D) och Kolmogorov-Smirnov 

Statistic (K-S). De fördelningar som anpassas till datamängden rankas i tabellform för samtliga 

metoder. Vid val av fördelning tillämpades en kombination av samtliga metoder. Den 

fördelning som erhöll hög ranking för flera metoder används. Skillnaden mellan de olika 

metoderna är liten och det var ofta samma fördelning som hade högst ranking för flera metoder. 

För att undersöka hur personer påverkas av övriga personer i lokalen genomfördes i analysen 

diverse uppdelningar av populationen. För biografer undersöktes två olika parametrar för att få 

en bild av hur social påverkan speglas i försöken. En uppdelning av försöken efter hur lång tid 

det tar för den första personen att resa sig upp genomförs. Detta för att undersöka hur en tidig 

respektive sen första reaktion påverkar utfallet för resterande personer i lokalen. Hypotes-

prövning genomförs sedan med hjälp av Mann-Whitney test. Hur stor påverkan antalet personer 

i lokalen har undersöktes också. Försöken delades upp i försök där fler än hälften respektive 

färre än hälften av platserna var tillsatta. Hypotesprövning genomförs sedan med hjälp av 

Mann-Whitney test. Fördelningar tas sedan fram på samma sätt som tidigare för respektive 

grupp för att visualisera skillnaden. 

Variationen mellan försöken är en aspekt som är viktig att ta hänsyn till. Ett sätt att göra detta 

är att normera värdena efter tid till första personen reser sig. Denna normering genomfördes 

genom att kvantifiera tiden till första personen reser sig för varje försök och därefter subtrahera 

observerade totala förberedelsetider med denna tid för respektive individ. Observera att det vid 

användning av dessa fördelningar även krävs kvantifiering av tiden till den första personen reser 

sig. Medelvärden för respektive typ av larm presenteras i denna rapport, men fler försök krävs 

för att få fram mer säkra värden på denna tid. Normering genomförs för verksamheterna biograf, 

restaurang/café samt undervisningslokal. 

För varuhusen genomfördes uppdelning beroende av gruppstorlek. Detta för att undersöka om 

det kan observeras några skillnader mellan personer som går på varuhuset själva, i par om två 

eller i grupper om tre eller fler. Hypotesprövning genomförs sedan med hjälp av Mann-Whitney 

test. 

4.4 Människors beteende 
Under analysen observerades även vissa mönster gällande människors beteende. Aktiviteter och 

vanliga beteenden hos personerna i analysen sammanställs kvalitativt då detta ej var det 

huvudsakliga syftet med analysen. Beteenden anses dock vara av intresse då skillnader i 

beteenden bedöms påverka förberedelsetiden. 
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4.5 Jämförelse mot svenska byggregler 
För att utvärdera hur de förberedelsetider som används vid dagens dimensioneringar speglar 

verkligheten jämförs dessa värden mot de förberedelsetider som har observerats under 

videoanalysen. Förberedelsetiderna som observerats presenteras här som kummulativa 

fördelningar som jämförs mot en vertikal linje som motsvarar den förberedelsetid som föreslås 

i BBRAD (BFS, 2013:12). Andelen som överstiger det föreslagna värdet kvantifieras. 
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5 Statistisk teori 
I detta avsnitt presenteras teori gällande statistiska fördelningar och metoder vid val av statistisk 

fördelning som används i detta arbete. 

5.1 Statistiska fördelningar 
Nedan presenteras kort information om de statitiska fördelningar som använts till att 

representera förberedelsetidens variation. Samtliga fördelningar är kontinuerliga. 

5.1.1 Lognormal fördelning 

En lognormal fördelning anpassas till data som är skev eller som innehåller värden som är 

avvikande (Navidi, 2011, s. 256). Fördelningen har avvikande, höga värden åt höger, vilket ger 

en ”svans”. Detta medför att fördelningen inte ska anpassas till stickprov med få, låga värden 

vilket hade medfört en ”svans” till vänster. En lognormal fördelning anpassas inte heller till 

negativa värden. Fördelningen förhåller sig till en normalfördelning enligt följande: 

Om en slumpmässig variabel X följer en normalfördelning med medelvärde µ och varians 𝜎2, 

så sägs den slumpmässiga variabeln 𝑌 = 𝑒𝑋 ha en lognormal fördelning med medelvärde µ och 

varians 𝜎2 (Navidi, 2011, s. 256). Täthetsfunktionen för en lognormal fördelning presenteras i 

Ekvation 5.1. 

Ekvation 5.1. Täthetsfunktion för lognormal fördelning. 

𝑓(𝑥) =  
1

𝜎𝑥√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2𝜎2
(ln 𝑥 −  𝜇)2] , x > 0 

5.1.2 Loglogistisk fördelning 

En loglogistisk fördelning har liknande utseende som en lognormal fördelning. Den används 

bland annat för att beskriva hur patienter överlever efter operationer eller behandlingar (Bennet, 

1983). Fördelningen antar inga negativa värden. Täthetsfunktionen för en loglogistisk 

fördelning presenteras i Ekvation 5.2 (Palisade Corporation, 2016). Parametrarna α, β och γ 

bestämmer form, skala och läge för funktionen. 

Ekvation 5.2. Täthetsfunktion för loglogistisk fördelning. 

𝑓(𝑥) =  
𝛼𝑡𝛼−1

𝛽(1+𝑡𝛼)2 , 𝑡 =  
𝑥−𝛾

𝛽
  

5.1.3 Exponentialfördelning 

En exponentialfördelning kan användas för att beskriva tidsspannet mellan en viss händelse, 

exempelvis ett radioaktivt sönderfall. Den används också för att beskriva livslängd på 

komponenter (Navidi, 2011, s. 262). Täthetsfunktionen för en exponentialfördelning 

presenteras i Ekvation 5.3. 

Ekvation 5.3. Täthetsfunktion för en exponentialfördelning. 

𝑓(𝑥) = {
𝛽𝑒−𝛽𝑥, 𝑥 > 0

0, 𝑥 ≤ 0
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5.1.4 Gammafördelning 

Gammafördelning är en kontinuerlig fördelning som bland annat används för att modellera 

väntetider (Navidi, 2011, s. 273). Täthetsfunktionen presenteras i Ekvation 5.4. Γ(r) 

representerar den så kallade gammafunktionen vilken utgörs av en integral. 

Ekvation 5.4. Täthetsfunktion för gammafördelning (Palisade Corporation, 2016). 

𝑓(𝑥) =  
1

βΓ(𝑟)
(

𝑥

𝛽
)

𝛼−1

∗ 𝑒−𝑥/𝛽 ,   𝑥 > 0 

5.1.5 Weibullfördelning 

Weibullfördelningar kan användas för flera ändamål, bland annat för att modellera 

komponenters livslängd. Täthetsfunktionen för en Weibullfördelning presenteras i Ekvation 

5.5. 

Ekvation 5.5. Täthetsfunktion för en Weibullfördelning. 

𝑓(𝑥) =  𝛼𝛽𝛼𝑥𝛼−1𝑒−(𝛽𝑥)𝛼
,   𝑥 > 0 

Parametrarna α och β är konstanter, och genom att variera dessa så ändras utseendet på kurvan 

för en Weibullfördelning. Detta medför att fördelningen kan anpassas för olika dataset (Navidi, 

2011). 

5.2 Val av statistisk fördelning 
Som tidigare omnämts i metodavsnittet kan flera olika modeller användas för att rangordna 

statistiska fördelningars anpassning till datamängden. De metoder som finns tillgängliga i 

@Risk är Akaike Information Criterion (AIC), Bayesian Information Criterion (BIC), Chi-

Squared Statistic (Chi-Sq), Kolmogorov-Smirnov Statistic (K-S) och Anderson-Darling 

Statistic (A-D). Dessa metoder sammanfattas översiktligt nedan. 

5.2.1 Akaike Information Criterion 

AIC-metodiken bygger på att utelämna en datapunkt ur datamängden, generera en hypotetisk 

fördelning till övrig datamängd för att sedan jämföra hur denna fördelning skiljer sig från en 

hypotetiskt anpassad fördelning av den ursprungliga datamängden. Den genomsnittliga 

skillnaden mellan fördelningen där en datapunkt utelämnats och fördelningen för den totala 

datamängden noteras. Denna process återupprepas för samtliga datapunkter och den 

genomsnittliga skillnaden genererar ett mått på hur väl fördelningen kan anpassas till 

datamängden (Norton, 2011). AIC anses vara den bästa metoden vid anpassning av statistisk 

fördelning till stora datamängder (Norton, 2011; Forster & Sober, 2011). 

5.2.2 Bayes Information Criterion 

BIC utnyttjar Bayesfaktorn för att avgöra vilken modell som passar bäst till en given 

datamängd. BIC bygger således på Bayesiansk metodik till skillnad från AIC som anses vara 

av icke-Bayesiansk natur (Chakrabarti & Ghosh, 2011). Detta kriterie bygger på maximum-

likelyhood-metodiken och den fördelning som erhåller det högsta värdet på BIC maximerar 

Bayesfaktorn och är enligt denna metod den bäst anpassade fördelningen (Norton, 2011). 

Metoden gör en avvägning mellan hur väl modellen passar till datamängden i förhållande till 

modellens komplexitet men utvecklades inte som en metod där målet var att anpassa 

fördelningar, utan för att uppskatta en modells genomsnittliga sannolikhet (Norton, 2011; 

Forster & Sober, 2011). AIC är därför en bättre metod för att avgöra vilken statistisk fördelning 

som bör anpassas till en datamängd. 
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5.2.3 Chi-Squared Statistic 

Denna metod kan användas för att anpassa alla typer av kontinuerliga fördelningar till ett 

stickprov. Metoden används vid hypotesprövning av goodness-of-fit där nollhypotesen menar 

att datamängden tillhör den statistiska fördelningen som testas (Ahsanullah, Kibria, & Shakil, 

2014). I dettat test delas först stickprovet in i mindre grupper med samma sannolikhet. Ett 𝜒2-

värde genereras genom att för varje grupp undersöka skillnaden mellan den observerade 

frekvensen och den förväntade frekvensen. Nollhypotesen kan sedan förkastas eller ej beroende 

på kritiskt 𝜒2-värde vid en vald signifikansnivå. 

5.2.4 Kolmogorov-Smirnov Statistic 

Kolmogorov-Smirnov testet används för att bedömna hur väl en hypotetisk- och empirisk 

täthetsfunktion stämmer överens. Även denna metod används vid hypotesprövning av 

goodness-of-fit (Ahsanullah et al., 2014). Den största skillnaden mellan de hypotetiska- och 

empiriska kummulativa täthetsfunktionerna observeras och jämförs mot det kritiska värdet som 

beräknas på samma sätt. Nollhypotesen (att datamängden tillhör täthetsfunktionen) förkastas 

om den observerade skillnaden är större än den kritiska. 

5.2.5 Anderson-Darling Statistic 

Anderson-Darling testet baseras, liksom Kolmodorov-Smirnov testet, på skillnaden mellan 

hypotetisk- och empirisk täthetsfunktion men använder något annorlunda ekvationer 

(Ahsanullah et al., 2014). Även detta test används vid hypotesprövning av goodness-of-fit där 

nollhypotesen (att datamängden tillhör täthetsfunktionen) förkastas om resultatet av 

beräkningarna är större än ett tabulerat värde vid en viss signifikansnivå. Det kritiska värdet 

varierar inte med storleken på stickprovet och testet är applicerbart även vid mycket små 

stickprov (Ahsanullah et al., 2014). 

5.2.6 Sammanfattning av rangordningsmetoder 

De metoder som kortfattat har presenterats ovan kan tillämpas i olika situationer. De två första 

används framför allt vid anpassning av en fördelning till ett stickprov medan de tre senare 

metoderna används vid hypotesprövning. AIC samt BIC bör således utgöra bättre metoder 

baserat på denna rapports syfte och mål. 

5.3 Hypotesprövning – Mann-Whitney test 
Det finns flera olika metoder som kan användas vid hypotesprövning. Många av dessa metoder 

(exempelvis t-test) förutsätter att observationerna är normalfördelade och att variansen är lika 

för de båda stickproven (Körner & Wahlgren, 2006, s. 337). Då detta inte kan förutsättas för de 

fall som är aktuella i denna rapport används Mann-Whitney test (även kallat Wilcoxons 

rangsummetest). 

Detta test är en så kallad icke-parametrisk metod för två oberoende stickprov. Det krav som 

ställs på stickproven är att observationerna kan rangordnas efter storlek (Körner & Wahlgren, 

2006, s. 337). Nollhypotesen innebär att det inte är någon skillnad mellan de populationer från 

vilka stickproven kommer. Mothypotesen innebär att det är en skillnad mellan de populationer 

från vilka stickproven kommer. Vid hypotesprövning används det så kallade p-värdet. Detta 

värde varierar beroende på signifikansnivå. P-värdet visar sannolikheten att det är en skillnad 

mellan stickproven under förutsättning att nollhypotesen är sann (Körner & Wahlgren, 2006, s. 

208). Ju mindre p-värdet är, desto större stöd finns för mothypotesen. 
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Metoden bygger på att observationerna rangordnas för de båda stickproven. Då två eller fler 

observationer har samma storlek (ties) får de samma rangtal, medelvärdet av de rangtal som de 

skulle ha fått. Stickprovens rangtal summeras och jämförs mot ett kritiskt värde för en viss 

signifikansnivå (Körner & Wahlgren, 2006, ss. 337-340). 

I detta projekt genomfördes dessa beräkningar i statistikprogrammet SPSS. Programmet 

beräknar p-värdet direkt istället för att jämföra rangsummor mot ett kritiskt värde. Det ska dock 

påpekas att olika program kan ge olika p-värden bland annat beroende på hur de hanterar ties 

(Körner & Wahlgren, 2006, s. 343). 
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6 Tidigare kvantifiering av förberedelsetid 
Det är i huvudsak två metoder som används för att samla data för förberedelsetiden: enkäter 

riktade till människor som varit utsatta för en brand och analys av utrymningsövningar (Proulx, 

2002). Nackdelen med att använda enkäter är att människor har svårt att bedöma tid vid en 

stressig situation. Variationen mellan hur man uppskattar ett händelseförlopp beror på om 

situationen är brådskande och hur många olika aktiviteter som genomförs. Människor tenderar 

även att ha svårigheter med avrundning vilket kan leda till osäkra tidfördelningar (Brennan, 

1997). Det finns också kritik mot att dra slutsatser om förberedelsetiden baserat på 

utrymningsövningar. Zhao, Lo, Liu, & Zhang (2009) menar att människors beteende ändras vid 

en skarp situation, det vill säga då personer ser flammor eller känner lukten av rök. Den stress 

som dessa faktorer bidrar till avspeglas inte  i en vanlig utrymningsövning. Proulx (2003) menar 

dock att utrymningsövningar representerar verkligt beteende men att oannonserade 

utrymningsövningar är att föredra. 

Förberedelsetider har uppskattats för olika verksamheter i diverse studier. Detta gäller framför 

allt medelvärden och eventuellt standardavvikelser även om det i vissa studier presenteras 

statistiska fördelningar. Ofta var det primära syftet med forskningen inte att kvantifiera 

förberedelsetiden, utan att till exempel jämföra olika typer av larm (ringklocka, siren eller talat 

meddelande). I detta kapitel följer en sammanställning av tidigare studier gällande förberedelse-

tider, dess medelvärden och fördelningar. 

I de fall då ingen statistisk fördelning presenteras genomförs, om möjligt, en anpassning till 

lognormal fördelning. Detta gäller de fall där medelvärde och standardavvikelse presenteras. 

Lognormal fördelning används då denna typ av fördelning var vanlig i de fall där en statistisk 

fördelning presenterades. Fördelningen är även fördelaktig för detta avseende då den inte kan 

anta några negativa värden samt ej har någon övre gräns för vilka värden fördelningen kan anta 

(Evans, Hastings, & Peacock, 1993). Även de kumulativa fördelningar som presenteras 

omvandlas för att efterlikna statistiska fördelningar. 

6.1 Undervisningslokal 
Purser & Bensilum (2001) presenterar i sin artikel en sammanställning av studier av verkliga 

bränder samt utrymningsförsök där förberedelsetiden har beaktats. Detta inkluderar bland annat 

försök från Middlesex University där två olika typer av utrymningslarm testades (siren och talat 

meddelande). Försöken genomfördes med mellan sex och nio studenter som placerades i ett 

grupprum där de ombads fylla i en enkät. Medan respondenterna fyllde i enkäten startades ett 

utrymningslarm som utgjordes av antingen en siren, ett långt talat meddelande eller ett kort talat 

meddelande. Resultatet från försöken visade att talat meddelande var en mer effektiv larmsignal 

än siren för att minska förberedelsetiden. I studien identifierades både tolkningstiden och 

responstiden. Det fastslås att responstiden är starkt beroende av agerandet av vissa 

nyckelmedlemmar i försöksgruppen. Resultatet återges i Tabell 6.1. Här påvisas styrkan hos 

talade utrymningsmeddelanden jämfört med mer traditionella larm. 
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Tabell 6.1. Resultat från utrymningsförsök i klassrum presenterade i Purser & Bensilum (2001). 

Larmtyp Min Max Medel Standardavvikelse 

Siren 16 63 35,4 15,8 

Talat meddelande 

(långt) 

17 31 22,9 4 

Talat meddelande 

(kort) 

5 26 12,9 7,3 

 

Vid antagande om att dessa försök följer lognormala fördelningar erhålls de fördelningar som 

presenteras i Figur 6.1 för de olika typerna av utrymningslarm. 

 

Figur 6.1. Vid antagande om lognormala fördelningar erhålls följande fördelningar för undervisningslokaler (Purser & 

Bensilum, 2001). Blå - Siren, Röd - Långt talat meddelande, Grön - Kort talat meddelande. 

Nilsson (2006) genomförde utrymningsförsök på Lunds Tekniska Högskola (LTH) i syfte att 

utvärdera tre olika typer av talade meddelanden: Långt talat meddelande med manlig respektive 

kvinnlig röst samt kort talat meddelande med manlig röst. Totalt deltog 51 studenter i 

experimentet där åldern varierade mellan 18-30 år och majoriteten var av manligt kön (46 män 

och fem kvinnor). För att undvika eventuell påverkan av lärare lämnade denne salen innan 

utrymningslarmet aktiverades. I rapporten presenteras resultaten som kortaste respektive 

längsta förberedelsetid, medelvärden och standardavvikelser. Resultaten varierade mellan 23-

86 sekunder och viss skillnad mellan olika typer av talade meddelanden iakttogs. Fullständiga 

resultat presenteras i Tabell 6.2. Få av studenterna uppgav i den efterföljande enkäten att de 

trodde att det var en verklig brand. Då inga medelvärden eller standardavvikelser presenteras 

kan ingen anpassning till lognormal fördelning genomföras. 

  

Blå – Siren 

Röd – Långt talat meddelande 

Grön – Kort talat meddelande 
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Tabell 6.2. Förberedelsetider för olika typer av talade meddelanden i undervisningslokal (Nilsson, 2006). 

Larmtyp Antal 

försökspersoner 

Min [s] Max [s] 

Långt talat meddelande 

(mansröst) 

24 32 86 

Långt talat meddelande 

(kvinnoröst) 

8 25 50 

Kort talat meddelande 

(mansröst) 

20 23 78 

 

Zhang et al. (2008) genomförde försök i klassrum med 60 studenter. Objektet utgjordes av en 

hörsal som delas av på mitten med en gång. När det oannonserade utrymningslarmet började 

ljuda (det anges ej vilken typ av larm som användes) började många studenter att plocka ihop 

sina ägodelar innan förflyttning påbörjades. Det observerades en stor variation mellan 

studenternas förberedelsetider vilket till stor del berodde på de köer som uppstår i denna typ av 

lokaler där personerna sitter i rader. De personer som sitter längre in i bänkraderna måste då 

vänta på personerna som sitter längre ut innan de kan påbörja sin förflyttning. Denna tid räknas 

med i förberedelsetiden, vilket kan ge en något missvisande bild. Resultatet från försöken 

extrapolerades till en lognormal fördelning med ett medelvärde på 11,3 sekunder. Fördelningen 

presenteras i Figur 6.2 med tillstånd från författarna. 

 

Figur 6.2. Resultat från utrymningsförsök i kinesiskt klassrum genomförda av Zhang et al. (2008). Återgiven med tillstånd 

från författarna. 

Som en del av sitt examensarbete genomförde Holmström & Sävmark (2013) försök i en 

undervisningslokal med plats för 144 sittande på Lunds Universitet. Försöken genomfördes mot 

slutet av en föreläsning. Den för tillfället undervisande läraren lämnade salen på ett naturligt 

sätt innan larmet aktiverades för att dennes ledarskap inte skulle påverka försöket. 

Utrymningslarmet utgjordes av ett talat meddelande. Totalt deltog 187 personer med en 

medelålder på 22 år fördelat på tre försök. Resultaten presenteras som kumulativa fördelningar 

i Figur 6.3. 
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Figur 6.3. Kumulativa fördelningar av förberedelsetider vid försök i undervisningslokal på Lunds Universitet (Holmström & 

Sävmark, 2013). 

Visuell avläsning av intervall mellan mätpunkter genomförs i dessa fördelningar för att 

efterlikna en statistisk fördelning. Resultatet presenteras i Figur 6.4.  

 

Figur 6.4. Omvandling från kumulativ fördelning för undervisningslokal med ett talat meddelande (Holmström & Sävmark, 

2013).  

D’Orazio & Bernardini (2012) genomförde i sin studie två oannonserade utrymningsförsök med 

italienska studenter med en ålder mellan 19-24 år. Totalt deltog 104 personer i försöken. Studien 

avsåg att undersöka hur dagens tekniska utrustning (datorer och läsplattor) som används i 

skolverksamheten påverkar utrymningsförloppet. Studenterna visar en ovillighet att lämna sina 

värdesaker i klassrummet vilket resulterar i en längre tid för förberedande aktiviteter. Det 

fastslås att förberedelsetiden pågår längre än själva förflyttningen. Tiderna varierade mellan 5-

71 sekunder med ett medelvärde på 25,9 sekunder. Standardavvikelsen beräknades till 15,8 

sekunder och en skevhet i fördelningen observerads. De värden som uppmättes korrelerade med 

Weibullfördelningar. Fördelningarna över förberedelsetider för de två klassrummen presenteras 

i Figur 6.5 med tillstånd från författarna. 
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Figur 6.5. Förberedelsetider för två undervisningslokaler på ett italienskt universitet (D'Orazio & Bernardini, 2012). 

Återgivna med tillstånd från författarna. 

6.2 Varuhus 
Sandberg (1997) analyserade i sin studie utrymningsförsök vid två Marks & Spencer-varuhus i 

Belfast (570 besökare) respektive Sprucefield (486 besökare) på Nordirland genomförda av 

Shields & Boyce (2000). Försöken var oannonserade och utrymningslarmet utgjordes av 

ringklocka. Vid dessa försök fastslogs att personalens agerande spelar en betydande roll vid 

utrymning av byggnader med denna typ av verksamhet. Denna tendens identifieras också av 

Shields & Boyce (2000) där ytterligare två oannonserade utrymningsförsök analyseras på 

Marks & Spencer-varuhus i Belfast (616 besökare) samt Cardiff (409 besökare), Storbritannien. 

Även vid dessa försök utgjordes utrymningslarmet av en ringklocka. Dessa rapporter 

resulterade i ytterligare en artikel som berörde personalens agerande vid utrymning 

(Samochine, Boyce, & Shields, 2005). 

Sandberg (1997) presenterar i sin rapport fördelningen av förberedelsetider för två av 

utrymningsförsöken på Marks & Spencer. En lognormalfördelning anpassades till de 

observerade tiderna där medelvärdet låg på 32 sekunder för den ena butiken och 36 sekunder 

för den andra butiken. Resultaten samt den anpassade fördelningen presenteras i Figur 6.6.  

 

Figur 6.6. Resultat och anpassad fördelning från försöken på Marks & Spencer genomförd av Sandberg (1997). 

I artikeln av Shields & Boyce (2000) presenteras inte någon fördelning utan endast medelvärden 

och standardavvikelser för de olika butikerna. Det fastslås även att förberedelsetiden varierar 

mellan olika avdelningar av varuhuset. Medelvärde, standardavvikelse och spridning av 

förberedelsetiderna som observerades presenteras i Tabell 6.3. 
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Tabell 6.3. Förberedelsetider vid utrymning av Marks & Spencer-varuhus i Storbritannien (Shields & Boyce, 2000). 

Butik Medelvärde Standardavvikelse Min-Max 

Belfast (Royal Av.) 37 19 3-95 

Belfast (Queen St.) 31 18 4-100 

Sprucefield 25 14 1-55 

Cardiff 25 13 2-60 

 

Vid antagande om lognormala fördelningar erhålls de fördelningar som presenteras i Figur 6.7 

för de olika butikerna.  

 

Figur 6.7. Vid antagande om lognormala fördelningar erhålls följande fördelningar för förberedelsetiden i fyra olika Marks 

& Spencer-varuhus i Storbritannien (Shields & Boyce, 2000). Blå – Belfast (Royal Av.), Röd – Belfast (Queen St.), Grön – 

Sprucefield, Lila – Cardiff. 

Samochine et al. (2005) genomförde en studie av personalens agerande vid fem oannonserade 

utrymningsförsök fördelade på fyra Marks & Spencer-varuhus i Storbritannien. Utrymnings-

larmet utgjordes av ringklocka. Förberedelsetider för personalen i varuhus presenteras i artikeln 

där det fastslås att förberedelsetiden hos personer i personalen generellt är kortare än för kunder. 

Medelvärdet beräknas till 18,1 sekunder med en standardavvikelse på 12,4 sekunder. Värdena 

varierade mellan 2-57 sekunder. Vid antagande om lognormal fördelning erhålls fördelningen 

som presenteras i Figur 6.8. 

Blå – Belfast (Royal Av.) 

Röd – Belfast (Queen St.) 

Grön – Sprucefield 

Lila – Cardiff 
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Figur 6.8. Personalens förberedelsetid i Marks & Spencer-varuhus vid antagande om lognormal fördelning (Samochine et al., 

2005). 

Purser & Bensilum (2001) presenterar en studie av oannonserade utrymningsförsök i ett 

shoppingcenter inklusive en restaurang. I detta fall utgjordes utrymningslarmet av ett talat 

meddelande. Det fastslås att förberedelsetiden står för majoriteten av den totala 

utrymningstiden. Majoriteten av besökarna hade påbörjat sin utrymning inom 60 sekunder efter 

starten på utrymningslarmet. För de elva besökarna i restaurangen (observera begränsat 

underlag) presenteras tider för tolkning och respons. Dessa tider används för att beräkna 

medelvärde och standardavvikelse med hjälp av Ekvation 6.1 och Ekvation 6.2. Resultaten 

presenteras i Tabell 6.4 och ligger till grund för fördelningarna. Antagande om lognormal 

fördelning resulterar i fördelningarna som presenteras i Figur 6.9, Figur 6.10 och Figur 6.11. 

Ekvation 6.1. Beräkning av medelvärde. 

𝜇 = ∑
𝑥𝑖

𝑛
 

Ekvation 6.2. Beräkning av standardavvikelse. 

𝜎 = √
∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2

𝑛 − 1
 

Tabell 6.4. Beräknade värden av förberedelsetidens faser efter användning av Ekvation 6.1 och Ekvation 6.2 för 

restaurangbesökare (Purser & Bensilum, 2001). 

Fas Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 38,8 7,6 

Respons 9,6 6,1 

Förberedelsetid 48,4 7,4 
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Figur 6.9. Fördelning över tolkningstiden vid antagande av lognormal fördelning för restaurangbesökare (Purser & 

Bensilum, 2001). 

 

 

Figur 6.10. Fördelning över responstiden vid antagande av lognormal fördelning för restaurangbesökare (Purser & 

Bensilum, 2001). 

 



28 

 

Figur 6.11. Fördelning över total förberedelsetid vid antagande av lognormal fördelning för restaurangbesökare (Purser & 

Bensilum, 2001). 

Purser & Bensilum (2001) presenterar även resultat från utrymning av mataffärer samt matsalar 

i anslutning till ett shoppingcenter. I mataffärerna utgjordes utrymningslarmet av ett talat 

meddelande och i matsalarna användes sirener. Även i detta fall observerades vikten av 

personalens snabba agerande för utrymningsförloppet. Kassor stängdes ned och personalen 

guidade kunderna vidare mot utgångar vilket påverkade processen i en positiv bemärkelse. 

Dock observerades att många kunder reagerade långsamt på utrymningslarmet. 

Förberedelsetider från studien korrelerar med en lognormalfördelning (beskrivande parametrar 

är dock ej specificerade) som presenteras i artikeln (Purser & Bensilum, 2001). 

Frantzich (2001) beskriver i sin artikel utrymningsförsök genomförda på tre olika IKEA-

varuhus i Sverige. Utrymningsförsöken var oannonserade för besökare och majoriteten av 

personalen. Larmet utgjordes av en siren följt av ett talat meddelande och den totala tiden för 

utrymningslarmet är ungefär 25 sekunder för varuhusen i Älmhult och Örebro samt 37 sekunder 

i Västerås (Frantzich, 2000). Försöken genomfördes under veckodagar vilket innebar att 

persontätheten inte var så hög. Även i denna studie betonas personalens påverkan på 

utrymningsförloppet. Majoriteten av kunderna hade påbörjat sin förflyttning 30 sekunder efter 

att larmet började ljuda. Kunder som stod i kö till kassan samt besökare i restaurangen visade 

på en något längre förberedelsetid än övriga besökare. Detta visar på en ovillighet att lämna sin 

plats i kön och att lämna något man redan har betalat för. Förberedelsetider från de tre försöken 

presenteras i Tabell 6.5. 
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Tabell 6.5. Resultat från utrymningsförsök på IKEA-varuhus (Frantzich, 2001). Tiderna presenteras som medelvärden samt 

variation av förberedelsetider. Resultat anges i sekunder. 

Plats Örebro Västerås Älmhult 

I varuhuset 30 (19-54) 27 (9-46) 26 (15-50) 

Restaurang 50 (35-73) 51 (40-67) 62* (45-100) 

Kassor* 50** (51-57) 31 (27-38) 83 (35-130) 
*Baserat på få observationer 

**Värde taget ur orginalrapporten, dock ej möjligt medelvärde då det är lägre än minvärdet. 

I den mer omfattande rapporten presenteras även resultat för specifika individer i varuhusen 

(Frantzich, 2000). Dessa resultat används för att beräkna medelvärde och standardavvikelse 

(enligt Ekvation 6.1 och Ekvation 6.2) för dessa individer. Då presenterade värden för kassor 

och restaurang är alltför få för att kunna få trovärdiga resultat slås värdena för Örebro och 

Älmhult ihop vid beräkning av standardavvikelsen. Anledningen till att värden för Västerås 

utesluts är att detta varuhus har en annan typ av talat meddelande vilket skulle kunna påverka 

förberedelsetiden. Resultatet från beräkningarna presenteras i Tabell 6.6 och Tabell 6.7. 

Antagande om lognormal fördelning för förberedelsetiden ger fördelningar som presenteras i 

Figur 6.12, Figur 6.13 och Figur 6.14. 

Tabell 6.6. Medelvärde samt standardavvikelse för den totala förberedelsetiden i IKEA-varuhus (Frantzich, 2000). Värdena 

gäller personer ute i varuhuset. 

Varuhus Medelvärde Standardavvikelse 

Västerås 29,7 12,0 

Örebro 33,8 10,9 

Älmhult 27,5 10,3 

 

Tabell 6.7. Medelvärde samt standardavvikelse för restaurang samt kassor för den totala förberedelsetiden i varuhusen i 

Örebro och Älmhult (Frantzich, 2000). 

Lokal Medelvärde Standardavvikelse 

Restaurang 55,4 13,2 

Kassor 57,0 20,8 
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Figur 6.12. Fördelningar över förberedelsetider vid IKEA-varuhus vid antagande om lognormal fördelning, fördelningen berör 

kunder som befinner sig ute i varuhuset (Frantzich, 2000). Blå – Västerås, Röd – Örebro, Grön – Älmhult. 

 

 

Figur 6.13. Fördelningar över förberedelsetider vid IKEA-varuhus vid antagande om lognormal fördelning, fördelningen berör 

kunder som befinner sig i restaurangen och baseras på resultat från Älmhult och Örebro (Frantzich, 2000). 

Blå – Västerås 

Röd – Örebro 

Grön – Älmhult 
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Figur 6.14. Fördelningar över förberedelsetider vid IKEA-varuhus vid antagande om lognormal fördelning, fördelningen berör 

kunder som befinner sig i kassor och baseras på resultat från Älmhult och Örebro (Frantzich, 2000). 

6.3 Biograf och teater 
Försök i biografer har genomförts av Bayer & Rejnö (1999) för att undersöka effektiviteten av 

olika typer av utrymningslarm. Vid dessa försök genomfördes tester med siren, larmklocka och 

talat meddelande, de två senare testades även med variationer. Totalt medverkade 1872 

personer i utrymningsförsöken, fördelade över 18 tillfällen. Medelåldern var 27 år. Larmet 

startades efter den inledande reklamen just innan filmen skulle börja. Det visade sig vid dessa 

försök att både siren samt larmklocka gav snabbare förberedelsetider än vad de talade 

meddelandena gjorde. Resultat från dessa försök presenteras i Figur 6.15. 

 

Figur 6.15. Resultat från försök i biografsalong genomförda av Bayer & Rejnö (1999). 
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Visuell avläsning av intervall mellan mätpunkter genomförs i dessa fördelningar och bokförs i 

Excel. Resultatet presenteras i Figur 6.16 och Figur 6.17. 

 

Figur 6.16. Omvandling av kumulativa fördelningar för variation av larmklocka i biograf (Bayer & Rejnö, 1999). 

 

Figur 6.17. Omvandling av kumulativa fördelningar för siren samt två typer av talat meddelande i biograf (Bayer & Rejnö, 

1999). 

Liknande försök genomfördes av Holmström & Sävmark (2013). Även dessa försök genom-

fördes för att undersöka olika typer av utrymningslarm, nämligen varierad utformning av talade 

meddelanden. I salen fanns plats för 123 personer. Totalt medverkade 640 personer fördelat på 

12 försök. Medelåldern varierade för de olika försöksserierna mellan 27-41 år. Larmet startade 

efter reklamen men innan filmens start. Fyra olika typer av talade meddelanden användes vid 

dessa försök, resultaten presenteras i Figur 6.18. Försöksserie 1 visar referensförsök, i 

försöksserie 2 specificeras brandens placering, i försöksserie 3 tillkommer diverse ljudeffekter 

och i försöksserie 4 läses meddelandet upp av en kvinnlig röst. Notera att försöksserie 5 

behandlar utrymningsförsök i undervisningslokal som behandlades i avsnitt 6.1. 
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Figur 6.18 Resultat från utrymningsförsök av biograf genomförd av Holmström & Sävmark (2013). Försöksserie 5 visar 

resultat från försök i utbildningslokal som omnämnts tidigare i avsnitt 6.1. 

Visuell avläsning av intervall mellan mätpunkter genomförs i dessa fördelningar och bokförs i 

Excel. Resultatet presenteras i Figur 6.19. 

 

Figur 6.19. Omvandling av kumulativa fördelningar för olika varianter av talade meddelanden vid utrymningsförsök i 

biografer (Holmström & Sävmark, 2013). 

I sin rapport genomför Holmström och Sävmark (2013) även en jämförelse med de tidigare 

försöken genomförda av Bayer & Rejnö (1999). Det visade sig att de senare genomförda 

försöken har en kortare förberedelsetid än vad de tidigare genomförda försöken har. Detta kan 

ha flera orsaker. En hypotes är att talade meddelanden blir vanligare med tiden och att de var 

relativt nya i slutet av 90-talet då Bayer & Rejnö genomförde sina försök (Holmström & 

Sävmark, 2013). Jämförelsen presenteras nedan i Figur 6.20. 
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Figur 6.20. Jämförelse mellan utrymningsförsök genomförda av Holmström & Sävmark (2013) respektive Bayer & Rejnö 

(1999). Blå fördelning visar försöksserie 1 med den definition som anges i rapporten. Röd fördelning visar en omräkning av 

försöksserie 1 med den definition som används av Bayer & Rejnö (1999). 

Purser & Bensilum (2001) beskriver i sin artikel ett försök genomfört i en teater. Försöket var 

oannonserat och cirka 300 åskådare samt tio personer i personalen var närvarande. Larmlagring 

användes vid försöket och det dröjde 56 sekunder innan den ansvarige i personalen gick upp på 

scenen, avbröt föreställningen och annonserade att besökarna skulle lämna byggnaden. 

Förberedelsetiderna varierade beroende på vart besökarna befann sig i lokalen. De besökare 

som reagerade fortast påbörjade sin förflyttning 12 sekunder efter att den ansvarige ur 

personalen beträdde scenen. Vid denna tidpunkt hade den ansvarige ur personalen nästan 

avslutat sina instruktioner. Majoriteten av besökarna hade påbörjat sin utrymning inom en halv 

minut och de sista påbörjade sin förflyttning cirka 36 sekunder efter annonseringen avslutats. 

Galea et al. (2017) genomförde utrymningsförsök vid en fullsatt teater (Marlowe Theatre, Kent, 

Storbritannien) vid slutet av framträdandet av Dirty Dancing. Teatern hade 1 200 sittplatser 

varav 338 personer analyserades (114 män, 206 kvinnor och 18 personer med okänt kön). 

Larmet utgjordes av en kort signal följt av ett talat meddelande. Larmtiden var totalt 15 

sekunder. Åskådarnas tolkningstid, responstid och totala förberedelsetid observerades. 

Förberedelsetiden följer en lognormal fördelning med medelvärdet 55,6 sekunder och 

standardavvikelsen 24,5 sekunder. I artikeln beskrivs att förberedelsetiden beror av personens 

placering i lokalen. Förberedelsetiden mättes beroende på säte och rad och personer som satt 

längre från utgångar hade en längre förberedelsetid, vilket delvis beror på trängsel. Galea et al. 

(2017) menar därför att en helt randomiserad fördelning av förberedelsetiden vid analytisk 

dimensionering inte är optimal. Personens placering i lokalen måste också tas hänsyn till. 

6.4 Kontor- och flerbostadsbyggnader 
Utrymningsförsök i fyra olika lägenhetsbyggnader genomfördes av Proulx (1995). I dessa 

försök uppmärksammades de boende om att utrymningsförsök skulle äga rum men inte vid 

vilken tidpunkt. Förberedelsetiderna i dessa byggnader var längre än de tider som tidigare har 

presenterats i denna rapport. Detta beror delvis på den lägre graden av vakenhet i hemmet 

jämfört med andra verksamheter. Typiska aktiviteter under förberedelsefasen som observerades 

av Proulx (1995) var att klä på sig, leta upp husdjur, hitta barn och samla mer information. 

Vidare observerades skillnader mellan de olika byggnaderna. I två av byggnaderna var 

utrymningslarmet undermåligt vilket ledde till att många boende inte uppfattade larmet och 
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därmed fördröjdes utrymningen. För byggnaderna med ett bättre fungerande utrymningslarm 

uppskattades medelvärdena till påbörjad förflyttning till 150 respektive 188 sekunder. För 

byggnaderna med sämre utrymningslarm var motsvarande tider 502 respektive 582 sekunder. 

Det ska dock betonas att detta innefattar varseblivningstiden. 

Proulx & Fahy (1997) har utökat analysen från fallet med lägenhetsbyggnader och jämförde 

dessa resultat med kontorsbyggnader. Skillnaden vid försöken i kontorsbyggnaderna var att de 

var oannonserade. I den ena kontorsbyggnaden befann sig 180 personer, i den andra befann sig 

fler än 500 personer. Tiderna som uppmättes var kortare än tiderna för lägenhetsbyggnaderna 

och uppmättes till i medeltal 36 samt 63 sekunder i respektive byggnad. Att den ena byggnaden 

hade längre förberedelsetid kan bero på att det vid detta tillfälle var kallt väder vilket gjorde att 

motivationen att utrymma sjönk. Bättre utrymningslarm, bra träning och närvaro av brandvakter 

bedöms vara anledningar till att förberedelsetiderna var snabbare för kontor än för lägenhets-

byggnader. 

Purser & Bensilum (2001) presenterar i sin artikel resultat från oannonserade utrymningsförsök 

genomförda i ett 17 våningar högt kontorshus. I försöket studerades utrymning från ett 

mötesrum där möte pågick (12 deltagare, observera litet underlag). Utrymningslarmet utgjordes 

av en signal för uppmärksamhet följt av ett talat meddelande. Den totala tiden för en repetition 

av utrymningslarmet var 17 sekunder, därefter börjar larmet om på nytt. Medelvärdet av 

tolkningsfasen beräknades till 17 sekunder (alltså lika långt som det talade meddelandet). 

Medelvärdet av responstiden beräknades till 29 sekunder vilket ger en genomsnittlig total 

förberedelsetid på 46 sekunder. Resultaten från denna studie presenteras som specifika tider 

och medelvärden. Det är intressant att studera de olika delarna av förberedelsetid (tolkning och 

respons) vilket gjordes i denna studie. För att uppskatta hur en fördelning skulle kunna se ut 

beräknades medelvärde och standardavvikelse för tolkning, respons och total förberedelsetid 

med hjälp av Ekvation 6.1 och Ekvation 6.2, resultaten presenteras i Tabell 6.8. Därefter antas 

en lognormal fördelning vilket resulterar i fördelningar som presenteras i Figur 6.21, Figur 6.22 

och Figur 6.23. 

Tabell 6.8. Beräknade värden av förberedelsetidens faser efter användning av ekvation 1 och 2 för mötesrum (Purser & 

Bensilum, 2001). 

Fas Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 16,9 1,7 

Respons 29,4 8,6 

Förberedelsetid 46,3 9,3 
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Figur 6.21. Fördelning av tolkningstid vid antagande av lognormal fördelning för försök i mötesrum (Purser & Bensilum, 

2001). 

 

 

Figur 6.22. Fördelning av responstid vid antagande av lognormal fördelning för försök i mötesrum (Purser & Bensilum, 2001). 
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Figur 6.23. Fördelning av total förberedelsetid vid antagande av lognormal fördelning för försök i mötesrum (Purser & 

Bensilum, 2001). 

6.5 Nattklubb 
Nasr & Wall (2012) genomförde utrymningsförsök på två nattklubbar. Försöken genomfördes 

15 minuter innan stängning i båda fallen. Två typer av försök genomfördes: med- samt utan 

hjälp av vakter och klubbpersonal. I nattklubben där personalen assisterade utrymningen 

utgjordes utrymningslarmet av ett talat meddelande. För nattklubben där personalen inte 

assisterade utrymningen används larmtypen siren.  Det fastslås att organisationen har stor 

påverkan på förloppet. I fallet utan hjälp av vakter och annan personal uppstod köbildning vid 

garderoben då besökarna ville hämta ut sina jackor. Besökarna var ovilliga att utrymma ut i det 

något kalla vädret. I denna rapport definieras dock inte köandet som en del av förberedelsetiden. 

Det observerades att 8-20 % hade en förberedelsetid som var kortare än 20 sekunder för båda 

försöken. I fallet med aktiva vakter och personal hade samtliga besökare påbörjat sin utrymning 

inom 120 sekunder. I fallet med passiva vakter har majoriteten av besökarna inte påbörjat sin 

faktiska utrymning efter 870 sekunder då övningen avslutas. 

6.6 Sammanställning 
Nedan sammanställs de medelvärden och fördelningar gällande förberedelsetid som har 

identifierats i den inledande litteraturstudien (se Tabell 6.9). De fördelningar som finns 

tillgängliga följer generellt någon typ av skev normalfördelning, exempelvis lognormal- eller 

Weibullfördelningar (D'Orazio & Bernardini, 2012; Sandberg, 1997; Purser & Bensilum, 2001; 

Zhang et al., 2008; Galea et al., 2017). 
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Tabell 6.9. Sammanställning av förberedelsetider som identifierats under litteraturstudien. 

Verksamhet Medelvärde [s] Standard-

avvikelse 

Fördelning Källa 

Skola* 

(LTH) 

(Ej medelvärde) 

Min: 23 

Max: 86 

- - Nilsson (2006) 

Skola 

(Universitet, Kina) 

11,3 - Lognormal Zang et al. 

(2008) 

Skola 

(Lunds Universitet) 

40 - - Holmström & 

Sävmark (2013) 

Skola 

(Universitet, Italien) 

25,9 15,8 Weibull D’Orazio & 

Bernadini (2012) 

Skola 

(Universitet, England) 

35,4 

22,9 

12,9 

15,8 

4 

7,3 

- Purser & 

Bensilum (2001) 

Varuhus 

(Marks & Spencer, 

Storbritannien) 

37 

31 

25 

25 

19 

18 

14 

13 

- Shields & Boyce 

(2000) 

Varuhus 

(Marks & Spencer, 

Nordirland) 

32 

36 

- 

15 

Lognormal Sandberg (1997) 

Varuhus** 

(IKEA, Sverige) 

30, 27, 26 

50, 51, 62 

50, 31, 83 

- - Frantzich (2001) 

Mataffär 

(England) 

Ca 20-30  Lognormal Purser & 

Bensilum (2001) 

Biograf 

(Malmö) 

Ca 15-30  - - Bayer & Rejnö 

(1999) 

Biograf 

(Lund, Helsingborg) 

30-45 - - Holmström & 

Sävmark (2013) 

Teater 

(Kent, 

Storbritannien) 

55,6 24,5 Lognormal Galea et al. 

(2017) 

Teater 

(England) 

Ca 20-30 - - Purser & 

Bensilum (2001) 

Lägenheter 

(Kanada)  

150 

188 

502 

582 

- - Proulx (1995) 

* I detta försök presenteras endas förberedelsetider som min- respektive maxvärde. 
** Varuhus med restaurang. Tiderna avser varuhusdel, restaurang och kassa. Tre olika varuhus. Se tabell 3.1. 

  



39 

Verksamhet Medelvärde [s] Standard-

avvikelse 

Fördelning Källa 

Mötesrum 

(England) 

46 - - Purser & 

Bensilum (2001) 

Kontor 

(Kanada) 

36 

63 

- - Proulx & Fahy 

(1997) 

Nattklubb***  

(Lund) 

Max: 90 - - Nasr & Wall 

(2012) 
* I detta försök presenteras endas förberedelsetider som min- respektive maxvärde. 
** Varuhus med restaurang. Tiderna avser varuhusdel, restaurang och kassa. Tre olika varuhus. Se tabell 3.1. 
*** Utrymning med hjälp av personal. Nattklubbsutrymning bedöms påverkas till stor del av personalens agerande. 
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7 Analyserade verksamheter 
Nedan presenteras de verksamheter som har analyserats i denna studie. Totalt har 40 olika 

försök analyserats där vissa försök inkluderade flertalet videofilmer. Det totala antalet personer 

vars förberedelsetid analyserats är 2 486 stycken. Resultaten från vissa försök som analyserats 

presenteras tidigare i denna rapport. Inga fördelningar har dock anpassats under tidigare studier 

varför dessa försök analyseras även i detta projekt. Vissa personer exkluderas dock från delar 

av analysen då de antingen inte har gått att följa under hela förberedelsetiden eller då de ej hade 

påbörjat sin förflyttning då försöket avslutats. I Tabell 7.1 presenteras antalet mätvärden för 

respektive verksamhet. 

Tabell 7.1. Antalet personer vars förberedelsetid analyserats under videogranskningen. 

Verksamhet Antal mätvärden 

Kontor 45 personer 

Biograf 

(talat meddelande) 

900 personer 

Biograf (siren) 163 personer 

Biograf (ringklocka) 886 personer 

Varuhus 229 personer 

Restaurang/Café 27 personer 

Undervisningslokal 90 personer 

Nattklubb  

(aktiv personal) 

62 personer 

Nattklubb 

(passiv personal) 

84 personer 

 

7.1.1 Kontor 

Utrymning av Astra Zenecas kontor i Mölndal har studerats. Typ av larm som användes i 

utrymningsförsöket var ringklocka. Antalet personer där förberedelsetiden kunde bestämmas 

var 45 personer. Utrymningsövningen skedde i maj 2006 i syfte att studera personers vägval 

och hur de påverkas av blinkande ljus, se Nilsson & Frantzich (2007). 

7.1.2 Biograf 

Utrymningsförsök på biografer från tre olika försöksserier har studerats (Reinicke, 2007; Bayer 

& Rejnö, 1999; Nilsson & Frantzich, 2007). Försöken varierade något gällande utformning. 

Respektive försöksserie beskrivs nedan. 

I försöken från Nilsson & Frantzich (2007) användes talat meddelande. I två av de fem försöken 

som studerats användes även blinkande ljus ovanför den främre utgången i salongen för att 

undersöka om detta påverkade val av utrymningsväg. Antalet personer där förberedelsetiden 

kunde bestämmas var 55 personer. Utrymningsförsöken genomfördes i mars 2007. 

Totalt åtta av tolv försök genomförda av Reinicke (2007) har studerats, varav sex genomfördes 

i Helsingborg och två i Lund. I tre försök användes talat meddelande, i tre försök användes siren 

och i två försök användes ringklocka. Antalet personer där förberedelsetiden kunde bestämmas 

var 86 personer. I de tre försöken där siren användes utrymde endast tre personer (samtliga i 

samma försök). I dessa försök kunde det dock observeras att personer gick ut ur salongen men 

återvände till sina platser igen. Detta tolkas som att dessa personer sökte mer information om 

orsaken till utrymningslarmet men ej fann några ytterligare tecken på att det brann. Dessa försök 
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utesluts ur analysen då det antas att personerna i detta försök hade utrymt om ytterligare tecken 

på brand upptäckts. Detta gäller även för enstaka personer vid försöken med ringklocka. 

Samtliga 18 försök i Bayer & Rejnös (1999) försöksserie har analyserats. I försöken användes 

ringklocka, siren samt talat meddelande. Försöken genomfördes i september och oktober 1999. 

Antalet personer som ingick i analysen var 1 732 personer. Vissa försök avslutades innan 

samtliga personer hade avslutat sin förberedelsetid. I de fall där tolkningstiden kunde 

bestämmas ingår dessa personer i analysen. För personer som har påbörjat sin responsfas men 

ej avslutat denna har det i vissa fall varit möjligt att uppskatta hur lång tid det skulle ta för dem 

att avsluta sin responsfas baserat på tidigare fall samt på hur angelägen personen verkar vara att 

utrymma. De personer vars förberedelsetid ej har gått att uppskatta när försöket avslutas har 

exkluderats ur analysen. 

7.1.3 Varuhus 

Ett utrymningsförsök genomfördes på varuhuset Gekås i Ullared under juni 2006. Video-

inspelningar från tolv olika platser i varuhuset under detta försök har studerats. Innan 

utrymningslarmet startade ljöd ett förlarm till personalen. Utrymningslarmet utgjordes av en 

sirensignal följt av ett talat meddelande. Den totala tiden för en repetition av utrymningslarmet 

uppmättes till 37 sekunder, därefter upprepades larmet. I denna studie kunde förberedelsetider 

för totalt 94 personer identifieras. Totalt befann det sig dock vid tidpunkten för larmet ca 800 

personer i varuhuset (Lundqvist & Månsson, 2006). 

Även utrymningsförsök vid tre IKEA-varuhus (Västerås, Örebro och Älmhult) har studerats 

under detta arbete. Försöket i Örebro genomfördes 21 april efter lunch under soliga men något 

blåsiga väderförhållanden. Försöket i Västerås genomfördes 17 juni sen eftermiddag under fina 

förhållanden. Försöket i Älmhult genomfördes 12 november på eftermiddagen under blåsiga 

och kyliga förhållanden, dock under regnuppehåll. Personalen var ovetande om 

utrymningsförsöken i samtliga fall. I Örebro och Älmhult utgjordes utrymningslarmet av en 

sirensignal följt av ett informativt talat meddelande. I Västerås används ingen siren utan endast 

ett informativt talat meddelande. I samtliga varuhus ljöd ett förlarm till personalen innan 

utrymningslarmet startade. I varuhusen i Örebro och Älmhult var meddelandet både på svenska 

och engelska. Den totala tiden för en repetition av utrymningslarmets svenska del uppmättes 

till 32 sekunder i Örebro samt 29 sekunder i Älmhult, därefter spelas engelskt meddelande upp 

och sedan upprepas larmet. I Västerås var meddelandet endast på svenska och en repetition 

varade i 37 sekunder. En mer detaljerad beskrivning av försökens utformning presenteras i 

Frantzich (2000). Totalt har 171 personer kunnat identifieras i analysen. 

7.1.4 Restaurang/Café 

I försöken vid IKEA-varuhusen ingick i samtliga fall även restaurang/café i videounderlaget. 

Denna del av varuhuset bedöms utgöra en egen verksamhet då den skiljer sig mot övriga 

varuhuset. Underlaget är dock något begränsat då endast 27 personer har kunnat analyseras. 

7.1.5 Undervisningslokal 

Sex försök i klassrum vid Lunds Tekniska Högskola har analyserats i denna studie. Larmet 

utgjordes av ringklocka och innan larmet startades lämnade övningsledare klassrummet för att 

undvika påverkan av auktoritet. Totalt kunde förberedelsetider för 90 personer identifieras. Av 

dessa exkluderas 18 personer ur resultatet då denna grupp aktivt valde att inte utrymma. I detta 

försök lämnade en person klassrummet för att undersöka larmet i korridoren. 



42 

7.1.6 Nattklubb 

Utrymningsförsök genomförda av Nasr & Wall (2012) från två olika nattklubbar har studerats. 

I en av nattklubbarna utgjordes utrymningslarmet av ett kort, talat meddelande. Personalen 

hjälpte även till med utrymningen. Utrymningslarmet i den andra nattklubben utgjordes av siren 

och personalen skulle enbart uppmana folk att utrymma i områden där trängsel uppstod och 

annars agera passivt i utrymningen. Antalet personer där förberedelsetiden kunde bestämmas 

var 62 personer för försöket med stöttning av vakter och annan personal samt 84 personer för 

försöket där vakter och personal var passiva. Försöken genomfördes i oktober 2011 samt 

november 2011 strax innan stängning. 
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8 Resultat – Observerade tider 
I detta avsnitt presenteras de resultat som observerats vid videoanalys. Resultat presenteras för 

tolknings-, respons- och total förberedelsetid för de olika verksamheterna. I fallen biograf, 

restaurang/café samt undervisningslokal normeras de totala förberedelsetiderna för att ta 

hänsyn till inter-experimentell variation. 

Normeringen genomförs genom att normera tiderna efter hur lång tid det tar för den första 

personen att resa sig. Genom att göra detta kan totala förberedelsetider och dess variation 

användas vid simuleringar av utrymningsförlopp. Absoluta värden för dessa verksamheter 

presenterads i Bilaga E – Totala förberedelsetider. Hur de normerade värdena kan användas 

beskrivs i avsnitt 10.1 och diskuteras i avsnitt 11.5. 

Resultaten från videoanalysen presenteras i form av statistiska fördelningar som har anpassats 

till de tider som har observerats. Även medelvärden, standardavvikelser samt min- och 

maxvärden presenteras i tabellform. Samtliga resultat sammanfattas i avsnitt 8.7. 

8.1 Kontor 
Efter analys av ett utrymningsförsök i kontorsbyggnad erhölls de statistiska mått som 

presenteras i Tabell 8.1.  

Tabell 8.1. Resultat från videoanalys av kontor med larmtypen ringklocka. 

 Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Tolkning 40,6 27,4 6,0 111,0 

Respons 23,2 25,2 1,0 93,0 

Total 

förberedelsetid 

64,4 45,6 12,0 201,0 

 

Histogram med anpassad statistisk fördelning för tolknings-, respons- respektive total 

förberedelsetid för försöken i kontor med larmtypen ringklocka presenteras i Figur 8.1, Figur 

8.2 och Figur 8.3. Tolkningstiden och den totala förberedelsetiden följer loglogistiska 

fördelningar medan responstiden följer en exponentialfördelning. 
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Figur 8.1. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstiden vid utrymningsförsök i kontor med larmtypen ringklocka. 

Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med parametrarna γ=0; β=33,3; α=2,9. 

 

Figur 8.2. Histogram samt anpassad fördelning för responstiden vid utrymningsförsök i kontor med larmtypen ringklocka. 

Fördelningen anpassades till en exponentialfördelning med parameter β=23,8. 

Tolkningstid – Kontor 

Responstid – Kontor 
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Figur 8.3. Histogram samt anpassad fördelning för den totala förberedelsetiden vid utrymningsförsök i kontor med larmtypen 

ringklocka. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med parametrarna γ=0; β=52,5; α=3,0. 

8.2 Biograf 
Nedan presenteras resultaten från de analyserade videofilmerna uppdelat på larmtyp. Försöken 

har även grupperats efter antal besökare i salongen samt efter hur lång tid det tar tills första 

personen reser sig. Detta har gjorts för att undersöka om social påverkan påverkar 

förberedelsetidens längd. Resultaten och Mann-Whitney tester presenteras ingående i Bilaga B 

– Grupperingar. Resultaten visar att förberedelsetiden är längre i de fall då mindre än hälften 

av platserna är tillsatta. Resultaten visar även att förberedelsetiden är kortare då första personen 

ställer sig upp inom 15 sekunder jämfört med om första personen ställer sig upp senare än 30 

sekunder. Dessa resultat och dess giltighet behandlas i diskussionsavsnittet. 

Gruppering av försöken av Nilsson & Frantzich (2007) genomförs för att undersöka om det var 

någon skillnad mellan försöken med respektive utan blinkande ljus. Mann-Whitney test 

presenteras i Bilaga B – Grupperingar biografer. Resultaten från detta test visar att det inte är 

någon statistiskt säkerställd skillnad gällande tolkningstiden eller den totala utrymningstiden. 

Dock observeras en statistiskt säkerställd skillnad för responstiden. 

Gällande tid till första personen reser sig erhölls de statistiska mått som presenteras i Tabell 8.2. 

Denna tid presenteras som medelvärde, median, standardavvikelse, min- samt maxvärde för 

respektive typ av larm. 

Tabell 8.2. Statistiska mått för tiden till första personen reser sig för respektive typ av larm för biografförsöken. 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Min-Max 

Talat meddelande 24,4 19,5 14,3 15-70 

Siren 45,3 13 65,1 12-143 

Ringklocka 16,2 9 14,5 7-48 

 

Total förberedelsetid – Kontor 
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8.2.1 Talat meddelande 

Efter sammanställning av observerade tider för samtliga utrymningsförsök i biograf med 

larmtypen talat meddelande erhölls de statistiska mått som presenteras i Tabell 8.3. 

Utformningen av de talade meddelandena skiljer sig något mellan de olika försöken. Gällande 

längden på meddelandena skiljer det endast någon sekund och meddelandena bedöms därför 

vara jämförbara. 

Tabell 8.3. Resultat från videoanalys av biografer med larmtypen talat meddelande. 

 Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Tolkning 29,7 17,9 12,0 123,0 

Respons 14,4 7,5 1,0 50,0 

Normerad total 

förberedelsetid 

23,0 13,5 7,7 103 

 

Histogram med anpassad statistisk fördelning för tolknings-, respons- respektive normerad total 

förberedelsetid för försöken i biograf med larmtypen talat meddelande presenteras i Figur 8.4, 

Figur 8.5 och Figur 8.6. Tolkningstiden och den normerade totala förberedelsetiden följer 

loglogistiska fördelningar medan responstiden följer en gammafördelning. 

 

Figur 8.4. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstiden vid utrymningsförsök i biograf med larmtypen talat 

meddelande. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med parametrarna γ=0; β=25,6; α=5,3. 

Tolkningstid – Biograf (Talat meddelande) 
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Figur 8.5. Histogram samt anpassad fördelning för responstiden vid utrymningsförsök i biograf med larmtypen talat 

meddelande. Fördelningen anpassades till en gammafördelning med parametrarna α=3,5; β=4,2. 

 

Figur 8.6. Histogram samt anpassad fördelning för den normerade totala förberedelsetiden vid utrymningsförsök i biograf 

med larmtypen talat meddelande. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med parametrarna γ=0; β=20,4; 

α=3,4. 

  

Responstid – Biograf (Talat meddelande) 

Normerad total förberedelsetid – 

Biograf (Talat meddelande) 
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8.2.2 Siren 

Efter sammanställning av observerade tider för samtliga utrymningsförsök i biograf med 

larmtypen siren erhölls de statistiska mått som presenteras i Tabell 8.4. 

Tabell 8.4. Resultat från videoanalys av biografer med larmtypen siren. 

 Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Tolkning 22,1 29,2 8,0 177,0 

Respons 7,9 4,3 1,0 19,0 

Normerad total 

förberedelsetid 

13,2 7,7 1,0 35,0 

 

Histogram med anpassad statistisk fördelning för tolknings-, respons- respektive normerad total 

förberedelsetid för försöken i biograf med larmtypen siren presenteras i Figur 8.7, Figur 8.8 och 

Figur 8.9. Tolkningstiden följer en loglogistisk fördelning, responstiden följer en lognormal 

fördelning och den normerade totala förberedelsetiden följer en gammafördelning. 

 

Figur 8.7. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstiden vid utrymningsförsök i biograf med larmtypen siren. 

Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med parametrarna γ=0; β=15,8; α=6,9. 

Tolkningstid – Biograf (Siren) 
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Figur 8.8. Histogram samt anpassad fördelning för responstiden vid utrymningsförsök i biograf med larmtypen siren. 

Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med parametrarna µ=8,2; σ=4,6. 

 

Figur 8.9. Histogram samt anpassad fördelning för den normerade totala förberedelsetiden vid utrymningsförsök i biograf 

med larmtypen siren. Fördelningen anpassades till en gammafördelning med parametrarna α=3,1; β=4,2. 

  

Responstid – Biograf (Siren) 

Normerad total förberedelsetid – 

Biograf (Siren) 



50 

8.2.3 Ringklocka 

Efter sammanställning av observerade tider för samtliga utrymningsförsök i biograf med 

larmtypen ringklocka erhölls de statistiska mått som presenteras i Tabell 8.5. 

Tabell 8.5. Resultat från videoanalys av biografer med larmtypen ringklocka. 

 Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Tolkning 19,0 16,1 4,0 209,0 

Respons 13,4 8,4 1,0 50,0 

Normerad total 

förberedelsetid 

21,9 14,3 1,0 176,0 

 

Histogram med anpassad statistisk fördelning för tolknings-, respons- respektive normerad total 

förberedelsetid för försöken i biograf med larmtypen ringklocka presenteras i Figur 8.10, Figur 

8.11 och Figur 8.12. Tolkningstiden och den normerade totala förberedelsetiden följer 

loglogistiska fördelningar medan responstiden följer en gammafördelning. 

 

Figur 8.10. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstiden vid utrymningsförsök i biograf med larmtypen ringklocka. 

Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med parametrarna γ=0; β=16,1; α=4,0. 

Tolkningstid – Biograf (Ringklocka) 
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Figur 8.11. Histogram samt anpassad fördelning för responstiden vid utrymningsförsök i biograf med ringklocka. Fördelningen 

anpassades till en gammafördelning med parametrarna α=2,7; β=4,9. 

 

Figur 8.12. Histogram samt anpassad fördelning för den normerade totala förberedelsetiden vid utrymningsförsök i biograf 

med larmtypen ringklocka. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med parametrarna γ=0; β=19,0; α=3,4. 

  

Responstid – Biograf (Ringklocka) 

Normerad total förberedelsetid – 

Biograf (Ringklocka) 
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8.2.4 Samtliga larmtyper 

I Figur 8.13 presenteras en jämförelse mellan de olika larmtyperna för den totala 

förberedelsetiden. Observera att dessa värden inte är normerade efter tid till första personen 

reser sig. 

 

Figur 8.13. Jämförelse mellan anpassade fördelningar för total förberedelsetid för de olika larmtyperna i biografer.  

Röd - Siren, Grön - Ringklocka, Blå - Talat meddelande 

8.3 Varuhus 
Videoanalys av utrymningsförsök vid fyra olika varuhus har genomförts i detta projekt (Gekås 

i Ullared samt IKEA-varuhus i Örebro, Älmhult och Västerås). Utformningen på det talade 

meddelandet varierade mellan de olika försöken. IKEA-varuhusen i Älmhult och Örebro hade 

kortast meddelande, Västerås hade ett medellångt meddelande och Gekås hade det längsta 

talade meddelandet. Hur detta kan påverka förberedelsetiden analyseras i Bilaga C – Analys av 

talat meddelande i varuhus och diskuteras i kapitel 11. I Figur 8.14 presenteras kumulativa 

fördelningar över den totala förberedelsetiden vid försöken för att visualisera skillnaden mellan 

olika längd på det talade meddelandet. 

Total förberedelsetid – Biograf (Samtliga larmtyper) 

Röd – Siren 

Grön – Ringklocka 

Blå – Talat meddelande 
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Figur 8.14. Kumulativa fördelningar av den totala förberedelsetiden efter videoanalys av utrymningsförsök på fyra olika 

varuhus. 

För att undersöka om någon specifik del av utrymningslarmet påverkar människors 

förberedelsetid genomfördes analys av förberedelsetiderna vid olika sektioner av utrymnings-

larmet. Resultatet från denna analys presenteras i Bilaga C – Analys av talat meddelande i 

varuhus. Slutsatsen kan dras att inget specifikt ord i det talade meddelandet tydligt påverkar 

förberedelsetiden utan att tolkningen av meddelandet byggs upp allt eftersom meddelandet 

fortgår. 

För att undersöka om social påverkan påverkar längden på förberedelsetiden i varuhusförsöken 

genomfördes en analys av gruppbeteenden. De analyserade personerna delades in i tre grupper: 

personer som gick ensamma i varuhuset, personer som gick i par om två samt personer som 

gick i grupp om tre eller fler. Vid jämförelse av datamängderna för de olika grupperna (se Bilaga 

D – Analys av grupper i varuhusen) observerades ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna varför hänsyn inte tas till detta vid framtagande av statistiska fördelningar. 

Efter sammanställning av observerade tider för utrymningsförsök i varuhus med larmtypen talat 

meddelande erhölls de statistiska mått som presenteras i Tabell 8.6. Måtten baseras på data från 

samtliga försök. 

Tabell 8.6. Resultat från videoanalys av utrymningsförsök i varuhus. Mätvärdena grundar sig på samtliga data. 

 Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Tolkning 25,2 10,5 4,0 64,0 

Respons 10,6 13,7 1,0 81,0 

Total 

förberedelsetid 

35,9 17,7 5,0 111,0 
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Histogram med anpassad statistisk fördelning för tolknings-, respons- respektive total 

förberedelsetid för försöken i varuhus med larmtypen talat meddelande presenteras i Figur 8.15, 

Figur 8.16 samt Figur 8.17. Samtliga fördelningar anpassades till lognormala fördelningar. 

 

Figur 8.15. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstiden vid utrymningsförsök i varuhus. Fördelningen anpassades 

till en lognormal fördelning med parametrarna µ=25,2; σ=10,4. 

 

Figur 8.16. Histogram samt anpassad fördelning för responstiden vid utrymningsförsök i varuhus. Fördelningen anpassades 

till en lognormal fördelning med parametrarna µ=11,2; σ=21,1. 

Tolkningstid – Varuhus 

Responstid – Varuhus 
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Figur 8.17 Histogram samt anpassad fördelning för den totala förberedelsetiden vid utrymningsförsök i varuhus. Fördelningen 

anpassades till en lognormal fördelning med parametrarna µ=35,9; σ=18,3. 

8.4 Restaurang/Café 
Efter sammanställning av observerade tider för utrymningsförsök i restaurang/café på IKEA-

varuhusen med larmtypen talat meddelande erhölls de statistiska mått som presenteras i Tabell 

8.7. Den totala förberedelsetiden normeras i detta fall efter hur lång tid det tog för den första 

personen att resa sig. 

Gällande tid till första personen reser sig erhölls de statistiska mått som presenteras i Tabell 8.8. 

Denna tid presenteras som medelvärde, median, standardavvikelse, min- samt maxvärde för 

respektive typ av larm. 

Tabell 8.7. Resultat från videoanalys av restaurang/café med larmtypen talat meddelande. 

 Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Tolkning 27,3 9,9 13,0 56,0 

Respons 25,1 17,6 2,0 70,0 

Normerad total 

förberedelsetid 

30,3 18,2 4,0 70,0 

 

Tabell 8.8. Statistiska mått för tiden till första personen reser sig för restaurang/café. Observera att dessa mått baseras på 

endast tre värden. 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Min-Max 

Tid till första 

personen reser sig 

23,7 22,0 8,6 16-33 

 

  

Total förberedelsetid – Varuhus 
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Histogram med anpassad statistisk fördelning för tolknings-, respons- respektive normerad total 

förberedelsetid för försöken i restaurang/café i IKEA-varuhusen presenteras i Figur 8.18, Figur 

8.19 samt Figur 8.20. Det ska tydliggöras att dessa fördelningar baseras på få observationer och 

att ytterligare försök behöver genomföras för att kvantifiera förberedelsetiden för denna typ av 

verksamhet men en lägre osäkerhet. För tolkningstiden anpassades en lognormal fördelning och 

för responstid samt normerad total förberedelsetid anpassades Weibullfördelningar. 

 

Figur 8.18. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstiden vid utrymningsförsök i restaurang/café i IKEA-varuhus. 

Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med parametrarna µ=27,3; σ=9,9. 

 

Figur 8.19. Histogram samt anpassad fördelning för responstiden vid utrymningsförsök i restaurang/café i IKEA-varuhus. 

Fördelningen anpassades till en Weibullfördelning med parametrarna α=1,5; β=27,9. 

Tolkningstid – Restaurang/Café 

Responstid – Restaurang/Café 
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Figur 8.20. Histogram samt anpassad fördelning för den normerade totala förberedelsetiden vid utrymningsförsök i 

restaurang/café i IKEA-varuhus. Fördelningen anpassades till en Weibullfördelning med parametrarna α=1,8; β=34,0. 

8.5 Undervisningslokal 
Efter sammanställning av observerade tider för utrymningsförsök i undervisningslokal med 

larmtypen ringklocka erhölls de statistiska mått som presenteras i Tabell 8.9. Ett försök 

exkluderas då personerna i detta försök aktivt valde att inte utrymma. Den totala 

förberedelsetiden normeras i detta fall efter hur lång tid det tog för den första personen att resa 

sig. 

Gällande tid till första personen reser sig erhölls de statistiska mått som presenteras i Tabell 

8.10. Denna tid presenteras som medelvärde, median, standardavvikelse, min- samt maxvärde 

för respektive typ av larm. 

Tabell 8.9. Resultat från videoanalys av undervisningslokal med larmtypen ringklocka. 

 Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Tolkning 33,1 38,8 2,0 125,0 

Respons 41,8 27,9 1,0 121,0 

Normerad total 

förberedelsetid 

60,2 36,0 1,0 143,0 

 

Tabell 8.10. Statistiska mått för tiden till första personen reser sig för undervisningslokal. 

 Medelvärde Median Standardavvikelse Min-Max 

Tid till första 

personen reser sig 

14,8 15,0 9,1 3-27 

 

Histogram med anpassad statistisk fördelning för tolknings-, respons- respektive normerad total 

förberedelsetid för försöken i undervisningslokal presenteras i Figur 8.21, Figur 8.22 och Figur 

8.23. Tolkningstiden anpassades till en lognormal fördelning medan responstiden och den 

normerade totala förberedelsetiden anpassades till Weibullfördelningar. 

Normerad total förberedelsetid – 

Restaurang/café 
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Figur 8.21. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstiden vid utrymningsförsök i undervisningslokal. Fördelningen 

anpassades till en lognormal fördelning med parametrarna µ=33,0; σ=52,0. 

 

Figur 8.22. Histogram samt anpassad fördelning för responstiden vid utrymningsförsök i undervisningslokal. Fördelningen 

anpassades till en Weibullfördelning med parametrarna α=1,5; β=45,9. 

Tolkningstid – Undervisningslokal 

Responstid – Undervisningslokal 
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Figur 8.23. Histogram samt anpassad fördelning för den normerade totala förberedelsetiden vid utrymningsförsök i 

undervisningslokal. Fördelningen anpassades till en Weibullfördelning med parametrarna α=1,7; β=67,1. 

8.6 Nattklubb 
Resultaten från nattklubbsförsöken presenteras endast som total förberedelsetid då det visade 

sig vara svårare att dela upp förberedelsetiden i delar. Förberedelsetiden bedöms som tiden från 

utrymningslarmets start till att en målmedveten förflyttning mot utrymningsväg påbörjas. 

Responsfasen tolkas inte då det i båda försöken uppstod köbildning till garderoben. För försöket 

med aktiv personal utgjordes utrymningslarmet av ett mycket kort talat meddelande samt siren. 

För försöket med passiv personal utgjordes utrymningslarmet av siren. Observera att resultaten 

endast grundas på ett försök för vardera gruppen. 

8.6.1 Aktiv personal 

Efter sammanställning av observerade tider för utrymningsförsöket med aktiva vakter och 

personal erhölls de statistiska mått som presenteras i Tabell 8.11. 

Tabell 8.11. Resultat från videoanalys av nattklubb där vakter och personal assisterade utrymningen. Larmtypen var talat 

meddelande. 

 Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Förberedelse 46,6 18,7 11,0 87,0 

 

Histogram med anpassad statistisk fördelning för förberedelsetiden för försöket på nattklubb 

där vakter och personal assisterade utrymningen presenteras i Figur 8.24. Fördelningen 

anpassades till en Weibullfördelning. 

Normerad total förberedelsetid – 

Undervisningslokal 
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Figur 8.24. Histogram samt anpassad fördelning för förberedelsetiden vid utrymningsförsök på nattklubb där vakter och 

personal assisterade utrymningen. Fördelningen anpassades till en Weibullfördelning med parametrarna α=2,7; β=52,5. 

8.6.2 Passiv personal 

Efter sammanställning av observerade tider för utrymningsförsöket med passiva vakter och 

personal erhölls de statistiska mått som presenteras i Tabell 8.12. 

Tabell 8.12. Resultat från videoanalys av nattklubb där vakter och personal var passiva under utrymningen. Larmtypen var 

siren. 

 Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Förberedelse 65,4 64,0 5,0 417,0 

 

Histogram med anpassad statistisk fördelning för förberedelsetiden för försöket på nattklubb 

där vakter och personal var passiva presenteras i Figur 8.25. Fördelningen anpassades till en 

loglogistisk fördelning. 

Förberedelsetid – 

Nattklubb (Aktiv personal) 
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Figur 8.25. Histogram samt anpassad fördelning för förberedelsetiden vid utrymningsförsök på nattklubb där vakter och 

personal var passiva. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med parametrarna γ=0; β=50,6; α=2,3. 

8.7 Sammanställning 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av samtliga resultat. Tabell 8.13 presenterar 

resultat för tolkningstid och Tabell 8.14 presenterar resultat för responstiden. Tabell 8.15 

presenterar resultat för total förberedelsetid. För biograf, undervisningslokal samt 

restaurang/café presenteras resultat som normerad total förberedelsetid. Absoluta värden för 

total förberedelsetid presenteras för dessa verksamheter i Bilaga E – Totala förberedelsetider. 

Tabell 8.13. Sammanställning av tolkningstidens anpassade fördelning samt datamängdens medelvärde och standardavvikelse 

för analyserade verksamheter. 

Verksamhet Fördelning Medelvärde 

(Min-Max) 

Standardavvikelse 

Kontor Loglogistisk 
(𝛾 = 0;  𝛽 = 33,3;  𝛼 = 2,9) 

40,6 

(6-111) 

27,4 

Biograf (talat 

meddelande) 

Loglogistisk 
(𝛾 = 0;  𝛽 = 25,6;  𝛼 = 5,3) 

29,7 

(12-123) 

17,9 

Biograf (siren) Loglogistisk 
(𝛾 = 0;  𝛽 = 15,8;  𝛼 = 6,9) 

22,1 

(8-177) 

29,2 

Biograf (ringklocka) Loglogistisk 
(𝛾 = 0;  𝛽 = 16,1;  𝛼 = 4,0) 

19,0 

(4-209) 

16,1 

Varuhus Lognormal 
(µ = 35,9;  𝜎 = 10,4) 

25,2 

(4-64) 

10,5 

Restaurang/Café Lognormal 
(µ = 27,3;  𝜎 = 9,9) 

27,3 

(13-56) 

9,9 

Undervisningslokal Lognormal 
(µ = 33,0;  𝜎 = 52,0) 

33,1 

(2-125) 

38,8 

 

Förberedelsetid – Nattklubb 

(Passiv personal) 
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Tabell 8.14. Sammanställning av responstidens anpassade fördelning samt datamängdens medelvärde och standardavvikelse 

för analyserade verksamheter. 

Verksamhet Anpassad fördelning Medelvärde 

(Min-Max) 

Standardavvikelse 

Kontor Exponentiell 
(𝛽 = 23,8) 

23,2 

(1-93) 

25,2 

Biograf (talat 

meddelande) 

Gamma 
(𝛼 = 3,5;  𝛽 = 4,2) 

14,4 

(1-50) 

7,5 

Biograf (siren) Lognormal 
(µ = 8,2;  𝜎 = 4,6) 

7,9 

(1-19) 

4,3 

Biograf (ringklocka) Gamma 
(𝛼 = 2,7;  𝛽 = 4,9) 

13,4 

(1-50) 

8,4 

Varuhus Lognormal 
(µ = 11,2;  𝜎 = 21,1) 

10,6 

(1-81) 

13,7 

Restaurang/Café Weibull 
(𝛼 = 1,5;  𝛽 = 27,9) 

25,1 

(2-70) 

17,6 

Undervisningslokal Weibull 
(𝛼 = 1,5;  𝛽 = 45,9) 

41,8 

(1-121) 

27,9 

 

Tabell 8.15. Sammanställning av den totala förberedelsetidens anpassade fördelning samt datamängdens medelvärde och 

standardavvikelse för analyserade verksamheter. 

Verksamhet Fördelning Medelvärde 

(Min-Max) 

Standardavvikelse 

Kontor Loglogistisk 
(γ = 0;  β = 52,5;  α = 3,0) 

64,4 

(12-201) 

45,6 

Biograf 

(talat meddelande)* 

Loglogistisk 

(𝛾 = 0;  𝛽 = 20,4;  𝛼 = 3,4) 

23,0 

(2-103) 

13,5 

Biograf 

(siren)* 

Gamma 
(α = 3,1;  β = 4,2) 

13,2 

(1-35) 

7,7 

Biograf 

(ringklocka)* 

Loglogistisk 
(γ = 0;  β = 19,0;  α = 3,4) 

21,9 

(1-176) 

14,3 

Varuhus Lognormal 
(µ = 35,9;  𝜎 = 18,3) 

35,9 

(5-111) 

17,7 

Restaurang/Café* Weibull 
(𝛼 = 1,8;  𝛽 = 34,0) 

30,3 

(4-70) 

18,2 

Undervisningslokal* Weibull 
(𝛼 = 1,7;  𝛽 = 67,1) 

60,2 

(1-143) 

36,0 

Nattklubb  

(aktiv personal) 

Weibull 
(𝛼 = 2,7;  𝛽 = 52,5) 

46,6 

(11-87) 

18,7 

Nattklubb 

(passiv personal) 

Loglogistisk 
(γ = 0;  β = 50,6;  α = 2,3) 

65,4 

(5-417) 

64,0 

* Fördelningar och statistiska mått för denna verksamhet gäller för normerade värden. För absoluta värden, se Bilaga E – 

Totala förberedelsetider  
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Efter analys av det framtagna dataunderlaget kunde statistiska fördelningar tas fram. Gällande 

tolkningstiden var det två typer av fördelningar som anpassades till dataunderlaget: loglogistisk 

fördelning samt lognormalfördelning. De två fördelningarna har ett snarlikt utseende. Den 

loglogistiska fördelningen har dock en högre topp och sannolikheten att fördelningen antar mer 

extrema värden minskar således. Slutsatsen kan dock dras att tolkningstiden för samtliga 

verksamheter följer någon typ av fördelning där majoriteten av personerna i lokalen tolkar 

ungefär samtidigt för att sedan avta. En jämförelse mellan en lognormal- och en loglogistisk 

fördelning presenteras i Figur 8.26 för att visualisera likheten mellan fördelningarna. 

 

Figur 8.26. Exempel på jämförelse mellan lognormal- och loglogistisk fördelning baserad på tolkningsdata från kontor.  

Röd – lognormal fördelning, Blå – Loglogistisk fördelning 

För de verksamheterna där responstiden undersöktes anpassades fyra olika fördelningar: 

exponentialfördelning, Gammafördelning, lognormalfördelning samt Weibullfördelning. En 

trend som kan observeras är att det är en större andel relativt korta responstider än långa. 

Även för den totala förberedelsetiden varierar typen av fördelningar som anpassas. Loglogistisk 

fördelning är den vanligaste fördelningen följt av Weibullfördelning. Lognormal fördelning och 

gammafördelning förekommer i varsitt fall. Fördelningarnas utseende är av liknande typ och i 

många fall var skillanden mellan de olika fördelningarna mycket liten. Observera att den totala 

förberedelsetiden för vissa verksamheter presenteras som absolut tid och för andra som 

normerad tid. 

  

Röd – Lognormal fördelning 

Blå – Loglogistisk fördelning 
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9 Resultat – Människors beteende 
Nedan presenteras mänskligt beteende som observerats under videoanalysen. Beteenden 

presenteras kvalitativt för varje verksamhet. Även generella beteenden som kunde observeras 

för flera verksamheter presenteras. 

9.1 Kontor 
I utrymningsförsöket observerades att flertalet personer tittade ut ur sina kontorsrum och sökte 

kontakt med kollegor för att fråga vad det var som pågick. Det observerades också att många 

valde att gå tillbaka till sina arbetsplatser och hämta jackor, väskor med mera. Merparten av 

personerna använde utgången som ledde till centrala trapphuset, det vill säga den väg som 

används som entré. Utrymningstrapphusen användes enbart av ett fåtal personer. 

9.2 Biograf 
Vid biografförsöken agerade merparten av personerna lika. Man tittade upp vid larmsignal, 

pratade med eventuellt sällskap, observerade vad andra i lokalen gjorde. Efter att personerna 

förstått att det var ett utrymningslarm som ljöd samlade de flesta ihop sina tillhörigheter och 

gick mot utgångarna. Vissa satt dock kvar ytterligare en stund och i vissa försök utrymde ingen. 

Det märktes tydligt att människor observerade övriga personers beteenden. När andra personer 

i lokalen reste sig för samla ihop saker och gå mot utgång påbörjade flera andra samma process 

snabbt därpå. Det blev då accepterat att agera. Således påverkas en persons förberedelsetid till 

viss del av andra personers agerande (se även Bilaga B – Grupperingar biografer för test av 

social påverkan). 

Även antalet personer som befinner sig i salongen verkar påverka förberedelsetidens längd. Då 

det var fler personer i lokalen blev förberedelsetiden kortare. Då det var färre personer i lokalen 

observerades generellt en längre förberedelsetid. 

Det observerades också en viss skillnad i vägval för de olika försöken. Då det var färre personer 

i salongen användes i huvudsak samma väg ut som in. I de biografer som var fullsatta användes 

alla tillgängliga nödutgångar. I försöken med blinkljus användes nödutgångar som inte var 

samma väg som man kom in genom och som hade ett blinkande ljus i större utsträckning än när 

de inte hade det (se Nilsson & Frantzich (2007)). 

9.3 Varuhus 
I varuhusförsöken stannade de flesta personer upp och lyssnade på det talade meddelandet, 

letade upp sällskap, tog sina tillhörigheter och gick mot utgång. Personalen var generellt aktiv 

med att påskynda utrymningsförloppet genom att peka ut utrymningsvägar till kunderna. Det 

observerades också att många valde att gå ut via kassorna om inte personalen hänvisade dem åt 

ett annat håll och därmed passerades nödutgångar längs vägen som då inte användes. 

9.4 Undervisningslokal 
I undervisningslokaler observerades det att personerna diskuterade med sina kompisar om vad 

det var som pågick. Många elever packade ihop sina tillhörigheter innan de lämnade lokalerna, 

vilket ökade responstiden vid försöken. Om man packar ihop sina tillhörigheter eller ej verkar 

till viss del bero på social påverkan då det i ett försök kunde observeras att samtliga elever 

lämnade sina tillhörigheter i klassrummet. 
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Man kunde tydligt se hur utrymningen påverkades av gruppdynamiken och inställningen till att 

utrymma. När någon började utrymma följde andra efter. Ju tidigare detta skedde, desto 

snabbare gick följaktligen utrymningsförloppet. Att invänta sina vänner var ett vanligt agerande 

och utrymningen skedde ofta i kompisgäng. 

I ett av försöken skedde ingen utrymning alls. Personerna utbrast högt då larmet ljöd att de inte 

ville utrymma och att de låg efter med räkneövningen. Eleverna i detta försök tog inte 

utrymningslarmet på allvar då ringklockan inne i klassrummet ej användes vid försöket. 

9.5 Nattklubb 
I nattklubbsförsöken var det initiala beteendet lika. Dans och fest fortsatte i ett antal sekunder 

innan besökarna letade upp sina kompisar och diskuterade situationen. Därefter observerades 

det en del skillnader. I försöket där vakterna inte ingrep gick de flesta personer mot garderoben 

och ställde sig i kö för att hämta ut jackor, trots att en tydlig larmsignal ljöd. Många satt också 

kvar i loungedelen och väntade på att kön skulle bli mindre. En del personen gick tillbaka till 

dansgolvet och väntade där. De personer som hade gått ut genom nödutgången vid rökrutan 

gick också tillbaka in i lokalen och väntade där. 

I försöket där vakter och personal var aktiva gick förloppet betydligt snabbare. Med ytterligare 

information från personalen försvann eventuella tvivel om larmet var på riktigt eller inte. Även 

i detta försök ville många hämta ut jackor och väskor ur garderoben, detta motverkades dock 

av vakter och personal som övertygade besökare om att lämna och vallade ut personer ur lokalen 

(Nasr & Wall, 2012). 

9.6 Generellt för samtliga verksamheter 
Från videogranskningen har det observerats att personer tenderar att initialt pendla mellan de 

olika delarna av förberedelsetiden. Man övergår från tolkningsfasen till responsfasen, för att 

sedan stanna upp och återigen tolka ny information. Samma beteende observerades även under 

förflyttningsfasen. Personer som var på väg att lämna lokalen stannade upp för att invänta andra 

eller hämta något. 

Ett beteende som var återkommande för samtliga verksamheter var observationen av andra 

personer i lokalen. I majoriteten av filmerna som analyserades under detta projekt var den första 

aktiviteten för flera personer att titta runt i lokalen för att se hur andra reagerade. Detta bedöms 

vara en del av tolkningsprocessen. 

   



66 

10 Fördelningars användning 
I detta kapitel presenteras hur de framtagna fördelningarna kan användas vid kvantitativa 

analyser. Även jämförelser av resultaten och föreslagna värden i BBRAD genomförs. 

10.1 Förslag till användningsområde 
De framtagna sannolikhetsfördelningarna som presenteras i rapporten kan användas vid 

framtagandet av riskanalyser för att representera osäkerheten med människors agerande i en 

utrymningssituation. Det är vanligt förekommande att riskanalyser utgår från den så kallade 

risktripletten med målsättning att svara på frågorna: ”Vad kan hända?”, ”Hur troligt är det?” 

samt ”Vad blir konsekvenserna?” (Kaplan & Garrick, 1980). Fördelningarna kan användas för 

att svara på frågan ”Hur troligt är det?” att ett specifikt scenario inträffar. I kombination med 

beräkningar av övriga delar av utrymningsförloppet samt eventuella simuleringar av 

brandförlopp, kan fördelningarna användas för att besvara frågan ”Vad blir konsekvenserna?”. 

För biograf, restaurang/café samt undervisningslokal genomförs normering av den totala 

förberedelsetiden för att ta hänsyn till variation mellan utrymningsförsöken. Vid användning av 

dessa värden krävs även en uppskattning av tiden till första personen reser sig. Denna tid 

kombineras med den normerade fördelningen vid dimensionering. Ett annat alternativ är att 

endast använda variationen från denna fördelning i ett simuleringsprogram och kombinera 

denna fördelning med antingen föreslagna värden i BBRAD eller de absoluta förberedelsetider 

som observerats i denna studie. 

De grupperingar som har undersökts vid analys av biografförsöken kan användas för att få en 

bättre noggranhet vid beräkning av sannolikhet för ett visst utfall vid framtagning av 

exempelvis händelseträd. Detta är användbart vid probabilistiska analyser. Ett exempel på hur 

detta kan utformas presenteras i Figur 10.1. Om det är känt hur sannolikt det är att personerna 

reser sig inom ett visst tidsintervall kan specifika fördelningar för dessa fall användas. Även 

olika typer av larm och hur förberedelsetidernas variation påverkar konsekvenserna kan 

jämföras. 

 

Figur 10.1. Exempel på tillämpning av grupperingar av tid till första personen ställer sig upp vid en kvantitativ analys. 
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10.2 Jämförelse mot regelverk 
I detta avsnitt undersöks hur väl observerade förberedelsetider från videoanalysen korrelerar 

med de förberedelsetider som föreslås i kapitel 3.2.3 i BBRAD (BFS, 2013:12). De värden som 

presenteras i BBRAD utgör idag ofta underlag vid kvantitativa analyser. Det har tidigare i denna 

rapport diskuterats att den tabell som presenteras i BBRAD har en alltför låg detaljeringsgrad 

och att de värden som presenteras endast presenteras som punktvärden. 

10.2.1 Kontor 

För kontor anges endast föreslagen förberedelsetid där personerna ser branden i BBRAD. 

Denna tid föreslås vara 60 sekunder (BFS, 2013:12). I försöket som analyserats fanns det dock 

ingen brand, vilket innebär att fördelningen och den föreslagna förberedelsetiden inte är 

jämförbara. 

10.2.2 Biograf 

Gällande biografer anges ingen skillnad i förberedelsetider beroende på typ av utrymningslarm. 

Detta genomförs dock här för att visa på skillnader mellan larmen. Vidare definieras i BBRAD 

lokalen som ”mindre biograf”. Vilka kriterier som en ”mindre biograf” ska uppfylla är dock 

otydligt. De biografer som har analyserats i detta projekt har varit av varierande storlek även 

om överblickbarheten i samtliga försök har varit god.  

10.2.2.1 Talat meddelande 

I Figur 10.2 presenteras en kumulativ fördelning över observerade förberedelsetider för 

försöken i biograf med utrymningslarmet talat meddelande. Fördelningen jämförs med det 

föreslagna värdet 60 sekunder (BFS, 2013:12). Andelen som överstiger det föreslagna värdet 

är 9,1%. 

 

Figur 10.2. Kumulativ fördelning över förberedelsetiden i biografer med utrymningslarmet talat meddelande. Lodrät streckad 

linje visualiserar föreslaget värde i BBRAD. Andelen som överstiger det föreslagna värdet är 9,1%. 
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10.2.2.2 Siren 

I Figur 10.3 presenteras en kumulativ fördelning över observerade förberedelsetider för 

försöken i biograf med utrymningslarmet siren. Fördelningen jämförs med det föreslagna värdet 

60 sekunder (BFS, 2013:12). Andelen som överstiger det föreslagna värdet är 0%. 

 

Figur 10.3. Kumulativ fördelning över förberedelsetiden i biografer med utrymningslarmet siren. Lodrät streckad linje 

visualiserar föreslaget värde i BBRAD. Andelen som överstiger det föreslagna värdet är 0%. 

10.2.2.3 Ringklocka 

I Figur 10.4 presenteras en kumulativ fördelning över observerade förberedelsetider för 

försöken i biograf med utrymningslarmet ringklocka. Fördelningen jämförs med det föreslagna 

värdet 60 sekunder (BFS, 2013:12). Andelen som överstiger det föreslagna värdet är 2,4%. 

 

Figur 10.4. Kumulativ fördelning över förberedelsetiden i biografer med utrymningslarmet ringklocka. Lodrät streckad linje 

visualiserar föreslaget värde i BBRAD. Andelen som överstiger det föreslagna värdet är 2,4%. 
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10.2.3 Varuhus 

För varuhus föreslås i BBRAD olika värden på förberedelsetiden beroende på vilken typ av 

utrymningslarm som används. Man skiljer på ”informativt talat meddelande” och ”enkelt talat 

meddelande”. Det förstnämnda innehåller information om vad som har hänt och vad besökaren 

förväntas göra medan det senare endast uppmanar besökaren till att lämna byggnaden utan att 

uppge information om att en brand har brutit ut i byggnaden. Samtliga varuhusförsök som har 

analyserats i denna studie tillämpar ett informativt talat meddelande. 

I Figur 10.5 presenteras en kumulativ fördelning över observerade förberedelsetider för de 

varuhus där ett informativt talat meddelande tillämpades. Fördelningen jämförs med det 

föreslagna värdet 60 sekunder (BFS, 2013:12). Andelen som överstiger det föreslagna värdet 

är 9,6%. 

 

Figur 10.5. Kumulativ fördelning över förberedelsetiden för varuhus med utrymningslarmet informativt talat meddelande. 

Lodrät streckad linje visualiserar föreslaget värde i BBRAD. Andelen som överstiger det föreslagna värdet är 9,6%.  
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10.2.4 Restaurang/Café 

I Figur 10.6 presenteras en kumulativ fördelning över observerade förberedelsetider för försöket 

i restaurang/café på IKEA-varuhusen där utrymningslarmet utgjordes av ett informativt talat 

meddelade. I BBRAD anges ingen förberedelsetid för restaurang/café. Då lokalerna tillhör 

varuhus och ej är enkelt överblickbara används tider för varuhus. Andelen som överstiger det 

föreslagna värdet är 25,9%. 

 

Figur 10.6. Kumulativ fördelning över förberedelsetiden på restaurang/café i IKEA-varuhusen med utrymningslarmet 

informativt talat meddelande. Lodrät streckad linje visualiserar föreslaget värde för varuhus i BBRAD. Andelen som överstiger 

det föreslagna värdet är 25,9% 

10.2.5 Undervisningslokal 

I Figur 10.7 presenteras en kumulativ fördelning över observerade förberedelsetider för 

försöken i undervisningslokal där utrymningslarmet utgörs av ringklocka. Fördelningen 

jämförs med det föreslagna värdet 60 sekunder (BFS, 2013:12) som gäller för ”mindre lokal” 

till vilken undervisningslokalerna bedöms tillhöra. Andelen som överstiger det föreslagna 

värdet är 52,8%. 

 

Figur 10.7. Kumulativ fördelning över förberedelsetiden i undervisningslokal med utrymningslarmet ringklocka. Lodrät 

streckad linje visualiserar föreslaget värde i BBRAD. Andelen som överstiger det föreslagna värdet är 52,8%. 
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10.2.6 Nattklubb 

För nattklubb presenteras olika värden för personal respektive gäster i BBRAD. Gästernas 

förberedelsetid presenteras som intervall med kommentaren att detta beror på typ av larm samt 

organisation. Den kortare tiden används för försöket med aktiva vakter och den längre tiden 

används för försöket med passiva vakter. Observera att resultaten baseras på endast ett försök 

för respektive grupp. 

10.2.6.1 Aktiv personal 

I Figur 10.8 presenteras en kumulativ fördelning över observerade förberedelsetider för 

försöken på nattklubb där vakter och personal var aktiv. Fördelningen jämförs med det 

föreslagna värdet 180 sekunder (BFS, 2013:12). Andelen som överstiger det föreslagna värdet 

är 0%. 

 

Figur 10.8. Kumulativ fördelning över förberedelsetiden i nattklubb där vakter och personal var aktiv. Lodrät streckad linje 

visualiserar föreslaget värde i BBRAD. Andelen som överstiger det föreslagna värdet är 0%. 

10.2.6.2 Passiv personal 

I Figur 10.9 presenteras en kumulativ fördelning över observerade förberedelsetider för 

försöken på nattklubb där vakter och personal var passiv. Fördelningen jämförs med det 

föreslagna värdet 300 sekunder (BFS, 2013:12). Andelen som överstiger det föreslagna värdet 

är 3,6%. 
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Figur 10.9. Kumulativ fördelning över förberedelsetiden i nattklubb där vakter och personal var passiv. Lodrät streckad linje 

visualiserar föreslaget värde i BBRAD. Andelen som överstiger det föreslagna värdet är 3,6%. 

10.2.7 Sammanställning 

I detta avsnitt sammanställs resultaten som observerats i detta kapitel. I Tabell 10.1 presenteras 

den föreslagna förberedelsetiden från BBRAD samt hur stor andel av personerna i analysen 

som överstiger detta värde.  

Generellt stämmer observerade värden ganska väl överens med de värden som presenteras i 

BBRAD. Undervisningslokal är en verksamhet där en relativt stor andel av det totala antalet 

personer har längre förberedelsetid som är längre än föreslagen tid i BBRAD. Personerna i 

nattklubb med aktiv personal samt biograf med larmtypen siren har samtliga kortare 

förberedelsetider än vad som föreslås i BBRAD. 

Tabell 10.1. Sammanställning av hur den totala förberedelsetiden från videoanalysen korrelerar med föreslagna tider i BBRAD 

(BFS, 2013:12). 

Verksamhet Föreslagen tid BBRAD [s] Andel som överstiger 

föreslagen tid 

Kontor Finns ej värde för motsvarande verksamhet i BBRAD 

Biograf  

(Talat meddelande) 

60 9,1% 

Biograf  

(Siren) 

60 0% 

Biograf  

(Ringklocka) 

60 2,4% 

Varuhus  

(Informativt talat meddelande) 

60 9,6% 

Restaurang/Café 60* 25,9% 

Undervisningslokal 60 52,8% 

Nattklubb 

(Aktiv personal och vakter) 

180 0% 

Nattklubb 

(Passiv personal och vakter) 

300 3,6% 

* Värdet gäller för annan typ av verksamhet med liknande preferenser. 
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11 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras faktorer som påverkar resultatet av videogranskningen och 

bestämmandet av förberedelsetiden. 

11.1 Antaganden 
Vid videoanalys observerades att personer pendlade mellan tolknings- och responsfasen (se 

avsnitt 9.6). På grund av detta gjordes antagandet att responsfasen påbörjats efter att ”sista 

tolkningen” avslutats, det vill säga när personen distinkt har övergått till responsfasen och 

målmedvetet vidtar förberedande handlingar att utrymma. Detta antagande kan innebära att 

tiden för tolkningsfasen överskattats för vissa personer. För att minska detta problem hade 

intervjuer med personerna i fråga varit önskvärda för att bestämma när personen själv ansåg sig 

ha tolkat klart situationen. Det ska dock påpekas att även om detta påverkar förhållandet mellan 

tolkningstid och responstid, påverkar det inte den totala förberedelsetiden. 

I analysen har personers förberedelsetid avslutats när de bedöms påbörja förflyttning mot 

utgång. Detta innefattar även köande, något som främst uppkom i biografförsöken. Detta på 

grund av att köbildning anses vara del av förflyttningsförloppet som påverkas av persontäthet 

och personflöde genom öppningar snarare än fördröjd förflyttning. Det är dessutom något som 

simuleringsprogram tar hänsyn till vid analytisk dimensionering vilket skulle kunna resultera i 

dubbelräkning av kötiden om detta köande även inkluderas i förberedelsetiden. 

För vissa personer har den slutgiltiga tiden för förberedelse antagits baserat på observationer av 

personer från tidigare försök. Det gäller för de personer som påbörjat sin respons men ej hunnit 

avsluta den innan försöken avslutats. Detta är givetvis en felkälla då den totala förberedelsetiden 

är ett antagande och inte en observation. 

När statistiska fördelningar skulle anpassas till datamängden användes endast de typer av 

statistiska fördelningar som tidigare var kända för författarna av denna rapport. Detta för att 

förståelsen för den statistiska fördelningen ska vara så god som möjligt. I vissa fall skulle 

eventuellt en mindre känd typ av fördelning korrelera bättre med den datamängd som används. 

Dock kan användandet av välkända fördelningar underlätta den praktiska användningen av 

resultaten då de fördelningar som används bedöms vara mer välkända för framtida analytiker.  

Resultaten från nattklubbsförsöken skiljer sig från övriga försök. Enbart total förberedelsetid 

presenteras för försöken. Detta på grund av att det uppstod problematik då responstiden skulle 

bestämmas. I försöket där vakter och personal inte var aktiva vid utrymningen blev det 

köbildning till garderob. Att hämta sina tillhörigheter i garderoben skulle enligt analysmallen 

som används i arbetet tillhöra responsfasen. Denna fas skulle i så fall ha avslutats när personerna 

hämtat sina tillhörigheter och begett sig mot utgång, något som tog längre än 10 minuter i detta 

fall. En sådan lång tid för responsfasen anses vara missvisande. Förberedelsetiden hade 

sannolikt inte varit lika lång om det hade funnits andra tecken på brand, exempelvis 

rökutveckling. 

Även i försöket där vakter och personal var aktiva uppstod det en kortare köbildning vid 

garderoben enligt Nasr & Wall (2012) som genomförde försöken. Denna köbildning kunde 

dessvärre inte studeras då det saknades film över garderoben i det försöket. Därför har det 

antagits att den totala förberedelsetiden avslutas när personer går och ställer sig i garderobskö 

alternativt går via den utgång där personer passerar garderoben. 
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Normalt vid regressionsanalys tas hänsyn till extremvärden för att få en bättre anpassning till 

fördelningar. I detta arbete har dock ingen sådan hänsyn tagits och extrema värden finns kvar i 

datamängden. Detta på grund av att det ej finns korta extremvärden i en större utsträckning, 

samt att de längre extremvärdena representerar en konservativ skattning av förberedelsetidens 

variation. Om hänsyn till de längre extremvärdena tagits hade eventuellt en annan fördelning 

passat bättre till den tillgängliga datan.  

11.2 Begränsningar 
Ett problem vid videogranskningen var överblickbarheten, främst för större lokaler som IKEA-

varuhusen och varuhuset Gekås i Ullared. Uppsatta kameror täcker inte in alla delar av 

lokalerna, vilket är förståeligt då det hade krävts en stor mängd kameror för att uppnå detta. Då 

fokus för detta arbete är att bestämma förberedelsetiden och dess ingående delar är det viktigt 

att en persons agerande går att följa från larmets start tills att förflyttning påbörjas. Detta medför 

att förberedelsetiden inte kan bestämmas för personer som träder in i bild och redan har passerat 

tolkningsfasen. Samma gäller för responsdelen för personer som försvinner ur bild efter att ha 

uppmärksammat att en utrymning är nödvändig utan att ha slutfört sina förberedande 

handlingar. Således faller en del personer bort ur analysen vilket leder till ett mer begränsat 

dataunderlag. 

I de utrymningsförsök som har analyserats kan en viss homogenitet observeras. De lokaler som 

har analyserats för varje verksamhet är av liknande utformning. Detta innebär att de resultat 

som observerats gäller för liknande lokaler. Till exempel är samtliga varuhus relativt stora. Det 

är möjligt men inte säkert att resultaten från dessa försök skulle gälla i mindre, mer 

överblickbara varuhus och butiker. 

En generell begränsning i detta arbete är att samtliga verksamheter förutom biografförsöken har 

färre än 100 observationer (se Tabell 7.1 för information om antalet mätvärden för respektive 

verksamhet). Detta innebär en osäkerhet i de fördelningar som har tagits fram. Fler mätvärden 

krävs för att minska osäkerheten i fördelningarna. Detta gäller även för antalet försök. 

Exempelvis baseras resultaten från nattklubbförsöken endast på ett försök för vardera typ av 

organisation. 

11.3 Felkällor 
I vissa fall har det varit svårt att avgöra om personer står i kö eller om de väntar på sällskap 

innan gemensam förflyttning mot utgång påbörjas. Detta är två aktiviteter som (enligt 

analysmallen som används i detta arbete) tillhör olika faser av utrymningsförloppet. Vänta på 

sällskap bedöms tillhöra förberedelsetiden medan köande tillhör förflyttningsfasen. 

Bedömningar om när en person anses stå i kö kan påverka förberedelsetiden åt båda håll, alltså 

resultera i både längre och kortare förberedelsetider. För att få klarhet i om personer verkligen 

står i kö eller inväntar sällskap hade samtal med de inblandade krävts. 

Vid två av försöken med talat meddelande genomförda av Reinicke (2007) observerades 

problem när larmet skulle spelas upp. Den första larmsekvensen var i dessa försök ofullständig. 

Detta kan påverka utrymningsförloppet då det tar längre tid för besökarna att få den fullständiga 

informationen i meddelandet. Det kan även påverka trovärdigheten i meddelandet. Ett felaktigt 

meddelande skulle kunna tyda på felfunktion av larmet eller att försöket skulle vara en övning. 

Om utrymningslarmet hade fungerat som önskat hade förberedelsetiden eventuellt varit kortare. 
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I ett av utrymningsförsöken från undervisningslokal var det en hel klass som valde att inte 

utrymma och satt kvar tills dess att utrymningslarmet stängdes av och försöket avslutades. 

Försöket har inte använts i analysen då det ansågs att förberedelsetiden inte gick att bedöma. 

Det är tydligt att personerna ignorerar utrymningslarmet och inte tar larmet på allvar då ingen 

utrymmer. Det är också stor sannolikhet att utrymningslarmet har misstolkats då ringklockan 

som användes vid försöket var placerad i korridoren utanför klassrummet. Den ringklocka som 

fanns placerad inne i klassrummet ljöd ej under försöket vilket kan bidra till att eleverna antog 

att larmet inte gällde dem eller att det var en övning. Dessutom fanns det inga ytterligare tecken 

på brand då en person tittar ut i korridoren för att undersöka situationen vilket ytterligare stödjer 

elevernas val att ignorera utrymningslarmet. Genom att exkludera de försök där utrymning inte 

skedde påverkas medelvärdet till det lägre. Det antas dock att vid ytterligare tecken på brand så 

hade responsen varit annorlunda. 

Vid val av fördelning används en kombination av de rankingmetoder som finns tillgängliga i 

@Risk. Detta genomförs för att få en så övergripande bild som möjligt av vilken fördelning 

som kan tänkas anpassas datan som har observerats under videoanalysen. Olika metoder är dock 

att föredra i olika situationer. Exempelvis beskriver Chakrabarti & Gosh (2011) att Bayes 

Informaton Criterion är lämplig då den korrekta modellen ska väljas för en datamängd medan 

Akaike Information Criterion är mer lämplig när framtida data ska förutses. Då båda dessa 

frågeställningar är intressanta i detta arbete bedöms kombinationen av rankingmetoder utgöra 

en god medelväg. Det ska dock nämnas att oavsett vilken fördelning som väljs innebär 

förenklingar och därmed förlust av information. 

11.4 Människors beteende 
I vissa fall kunde personer som aktivt väntade på att agera observeras. Vid högre persontäthet 

kan en viss köbildning uppstå vilket kan resultera i att utrymmande personer aktivt sitter kvar 

trots att de har tolkat klart situationen. Då personen inte visar tecken på respons leder detta till 

att tolkningstiden bedöms pågå under en längre tid än vad den i själva verket gjorde. Detta 

gäller även under responsfasen då personer orienterar sig i lokalen. Viss del av denna tid går 

sannolikt åt till att välja väg, en handling som inte bedöms ingå i förberedelsetiden enligt den 

analysmall som använts under arbetets gång (se Bilaga A – Analysmall vid videogranskning). 

Detta bedöms dock påverka den totala förberedelsetiden endast i begränsad utsträckning. 

Det uppmärksammades att ett antal personer i de olika utrymningsförsöken inte utrymde trots 

att utrymningslarmet var igång och övriga besökare påbörjade sin utrymning. Vad detta beror 

på är svårt att avgöra. I biografförsöken genomförda av Bayer & Rejnö (1999) satt en del 

personer kvar ända tills att försöket avbröts trots att övriga personer i lokalen påbörjade 

förflyttning mot utgång. Detta kan bero på att de inte tog utrymningslarmet på allvar eller att 

de väntade på att kön till utrymningsvägarna skulle minska. Hade försöken pågått längre tid 

hade kanske även dessa personer utrymt. 

Även vid försök gjorda av Reinicke (2007) satt personer kvar. Larmtypen var i dessa fall siren 

och ringklocka. Då detta inträffade var lokalerna inte fullsatta. Vissa personer satt och höll för 

öronen istället för att utrymma. Det observerades även att ett fåtal personer från dessa försök 

gick ut för att söka ytterligare information om varför det ljöd ett larm för att sedan återvända 

och återta sina platser. Om ytterligare indikatorer på brand hade infunnit sig vid försöken hade 

eventuellt de undersökande personerna spritt informationen i salen och utrymning hade kanske 
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skett. Dessa försök inkluderas inte i analysen då det inte har varit möjligt att ansätta några 

förberedelsetider. 

En aspekt som påverkar resultaten i nattklubbsförsöken är att dessa försök genomförs strax 

innan stängning. Detta kan påverka utfallet då det är oklart om besökarna initialt tolkar 

situationen som ett brandlarm eller som att nattklubben stängde. Den senare associationen 

skulle kunna inträffa eftersom lampor tänds och observatörer utplacerade vid försöket uppger 

att larmet hördes dåligt (Nasr & Wall, 2012). Att tolka larmet som att klubben stängde skulle 

kunna innebära att förberedelsetiden blev längre då besökarna inte insåg allvaret i situationen. 

Om försöket hade genomförts tidigare på kvällen hade kanske utrymningsförloppet utspelat sig 

annorlunda. 

11.5 Framtagna fördelningar 
Tolkningstiden skiljer sig något mellan olika larm och verksamheter. Utformningen på larm, 

personers vakenhet och sysselsättning påverkar sannolikt hur snabb tolkningstiden är. Det 

högsta medelvärdet på tolkningstiden observerades för kontor och hade ett värde på 40,6 

sekunder. Sysselsättningen på ett kontor kan påverka både tolknings- och responstiden då 

villigheten att slutföra en uppgift kan påverka utfallet av dessa faser. Sandberg (1997) beskriver 

detta som hängivenhet till en uppgift. Larmet kan i detta fall upplevas som en distraktion som 

man först ignorerar vilket innebär att tolkningstiden ökar. Responstiden kan påverkas då en 

person efter att ha tolkat larmet vill spara arbetet eller liknande innan förflyttningen påbörjas. 

Liknande fenomen kan även tänkas infinna sig i undervisningslokaler som hade det näst längsta 

medelvärdet på tolkningstiden. 

Tolkningstiden beror även på social påverkan från sitt sällskap samt av övriga personer i 

lokalen. Om övriga personers respons inte stämmer överens med den respons som en person 

anser lämplig efter tolkning av utrymningslarmet, kan det leda till att tolkningsprocessen får 

påbörjas på nytt. Detta observerades för personer som började resa sig i exempelvis biograf 

eller undervisningslokal, men som sedan satte sig ned igen på grund av att inga andra reste sig. 

Typen av larm påverkar hur man tolkar situationen. Flertalet studier har genomförts där 

skillnader mellan olika typer av larm har undersökts (se till exempel Bayer & Rejnö (1999), 

Reinicke (2007) samt Holmström & Sävmark (2013) för studier av hur typen av 

utrymningslarm påverkar förberedelsetiden). Jämförelse mellan olika typer av larm kan endast 

genomföras för biografer. Resultaten från biografförsöken tyder på att talat meddelande har 

längst tolkningstid följt av siren medan ringklocka har det kortaste medelvärdet för tolkningstid. 

För larmtypen talat meddelande utrymde samtliga personer, vilket inte var fallet för övriga 

larmtyper. Majoriteten av biografförsöken som analyserats genomfördes 1999. Detta var innan 

talat meddelande som larmtyp hade fått en större spridning vilket skulle kunna påverka 

resultatet. 

Responstiden är ett mått som varierar mycket mellan försöken. Hur lång tid denna fas tar kan 

bero på flera olika parametrar. En parameter som påverkar är vilken typ av verksamhet som 

bedrivs i lokalen. Undervisningslokal och kontor är exempel på verksamheter där responstiden 

är lång. I dessa verksamheter är personerna upptagna med någon typ av uppgift som ska avslutas 

och/eller sparas och dessutom samlas oftast tillhörigheter ihop innan förflyttning påbörjas. 

Detta gör att responstiden ökar. En annan verksamhet med förhållandevis lång responstid är 

restaurang/café på IKEA-varuhusen. I dessa försök observerades att personerna drack upp 

kaffe, åt upp det sista på tallriken och liknande. Det fanns en ovillighet att lämna förfriskningar 
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som man hade betalat för. Detta kan kopplas till vad Sandberg (1997) skriver om hängivenhet 

till en aktivitet. Då människor investerat tid och/eller pengar i en aktivitet väljer man oftast att 

slutföra denna. 

För övriga verksamheter var responstiden kortare. I biograferna utgjordes responstiden av att 

samla ihop ytterkläder och eventuellt andra tillhörigheter samt vänta på sitt sällskap. I 

varuhusen utgjordes responstiden av att eventuellt hänga tillbaka saker, orientera sig i lokalen 

och även vänta på sällskap. Det är inte lika naturligt att för dessa typer av verksamheter 

genomföra en sista åtgärd som det är i kontor, undervisningslokal och restaurang/café där 

relativt långa avslutande aktiviteter genomförs (spara, räkna klart ett tal eller dricka upp det 

sista kaffet). 

En annan aspekt som sannolikt påverkar längden på responstiden är årstid och väderlek. Detta 

kan visa sig på två sätt. Vid varmare väderlek har många inte med sig ytterkläder vilket innebär 

att man inte behöver ta med och/eller på sig dessa. Responstiden blir således kortare. En annan 

aspekt är oviljan att utrymma vid kall och/eller regnig väderlek vilket påverkar responstiden i 

motsatt riktning. Responstiden är således en fas som beror av många olika faktorer vilket bidrar 

till en ökad osäkerhet i analysen. 

Även för responstiden verkar den sociala påverkan vara en viktig aspekt att ta hänsyn till. Detta 

visar sig främst då personer med kort tolkningstid ofta har en längre responstid. Under analysen 

kunde det observeras att den snabbast reagerande personen i ett sällskap ofta stod och väntade 

in resterande medlemmar av sällskapet innan förflyttning mot utgång påbörjades. Även om den 

totala förberedelsetiden är lika lång för personerna i en grupp skiljer sig tolknings- och 

responstiderna åt. 

Vilken typ av fördelning som kan anpassas varierar vilket tyder på att responstiden inte följer 

ett lika tydligt mönster som tolkningstiden utan är en mer komplex och situationsberoende del 

av förberedelsetiden. Detta styrks även av den sociala påverkan som presenterades i föregående 

stycke. En specifik persons responstid beror av tolknings- och responstider för resterande 

personer i samma grupp. 

Det resultat från denna rapport som är mest intressant ur ett dimensioneringsperspektiv är den 

totala förberedelsetiden. Längden på den totala förberedelsetiden skiljer sig ganska mycket 

beroende av verksamhet. Det längsta medelvärdet observerades för undervisningslokal. I flera 

av dessa försök diskuterade eleverna om det var ett verkligt utrymningslarm innan 

förflyttningen påbörjades. Aktiviteter som att avsluta en uppgift, samla ihop sina saker och klä 

på sig var vanligt förekommande under dessa försök. I vissa fall var dock förberedelsetiden 

mycket snabb vilket indikeras av en förhållandevis hög standardavvikelse. 

Kortast förberedelsetid observerades för biograferna där det mest effektiva utrymningslarmet 

var siren. Siren har dock betydligt färre mätvärden än vad talat meddelande och ringklocka har 

för biografförsöken. I försöken av Reinicke (2007) exkluderades tre försök med larmtypen siren 

då ingen utrymning skedde. Hade dessa försök fullföljts kanske resultatet hade sett annorlunda 

ut. 

För biograf, restaurang/café samt undervisningslokal utfördes även en normering av värdena 

med avseende på tid till första personen reser sig. Detta för att ta hänsyn till variation mellan 

försöken samt för att få mer konservativa resultat. Erhållna resultat blir då inte endast absoluta 

utan relativa de olika försöksuppställningarna. De blir också mer konservativa med avseende 
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på att den fulla utrymningskapaciteten inte uppnås för tidigt. Om normering utförs erhåller de 

kortare respektive längre utrymningstiderna inte en för hög sannolikhet vilket är en risk då 

tiderna inte normeras. Denna metodik medför att det krävs att en fördelning för tid till första 

personen reser sig tas fram och kombineras med den normerade fördelningen vid en 

dimensionering. I denna rapport presenteras medelvärden av denna tid men fler försök krävs 

för att erhålla säkrare resultat. 

11.6 Gruppering 
I biografförsöken gjordes indelningar av försöken med avseende att undersöka hur 

förberedelsetiden påverkas av social påverkan. Indelningen gjordes efter antal besökare i 

förhållande till antalet platser i salongen samt tid tills första personen reser sig upp. 

Resultaten visar att medelvärdet för tolkningstid samt total förberedelsetid är märkbart längre i 

de fall då larmtypen var ringklocka och mindre än hälften av platserna i biografen var tillsatta. 

Responstiden är däremot relativt lika mellan grupperna. Det ska dock poängteras att 

datamängden från dessa fall är mycket mindre jämfört med försöken där mer än hälften av 

platserna var tillsatta. Gruppen med försök med ringklocka och under hälften av platserna 

tillsatta innehöll 41 mätpunkter fördelat på tre försök, jämfört med 972 mätpunkter i gruppen 

med ringklocka och mer än hälften av platserna tillsatta fördelat på åtta försök. Fler försök med 

färre antal besökare hade varit önskvärt för att få ett säkrare resultat. 

För larmtypen talat meddelande är det också stor skillnad mellan tolkningstid och total 

förberedelsetid för de olika grupperna. Responstiden är dock i dessa fall relativt lika. Gruppen 

där hälften av platserna var tillsatta innehöll 120 mätpunkter fördelat på åtta försök, jämfört 

med 771 i gruppen med mer än hälften av platserna tillsatta fördelat på sex försök. Tre av de 

åtta försök i gruppen där färre än hälften av platserna tillsatta var av sämre kvalité jämfört med 

de andra (försök från Reinicke (2007)) då det uppstod problem när det talade meddelandet gick 

igång, något som kan ha påverkat trovärdigheten för larmet och därmed besökarnas reaktioner. 

I dessa försök var förberedelsetiderna mycket längre än de andra i samma grupp. För att få ett 

säkrare resultat hade flera försök med mindre andel besökare behövts analyseras. Det hade 

också varit intressant att se hur en fullsatt lokal med detta felaktiga larm hade reagerat. 

Som nämnt ovan är datamängden för vissa av grupperna mindre än andra. Dessa grupper 

innehåller också de försök som var av sämre kvalité. Till exempel har data från försök av 

Reinicke (2007) hamnat i samma grupp för båda parametrarna som har undersökts, alltså andel 

personer och tid till första personen reser sig upp. Mätpunkterna har hamnat i två 

”extremgrupper”, det vill säga mindre än hälften av personerna tillsatta samt första personen 

reser sig efter 30 sekunder. Detta medför att båda dessa grupper får mycket längre 

förberedelsetider, vilket gäller för både ringklocka och talat meddelande. 

Resultaten från Mann-Whitney tester visar att det är en signifikant skillnad mellan samtliga 

grupper i biografförsöken där försöken har grupperats efter andel personer i lokalen samt tid 

tills första personen reser sig. Då datamängden för grupperna var ojämnt fördelade erhålls inte 

tillräckligt säkra resultat för att fastställa skillnad mellan grupperna. 
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11.7 Observerade förberedelsetiders förhållande till BBRAD 
De förberedelsetider som observerats i denna analys korrelerar generellt väl med de föreslagna 

förberedelsetider som presenteras i BBRAD (BFS, 2013:12). Viss problematik finns dock 

gällande de föreslagna tiderna då regelverket inte specificerar typer av verksamheter samt 

larmtyper i någon större utsträckning. Tabellen bör därför dels utökas så att fler verksamheter 

listas men också bli mer detaljerad. 

I undervisningslokal hade flertalet av personerna en längre förberedelsetid än den föreslagna 

förberedelsetiden i BBRAD. Det kunde observeras för flertalet försök i undervisningslokal att 

personer vidare undersökte larmet vilket resulterade i längre tider. Att en eller flera personer 

går ut i korridoren för att titta efter eventuell rökutveckling eller en brand var vanligt 

förekommande. Frånvaron av ytterligare tecken på brand kan påverka resultatet och i längden 

innebära längre förberedelsetider. Fler försök bör undersökas för att öka resultatens säkerhet. 

I BBRAD föreslås en kortare förberedelsetid om personer ser branden jämfört med om de inte 

ser branden. Vid analytisk dimensionering tillämpas tiden 60 sekunder för personer som ser 

branden. I kontorsförsöken användes endast utrymningslarm som tecken på brand. Ingen rök 

användes vilket påverkar personers agerande. Då personerna i försöket varken såg någon brand 

eller rök görs ingen jämförelse mellan kontorsförsöken och föreslaget värde i BBRAD.  



80 

12 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som detta examensarbete resulterat i. Slutsatserna ämnar 

svara på följande forskarfrågor: 

 Vilka sannolikhetsfördelningar kan anpassas för förberedelsetiden i olika 

verksamheter? 

 Vilka parametrar påverkar förberedelsetiden? 

 Hur väl korrelerar föreslagna värden i BBRAD med osäkerheter i förberedelsetid? 

För tolkningstid samt total förberedelsetid anpassas liknande typer av fördelningar. Vanliga 

fördelningar är lognormal- och loglogistisk fördelning. Dessa fördelningar har initiellt en snabb 

ökning av sannolikhet för att sedan avta långsammare. 

Responstiden är en komplex fas som beror av många variabler. Denna följer således inte ett lika 

tydligt mönster som tolkningstiden och den totala förberedelsetiden utan dess fördelning 

varierar i en större utsträckning. 

Vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalen påverkar förberedelsetiden. Roll, sysselsättning 

och typ av larm är exempel på parametrar som varierar beroende på verksamhet. Även social 

påverkan är en viktig parameter. Huruvida tid tills första personen reste sig samt hur stor andel 

av platserna som var tillsatta påverkar förberedelsetiden testades för biografer i denna rapport. 

Det är dock svårt att dra slutsatser utifrån dessa resultat då det observerades en stor skillnad av 

datamängd mellan de olika grupperna. 

De förberedelsetider som anges i dagens reglering för analytisk dimensionering anger inget 

mått på förberedelsetidens variation. Den tabell som presenteras i BBRAD (BFS, 2013:12) 

behöver dels bli mer detaljerad för att på ett bättre sätt spegla verkligheten men också utökas 

gällande antalet verksamheter som inkluderas i tabellen. De värden som presenteras i dagsläget 

stämmer dock relativt väl överens med observerade värden för flera av verksamheterna, medan 

de för andra stämmer mindre väl.  
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13 Vidare forskning 
I detta projekt har utrymningsförsök för sex olika typer av verksamheter fördelat på 40 försök 

analyserats vilket resulterat i 2 486 mätvärden av personers förberedelsetid. Av dessa tillhör 

1 949 verksamheten biograf vilket innebär att en utökad analys av övriga verksamheter som 

inkluderar fler försök vore önskvärd. Att även undersöka andra typer av verksamheter som 

exempelvis köpcentrum och konferensanläggningar vore intressant då dessa typer av 

verksamheter är vanligt förekommande i samhället. 

Även om vissa typer av beteenden har kunnat observeras har ingen grundlig analys av 

människors beteende genomförts i detta arbete. Vidare analys av människors beteende för olika 

verksamheter vore ett intressant projekt. Detta skulle kunna innefatta en kvantitativ studie där 

andelen personer som genomför en aktivitet undersöks. Resultaten från denna studie skulle 

kunna användas för att tydligare beskriva vilka parametrar som påverkar människors agerande 

vid brand. Vid framtida utrymningsförsök vore det även intressant att fokusera på hur individer 

upplever situationen och hur detta påverkar deras förberedande aktiviteter. 

I detta projekt har försök delats in i grupper för att undersöka om förberedelsetiden påverkas 

om personer går i grupp, om förberedelsetiden påverkas beroende på mängden personer i en 

viss lokal eller om den påverkas beroende på tiden tills första personen reser sig. I framtiden 

hade det varit intressant att vidare undersöka dessa parametrar, då mängden data för vissa av 

grupperna har varit knapphändig. Att undersöka flera grupperingar och dess påverkan på 

förberedelsetiden anses kunna förbättra noggranheten vid framtagandet av riskanalyser. 

I denna studie har beskrivning av förberedelsetiden och dess delar varit det huvudsakliga 

fokuset. Tidigare forskning har till viss del fokuserat på exempelvis hur talade meddelanden 

bör utformas för att minimera förberedelsetiden. Ingen vidare analys av hur förberedelsetiden 

kan förkortas genomförs dock i denna analys. Denna studie i kombination med vidare studier 

om mänskligt beteende vid brand skulle kunna användas för att ta fram ytterligare åtgärder för 

att minska förberedelsetiden i olika typer av verksamheter. 

I de studerade utrymningsförsöken har enbart utrymningslarm använts som signal eller antydan 

till brand. Det hade varit intressant att undersöka hur ytterligare signaler som exempelvis rök, 

ljud eller ljus påverkar förberedelestiden. 
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Bilaga A – Analysmall vid videogranskning 
Syftet med analysmallen är att främja en konsekvent arbetsgång vid analys av rådata från 

utrymningsförsök. Målet med analysen är att identifiera beteenden och kvantifiera 

förberedelsetiden. Detta innefattar även delarna tolknings- och responstiden. Denna mall har 

uppdaterats iterativt under granskningens gång. 

Följande beteenden har identifierats och kommer att användas vid kvantifiering de olika 

faserna: 

Tolkning (avslutas då personen tydligt 

har uppmärksammat och förstått att det 

är ett larm) 

Respons (avslutas vid påbörjad 

målinriktad förflyttning mot säker plats) 

Stanna upp Samla ihop familj/vänner/bekanta 

Lyssna Utföra släckförsök 

Se sig omkring Varna personer i sin omgivning 

Prata med människor i sin omgivning Prata med personal 

Se vad andra gör Ringa larmnummer 

Söka mer information/bli instruerad Samla ihop tillhörigheter 

Ignorera utrymningslarmet Orientera sig i lokalen 

Fortsätta med aktivitet Söka sig till säker plats inom byggnaden och 

invänta hjälp 

 Instruera andra 

 Återvända (t.ex. rädda någon, hämta något) 

 Hjälpa andra 

 Ignorera utrymningslarmet aktivt 

 

Analysen kommer att genomföras med följande arbetsgång: 

1. Digitalisering av video. 

o Hela filmen digitaliseras utan avbrott. 

2. Övergripande genomgång av film.  

o Detta genomförs för att skaffa sig en uppfattning av antalet människor, 

utrymningsförloppet med mera. Under detta steg identifieras personer vars 

förberedelsetid går att bestämma  

3. Detaljerad analys av film. 

o Detta genomförs individuellt. Denna analys genomförs för varje individ/grupp 

av personer som är närvarande i filmen där hela förberedelsetiden identifieras 

för denna individ/grupp innan analys av nästa individ/grupp påbörjas. 

o Observerade tider och beteenden för de olika faserna dokumenteras i Excel. 

4. Vidare analys och genomgång av individuella observationer. 

o Under denna fas sammanställs och jämförs observationerna från analytikerna för 

att öka kvalitén på analysen. 

5. Sammanställning. 

  



II 

 

Bilaga B – Grupperingar biografer 
I denna bilaga presenteras fördelningar från biografförsök där försöken har grupperats efter 

olika parametrar för att undersöka social påverkan. Även hypotesprövning med hjälp av Mann-

Whitney test genomförs och presenteras. Observera att de medelvärden och standardavvikelser 

som presenteras gäller för datamängden och inte för fördelningarna. 

Mängd besökare 
Nedan presenteras fördelningar på förberedelsetiden där uppdelningar har gjorts efter mängd 

besökare och larmtyp. I Tabell B.1 och Tabell B.2 presenteras hur många försök som ingår i 

varje grupp. Larmtypen siren har inte undersökts då inga av de försök som har undersökts har 

haft mer än hälften av platserna tillsatta. 

Tabell B.1. Presentation av grupper för ringklocka 

Andel tillsatta platser Antal försök Andel [%] Antal mätvärden i 

grupp 

Under hälften 3 27,3 41 

Över hälften 8 72,7 972 

 

Tabell B.2. Presentation av grupper för talat meddelande. 

Andel tillsatta platser Antal försök Andel [%] Antal mätvärden i 

grupp 

Under hälften 8 57,1 120 

Över hälften 6 42,9 771 

 

Ringklocka och under hälften av platserna tillsatta 

Nedan presenteras fördelningar för larmtypen ringklocka och där mindre än hälften av platserna 

i biografen var tillsatta. I Tabell B.3 redovisas datamängdens medelvärde samt standard-

avvikelse. 

Tabell B.3. Ringklocka, under hälften av platserna tillsatta. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 54,6 58,4 

Respons 10,1 7,6 

Total förberedelsetid 64,7 57,2 

 



III 

 

 

Figur B.1. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstiden vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var ringklocka 

och under hälften av platserna var tillsatta. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med parametrana µ=61,6; 

σ=126,6.  

 

Figur B.2. Histogram samt anpassad fördelning för responstiden vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var ringklocka 

och under hälften av platserna var tillsatta. Fördelningen anpassades till en Weibullfördelning med parametrarna α=1,4; 

β=11,1. 



IV 

 

 

Figur B.3. Histogram samt anpassad fördelning för total förberedelsetid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var 

ringklocka och under hälften av platserna var tillsatta. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med 

parametrarna µ=64,0; σ=62,5. 

Ringklocka och över hälften av platserna tillsatta 

Nedan presenteras fördelningar för larmtypen ringklocka och där över hälften av platserna i 

biografen var tillsatta. I Tabell B.4 redovisas datamängdens medelvärde samt standard-

avvikelse. 

Tabell B.4. Ringklocka, över hälften av platserna tillsatta. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 17,5 6,6 

Respons 13,3 8,4 

Total förberedelsetid 30,7 10,1 

 

 

Figur B.4. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var ringklocka och 

över hälften av platserna var tillsatta. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med parametrarna µ=17,5; 

σ=6,5. 



V 

 

 

Figur B.5. Histogram samt anpassad fördelning för responstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var ringklocka och 

över hälften av platserna var tillsatta. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med parametrarna µ=13,4; 

σ=9,5. 

 

Figur B.6. Histogram samt anpassad fördelning för total förberedelsetid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var 

ringklocka och över hälften av platserna var tillsatta. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med parametrarna 

µ=30,7; σ=10,0. 
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Talat meddelande och under hälften av platserna tillsatta 

Nedan presenteras fördelningar för larmtypen talat meddelande och där mindre än hälften av 

platserna i biografen var tillsatta. I Tabell B.5 redovisas datamängdens medelvärde samt 

standardavvikelse. 

Tabell B.5. Talat meddelande, under hälften av platserna tillsatta. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 54,2 37,2 

Respons 10,7 7,1 

Total förberedelsetid 64,9 35,0 

 

 

Figur B.7. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och under hälften av platserna var tillsatta. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med 

parametrarna µ=55,0; σ=47,5. 

 

Figur B.8. Histogram samt anpassad fördelning för responstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat meddelande 

och under hälften av platserna var tillsatta. Fördelningen anpassades till en Weibullfördelning med parametrarna α=1,5; 

β=11,9. 
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Figur B.9. Histogram samt anpassad fördelning för total förberedelsetid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och under hälften av platserna var tillsatta. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med 

parametrarna µ=65,0; σ=38,5. 

Talat meddelande och över hälften av platserna tillsatta 

Nedan presenteras fördelningar för larmtypen talat meddelande och där över hälften av 

platserna i biografen var tillsatta. I Tabell B.6 redovisas datamängdens medelvärde samt 

standardavvikelse. 

Tabell B.6. Talat meddelande, över hälften av platserna tillsatta. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 25,9 6,9 

Respons 15,0 7,4 

Total förberedelsetid 40,8 10,4 

 

 

Figur B.10. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och över hälften av platserna var tillsatta. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med 

parametrarna γ=0; β=24,9; α=7,6. 
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Figur B.11. Histogram samt anpassad fördelning för responstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och över hälften av platserna var tillsatta. Fördelningen anpassades till en gammafördelning med parametrarna 

α=4,1; β=3,6. 

 

Figur B.12. Histogram samt anpassad fördelning för total förberedelsetid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och över hälften av platserna var tillsatta. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med 

parametrarna µ=40,8; σ=10,4. 
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Sammanställning 

Nedan presenteras en sammanställning av tolkningstid, responstid samt total förberedelsetid för 

de olika biografförsöken med hänsyn till andel besökare. Observera att presenterade 

medelvärden och standardavvikelser gäller för datamängden och inte för fördelningarna. 

Tabell B.7. Sammanställning av tolkningstidens anpassade fördelningar samt datamängdens medelvärde och 

standardavvikelse för biografer med avseende på andel besökare. 

Biograf Fördelning Medelvärde Standardavvikelse 

Ringklocka under 

hälften 

Lognormal 
(µ = 61,6;  𝜎 = 126,6) 

54,6 58,4 

Ringklocka över 

hälften 

Lognormal 
(µ = 17,5;  𝜎 = 6,5) 

17,5 6,6 

Talat meddelande 

under hälften 

Lognormal 
(µ = 55,0;  𝜎 = 47,5) 

54,2 37,2 

Talat meddelande 

över hälften 

Loglogistisk 
(γ = 0;  β = 24,9;  α = 7,6) 

25,9 6,9 

 

Tabell B.8. Sammanställning av responstidens anpassade fördelningar samt datamängdens medelvärde och standardavvikelse 

för biografer med avseende på andel besökare. 

Biograf Fördelning Medelvärde Standardavvikelse 

Ringklocka under 

hälften 

Weibull 
(𝛼 = 1,4;  𝛽 = 11,1) 

10,1 7,6 

Ringklocka över 

hälften 

Lognormal 
(µ = 13,4;  𝜎 = 9,5) 

13,3 8,4 

Talat meddelande 

under hälften 

Weibull 
(𝛼 = 1,5;  𝛽 = 11,9) 

10,7 7,1 

Talat meddelande 

över hälften 

Gamma 
(𝛼 = 4,1;  𝛽 = 3,6) 

15,0 7,4 

  

Tabell B.9. Sammanställning av den totala förberedelsetidens anpassade fördelningar samt datamängdens medelvärde och 

standardavvikelse för biografer med avseende på andel besökare. 

Biograf Fördelning Medelvärde Standardavvikelse 

Ringklocka under 

hälften 

Lognormal 
(µ = 64,0;  𝜎 = 62,5) 

64,7 57,2 

Ringklocka över 

hälften 

Lognormal 
(µ = 30,7;  𝜎 = 10,0) 

30,7 10,1 

Talat meddelande 

under hälften 

Lognormal 
(µ = 65,0;  𝜎 = 38,5) 

64,9 35,0 

Talat meddelande 

över hälften 

Lognormal 
(µ = 40,8;  𝜎 = 10,4) 

40,8 10,4 
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Mann-Whitney test 

Nedan presenteras resultat från Mann-Whitney test mellan de olika grupperna avseende om fler 

eller färre än hälften av platserna var tillsatta i biograferna. Testet genomförs för total 

förberedelsetid. 

Följande resultat erhölls vid hypotesprövning för grupperingarna vid larmtypen ringklocka. 

Ranks 

 Grupp N Mean Rank Sum of 

Ranks 

Ringklocka Mer än hälften 972 502,60 488523,50 

Mindre än hälften 41 611,40 25067,50 

Total 1013   

 

Test Statistics 

 Ringklocka 

Mann-Whitney U 15645,500 

Wilcoxon W 488523,500 

Z -2,334 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,020 

 

Kommentar: Exakta p-värdet har ej beräknats då stickprovet är stort. Vid stora stickprov kan 

det asymptotiska värdet användas (Mehta & Patel, 2013, s. 5). p=0,020 – Signifikant skillnad 

mellan stickproven. 

Följande resultat erhölls vid hypotesprövning för grupperingarna vid larmtypen talat 

meddelande. 

Ranks 

 Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

Talat 

meddelande 

Mer än hälften 
771 

424,33 327158,50 

Mindre än hälften 
120 

585,23 70227,50 

Total 
891   

 

Test Statistics 

 Talat meddelande 

Mann-Whitney U 29552,500 

Wilcoxon W 327158,500 

Z -6,374 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

 

Kommentar: Exakta p-värdet har ej beräknats då stickprovet är stort. Vid stora stickprov kan 

det asymptotiska värdet användas (Mehta & Patel, 2013, s. 5). p=0,000 – Signifikant skillnad 

mellan stickproven. 
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Tid till första personen reser sig 
Nedan presenteras fördelningar på förberedelsetiden där uppdelningar har gjorts efter tid tills 

första personen i biografen ställer sig upp och efter larmtyp. I Tabell B.10 och Tabell B.11 

presenteras hur många försök som ingår i varje grupp. Observera att larmtypen siren inte 

presenteras. Detta på grund av att i tre av sex försök skedde ingen utrymning, och i samtliga av 

de försök där utrymning skedde reste sig den första personen inom 15 sekunder. Detta medför 

således att de inte går att jämföra mot varandra. 

Tabell B.10. Presentation av grupper för ringklocka. 

Tidsintervall [s] Antal försök Andel [%] Antal mätvärden i 

grupp 

Inom 15 8 72,7 892 

15-30 1 9,1 100 

Efter 30 2 18,2 21 

 

Tabell B.11. Presentation av grupper för talat meddelande. 

Tidsintervall [s] Antal försök Andel [%] Antal mätvärden i 

grupp 

Inom 15 1 7,1 129 

15-30 10 71,4 697 

Efter 30 3 21,4 65 

 

Första personen reser sig inom 15 sekunder – ringklocka 

Nedan presenteras fördelningar för larmtypen ringklocka och där första personen reser sig inom 

15 sekunder efter att larmet har gått. I Tabell B.12 redovisas datamängdens medelvärde samt 

standardavvikelse. 

Tabell B.12. Ringklocka, första personen reser sig inom 15 sekunder. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 16,6 6,5 

Respons 13,6 8,4 

Total förberedelsetid 30,3 10,2 
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Figur B.13. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var ringklocka 

och första personen reste sig inom 15 sekunder. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med parametrarna 

γ=0; β=15,5; α=4,8. 

 

Figur B.14. Histogram samt anpassad fördelning för responstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var ringklocka och 

första personen reste sig inom 15 sekunder. Fördelningen anpassades till en gammafördelning med parametrarna α=2,8; 

β=4,9. 
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Figur B.15. Histogram samt anpassad fördelning för total förberedelsetid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var 

ringklocka och första personen reste sig inom 15 sekunder. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med 

parametrarna µ=30,2; σ=10,1. 

Första personen reser sig mellan 15-30 sekunder – ringklocka 

Nedan presenteras fördelningar för larmtypen ringklocka och där första personen reser sig 

mellan 15-30 sekunder efter att larmet har gått. I Tabell B.13 redovisas datamängdens 

medelvärde samt standardavvikelse. 

Tabell B.13. Ringklocka, första personen reser sig mellan 15-30 sekunder. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 23,2 4,8 

Respons 10,0 6,5 

Total förberedelsetid 33,2 8,0 

 

 

Figur B.16. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var ringklocka 

och första personen reste sig mellan 15-30 sekunder. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med 

parametrarna γ=0; β=22,3; α=11,2. 
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Figur B.17. Histogram samt anpassad fördelning för responstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var ringklocka och 

första personen reste sig mellan 15-30 sekunder. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med parametrarna 

µ=9,9; σ=6,2. 

 

Figur B.18. Histogram samt anpassad fördelning för total förberedelsetid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var 

ringklocka och första personen reste sig mellan 15-30 sekunder. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med 

parametrarna γ=0; β=31,7; α=8,5. 
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Första personen reser sig efter 30 sekunder – ringklocka 

Nedan presenteras fördelningar för larmtypen ringklocka och där första personen reser sig 

senare än 30 sekunder efter att larmet har gått. I Tabell B.14 redovisas datamängdens 

medelvärde samt standardavvikelse. 

Tabell B.14. Ringklocka, första personen reser sig efter 30 sekunder. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 98,1 52,1 

Respons 7,3 8,8 

Total förberedelsetid 105,4 54,4 

 

 

Figur B.19. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var ringklocka 

och första personen reste sig efter 30 sekunder. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med parametrarna 

µ=97,7; σ=51,1. 

 

Figur B.20. Histogram samt anpassad fördelning för responstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var ringklocka och 

första personen reste sig efter 30 sekunder. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med parametrarna µ=7,2; 

σ=8,6. 
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Figur B.21. Histogram samt anpassad fördelning för total förberedelsetid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var 

ringklocka och första personen reste sig efter 30 sekunder. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med 

parametrarna µ=105,2; σ=54,2. 

Första personen reser sig inom 15 sekunder – talat meddelande 

Nedan presenteras fördelningar för larmtypen talat meddelande och där första personen reser 

sig inom 15 sekunder efter att larmet har gått. I Tabell B.15 redovisas datamängdens 

medelvärde samt standardavvikelse 

Tabell B.15. Talat meddelande, första personen reser sig inom 15 sekunder. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 20,8 4,7 

Respons 11,8 6,8 

Total förberedelsetid 32,6 9,1 

 

 

Figur B.22. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och första personen reste sig inom 15 sekunder. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med 

parametrarna γ=0; β=20,0; α=8,8. 
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Figur B.23. Histogram samt anpassad fördelning för responstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och första personen reste sig inom 15 sekunder. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med 

parametrarna γ=0; β=10,3; α=3,3. 

 

Figur B.24. Histogram samt anpassad fördelning för total förberedelsetid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och första personen reste sig inom 15 sekunder. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med 

parametrarna µ=32,5; σ=8,7. 
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Första personen reser sig mellan 15-30 sekunder – talat meddelande 

Nedan presenteras fördelningar för larmtypen talat meddelande och där första personen reser 

sig mellan 15-30 sekunder efter att larmet har gått. I Tabell B.16 redovisas datamängdens 

medelvärde samt standardavvikelse. 

Tabell B.16. Talat meddelande, första personen reser sig mellan 15-30 sekunder. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 26,5 7,0 

Respons 15,5 7,4 

Total förberedelsetid 41,9 10,0 

 

 

Figur B.25. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och första personen reste sig mellan 15-30 sekunder. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med 

parametrarna γ=0; β=25,5; α=7,7. 

 

Figur B.26. Histogram samt anpassad fördelning för responstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och första personen reste sig mellan 15-30 sekunder. Fördelningen anpassades till en gammafördelning med 

parametrarna α=4,3; β=3,6. 
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Figur B.27. Histogram samt anpassad fördelning för total förberedelsetid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och första personen reste sig mellan 15-30 sekunder. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med 

parametrarna γ=0; β=40,7; α=7,7.  

Första personen reser sig efter 30 sekunder – talat meddelande 

Nedan presenteras fördelningar för larmtypen talat meddelande och där första personen reser 

sig senare än 30 sekunder efter att larmet har gått. I Tabell B.17 redovisas datamängdens 

medelvärde samt standardavvikelse. 

Tabell B.17. Talat meddelande, första personen reser sig efter 30 sekunder. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 81,2 30,0 

Respons 8,2 5,5 

Total förberedelsetid 89,3 29,8 

 

 

Figur B.28. Histogram samt anpassad fördelning för tolkningstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och första personen reste sig efter 30 sekunder. Fördelningen anpassades till en Weibullfördelning med 

parametrarna α=3,2; β=91,0. 
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Figur B.29. Histogram samt anpassad fördelning för responstid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och första personen reste sig efter 30 sekunder. Fördelningen anpassades till en Weibullfördelning med 

parametrarna α=1,5; β=9,1. 

 

Figur B.30. Histogram samt anpassad fördelning för total förberedelsetid vid utrymningsförsök i biograf. Larmtypen var talat 

meddelande och första personen reste sig efter 30 sekunder. Fördelningen anpassades till en Weibullfördelning med 

parametrarna α=3,5; β=100,0. 
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Sammanställning av fördelningar och medelvärden 

I Tabell B.18 presenteras en sammanställning av tolkningstid, i Tabell B.19 presenteras 

responstid och i Tabell B.20 presenteras total förberedelsetid för de olika biografförsöken med 

hänsyn till inom vilket tidsintervall första personen reste sig upp. Observera att presenterade 

medelvärden och standardavvikelser gäller för datamängden och inte för fördelningarna. 

Tabell B.18. Sammanställning av tolkningstidens anpassade fördelningar samt datamängdens medelvärde och 

standardavvikelse för biografer med avseende på när första personen reser sig upp. 

Grupp Fördelning Medelvärde Standardavvikelse 

Ringklocka inom 15 Loglogistisk 
(γ = 0;  β = 15,5;  α = 4,8) 

16,6 6,5 

Ringklocka 15-30 Loglogistisk 
(γ = 0;  β = 22,3;  α = 11,2) 

23,2 4,8 

Ringklocka över 30 Lognormal 
(µ = 97,7;  𝜎 = 51,1) 

98,1 52,1 

Talat meddelande 

inom 15 

Loglogistisk 
(γ = 0;  β = 20,0;  α = 8,8) 

20,8 4,7 

Talat meddelande 

15-30 

Loglogistisk 
(γ = 0;  β = 25,5;  α = 7,7) 

26,5 7,0 

Talat meddelande 

över 30 

Weibull 
(𝛼 = 3,2;  𝛽 = 91,0) 

81,2 30,0 

 

Tabell B.19. Sammanställning av responstidens anpassade fördelningar samt datamängdens medelvärde och 

standardavvikelse för biografer med avseende på när första personen reser sig upp. 

Grupp Fördelning Medelvärde Standardavvikelse 

Ringklocka inom 15 Gamma 
(𝛼 = 2,8;  𝛽 = 4,9) 

13,6 8,4 

Ringklocka 15-30 Lognormal 
(µ = 9,9;  𝜎 = 6,2) 

10,0 6,5 

Ringklocka över 30 Lognormal 
(µ = 7,2;  𝜎 = 8,6) 

7,3 8,8 

Talat meddelande 

inom 15 

Loglogistisk 
(γ = 0;  β = 10,3;  α = 3,3) 

11,8 6,8 

Talat meddelande 

15-30 

Gamma 
(𝛼 = 4,3;  𝛽 = 3,6) 

15,5 7,4 

Talat meddelande 

över 30 

Weibull 
(𝛼 = 1,5;  𝛽 = 9,1) 

8,2 5,5 
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Tabell B.20. Sammanställning av den totala förberedelsetidens anpassade fördelningar samt datamängdens medelvärde och 

standardavvikelse för biografer med avseende på när första personen reser sig upp. 

Grupp Fördelning Medelvärde Standardavvikelse 

Ringklocka inom 15 Lognormal 
(µ = 30,2;  𝜎 = 10,1) 

30,3 10,2 

Ringklocka 15-30 Loglogistisk 
(γ = 0;  β = 31,7;  α = 8,5) 

33,2 8,0 

Ringklocka över 30 Lognormal 
(µ = 105,2;  𝜎 = 54,2) 

105,4 54,4 

Talat meddelande 

inom 15 

Lognormal 
(µ = 32,5;  𝜎 = 8,7) 

32,6 9,1 

Talat meddelande 

15-30 

Loglogistisk 
(γ = 0;  β = 40,7;  α = 7,7) 

41,9 10,0 

Talat meddelande 

över 30 

Weibull 
(𝛼 = 3,5;  𝛽 = 100,0) 

89,3 29,8 

 

Mann-Whitney test 

Nedan presenteras resultat för Mann-Whitney test mellan de olika grupperna avsende tiden tills 

första personen reser sig för biograferna. Testet genomförs för total förberedelsetid. De tester 

som har genomförts i detta kapitel visar på en signifikant skillnad mellan samtliga grupperingar. 

Följande resultat erhölls vid hypotesprövning mellan gruppen då första personen reser sig innan 

15 sekunder samt gruppen då första personen reser sig mellan 15-30 sekunder för larmtypen 

ringklocka. 

Ranks 

 Intervall N Mean Rank Sum of 

Ranks 

TOTAL <15 892 483,85 431596,50 

15<t<30 100 609,31 60931,50 

Total 992   

 

Test Statistics 

 TOTAL 

Mann-Whitney U 33318,500 

Wilcoxon W 431596,500 

Z -4,155 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

 

Kommentar: Exakta p-värdet har ej beräknats då stickprovet är stort. Vid stora stickprov kan 

det asymptotiska värdet användas (Mehta & Patel, 2013, s. 5). p=0,000 – Signifikant skillnad 

mellan grupperna. 
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Följande resultat erhölls vid hypotesprövning mellan gruppen då första personen reser sig innan 

15 sekunder samt gruppen då första personen reser sig efter 30 sekunder för larmtypen 

ringklocka. 

Ranks 

 Intervall N Mean Rank Sum of 

Ranks 

TOTAL <15 892 446,73 398483,50 

>30 21 893,21 18757,50 

Total 913   

 

Test Statistics 

 TOTAL 

Mann-Whitney U 205,500 

Wilcoxon W 398483,500 

Z -7,674 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

 

Kommentar: p=0,000 – Signifikant skillnad mellan grupperna. 

Följande resultat erhölls vid hypotesprövning mellan gruppen då första personen reser sig 

mellan 15-30 sekunder samt gruppen då första personen reser sig efter 30 sekunder för 

larmtypen ringklocka. 

Ranks 

 Intervall N Mean Rank Sum of 

Ranks 

TOTAL 15<t<30 100 50,72 5072,00 

>30 21 109,95 2309,00 

Total 121   

 

Test Statistics 

 TOTAL 

Mann-Whitney U 22,000 

Wilcoxon W 5072,000 

Z -7,047 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

 

Kommentar: p=0,000 – Signifikant skillnad mellan grupperna. 
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Följande resultat erhölls vid hypotesprövning mellan gruppen då första personen reser sig innan 

15 sekunder samt gruppen då första personen reser sig mellan 15-30 sekunder för larmtypen 

talat meddelande. 

 

Ranks 

 Intervall N Mean Rank Sum of 

Ranks 

Total <15 129 219,35 28296,00 

15<t<30 697 449,43 313255,00 

Total 826   

 

Test Statistics 

 Total 

Mann-Whitney U 19911,000 

Wilcoxon W 28296,000 

Z -10,067 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

 

Kommentar: Exakta p-värdet har ej beräknats då stickprovet är stort. Vid stora stickprov kan 

det asymptotiska värdet användas (Mehta & Patel, 2013, s. 5). p=0,000 – Signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

Följande resultat erhölls vid hypotesprövning mellan gruppen då första personen reser sig innan 

15 sekunder samt gruppen då första personen reser sig efter 30 sekunder för larmtypen talat 

meddelande. 

Ranks 

 Intervall N Mean Rank Sum of 

Ranks 

Total <15 129 66,70 8604,50 

>30 65 158,62 10310,50 

Total 194   

 

 

Test Statistics 

 Total 

Mann-Whitney U 219,500 

Wilcoxon W 8604,500 

Z -10,769 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

 

Kommentar: p=0,000 – Signifikant skillnad mellan grupperna. 
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Följande resultat erhölls vid hypotesprövning mellan gruppen då första personen reser sig 

mellan 15-30 sekunder samt gruppen då första personen reser sig efter 30 sekunder för 

larmtypen ringklocka. 

Ranks 

 Intervall N Mean Rank Sum of 

Ranks 

Total 15<t<30 697 353,97 246720,00 

>30 65 676,66 43983,00 

Total 762   

 

Test Statistics 

 Total 

Mann-Whitney U 3467,000 

Wilcoxon W 246720,000 

Z -11,310 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

 

Kommentar: p=0,000 – Signifikant skillnad mellan grupperna. 

Blinkande lampor 
I försöksserien av Nilsson & Frantzich (2007) undersöktes hur gröna, blinkande lampor ovanför 

de främre nödutgångarna i biograferna påverkade vägvalet för de utrymmande personerna. 

Nedan presenteras observerade förberedelsetider för försök utan blinkande lampor (34 personer 

i gruppen) respektive försök med blinkande lampor (21 personer i gruppen). 

Tabell B.21. Observerade förberedelsetider i försök utan blinkande lampor. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 24,0 9,4 

Respons 11,7 7,2 

Total förberedelsetid 35,7 8,9 

 

Tabell B.22. Observerade förberedelsetider i försök med blinkande lampor. 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tolkning 19,5 5,6 

Respons 16,8 7,2 

Total förberedelsetid 36,3 7,8 
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Mann-Whitney test 

Nedan presenteras resultat för Mann-Whitney test mellan de olika grupperna avseende om 

blinkande ljus användes eller ej för försöken med talat meddelande. Signifikant skillnad 

observeras för responstiden, men ej för tolknings- och total förberedelsetid. 

Följande resultat erhölls vid hypotesprövning av tolkningstiden. 

Ranks 

 Blixtljus N Mean Rank Sum of 

Ranks 

Tolkning JA 21 23,14 486,00 

NEJ 34 31,00 1054,00 

Total 55   

 

 

Test Statistics 

 Tolkning 

Mann-Whitney U 255,000 

Wilcoxon W 486,000 

Z -1,773 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,076 

Exact Sig. (2-tailed) ,077 

 

Kommentar: p=0,077 – Ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

Följande resultat erhölls vid hypotesprövning av responstiden. 

Ranks 

 Blixtljus N Mean Rank Sum of 

Ranks 

Respons JA 21 35,07 736,50 

NEJ 34 23,63 803,50 

Total 55   

 

Test Statistics 

 Respons 

Mann-Whitney U 208,500 

Wilcoxon W 803,500 

Z -2,575 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,010 

Exact Sig. (2-tailed) ,009 

 

Kommentar: p=0,009 – Signifikant skillnad mellan grupperna. 
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Följande resultat erhölls vid hypotesprövning av den totala förberedelsetiden. 

Ranks 

 Blixtljus N Mean Rank Sum of 

Ranks 

Total 

förberedelsetid 

JA 21 28,24 593,00 

NEJ 34 27,85 947,00 

Total 55   

 

Test Statisticsa 

 Total 

förberedelsetid 

Mann-Whitney U 352,000 

Wilcoxon W 947,000 

Z -,087 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,931 

Exact Sig. (2-tailed) ,935 

 

Kommentar: p=0,935 – Ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 
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Bilaga C – Analys av talat meddelande i varuhus 
Nedan presenteras resultat från analys av särskilda ord i de talade meddelandena som skulle 

kunna påverka förberedelsetiden. De ord som analyseras är ”utrym” och ”brandtillbud” eller 

”tekniskt missöde”. Även slutet av meddelandet inkluderas i analysen. 

 

Figur C.1. Tidpunkter då ordet "Utrym" nämns i respektive utrymnignslarm för de olika varuhusen i förhållande till 

tolkningstiden för de olika varuhusen. Gul – Gekås; Grå – Västerås; Orange – Örebro; Blå – Älmhult. 

  

 

Figur C.2. Tidpunkt då ordet "Brandtillbud" nämns i det talade meddelandet på Gekås, samt tidpunkt då frasen "Tekniskt 

missöde" nämns i IKEA-varuhusen i förhållande till tolkningstiden i de olika varuhusen. Gul – Gekås; Grå – Västerås;  

Orange – Örebro; Blå – Älmhult. 
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Figur C.3. Tidpunkter för slutet på de talade meddelandena i respektive varuhus i förhållande till tolkningstiden i de olika 

varuhusen. Gul – Gekås; Grå – Västerås; Orange – Örebro; Blå – Älmhult. 

  

Figur C.4. Andelen personer som har avslutat sin tolkningstid en viss tidpunkt efter ordet "Utrym" har nämnts. Negativ tid 

innebär att tolkningstiden avslutats innan ordet ”Utrym” har nämnts i meddelandet. 
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Figur C.5. Andelen personer som har avslutat sin tolkningstid en viss tidpunkt efter ordet "Brandtillbud" vid försöket på Gekås 

samt ”Tekniskt missöde” vid försöken på IKEA-varuhusen har nämnts. Negativ tid innebär att tolkningstiden har avslutats 

innan ”Brandtillbud” eller ”Tekniskt missöde” har nämnts. 

 

Figur C.6. Andelen personer som har avslutat sin tolkningstid en viss tidpunkt efter att meddelandet har avslutats. Negativ tid 

innebär att tolkningstiden har avslutats innan meddelandet har avslutats. 
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Bilaga D – Analys av grupper i varuhusen 
I denna bilaga presenteras analys av social påverkan i varuhus. Tre undergrupper jämförs: 

person som går ensam, personer som går i par om två samt personer som går i grupper om tre 

eller fler. I de två senare grupperna används den längsta tiden inom paret eller gruppen som 

mätvärde. Dessa par eller grupper räknas således som en person i analysen. Histogram över den 

totala förberedelsetiden för de olika grupperna presenteras nedan. 

 

Figur D.1. Histogram över de olika gruppernas förberedelsetider. Röd - Ensamma individer, Blå (rutig) - Par om två,  

Grön - Grupper om tre eller fler. 

Även om det visuellt inte kan observeras någon skillnad mellan förberedelsetiderna för olika 

gruppstorlekar i varuhusen genomförs statistiska tester för att undersöka detta. Då det inte går 

att säkerställa att datamängden är normalfördelad med samma varians kan ej t-test användas 

vid hypotesprövning. Mann-Whitney test tillämpas då detta test inte är beroende av en 

normalfördelad datamängd (Körner & Wahlgren, 2006, s. 337). Testen genomfördes i 

dataprogrammet SPSS vars resultat presenteras nedan. 
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En person vs. Par om två 
 

Ranks 

 Gruppstorlek N Mean Rank Sum of 

Ranks 

Total 

förberedelsetid 

Ensam 86 71,13 6117,00 

Par om två 51 65,41 3336,00 

Total 137   

 

Test Statistics 

 Total förberedelsetid 

Mann-Whitney U 2010,000 

Wilcoxon W 3336,000 

Z -,815 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,415 

Exact Sig. (2-tailed) ,417 

 

Kommentar: p=0,417 – Ingen signifikant skillnad mellan ensamma individer och par om två. 

En person vs. Grupp om tre eller fler 
 

Ranks 

 Gruppstorlek N Mean 

Rank 

Sum of Ranks 

Total 

förberedelsetid 

Ensam 86 49,46 4253,50 

Grupp om tre 

eller fler 

12 49,79 597,50 

Total 98   

 

Test Statistics 

 Total förberedelsetid 

Mann-Whitney U 512,500 

Wilcoxon W 4253,500 

Z -,038 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,970 

Exact Sig. (2-tailed) ,972 

 

Kommentar: p=0,972 – Ingen signifikant skillnad mellan ensamma individer och grupper om 

tre eller fler. 
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Par om två vs. Grupp om tre eller fler 

Ranks 

 Gruppstorlek N Mean Rank Sum of 

Ranks 

Total 

förberedelsetid 

Par om två 51 31,54 1608,50 

Grupp om tre 

eller fler 

12 33,96 407,50 

Total 63   

 

Test Statistics 

 Total förberedelsetid 

Mann-Whitney U 282,500 

Wilcoxon W 1608,500 

Z -,412 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,681 

Exact Sig. (2-tailed) ,688 

 

Kommentar: p=0,688 – Ingen signifikant skillnad mellan par om två och grupper om tre eller 

fler. 
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Bilaga E – Totala förberedelsetider 
I denna bilaga presenteras totala förberedelsetider för de verksamheter där denna tid har 

normerats i resultatavsnittet. Detta för att ge en bild av absolut tid för den totala förberedelse-

tiden. 

Biograf 
Resultaten för biografer delas upp beroende på larmtyp. Tre typer av larm har analyserats: talat 

meddelande, siren och ringklocka. 

 

Figur  E.1. Histogram samt anpassad fördelning för den totala förberedelsetiden vid utrymningsförsök i biograf med larmtypen 

talat meddelande. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med parametrarna γ=0; β=40,5; α=5,8. 

 

Figur E.2. Histogram samt anpassad fördelning för totala förberedelsetiden vid utrymningsförsök i biograf med larmtypen 

siren. Fördelningen anpassades till en lognormal fördelning med parametrarna µ=25,0; σ=6,2. 

 

Total förberedelsetid – Biograf 

(Talat meddelande) 

Total förberedelsetid – Biograf (Siren) 
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Figur E.3. Histogram samt anpassad fördelning för totala förberedelsetiden vid utrymningsförsök i biograf med larmtypen 

ringklocka. Fördelningen anpassades till en loglogistisk fördelning med parametrarna γ=0; β=29,5; α=5,0. 

Restaurang/Café 

 

Figur E.4. Histogram samt anpassad fördelning för totala förberedelsetiden vid utrymningsförsök i restaurang/café i IKEA-

varuhus. Fördelningen anpassades till en Weibullfördelning med parametrarna α=3,8; β=58,1. 

Total förberedelsetid – Biograf (Ringklocka) 

Total förberedelsetid – Restaurang/Café 
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Undervisningslokal 

 

Figur E.5. Histogram samt anpassad fördelning för den totala utrymningstiden vid utrymningsförsök i undervisningslokal. 

Fördelningen anpassades till en gammafördelning med parametrarna α=3,0; β=24,5. 

Sammanställning 
I Tabell E.1 sammanställs fördelningar samt statistiska mått för absoluta värden av den totala 

förberedelsetiden för de verksamheter där normering av den totala förberedelsetiden 

genomförs. 

Tabell E.1. Sammanställning av fördelningar och statistiska mått för absoluta totala förberedelsetider för de verksamheter där 

normering genomfördes i huvudrapporten. 

Verksamhet Fördelning Medelvärde 

(Min-Max) 

Standardavvikelse 

Biograf 

(talat meddelande) 

Loglogistisk 
(γ = 0;  β = 40,5;  α = 5,8) 

44,0 

(17-138) 

18,0 

Biograf 

(siren) 

Lognormal 
(µ = 25,0;  σ = 6,2) 

30,0 

(14-179) 

28,1 

Biograf 

(ringklocka) 

Loglogistisk 
(γ = 0;  β = 29,5;  α = 5,0) 

32,5 

(11-224) 

17,2 

 

Restaurang/Café Weibull 
(𝛼 = 3,8;  𝛽 = 58,1) 

52,5 

(20-86) 

15,7 

 

Undervisningslokal Gamma 
(𝛼 = 3,0;  𝛽 = 24,5) 

74,9 

(13-170) 

42,3 

 

Total förberedelsetid – Undervisningslokal 


