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Sammanfattning 

År 2012 hade drygt 21 000 barn i Sverige en utvecklingsstörning kallad autism. På senare tid 

har benämningen autismspektrumtillstånd, AST, börjat användas vilket är ett samlingsnamn 

för flera olika diagnoser som ligger under den gemensamma rubriken ”genomgripande 

störningar i utvecklingen”. Barn med AST lever ofta under strikta rutiner, kan vara väldigt 

känsliga för höga ljud och har en avsaknad av rädsla för verkliga faror. Dessa faktorer medför 

att barn med autism är särskilt utsatta i händelse av en utrymning.  

Rädslan för de konsekvenser som en utrymningsövning väntas ge har lett till att många 

skolverksamheter i Sverige inte genomför utrymningsövningar tillsammans med barn med 

AST.   

Syftet med denna studie var att kartlägga problematiken kring utrymning i skolverksamheter 

för barn med autismspektrumtillstånd. Kartläggningen låg sedan till grund för att finna 

åtgärder inom ramen för aktuella författningar.  

Intervjuer genomfördes på tre av landets skolverksamheter för barn med 

autismspektrumtillstånd. Två av verksamheterna var endast för barn med autism medan 

eleverna med AST i den tredje skolverksamheten var integrerade med andra barn. 

De problemområden som identifierades var; ljudkänsligheten, känsligheten för att bryta en 

rutin, bristande förståelse kring utrymning och avsaknad av rädsla för verkliga faror. Barnen 

reagerar starkt på ljudet från utrymningslarmet, blir upprörda och stressade när deras rutiner 

bryts och förstår inte varför de måste utrymma byggnaden.  

De konsekvenser som barnens reaktioner och beteenden medför är främst att 

förberedelsetiden förlängs. Det finns händelser då denna tid har blivit så stor att den totala 

utrymningstiden överskridit den tillgängliga tiden för utrymning. 

Alla barn är olika individer där deras känslighet och förståelse varierar vilket gör det svårt att 

hitta åtgärder som passar alla. 

Följande åtgärder rekommenderas: 

 Talat meddelande som utrymningslarm. 

 Individanpassad träning och utbildning för att möjliggöra utrymningsövningar vilka 

bör genomföras regelbundet. 

Ett talat meddelande anses lämpa sig bäst i verksamheter för barn med autism då ett sådant 

larm kan antas mildra konsekvenserna av ljudkänsligheten och den bristande förståelsen för 

situationen. 

Desensibiliseringsträning har visats minska barnens känslighet mot utrymningslarmets ljud. 

Utbildning och träning i olika former kan även ge barnen en förståelse för 

utrymningssituationen samt förståelse för vad som är verkliga faror. Denna träning och 

utbildning bör individanpassas. För att möjliggöra det bör riskanalyser genomföras kring 

barnens förväntade beteende vid utrymning. Dessa förberedande åtgärder möjliggör i sin tur 

att målgruppen kan genomföra regelbundna utrymningsövningar på ett tillfredsställande sätt. 
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Abstract 
In 2012, just over 21 000 children in Sweden had a neurological development disorder called 

autism. More recently, the term autism spectrum disorders, ASD, emerged which is a generic 

term for several different diagnoses that belong to the common heading “pervasive 

developmental disorders”. Children with ASD often live under strict routines and can be very 

sensitive to loud noises and have a lack of fear of real hazards. These factors can lead to them 

being particularly vulnerable in an evacuation situation. 

 

In Sweden many schools do not perform evacuation exercises with children with ASD 

because of the fear of the consequences. 

 

The aim of this study was to survey the problems of evacuation in schools for children with 

autism spectrum disorders. This survey formed the basis of the solutions that were put 

together considering the current regulations. 

 

Interviews were performed in three different schools in Sweden for children with autism 

spectrum disorders. Two of the schools were just for children with autism. The children with 

ASD in the third school were placed in a regular class. 

 

The problems identified were; sensitivity of sound, sensitivity to break a routine, inability to 

understand the evacuation situation and lack of fear of real hazards. The children react 

strongly on the sound from the fire alarm, they become upset and stressed when their routines 

break and doesn’t understand why they have to evacuate the building. 

 

The consequences due to the reactions and behaviours of the children results in a longer 

preparation time. Incidents have occurred when the preparation time has been longer than the 

total available time for the evacuation.  

 

All children are different individuals where their sensitivity and understanding can vary. This 

makes it difficult to find solutions that suit everyone. 

 

The following measures are suggested: 

 

 Pre-recorded voice-emergency message 

 

 Personalised training and education to enable evacuation exercises which should be 

performed regularly 

 

A pre-recorded emergency message is considered to preferably in schools for children with 

autism. This alarm is considered to mitigate the consequences due to its sensitivity and the 

lack of understanding of the situation. 

 

Desensitization therapy has shown to reduce children’s sensitivity to the sound of evacuation 

alarms. Education and training of various kinds can give the children an understanding of the 

evacuation situation and the nature of real hazards. 

The training and education should be personalised. To make this possible a risk analysis over 

the children’s expected behaviour during evacuation should be implemented. These initial 

solutions make it possible for the children with ASD to accomplish evacuation drills regularly 

and satisfying. 
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Nomenklatur 
Autism    en funktionsnedsättning som är en del av ett    

    autismspektrumtillstånd. En person med autism har svårt att ta 

    in, bearbeta och tolka information. 

Autismspektrumtillstånd ett tillstånd som innefattar flera diagnoser, bland annat autism, 

    med gemensamma nämnare. Ordet autismspektrumtillstånd, 

    AST, har sitt ursprung i ordet autism. I rapporten används båda 

    orden med samma innebörd. 

Brandskydd   förebyggande åtgärder med syfte att eliminera risker för brand 

    och skador till följd av brand.  

Funktionsnedsättning    en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell   

    funktionsförmåga. 

Förskola   verksamhet för barn mellan 0-6 år. 

Förskoleklass   del av förskoleverksamheten för 6-åriga barn. 

Grundskola   verksamhet för barn mellan 7-16 år. 

Grundsärskola  verksamhet för barn mellan 7-16 år med en diagnostiserad  

    utvecklingsstörning. 

Utvecklingsstörning   en funktionsnedsättning i hjärnan. 
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Förkortningar 
AMF  Arbetsmiljöföreskriften 

AML  Arbetsmiljölagen 

AST  Autismspektrumtillstånd 

BBR  Boverkets byggregler 

BFS  Boverkets författningssamling 

LSO  Lagen om skydd mot olyckor 

MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

SFS  Svensk författningssamling 

SRVFS Statens räddningsverks författningssamling  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembild 

2013 föddes 113 600 barn i Sverige varav 1 300 i framtiden sannolikt kommer att få 

en diagnos inom autismspektrumtillståndet, AST (Avsnitt 2.4 Statistik) 

Autismspektrumtillståndet är ett samlingsnamn för flera olika typer av diagnoser med 

varierande svårighetsgrad med den gemensamma rubriken ”genomgripande störningar 

i utvecklingen” (Autismforum, 2011). Autism är en funktionsnedsättning vilken 

innebär att personen i fråga har svårt att ta in, bearbeta och tolka information. Dessa 

svårigheter leder till att personen i fråga får problem med det sociala samspelet, 

ömsesidig kommunikation, beteende- och föreställningsförmåga samt har begränsade 

intressen (Bromark & Granat, 2014). Två av tre barn med AST har även någon annan 

form av utvecklingsstörning där syn- och hörselnedsättning samt epilepsi är vanliga 

(Autismforum, 2011).  

För personer med autism är det väldigt viktigt med rutiner. Det beror främst på att 

dessa personer ofta upplever oro för situationer som de inte förstår. Om en rutin bryts 

kan en person med AST bli väldigt förtvivlad och få ett raseriutbrott. (Autism & 

Asperger förbundet 1, 2009) Brand- och utrymningsövningar skapar stora problem för 

barn med AST, övningarna stör deras rutiner, skapar stor ångest och kan vara väldigt 

smärtsamma (Cohen, 2012).  

Många personer med AST är ovanligt känsliga för ljud, speciellt höga gälla ljud som 

till exempel från ett utrymningslarm (Autism research institute, 2012). De har även 

ofta en avsaknad rädsla för verkliga faror (Wing, 2012). Denna kombination av 

egenskaper hos barn med AST kan leda till förödande konsekvenser i händelse av 

brand. 

I rapporten ”Children with Autism and Fire Drills and Fire Alarms” beskriver David 

Cohen en tragisk händelse där en 12-årig pojke med autism omkom i en brand i sitt 

hem. Efter händelsen vittnade brandmännen om att pojken vägrat ta emot deras hjälp 

när de försökte få ut honom. Ett annat vittne berättade att hon sett en man försöka 

rädda pojken men att pojken hade varit rädd och slagit mannen. (Cohen, 2012) 

Rädslan för de konsekvenser som en utrymningsövning väntas ge har lett till att 

skolverksamheter i Sverige inte genomför utrymningsövningar tillsammans med barn 

med AST. Den här problematiken har uppmärksammats av såväl rektorer som 

pedagoger i skolverksamheter för barn med autism och av erfarna brandingenjörer i 

Sverige.  
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1.2 Syfte 

Denna studie syftar till att kartlägga problematiken kring utrymning i 

skolverksamheter för barn med autismspektrumtillstånd med fokus på 

utrymningslarmets funktion och utformning. Kartläggningen skall sedan ligga till 

grund för att finna åtgärder inom ramen för aktuella författningar. Detta görs för att 

underlätta brandskyddsprojekteringen för konsulter samt för att underlätta 

utrymningen för målgruppen i dessa typer av verksamheter.  

1.3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har formulerats utifrån studiens syfte.  

- Hur upplevs problematiken på de aktuella skolverksamheterna och vad 

beror den på? 

 

- Vilka problem kan kopplas till utrymningslarmets funktion respektive 

utformning? 

 

- Vilka konsekvenser får problematiken på utrymningsförloppet? 

 

- Vilken typ av utrymningslarm lämpar sig bäst i verksamheter för barn med 

autismspektrumtillstånd? 

 

- Vilka åtgärder kan minska den upplevda problematiken? 

 

- Kan åtgärderna motiveras utifrån aktuella författningar? 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att endast undersöka hur barn inom autismspektrumtillståndet 

påverkas av utrymningslarmet med tanke på utformning och funktion.  

Kartläggningen av utrymningssvårigheterna begränsas till svenska för- och 

grundskolor, förskoleklasser samt grundsärskolor för barn med AST. Kartläggningen 

tar inte hänsyn till andra eventuella funktionsnedsättningar som barn med AST kan 

ha. 

De typer av larm som har beaktats är akustiskt larm, talat meddelande, optiskt larm 

och tyst larm.  

En analys av vilken typ av inlärningsprocess som lämpar sig bäst för barn med AST 

avgränsas studien ifrån.  

De lagar som studerats är svenska lagar från år 2014. 
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2 Teoretisk referensram  

2.1 Autism och autismspektrumtillstånd 

2.1.1 Bakgrund 

Ordet autism betyder själv och användes för första gången i början av 1900-talet då en 

schweizisk psykiatriker definierade diagnosen för schizofreni (Nationalencyklopedin, 

u.d.). 1943 fick ordet en ny betydelse då barnpsykiatern Leo Kanner använde ordet 

”tidig barndomsautism” i en artikel för att beskriva ett ovanligt beteendemönster hos 

ett flertal barn som remitterats till hans klinik. Det är därför man än idag kallar autism 

för Kanners syndrom. (Wing, 2012) 

Enligt Autism och Asperger föreningen är autism en funktionsnedsättning. Huruvida 

autism går att bota har forskarna olika åsikter om men de är överens om att det går att 

förbättra prognosen om man påbörjar insatser vid ett tidigt stadium. Exempelvis kan 

en insats vara att låta barn med autism få träna på att umgås och kommunicera med 

andra människor. Det är även vanligt att de tränar på praktiska saker som att äta och 

klä på sig. Alla är olika, vad och hur personer med autism behöver träna skiljer sig 

från individ till individ, därför är det viktigt att träningen anpassas. (Bromark & 

Granat, 2014) 

Av alla barn som har autism har även två tredjedelar en utvecklingsstörning. Syn- och 

hörselskador är vanligare bland barn med autism jämfört med personer utan autism. 

Det är även många barn med autism som har epilepsi. (Autismforum, 2011) 

2.1.2 Autismspektrumtillstånd  

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som ligger 

under den gemensamma rubriken ”genomgripande störningar i utvecklingen” där 

autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning tillhör. (Austim 

& Asperger förbundet 2, 2009) 

Att Kanner och Asperger syndrom är undergrupper i ett brett spektrum av störningar 

som påverkar social interaktion och kommunikation var en av de viktigaste 

slutsatserna Lorna Wing och Judith Gould kom fram till i en studie på 1970-talet. 

(Wing, 2012) 

2.1.3 Diagnosmanualer 

För att ställa en diagnos används olika diagnosmanualer, ICD-10 (Internationall 

Classification of Diseases) som är utgiven av WHO (World Health Organization) och 

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) som är utgiven av 

APA (Amerikanska Psykiatriska föreningen). Båda dessa manualer används i Sverige. 
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Enligt DSM-5 handlar det om en gemensam diagnos för alla autism liknande tillstånd, 

det vill säga autismspektrumtillstånd. Enligt DSM:s arbetsgrupp som består av 

experter från barnpsykiatri, barnneurologi, barnpsykologi, tal- och språkstörningar 

finns det idag tillräckligt med forskning som påvisar att autism, Aspergers syndrom, 

atypisk autism och desintegrativ störning tillhör diagnosen autismspektrumtillstånd. 

(Autism & Asperger förbundet, u.d.) 

 

Figur 1. Schematisk bild över vilka diagnoser som tillhör autismspektrumtillstånd. 

 

Figur 1 visar hur de olika autismliknande diagnoserna tillhör 

autismspektrumtillståndet enligt diagnosmanualen DSM-5. 

Enligt ICD-10 finns inte diagnosen autismspektrumtillstånd utan där är alla autism 

likande diagnoserna uppdelade i autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och 

desintegrativ störning (Autism & Asperger förbundet, u.d.). 

2.1.4 Gemensamma beteenden - brister i de kognitiva förmågorna 

Även om personer med AST beter sig olika är forskarna överens om att de har vissa 

gemensamma beteenden i deras bristande förmågor. Nedan beskrivs dessa. 

Kognitiv förmåga innebär förmåga att minnas, dra slutsatser, använda språk, göra 

matematiska beräkningar, se relationer, upptäcka likheter och skillnader 

(Psykologiguiden 1, 2015). Enligt Autismforum och Autism & Asperger förbundet 

har personer med autismspektrumtillstånd svårigheter med vissa kognitiva förmågor 

som uppmärksamhet, imitation, symbolhantering, begreppsbildning och 

generalisering. Alla dessa förmågor ligger till grund för att ta in kunskap, då barn med 

autism har brister i några av de kognitiva förmågorna leder det till att 

inlärningsförmågan blir begränsad. Dessa kognitiva förmågor kan delas in i tre 

områden; mentalisering, central koherens och exekutiva funktioner. (Autism & 

Asperger förbundet 1, 2009; Autismforum, 2008) 

2.1.4.1 Bristande förmåga till mentalisering 

Mentalisering eller ”Theory of Mind” innebär förmågan att se sig själv utifrån och 

andra inifrån (Psykologiguiden 2, 2015). Personer med autism kan ha en bristande 

mentaliseringsförmåga och detta medför att de kan ha svårigheter med att förstå 

andras perspektiv och handlingar speciellt när dessa inte stämmer överens med deras 

eget synsätt. Grundpelaren i social interaktion är att ha förståelse för hur andra tänker 

och handlar.  (Autism & Asperger förbundet 1, 2009; Autismforum, 2008) 

Autismspektrumtillstånd 

Autism 

Aspergers syndrom 

Atypisk autism 

Desintegrativ störning 
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2.1.4.2 Bristande förmåga till central koherens 

När en människa ser hundra träd ser hon en skog, en förmåga att sätta ihop flera 

intryck till en helhet kan personer med AST enligt vissa studier ha begränsningar 

med. Detta medför att de inte ser en skog utan hundra träd.  (Autism & Asperger 

förbundet 1, 2009; Autismforum, 2008) 

Central koherens innebär samordning av intryck, tankar, känslor, minnen, kunskaper 

och motiv. Finns det störningar i förmågan till central koherens betyder det oförmåga 

att se samband och helheter. Även feltolkningar är lätta att göra då delar eller detaljer 

i helheten missas. (Psykologiguiden 3, 2015) Många forskare är överens om att 

personer med autism har bristande förmåga till central koherens vilket kan försvåra 

förmågan till kommunikation men även att se sammanhang när det handlar om 

människors beteende. Exempelvis kan personer med autism ha svårt att sätta ihop 

information som att rynkade ögonbryn och en höjd röst betyder att en person är arg 

eller att ett leende och avslappnat ansikte betyder att personen är glad. Detta gör att 

omgivningen blir osammanhängande och mycket svår att förstå för personer med 

AST. (Autism & Asperger förbundet 1, 2009; Autismforum, 2008) 

2.1.4.3 Bristande förmåga till exekutiva funktioner 

Många av vardagens handlingar går på rutin. Man behöver inte tänka för att äta och 

gå, utan det sker automatiskt. Handlingar som att cykla, simma och åka skidor är 

exempel på inövade handlingar. Handlingar sitter ofta så hårt i ”ryggmärgen” att de är 

svåra att glömma. Utsätts en individ för nya och okända problem hjälper det inte att 

använda inövade handlingar utan det krävs nya lösningar. När detta sker används 

exekutiva funktioner. Förmågan att planera, lösa problem, anpassa sig och hejda sina 

oönskade handlingar är de viktigaste exekutiva funktionerna. Att personer med autism 

ofta har brister i de exekutiva funktionerna gör att varje ny situation upplevs som unik 

och skild från tidigare erfarenheter.  (Autism & Asperger förbundet 1, 2009; 

Autismforum, 2008) 

Brister i mentalisering, central koherens och exekutiva funktioner är tre faktorer som 

kan förklara symptomen hos personer med autism. Dock kan ingen av dessa områden 

varken enskilt eller sammantaget förklara symptomen hos människor med autism på 

ett bra sätt. Men det är inom dessa tre huvudområden där det forskas vidare inom. 

(Autism & Asperger förbundet 1, 2009; Autismforum, 2008) 

2.2 Beteenden som påverkar utrymning 

Barn med autism är en målgrupp med särskilda behov med tanke på att de ofta har 

svårigheter med att agera rätt vid händelse av utrymning. Därför blir det viktigt att 

studera vad detta beteende beror på. 
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2.2.1 Vikten av rutiner 

De flesta barn med autism lever under strikta rutiner och ritualer och bryts dessa 

upplevs situationen ofta som väldigt stressande och ansträngande och kan leda till att 

de får ett raseriutbrott. Dessa raseriutbrott kan orsakas av väldigt små förändringar, 

som att ett föremål har flyttats från en plats till en annan. (Autism & Asperger 

förbundet 1, 2009) 

2.2.2 Reaktioner på ljud 

Barn som har en diagnos inom autismspektrumtillståndet kan ibland uppfattas som 

döva då de kan ignorera mycket höga ljud.  Ett exempel Lorna Wing nämner är att de 

kanske inte ens blinkar om någon tappar en hög med tallrikar bakom dem samtidigt 

som de reagerar omedelbart på ljudet från deras favoritreklamsnutt i TV eller prasslet 

från godispapper. De kan även fascineras av vissa ljud medan andra ljud kan uppfattas 

som oerhört störande. (Wing, 2012) 

Cohen påpekar att det är det höga ljudet som är det betydande problemet för barn med 

AST, ”[...] The most significant issue for children with autism is the loud noise.” 

(Cohen, 2012) 

Vilka ljud som upplevs som störande varierar från individ till individ. 

Ljudkänsligheten hos personer med AST kan minska ju äldre de blir och kan med 

åren försvinna helt. (Wing, 2012)  

2.2.3 Avsaknad av rädsla för verkliga faror 

Personer med autism upplever ofta en oro i de situationer som de inte förstår men 

samtidigt känner de sällan oro för verkliga faror och är ofta lugna i situationer där 

andra skulle ha blivit oroliga. (Wing, 2012) 

Barn inom autismspektrumtillståndet lär sig regler om hur de ska bete sig i olika 

situationer mekaniskt. Brister i de exekutiva funktionerna, se avsnitt 2.1.4.3 exekutiva 

funktioner, gör att de i en ny situation har svårt för att tillämpa det de lärt sig i en 

liknande situation. Det är därför viktigt att de lär sig hur man ska uppföra sig i till 

exempel trafiken, att man ska undvika eld, elektricitet och andra vanliga faror. Barn 

inom autismspektrumtillståndet förstår inte farligheten med att gå på kanten av ett 

taket eller hänga med hela kroppen utanför fönstret. Det har hänt att barn med 

autismspektrumtillståndet skadats eller omkommit på grund av avsaknad av rädsla för 

verkliga faror. (Wing, 2012) 
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Följande exempel beskriver hur två pojkar med autism reagerat vid en händelse av 

brand. 

A 12-year-boy died in a fire in his family’s mobile home in Bisbee, Arizona. 

The father said his family got out of the home, but the son appeared confused 

and ran back inside. His Body was found partially under his bed, in his 

bedroom (Washington, P. 2011.) In a similar incident, a 10-year-old boy ran 

back upstairs despite his mother’s attempts to get him out of the house. 

(Cohen, 2012) 

Cohen resonerar vidare att det är viktigt att personer med AST får livserfarenhet och 

behöver träna på hur de ska bete sig vid händelse av en utrymning.  

2.3 Tidigare studier kring beteende vid brandövningar 

I rapporten ”Children with Autism and Fire Drills and Fire Alarms” från 2012 

genomför Cohen enkätundersökningar där han undersöker problematiken kring 

utrymningslarm och utrymningsövningar för barn med autism. Både föräldrar till barn 

med AST och pedagoger med erfarenhet av att arbeta tillsammans med barnen samt 

brandmän medverkade. (Cohen, 2012) 

Nedan presenteras ett utdrag från denna undersökning samt vilka slutsatser Cohen 

kom fram till. 

2.3.1 Reaktioner på ljud och ljus 

En fråga som ställdes var hur barnen reagerar vid yttre påverkan från höga ljud och 

blinkade ljus. Det genomgående svaret var att alla barnen reagerar olika men att de 

vanligaste reaktionerna är att de blir rädda, uppspelta, oroliga samt håller för ögon och 

öron. Andra reaktioner som var relativt vanliga kunde vara från ingen reaktion alls till 

att barnet får panik, skriker och får ett sammanbrott. 

Frågan om hur de reagerar vid blinkade ljus resulterade i ett övervägande svar om att 

barnen blir fascinerade och fastnar vid ljuset.  

”Flashing lights do not appear to be an issue at all as far as scaring the child.” 

Angående frågan om utrymningslarmet skrämmer barnen resulterade det i ett 

övervägande ”ja” och på följdfrågan om vad det är som skrämmer barnen är det 

främst ljudet som ställer till problem men även det blinkade ljuset skrämmer en 

mindre del av barnen.  

2.3.2 Beteenden som kan skada dem själva och andra 

Resultatet på frågan om barnen utsätter sig själva för fara på grund av deras beteende 

när ett utrymningslarm aktiveras var varierande med ungefär en tredjedel på varje 

svarsalternativ, ja, nej eller vet inte. På följdfrågan om vilka reaktioner barnen 

uppvisade var svaren övervägande att de skadar sig själva fysiskt eller ”[…]kastar sig 

blint in i farliga situationer.” 
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Vid frågan om barnen utsätter andra barn för fara på grund av deras beteende när ett 

utrymningslarm aktiveras blev resultatet liknande fast med aningen flera nej än ja.  

På följdfrågan angående hur barnen utsätter andra för fara blev svaren övervägande 

att barnen blir fysiskt aggressiva, att de slår eller tar tag i de andra barnen. 

2.4 Statistik över antal barn med AST 

I Sverige finns inga centrala register över hur många personer som har fått en diagnos 

inom autismspektrumtillståndet.  

Christofer Gillberg, en ledande forskare inom området neuropsykiatriska tillstånd hos 

barn med autism, har i en bok om autism sammanställt en mängd olika 

befolkningsundersökningar som gjorts i Sverige under 1970- och 1980-talen i 

Göteborgs och Bohus län samt Malmö och Umeå. Då förkom autism hos 2-8,8/10 000 

nyfödda barn. Gillberg konstaterar även att andelen har ökat under de senaste åren på 

grund av en ökad förståelse och medvetenhet om tillståndet. (Gillberg, 1999) 

I ett regionalt vårdprogram som Stockholms läns landsting gav ut år 2010 framgår det 

att 0,97 % av Sveriges befolkning har någon form av AST. Detta påstående baseras på 

hur många med autismspektrumtillstånd som har sökt insatser inom Handikapp & 

Habiliteringen under år 2007 samt att siffran stämmer överrens med epidemiologiska 

studier som gjorts i Nordamerika och Europa som visat en prevalens av AST på 1 %. 

(Axén, M., Brar, A., Huslid, E., Viviann, N., Nylander, L., & Walch, M., 2010)  

Enligt statistik från Center for Disease Control (2012, refererad i Autism research 

institute, 2012) hade 1 av 88 barn någon form av AST i USA 2012.  

Noterbart är att statistiken ovan baseras på personer som fått en diagnos inom 

autismspektrumtillståndet där ingen av källorna tar hänsyn till mörkertalet. Det finns 

även en stor osäkerhet i bedömningarna då kunskapen och medvetenhet om tillståndet 

ökar med åren. 

Enligt Statistiska Centralbyrån fanns det drygt 1,9 miljoner barn från 0 till 17 år som 

var folkbokförda i Sverige i slutet på år 2012. Enligt en prognos förväntas andelen 

barn öka till 2,4 miljoner till år 2060. (Statistiska centralbyrån, 2013) Om man räknar 

med statistiken från USA år 2012, 1 av 88, innebär det att det då fanns ca 21 600 barn 

med en diagnos inom autismspektrumtillståndet i Sverige och att detta tal förväntas 

öka till 27 300 år 2060. 

År 2013 föddes 113 600 barn i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2014). Det innebär 

att det med samma beräkning som i stycket ovan år 2013 föddes uppskattningsvis 1 

300 barn som senare kommer att få en diagnos inom AST.  
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2.5 Tillämpbara lagrum 

I Sverige beslutar riksdagen om lagar och regeringen om förordningar. Utöver dessa 

utfärdar även angivna bemyndigade statliga myndigheter, till exempel Boverket och 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, föreskrifter för lagens tillämpningar.  

Under dessa finns allmänna råd vars syfte är att förtydliga innebörden i en författning 

och att ge generella rekommendationer om deras tillämpning. Till sist finns det även 

handböcker vars syfte är att ge idéer, inspirera och guida. (Hermelin, Schnell, & 

Dryselius, 2004)  

Förhållandet mellan dessa kan beskrivas utifrån triangeln i figur 2 där även exempel 

på relevanta författningar och rekommendationer för denna studie anges. 

 

Figur 2. Hierarki över lagar och rekommendationer med exempel som berörs av studien. 

 

I triangeln i figur 2 är de tre översta tvingade medan de två understa är 

rekommendationer (Hermelin, Schnell, & Dryselius, 2004). 

2.5.1 Lag- Lagen om skydd mot olyckor  

Lagen om skydd mot olyckor, LSO, är en lag som i stora drag handlar om den 

enskildes, kommunens och statens ansvar och skyldigheter att vidta åtgärder för att 

förebygga och begränsa konsekvenser till följd av olyckor. Med den enskilde menas 

både fysiska och juridiska personer. Med fysiska personer menas enskilda människor. 

En juridisk person är ägaren och/eller nyttjanderättshavaren till en byggnad eller 

verksamhetsutövaren och kan till exempel bestå av staten, en kommun, ett bolag eller 

en stiftelse. (Hermelin, Schnell, & Dryselius, 2004) 

•Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
•Arbetsmiljölagen (1977:1160)Lag

Riksdagen

Förordningar
Regeringen

•Boverkets byggregler "kap.5 
Brandskydd"
•Arbetsmiljöverket "AFS 2009:02-

Arbetsplatsens utformning"

Föreskrifter
Myndigheter

•Statens räddningsverk 
"Allmänna råd och 
kommentarer om systematiskt 
brandskyddsarbete"

Allmänna råd
Myndigheter

•Håkan Frantzich "Tid för 
utrymning vid brand" 

Handböcker
Konsulter, universitet och andra 

organisationer
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Under kapitel 1 i LSO (SFS 2003:778, 2003) finner man de inledande 

bestämmelserna under 1 §. 

1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda 

människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de 

lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Ett exempel på när en utrymning anses vara tillfredställande är enligt boverkets 

byggregler om samtliga personer med tillräcklig säkerhet hinner utrymma innan de 

utsätts för de kritiska förhållandena. Detta beskrivs mer under avsnitt 2.5.3 

Föreskrifter – Boverkets byggregler, BBR21. 

I kapitel 2 i LSO (SFS 2003:778, 2003) regleras den enskildes skyldigheter och i 2 

§ beskrivs ägarens eller nyttjanderättshavarens av byggnader eller andra 

anläggningars skyldigheter gällande förebyggande åtgärder vid brand.  

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra 

anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av 

brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt 

vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra 

eller begränsa skador till följd av brand. 

2.5.2 Allmänna råd – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gett ut en rapport om 

allmänna råd och kommentarer som behandlar systematiskt brandskyddsarbete 

(SRVFS 2004:3, 2004). I den redogörs att de krav som beskrivs i LSO kapitel 2, 2 

§ uppfylls genom att införa åtgärder som kan vara av teknisk eller organisatorisk 

karaktär. ”[…]Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande av utrustning för 

brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara utbildning och 

information.”  

Det systematiska brandskyddsarbetet bör bedrivas såväl med avseende på 

förebyggande åtgärder som på de åtgärder som planeras ske i händelse av en inträffad 

brand. 

De byggnadstekniska åtgärderna består exempelvis av brand- och utrymningslarmets 

utformning och funktion medan de organisatoriska aspekterna exempelvis berör 

ansvarsfördelning, utbildning, information, övningar, instruktioner och rutiner kring 

utrymning.  
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2.5.3 Föreskrifter – Boverkets byggregler, BBR 21 

Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på byggnadens fysiska utformning, till 

exempel utrymningslarmet, och finns författade i boverkets författningssamling, BFS.  

Under kapitel 5:3:1 i boverkets författningssamling (BFS 2014:3, 2014) beskrivs 

möjligheterna till utrymning vid brand. 

Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande 

utrymning vid brand. Med tillfredsställande utrymning avses att 

personer som utrymmer, med tillräcklig säkerhet, inte utsätts för 

nedfallande byggnadsdelar, hög temperatur, hög värmestrålning, giftiga 

brandgaser eller dålig sikt som hindrar utrymning till en säker plats.  

Under kapitel 5:2512 i boverkets författningssamling (BFS 2014:3, 2014) beskrivs 

utrymningslarmets utformning. 

Utrymningslarm ska installeras när detta är en förutsättning för 

brandskyddets utformning. Utrymningslarmet ska utformas efter behovet 

av information så att personer som vistas i byggnaden kan nås av 

information om lämpliga åtgärder vid utrymning.  

Utrymningslarmet bör utformats efter behovet av information till exempel avseende 

när talat meddelande eller enklare signal ska användas. (BFS 2014:3, 2014) 

2.5.4 Arbetsmiljölagen, Skollagen och Arbetsmiljöföreskriften 

Arbetsmiljölagen, AML, är en lag som reglerar arbetsgivarens och andra 

skyddsansvarigas skyldigheter om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

(Arbetsmiljöverket, 1, u.å.) 

Arbetstagaren är de anställda, alltså personalen. Som arbetstagare räknas även elever 

in. (Arbetsmiljöverket, 2, u.å.) 

Enligt skollagen (SFS 2010:800, 2010) definieras en elev som den som deltar i 

utbildning med undantag för barn i förskola.  

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsplatsens utformning § 75 ska det på 

arbetsplatser finnas sådana möjligheter till utrymning som är beroende av 

byggnadens, lokalens, arbetsplatsens och verksamhetens karaktär. (AFS 2009:02, 

2009) 

Under § 83 framgår det att det i byggnader och andra anläggningar med arbetsplatser 

och arbetslokaler ska finnas detektorer och larmanordningar om brand eller annan 

olycka kan uppstå. 

Enligt § 84 ska larmanordningen avge signaler som kan uppfattas av alla som berörs 

av faran.   
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Enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer är det av stor vikt att alla vet vad de ska 

göra i händelse av brand eller annan fara som leder till att man behöver utrymma 

arbetsplatsen. Den kunskapen erhålls bäst genom regelbundna utrymningsövningar. 

Syftet med utrymningsövningar är bland annat att ge verksamheten möjlighet att testa 

och revidera sin utrymningsstrategi. Tidsintervallen mellan övningarna skall anpassas 

efter behovet på arbetsplatsen och bestäms av arbetsgivaren tillsammans med 

arbetstagarna. Utrymningsövningarna kan ersättas med information om den ger 

likvärdiga kunskaper och då är det särskilt viktigt att den anpassas efter allas behov. 

(Arbetsmiljöverket, 3, u.å.) 

2.6 Handböcker - Utrymningsmodellen 

I rapporten Tid för utrymning vid brand (Frantzich, 2001) och under kapitel 14 i 

Brandskyddshandboken (Frantzich, 2012) beskriver Frantzich faktorer som påverkar 

utrymning och en utrymningsmodell vars syfte är att beskriva utrymningsförloppet på 

ett enkelt sätt. Modellen delar upp utrymningsförloppet i tre delar: varseblivningstid, 

förberedelsetid och förflyttningstid. Faktorer som påverkar möjligheten till utrymning 

delar Frantzich in i tre kategorier; personberoende, byggnadsberoende och 

brandberoende.  

Enligt Frantzich ska brandskyddet dimensioneras så att alla personer i lokalen ska 

hinna utrymma säkert. Att utrymma säkert innebär att alla personer som vistats i 

lokalen ska hinna försätta sig i säkerhet innan de utsätts för kritiska förhållanden.  

Med kritiska förhållanden menas en nivå på exponering av temperatur, 

värmestrålning, brandgasskiktets nivå över golvet och toxiska nivåer av komponenter 

som inte får överskridas. 

Förenklat beskriver Frantzich att utrymningstiden inte får överskrida den tillgängliga 

tiden enligt följande samband. 

𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 > 𝑡𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 

Den tillgängliga tiden är den tiden från det att branden startar tills att de kritiska 

förhållandena överskrids. Denna tid är inte helt enkel att bestämma då de kritiska 

förhållandena överskrids vid olika tidpunkter på olika platser i byggnaden. 

Utrymningstiden är den tid från det att branden uppstår tills att alla personer som 

vistas i byggnaden satt sig i säkerhet. Den totala utrymningstiden är summan av de tre 

komponenterna som Frantzich delat upp utrymningsförloppet i alltså 

varseblivningstid, förberedelsetid och förflyttningstid. 

2.6.1 Varseblivningstid 

Varseblivningstiden är den tid det tar från att branden startat tills personen i fråga 

upptäcker att något inte stämmer. Det vill säga tills att personen ser rök, flammor eller 

informeras på annat sätt att det brinner och att man kan komma att behöva utrymma 

lokalen. Ett automatiskt brandlarm är ett exempel på hur branden kan detekteras utan 

att personen i fråga själv ser branden. 
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2.6.2 Förberedelsetid 

Nästa tidssteg utgörs av förberedelsetiden, även kallat reaktions och beslutstid. Under 

denna tid ska personen ifråga förstå att det brinner, lyssna på utrymningslarm, hjälpa 

andra att utrymma, bekämpa branden, förbereda sig inför förflyttning mot en 

utrymningsväg med mera. Människors beteende påverkar till största delen denna tid 

vilket även gör att denna tid är svårast att kvantifiera. Förberedelsetiden måste alltså 

bedömas utifrån kunskap och erfarenheter om hur människor beter sig vid händelse av 

brand.  

2.6.3 Förflyttningstid 

Det sista tidssteget utgörs av förflyttningstiden vilken omfattar den tiden det tar för 

personen i fråga att ta sig till en säker plats. En säker plats kan vara en utrymningsväg 

eller ute i det fria. Denna tid beror på en mängd olika faktorer, till exempel hur många 

personer som finns i lokalen, hur personerna är fördelade i lokalen, deras hjälpbehov, 

förmågan att kunna förflytta sig själv, roller och ansvar hos personal, 

utrymningsskyltar, belysningsnivå, dörröppningars bredd med mera.  

Att notera är att utrymningssekvensen inte alltid antar den beskrivna ordningen utan i 

verkligheten överlappar de olika sekvenserna varandra.  

Dessa tre olika komponenter i utrymningsprocessen bildar tillsammans den totala 

utrymningstiden och dessa påverkas av en mängd olika faktorer som Frantzich delar 

in i tre kategorier: personberoende, byggnadsberoende och brandberoende.  

2.6.4 Personberoende 

För att en snabb utrymning ska kunna ske är personernas beteenden avgörande, det 

vill säga personberoende. Med ökad kunskap om hur personerna i aktuell verksamhet 

beter sig kan förutsättningar anpassas och därmed minska utrymningstiden.(Frantzich, 

2012) 

Enligt Frantzich grundar sig människors beteende i samband med utrymning i två 

välkända teorier, beteendesekvenser och anknytningsteorier. Den förstnämnda teorin 

beskriver att människan genomgår tre steg i sitt beslutsfattande i händelse av 

utrymning. De tre stegen är att tolka situationen, förbereda sig och agera. Dessa steg 

kan upprepas flera gånger under utrymningsförloppet. Anknytningsteorin baseras på 

att människor föredrar det välkända före det okända.  

Begränsade kunskaper om bränder i kombination med den lilla och tvetydiga 

information som ges i inledningsskedet av en utrymning leder till fördröjningar i hur 

snabbt personer tar beslut och agerar. Försvåras inhämtningen av information kan 

beteenden förändras och därmed fördröja utrymningen. (Proulx, 2001) 

För att undvika oro och osäkerhet är det därför viktigt att förmedla information 

angående vad som hänt och vad personerna förväntas göra (Proulx och Sime, 1991, 

refererad i Frantzich, 2012).  
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2.6.5 Byggnadsberoende  

Med byggnadsberoende menar Frantzich att faktorer som byggnadens orienterbarhet, 

utformning av vägledande markeringar, belysning och utrymningsvägar samt närvaro 

av utrymningslarm påverkar utrymningstiden. Ett larm kan förbättra 

utrymningsmöjligheterna genom att minska osäkerheten samtidigt som den kan ge 

information till den som utrymmer. Det är därför viktigt att larmen är tillräckligt 

informativa för den aktuella lokalen och dess besökare.  

2.6.6 Brandberoende 

Den mängd brandgas och värme som produceras av branden kan påverka hur snabbt 

personen i fråga upptäcker branden. Om det inte finns något automatiskt system för 

att upptäcka bränder kommer branden att upptäckas först när personen i fråga nås av 

värmen och röken. 

2.7 Olika typer av utrymningslarm 

Med utrymningslarm menas en larmanordning som ger ifrån sig en signal som kan 

uppfattas av personer inom en byggnad när utrymning ska ske (Frantzich, 2012). 

Nedan presenteras de typer av utrymningslarm som berörs av denna studie. 

2.7.1 Akustiskt larm 

Akustiskt larm är den mest traditionella typen av utrymningslarm där en elektrisk 

larmklocka eller siren ger ifrån sig en enklare signal, ofta ett monotont tjutande ljud. 

Denna typ av larm förutsätter att personer som vistas i lokalen förstår innebörden av 

signalen. Problem som kan uppstå med denna typ av signal är att den kan förväxlas 

med andra typer av larmsignaler. (Frantzich, 2012) 

2.7.2 Talat meddelande 

Ett talat meddelande kan utgöra en form av utrymningslarm och kan till exempel 

byggas upp med en inledande signal följt av ett talat meddelande på svenska, den 

inledande signalen igen och sedan kommer meddelandet på engelska varpå 

proceduren upprepas. Meddelandet ska anpassas till den aktuella verksamheten. (BFS 

2014:3, 2014) Fördelarna med denna typ av larm är att den kan ge information om 

vad som hänt och vad personerna i byggnaden förväntas göra vilket minskar 

osäkerheten och därmed troligtvis gör att utrymningstiden blir kortare. Nackdelarna 

med ett talat meddelande är osäkerhet om vilket språk som ska användas då alla 

eventuellt inte förstår svenska eller engelska samt att det i bullriga miljöer kan vara 

svårt att uppfatta meddelandet. (Frantzich, 2012) 

2.7.3 Optiskt larm  

Kompletterande larmdon kan tillämpas då man vill förstärka signalen och kan bestå 

av ett blinkade ljus, ett så kallat optiskt larm. Den typen av larmdon kan nyttjas i 

utrymmen där personer med hörselnedsättning vistas. (BFS 2014:3, 2014) 
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2.7.4 Tyst larm 

Ett tyst larm innebär att endast personalen initieras om situationen. Denna typ av larm 

kan med fördel användas i byggnader där det vistas många personer som behöver 

hjälp vid utrymning. (Frantzich, 2012) 

2.8 Desensibiliserings träning 

Desensibilisering är en beteendeterapeutisk metod för behandling av obefogad ångest, 

oro och rädsla för olika situationer, händelser eller saker. Genom att man försiktigt 

och kontrollerat utsätter personen i fråga för sina rädslor stegvis, från i mindre till i 

större omfattning, försöker man skapa positiva erfarenheter och därmed minska 

rädslan, oron och ångesten. Träningen kan ske genom att personen, i ett mentalt och 

fysiskt tillstånd som är oförenligt med ångest och oro, föreställer sig 

saken/situationen/händelsen eller direkt exponeras för den. (Nationalencyklopedin, 

u.å.) 

Temple Grandin, en amerikansk forskare inom autismfrågor, skriver till exempel att 

man kan linda in utrymningslarmet i en handduk och låta barnet leka med det. Efter 

en tid kommer barnet då att tolerera ljudet även utan handduken. Ett annat tips hon 

ger är att spela in ljudet och tillåta barnet ha kontroll över ljudet, att kunna sätta på 

och stänga av det hur den vill. Hon understryker vikten av att barnet har kontroll. 

(Grandin, u.å.) 

I rapporten ”Children with Autism and Fire Alarm Sound Desensitization 

Training(FASDT)”genomför Cohen försök för att undersöka ifall desensibiliserings 

träning hjälper barn med autism att reagera rätt vid utrymningsövningar. 

Utbildningsmetoden kräver individanpassning och att de genomförs av kvalificerade 

speciallärare eller andra pedagogiska specialister. (Cohen, u.å.)  

I stora drag bestod träningen av filmer om utrymningsövningar, visuella berättelser 

om hur man ska bete sig, diskussioner kring hur barnen själva reagerar och känner 

samt att de fick möjlighet att titta, känna, sätta på och stänga av ett larmdon under 

kontrollerade omständigheter.   

Efter träningen konstaterade pedagogerna genom en enkätundersökning att deras 

elever var mycket lugnare och samarbetsvilliga efter andra eller tredje övningen. De 

påvisade även att nivån av rädsla hade minskat drastiskt hos eleverna från den första 

till tredje övningen. 

Cohen berättare även om en förälder som hade en son som medverkat i försöket. 

Under ett utvecklingssamtal i skolan berättade föräldern om en händelse hemma hos 

dem. Sonen satt i köket medan hans mamma lagade mat och så plötsligt aktiverades 

brandlarmet. Sonen som tidigare varit väldigt känslig mot ljudet från brandlarmet såg 

sig om kring, reste sig upp och medan han gick mot dörren sa han ”[…]Everyone line 

up.” 
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Cohen rekommenderar att alla förskolor och förskoleklasser använder denna typ av 

träning, både klasser som endast består av barn med autism och blandade klasser då 

träningen även hjälper barn utan någon form av AST att reagera rätt vid 

utrymningsövningar.  

Någon motsvarande svensk forskning finns inte att tillgå men systematisk 

desensibilisering används aktivt inom sjukvården i Sverige mot olika fobier som till 

exempel tandvårdsfobi (Nationalencyklopedin, u.å.).  
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3 Metod 
För att kunna besvara frågeställningarna valdes det att genomföra intervjuer. 

3.1 Respondenter 

Verksamheterna där intervjuerna genomfördes benämns i rapporten som skola A, B 

och C. Totalt var det fyra respondenter som intervjuades. 

 

Skola A omfattar en förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. 

Respondenten för denna verksamhet var en manlig biträdande rektor med 13 år av 

arbetslivserfarenhet av barn med AST. 

Skola B är en förskola. Respondenten var en kvinnlig specialpedagog som har 15 år 

av arbetslivserfarenhet av barn med AST. 

Skola C utgöras av en förskola och grundskola. Två kvinnliga samordnare 

intervjuades under en gemensam intervju. Samordnare 1 har 10 år och Samordnare 2 

har 25 år av arbetslivserfarenhet av barn med AST. 

3.2 Material 

De material som användes vid intervjuerna var ett intervjuunderlag och en 

intervjuguide, dessa är bifogade under kapitel 7 Bilagor. En diktafon, Olympus VN-

8500PC, användes under samtliga intervjuer för att dokumentera och säkerhetsställa 

det som yttrades under intervjuerna. Diktafonen användes sedan för att kunna lyssna 

på intervjuerna flera gånger under sammanställningen. 

3.3 Procedur 

För att kunna kartlägga utrymningssvårigheterna valdes det att genomföra 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. 

Vid urvalet ställdes vissa kriterier på verksamheten och respondenten. Kriterierna var 

att verksamheten skulle innefatta en förskola eller grundskola där det vistas barn med 

autismspeltrumtillstånd samt att respondenten har erfarenhet av att jobba tillsammans 

med dessa barn. Ett bekvämlighetsurval gjordes utifrån tiotal potentiella verksamheter 

vilket resulterade i fyra respondenter på tre verksamheter. Till dessa skickades en 

intervjuguide. 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats. Samtliga grundskolor och 

förskolor låg i Stockholms län. Under intervjuerna användes öppna frågor där 

respondenterna uppmuntrades att svara fritt på frågorna.  
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4 Resultat  
Både före och under samtliga intervjuer upplevdes respondenterna som väldigt 

hjälpsamma och måna om barnens bästa.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

4.1.1 Skola A - Biträdande rektor 

Skola A är en friskola som består av en förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 

ett fritidshem. Skolan har begränsning i mottagandet vilket betyder att de endast tar 

emot elever med en autism diagnos. Eleverna är uppdelade i fyra klasser med åldrarna 

sex till elva år. Det går för tillfället 26 elever på skolan och det arbetar cirka en 

personal på två elever.  

På skola A arbetar man efter en pedagogik som går ut på att tydliggöra med bilder. 

Pedagogiken används till att beskriva hur dagen kommer att se ut, vad man ska göra, 

med vem ska vara och hur länge. Denna pedagogik används även som förberedande 

inför till exempel utrymningsövningar, där det förklaras vad som kommer att hända, 

hur det kommer att låta och vad de ska göra. Utrymningsövningarna genomförs en till 

två gånger om året tillsammans med både personal och elever. De har nyligen bytt 

från ett akustiskt larm till ett talat meddelande i kombination av ett optiskt larm.  

4.1.2 Skola B- Specialpedagog  

Förskola B utgöras av en förskola med 15 barn, varav två av dem har autism. De barn 

som vistats på förskolan är mellan ett och fem år där barnen med autism är 

inkluderade i den vanliga förskolan. De barnen med AST har alltid en personal till 

hjälp vid sin sida. Förskolan har ett akustiskt utrymningslarm. När 

utrymningsövningar genomförs sker detta endast med personalen. 

”Anledningen till att man inte tränar med barnen här är för att en del blir väldigt, 

väldigt rädda.” (Specialpedagog, skola B) 

4.1.3 Skola C- Två Samordnare  

Skola C är en verksamhet endast för barn inom autismspeltrumtillståndet. I 

byggnaden finns det en förskoleverksamhet och en grundskoleverksamhet. På 

förskolan finns det två avdelningar, en med inriktning mot autismspektrumet och en 

med inriktning på tal och språk. På avdelningen med inriktning på autismspektrumet 

arbetar en pedagog per barn. På förskolan går barn mellan tre till fem år medan det i 

grundskolan går elever mellan sex till åtta år. Skolan har precis bytt sitt 

utrymningslarm till ett talat meddelande. De genomför utrymningsövningar en gång 

per termin där endast personalen deltar på grund av att baren blir så rädda och 

personalen inte vill inte utsätta barnen för det. 
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4.2 Problematik vid utrymning 

4.2.1 Beteenden vid utrymning 

Biträdande rektor på skola A och samordnare 1 på skola C har båda erfarenheter av 

utrymning tillsammans med barn med AST. Nedan presenteras deras upplevelser. 

De erfarenheter som biträdande rektor på skola A upplevt vid utrymningsövningar är 

att vissa elever upplever en hög ångest när de vet att en övning är inplanerad. Han 

berättade även att eleverna kan ha svårt att förstå att de måste gå ut vid en 

utrymningsövning. Varför måste jag gå ut när det inte brinner på riktigt? Varför måste 

man stå ute på skolgården utan jacka? Detta är frågor som kan förekomma hos 

eleverna, det är svårt för dem att förstå varför det är viktigt med utrymningsövningar. 

En annan faktor är stressen som uppstår när larmet går.  

”Stressen har gjort att somliga inte blir kontaktbara, vissa sitter kvar och vägrar att gå 

ut.” (Biträdande rektor, skola A) 

Andra beteenden som eleverna på skola A visat är att de har sprungit iväg, blivit arga, 

ledsna och oroliga.  Även om vissa av barnen med AST regerar på dessa sätt vid en 

utrymning så finns det även de som gör precis som de ska vid en övning, utrymmer 

bygganden lugnt och försiktigt utan att bli stressade eller oroliga över situationen. 

Flera gånger under intervjun påpekade den biträdande rektorn vikten i att förstå att 

alla barnen är olika individer som reagerar väldigt olika i olika situationer. 

Samordnare 1 på skola C berättade om en utrymningsövning som skedde på en annan 

grundskola där barnen med AST var inkluderade med de andra barnen. Utrymningen 

upplevdes som obehaglig, det var kaotiskt, barnen med AST blev jätteoroliga och 

förstod inte alls vad som hände.  

”Det var ett sådant gammalt larm som tjöt. Barnen blev jätteoroliga och förstod inte 

alls vad som hände när vi sa att det var en brandövning.” (Samordnare 1, skola C) 

Samordnare 2 på skola C och specialpedagogen på skola B hade inte varit med vid 

utrymning tillsammans med barn med AST tidigare men eftersom de dagligen jobbar 

med dessa barn kunde de sätta sig in i situationen och ange några förväntade 

reaktioner på hur barnen skulle kunna reagera.  

Exempelvis kunde de tänka sig att de skulle bli stressade och rädda, inte lyssna på 

personalen eller springa och gömma sig. Den förväntade uppfattningen är även att 

barnen förmodligen skulle reagera på ljudet genom att hålla för öronen, skrika, gråta 

och bli rädda. Båda samordnarna på skola C sa att om barn med AST skulle utsättas 

för en utrymning som de upplever obehaglig kan det ge konsekvenser i flera dagar 

eller till och med veckor efter övningen då en del av barnen inte skulle bli sig själva 

under denna tid. Det fanns även oro för att några barn skulle vägra att gå in i 

byggnaden igen.  



20 

 

4.2.2 Reaktioner på ljud 

Under intervjuerna ställdes även frågor om utrymningslarmets funktion med tanke på 

hur ljud och ljus påverkar barnen vid en utrymning. Alla respondenter upplevde att 

det är volymen och typ av signal som är det största problemet med utrymningslarmet. 

På frågan om en högre eller lägre signal skulle underlätta vid utrymning stämde all in 

med att en lägre volym skulle underlätta situationen för barnen. 

”Ljudet skulle man kunna ha lägre, varför måste det liksom vara ett så skärande ljud?” 

(Specialpedagogen, skola B)  

”Problemet är ju inte att de inte hör signalen utan snarare att ljudet är för högt.” 

(Biträdande rektor, skola A) 

Respondenten på skola A har erfarenhet från två olika skolor, från den skolan som 

han jobbar på idag där de har ett talat meddelande i kombination med optiskt larm 

samt en annan skola där de har ett akustiskt larm. Han upplevde att volymen på det 

talade meddelande inte är lika högt som på det akustiska larmet samt att det är en stor 

fördel att man får instruktioner via det talade meddelandet.  

4.2.3 Reaktioner på ljus 

Samtliga respondenter ansåg att det finns en risk att barn med AST kan fascineras av 

ljuset och fastna med blicken samt att barn med epilepsi skulle kunna få ett anfall som 

följd av det blinkande ljuset. Samordnare 2 på skola C sa att hon även trodde att 

barnen inte skulle förstå vad det blinkande ljuset innebär eftersom de aldrig tränar 

med det. 

”Jag tror att det skulle vara svårare att få ut barnen, jag tror de fastnar i det.” 

(Samordnare 2, skola C) 

Skola A har ett optiskt larm och den biträdande rektorn berättade att barnen på deras 

skola inte hade påverkats av det optiska larmet vid utrymningsövningarna. 

4.2.4 Reaktioner på estetisk utformning 

Under intervjuerna handlade några av frågorna om utrymningslarmets utformning 

med tanke på hur färg och form påverkar barnen vid en utrymning. Alla respondenter 

var överens om att detta inte var något problem som de upplevt på sina verksamheter. 

4.2.5 Vikten av rutiner 

Biträdande rektor på skola A ansåg att känsligheten för att bryta rutiner kan vara det 

svåraste för eleverna vid händelse av utrymning. Han sa att deras elever har väldigt 

svårt för förändringar, de kommer till skolan och vet exakt vem de ska träffa, vad de 

ska göra och hur länge de ska göra det. När det helt plötsligt bryts blir det väldigt 

svårt för barnen. 

 

”Det är få saker som stör eleverna så mycket som förändringar. Vi får ju förbereda 

eleverna för små förändringar som att byta sal.” (Biträdande rektor, skola A) 
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4.3 Olika typer av larm 

4.3.1 Akustiskt larm 

Alla tre skolor ansåg att ljudet från ett akustiskt larm påverkar barnen på ett negativt 

sätt.  

”Det skrämmer både personal och barn.” (Samordnare 1, skola C ) 

Biträdande rektor på skola A har erfarenhet från en annan skola där de i dagsläget har 

akustiskt larm. Han jämförde detta med det talade meddelande som de har i 

verksamheten där han arbetar idag och upplevde att det är mer kaotiskt när de hade 

utrymningsövningar på den andra skolan. 

4.3.2 Talat meddelande 

På skola A och C som har talat meddelande hade respondenterna uppfattningen om att 

det larmet lämpar sig bra för deras verksamheter. På skola B där de inte har ett talat 

meddelande ansågs det att denna typ av larm skulle gynna utrymningen, både för barn 

med AST och andra barn.  

”Det skulle inte skrämma barnen på samma sätt som ett sådant där annat larm gör.” 

(Specialpedagog, skola B) 

Samordnare 1 på skola C ansåg även att ett talat meddelandet medför att personalen 

blir mycket lugnare vilket hon sa kunde medföra att barnen också skulle känna sig 

lugnare.  

4.3.3 Optiskt larm 

Den gemensamma uppfattningen av att ha ett optiskt larm var att det inte skulle 

fungera så bra för barn som har AST på grund av att det finns en risk att de kan 

fascineras av ljuset och fastna med blicken. Dessutom kan barn med epilepsi få ett 

anfall som följd av det blinkande ljuset. Skola A har ett optiskt larm och det har inte 

framkallat några problem vid utrymningsövningarna. 

4.3.4 Tyst larm 

Ingen av respondenterna hade någon tidigare erfarenhet av ett tyst larm. Nedan följer 

några reflektioner över hur de trodde det skulle fungera i deras verksamheter.  

Biträdande rektor på skola A trodde inte att det skulle fungera med ett tyst larm då det 

medför att personalen efter larmmottagning skulle bli tvungna att förklara för eleverna 

att de måste utrymma. Han ansåg att det kan bli svårt att övertyga barnen om att de 

måste utrymma. Barnen skulle antagligen ha svårt att förstå varför de måste utrymma 

när de varken ser elden eller hör utrymningssignalen, som många av eleverna kopplar 

till att de ska utrymma. Detta skulle bli mycket tidskrävande. 

“Hörs det eller syns det inte så finns det inte.” ( Biträdande rektor, skola A) 
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De andra respondenterna trodde att det kanske skulle kunna underlätta med ett tyst 

larm men ser vissa problem. Exempelvis menar de att det skulle ta längre tid att 

utrymma då de först måste försöka förklara för alla att det har inträffat något och att 

de måste utrymma lokalen. Det fanns även en viss oro och osäkerhet bland personalen 

att de inte skulle höra ljudet från mottagaren eller att tekniken på något sätt inte skulle 

fungera.  

4.4 Genomförda åtgärder och reflektioner 

4.4.1 Utrymningsövningar 

De åtgärder som skola A har genomfört för att underlätta utrymningen är bland annat 

att de har planerade utrymningsövningar med både personal och elever som sker vid 

en lugn tidpunkt. Biträdande rektorn underströk vikten i att förbereda barnen då det 

annars kan bli kaos. 

”Tydlighet och förberedelser innan är viktiga! ” (Biträdande rektor, skola A) 

Ett förslag som biträdande rektor på skola A hade var att börja med en förberedd 

övning vid en lugn tidpunkt på dagen. För att sedan vid ett annat tillfälle trappa upp 

utrymningsövningen från förberett till oförberett, kanske på en fredags eftermiddag då 

alla barn är mer utspridda och har olika aktiviteter.  

På skola A genomförs därtill en riskbedömning för varje elev för att kunna förutse 

beteenden, ifall de är en risk för sig själva eller andra. Personalen är även införstådd 

med hur olika individer förväntas reagera. En annan åtgärd som genomförts är att 

några av barnen tar på sig hörselkåpor för att dämpa ljudet från utrymningslarmet. 

På skola B genomförs utrymningsövningar med personalen där de under övningarna 

diskuterar hur de kan utrymma på bästa sätt. De har efteråt försökt att åtgärda det som 

de tyckt varit jobbigt under övningarna. Tydlighet med vem som gör vad och samla in 

alla barnen snabbt är två viktiga punkter enligt specialpedagogen på skola B. 

”Det är en situation som man skulle öva på mycket mera men som man inte gör för att 

det är så känsligt för dem.” (Samordnare 1, skola C)   

Skola B hade nyligen haft besök av personal från en norsk skola där de bland annat 

diskuterat utrymningsrutiner och utrymningsövningar. 

 

”I Norge så tar man hand om de barn som blir rädda, tränar dem extra mycket och det 

tycker jag nog är ganska förnuftigt. Kanske är något som vi ska fundera på att göra 

här istället.” (Specialpedagog, skola B) 
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På skola C genomförs utrymningsövningar med personalen där de har tydliga 

instruktioner och ansvarsområden. Efter varje övning genomförs en utvärdering. Hur 

barnen förväntas bete sig under en eventuell utrymning har inte analyserats, däremot 

görs utredningar kring hur de mår och beter sig i vanliga fall. 

Samtliga respondenter tyckte att det var viktigt med förberedelser, tydlighet och 

övningar för att skapa bättre förutsättningar för barnen vid utrymning. 

4.4.2 Ljud- och larmanpassning 

Sammanfattningsvis tyckte alla respondenter att fokus för åtgärder bör ligga på ljudets 

volym och typ av signal. En lägre volym samt att aktivt välja signal som lämpar sig 

för deras verksamhet var åtgärder som tros kunna underlätta situationer med 

utrymningar.  

Respondenterna på skola A och C upplevde att ett talat meddelande är ett bättre larm 

jämfört med ett akustiskt larm. 

4.4.3 Övriga åtgärder 

Ett annat förslag på åtgärd var enligt samordnare 2 på skola C att visa tydliga bilder 

på hur man ska agera och bete sig vid en utrymning. Detta eftersom barn med AST 

ofta är väldigt visuella.  

”En bild med eld och spring ut eller något liknade kanske skulle vara till hjälp.” 

(Samordnare 2, skola C)  
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5 Diskussion 

5.1 Problematik  

Syftet med studien var att kartlägga vilka problem som förekommer i 

skolverksamheter för barn med autismspektrumtillstånd vid händelse av utrymning. 

Utifrån intervjuerna och den teoretiska referensramen fann vi följande problem; 

ljudkänsligheten, känsligheten för att bryta en rutin, bristande förståelse kring 

utrymning och en avsaknad av rädsla för verkliga faror.  

Intervjuerna och tidigare studier påvisar ingen problematik kopplat till 

utrymningslarmets utformning. Det betyder dock inte att detta problem inte kan 

förekomma på andra verksamheter hos andra individer. 

5.1.1 Ljudkänsligheten 

Utifrån den teoretiska referensramen och resultatet från intervjuerna är det ett faktum 

att ljudkänsligheten hos barnen orsakar problem vid utrymning. Att respondenterna 

upplever ljudkänsligheten hos barnen som ett problem är inte så konstigt. Det finns 

flera exempel både från respondenterna och tidigare studier som påvisar att barn med 

AST håller för öronen, bli hysteriska och rädda för höga ljud. Dessa reaktioner anses 

påverka barnens beslutsförmåga och förståelse för situationen samt att det blir svårare 

att kommunicera med barnen vilket i sin tur påverkar utrymningstiden. 

Ljudkänsligheten är det problem som tydligast är kopplat till utrymningslarmets 

funktion på grund av det höga ljudet.  

5.1.2 Känsligheten för att bryta en rutin. 

Att barn med AST även är känsliga för att bryta rutiner framkom både under 

intervjuerna och i den teoretiska referensramen. På samma sätt som med 

ljudkänsligheten reagerar barnen då en rutin bryts. De reaktioner som kan framkallas 

av att en rutin bryts är att barnen blir väldigt stressade vilket kan leda till ett 

raseriutbrott. Precis som med ljudkänsligheten anses dessa reaktioner påverka barnens 

beslutsförmåga och förståelse för situationen. Detta gör att det blir svårare att 

kommunicera med barnen vilket i sin tur påverkar utrymningstiden. 

Att en rutin måste brytas i händelse av utrymning går inte att undvika. Syftet med ett 

utrymningslarm är att upplysa om en situation och göra personer alerta vilket medför 

att aktiviteten man håller på med måste brytas.  

5.1.3 Brister i förståelse kring utrymning 

Bristande förståelse kring utrymning upplevs i verksamheterna som ett av problemen. 

Enligt respondenterna kan det vara svårt för barnen att förstå varför de ska genomföra 

utrymningsövningar samt hur de ska bete sig i dessa situationer. Att målgruppen har 

denna oförståelse kring utrymning kan kopplas till brister i de kognitiva förmågorna.  
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Oförmågan att se samband och helheter kan exempelvis leda till att de inte associerar 

utrymningssignalen och att människor börjar lämna byggnaden med fara och att de 

också ska utrymma. Att varje ny situation upplevs unik och skild från tidigare 

erfarenheter visar på att det är viktigt att barnen tränar varierat för att få bredare 

erfarenhet. Det gäller även utrymningsövningar. Vi anser att det är otillräckligt att 

endast ge information om hur de ska bete sig vid en utrymning. Utrymningsövningar 

är väldigt viktigt för att målgruppen ska lära sig hur de ska bete sig i dessa situationer 

eftersom de lär sig hur de ska bete sig mekaniskt. Det är även viktigt att denna övning 

är anpassad efter barnens behov då alla individer är olika.  

Den bristande förståelsen kan även den kopplas till utrymningslarmets funktion. Val 

av utrymningslarm kan påverka i vilken utsträckning barnen förstår vad som händer 

eftersom utrymningslarmet kan ge olika mycket information om situationen.  

5.1.4 Avsaknad av rädsla för verkliga faror 

Som framgått i inledningen har målgruppen även en avsaknad av rädsla till verkliga 

faror. Precis som brister i förståelse för situationen anses denna avsaknad av rädsla 

beror på brister i de kognitiva förmågorna, att de har en oförståelse för vad som är 

farligt. Denna okunskap har lett till att barn med autism omkommit i händelse av 

brand. På en av skolverksamheterna har det hänt att barn vägrat lämna bygganden 

under utrymningsövningar. Det är därför viktigt att eleverna till exempel får lära sig 

att eld och rök innebär fara och att de då ska utrymma byggnaden.  

Avsaknad av rädsla för verkliga faror är ett problem som inte går att koppla till 

utrymningslarmets funktion. Oavsett hur larmet utformas kommer barnen att ha denna 

avsaknad av rädsla för verkliga faror.  

Det går inte att säga att dessa reaktioner och beteenden vid en utrymning uteslutande 

beror på ljudkänsligheten, känsligheten för att bryta en rutin, bristande förståelse 

kring utrymning eller avsaknad av rädsla för verkliga faror. Vi tror att det är en 

kombination av alla problemområden. Att alla individer reagerar olika i olika 

situationer gör det även svårt att generalisera problembilden vilket är ett problem i sig 

när man ska finna åtgärder.  

Utöver de funna problemområden tros det kunna finnas ytterligare problemområden 

som kan påverka utrymningen hos barn med AST. Tidigare forskning av Cohen, 2012 

visar att det finns beteenden som kan leda till att barnen skadar sig själva eller andra. 

Detta anses kunna vara ett problemområde som finns trotts att det inte kommit 

framkommit av denna studie. Detta problemområde och eventuellt andra faktorer 

skulle kunna påvisas i utrymningsförsök med observationer vilket visar på vikten av 

att forska mer inom området.  
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5.2 Påverkan på utrymningsförloppet 

Problematiken kring barnens beteenden har lett till att barn med AST har omkommit i 

händelse av brand vilket är en följd av att utrymningstiden överskridit den tillgängliga 

tiden. Nedan förs ett resonemang kring hur målgruppens beteende påverkar de olika 

delarna i utrymningsförloppet. 

5.2.1 Varseblivningstid 

Varseblivningstiden handlar om att en person ska få information om eller själv se att 

det brinner. Således påverkas inte denna tid av barnens beteende i de fall där det finns 

brand- och utrymningslarm. Skulle det inte vara fallet kan målgruppens avsaknad av 

rädsla för verkliga faror inte bara påverka barnens säkerhet utan även andras. Skulle 

en person med denna avsaknad av rädsla se en fara finns det en risk att personen i 

fråga inte skulle förstå situationen och varna andra. På så sätt kan målgruppens 

beteende ha en inverkan på andras varseblivningstid. 

5.2.2 Förberedelsetiden  

Vi ser en stor risk i att förberedelsetiden ökar på grund av barnens beteende i samband 

med utrymning. Förberedelsetiden består av reaktions och beslutstid. Som tidigare 

nämnt är alla barn olika individer som beter sig och reagerar väldigt olika vilket gör 

det svårt att peka ut beteenden som generellt ökar förberedelsetiden. Däremot kan vi 

konstatera att förberedelsetiden påverkas negativt utifrån den problematik som 

kartlagts.  

Förstår barnen inte vad som händer eller vad de förväntas göra kan de heller inte ta 

rätt beslut för att påbörja utrymningen.  

Deras reaktioner till följd av ljudkänsligheten och känsligheten för att bryta en rutin 

gör att barnen får starka obehagskänslor vilket gör att de tänker och agerar irrationellt. 

Detta gör att förberedelsetiden i dessa fall fördröjs och har i en del fall lett till att nästa 

del av utrymningsförloppet aldrig påbörjats. 

Att barnen har en avsaknad av rädsla för verkliga faror kan medföra att 

förberedelsetiden påverkas negativt. Förstår personen i fråga till exempel inte att rök 

och eld är farligt kan det resultera i att de väljer fel utrymningsväg eller att de springer 

tillbaka till en plats där de känner sig trygga trots att platsen medför direkt livsfara. 

Några exempel på påvisade beteenden hos målgruppen som påverkar 

förberedelsetiden väldigt mycket är när barnen får starka obehagskänslor vilket gör att 

de vägrar lämna byggnaden, springer och gömmer sig, blir hysteriska, får raseriutbrott 

eller blir okontaktbara. Beteenden som att barnen börjar gråta, håller för öronen eller 

ifrågasätter situationen är exempel på beteende som påverkar förberedelsetiden i 

mindre utsträckning i och med att dessa beteenden anses vara lindrigare.  
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En annan faktor som kan fördröja denna del av utrymningsförloppet är att en del barn 

tar på sig hörselkåpor i samband med utrymningen. Beroende på vart i byggnaden 

barnen förvarar sina hörselkåpor påverkas denna tid olika mycket. 

5.2.3 Förflyttningstiden 

Förutsatt att barnen är införstådda med att de ska utrymma och inte har någon fysisk 

funktionsnedsättning påverkas inte förflyttningstiden. När det däremot händer att 

barnen vägrar gå ut och personalen måste bära ut barnen medför det en fördröjning i 

bådas förflyttningstid. Vidare hur barnens beteenden i övrigt påverkar 

gånghastigheten kan inte avgöras utifrån denna studie utan kan enklast erhållas utifrån 

observationer. 

5.3 Olika typer av larm 

5.3.1 Akustiskt larm 

Ljudet från det akustiska larmet medför problem vid utrymning på grund av 

målgruppens ljudkänslighet. Ljud har gjort att barn med AST agerat irrationellt vilket 

har medfört att utrymningstiden blivit längre. Larmet upplevs som skrämmande för 

både personalen och för barn med och utan AST. Man får inte glömma att syftet med 

ett utrymningslarm är att det ska väcka uppmärksamhet och göra personer i 

byggnaden alerta men i dessa verksamheter ger det akustiska larmet mer problem än 

nytta.     

5.3.2 Talat meddelande 

Det har tydligt framgått att respondenterna på verksamheterna anser att ett talat 

meddelande underlättar utrymningen för målgruppen på grund av att ljudet upplevs 

mindre gällt och skrämmande samt att information ges i from av vad som hänt och 

vad barnen förväntas göra. Dessa anledningar är direkt kopplade till barnens 

ljudkänslighet och brister i förståelse för situationen. Skulle barnen uppleva ljudet 

som mindre obehagligt och förstå situationen bättre skulle således utrymningstiden 

minska.  

5.3.3 Optiskt larm 

Ett optiskt larm kan medföra att barn med AST fascineras av ljuset och fastnar i det 

samt att det finns en risk för att ljuset kan orsaka epilepsianfall för vissa barn. 

Samtidigt kanske ett optiskt larm kan ha positiv inverkan på förberedelsetiden hos de 

barnen med hörselnedsättning. Om ett optiskt larm är lämpligt för dessa typer av 

verksamheter bör därför utredas mer. 

5.3.4 Tyst larm 

Att problematiken med ljudkänsligheten skulle lösas med ett tyst larm kan anses 

självklart men konsekvenserna kan bli att förberedelsetiden blir längre. Att denna tid 

skulle bli längre är en följd av att personalen måste förklara för barnen vad som hänt 

och vad de ska göra.  



28 

 

Om ett tyst larm skulle kunna mildra barnens rektioner som följd av känsligheten för 

att bryta rutiner är svårt att avgöra. Kanske skulle en del barn reagera bättre ifall 

personalen förbereder barnen inför utrymning? Är det värt det i förhållande till den tid 

det kräver? Är det värt att ta den risken? 

Vi ser stora brister med ett tyst larm med tanke på risken av att alla inte nås av 

informationen. Det gäller till exempel elever som inte har en personal vid sin sida 

samt föräldrar och entreprenörer som tillfälligt kan vistas i verksamheterna. 

Att respondenterna från intervjuerna påvisade oro och osäkerhet kring larmets 

funktion kan bero på den bristande kunskapen eller information som gavs under 

intervjutillfället angående denna typ av larm. Det upplevdes även att respondenterna 

kände att det blir ett för stort ansvar som läggs på dem.  

Enligt Arbetsmiljöföreskriften § 84 ska en larmanordning avge signaler som kan 

uppfattas av alla som berörs av faran. Med det som grund samt att det är svårt att 

avgöra ifall larmet har en positiv inverkan på utrymningstiden eller inte 

rekommenderas inte ett tyst larm. Vi anser att denna typ av larm bör utredas mer med 

tanke på vilka verksamheter larmet lämpar sig för eller om det får användas alls. 

5.4 Åtgärder 

Utrymningstiden påverkas i stora drag i hur personer beter sig och styrs bland annat 

av inhämtning av information samt erhållen erfarenhet om situationen. Genom att 

anpassa utrymningslarmet kan man underlätta inhämtandet av information och med 

utrymningsövningar kan man erhålla erfarenhet.  

På grund av den problematik som upplevs på verksamheterna genomför inte två av 

skolorna utrymningsövningar tillsammans med barnen. Detta anses främst beror på att 

det finns en avsaknad i hur de ska tackla den problematik som finns. Genom 

utbildning och träning tror vi att man på ett bra sätt kan åtgärda problematiken och 

genomföra utrymningsövningar tillsammans med barnen på ett tillfredställande sätt.  

5.4.1 Anpassning av utrymningslarm 

Utifrån tidigare diskussion om olika typer av larm, avsnitt 5.3, anses ett talat 

meddelande lämpar sig bäst i verksamheter för barn med AST. Det är en åtgärd som 

underlättar problematiken med ljudkänsligheten och den bristande förståelsen i 

samband med utrymning. 

5.4.2 Förberedande utbildning och träning 

Utbildning och träning anses kunna bidra till att underlätta samtliga problemområden 

förutom känsligheten för att bryta en rutin. Att bryta en rutin går inte att undvika då 

det inte går att förutse när en olycka inträffar.  

Desensibiliseringsträning kan minska ljudkänsligheten genom att målgruppen lär sig 

att hantera ljudet från utrymningslarmet.  
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Utbildning och träning i form av filmer på utrymningsövningar, visuella berättelser i 

hur man beter sig i händelse av utrymning samt diskussioner kring barnens känslor 

och rektioner tror vi medför att förståelsen för situationen ökar och därmed ångesten 

för utrymningsövningar minska. Genom utbildning och träning kan barnen även 

erhålla förståelse för vad som är verkliga faror.  

Människor har i allmänhet en benägenhet att föredra det välkända framför det okända 

vilket understryker vikten i att genomföra utrymningsövningar. Blir 

utrymningsproceduren känd och naturlig för målgruppen kommer det troligtvis att 

motverka det deras nuvarande irrationella handlingar. 

En stor fördel med denna typ av utbildning och träning är att den går att 

individanpassa vilket är viktigt för målgruppen. För att kunna individanpassa 

utbildningen och träningen anser vi att en riskanalys över individens beteende vid 

utrymning bör utföras.  

Metodiken kring hur utbildning och träning lärs ut kan se olika ut på olika 

skolverksamheter för barn med AST. Vilken metod som lämpar sig bäst kan inte 

avgöras utifrån denna studie. Kanske finns det metoder som lämpar sig bättre för 

vissa problem och olika individer? 

Under intervjun yttrades ett förslag om att man genom planscher med bilder kan 

förmedla information angående utrymning eftersom att många av barnen är visuella, 

lär sig genom bilder. Denna typ av åtgärd anses vara bra så länge planschen inte bara 

sätts upp och inte uppmärksammas. En sådan plansch skulle kunna användas vid de 

tillfällena man håller utbildning eller förbereder målgruppen inför en 

utrymningsövning. 

Från en av intervjuerna framgick att de barn som är väldigt ljudkänsliga tar på sig 

hörselkåpor vid utrymningsövningarna. Denna typ av åtgärd anser vi kunna vara bra 

under desensibiliseringsträningen men att man bör ha som mål att klarar sig utan dem 

då det är tidskrävande att hämta dem vid händelse av utrymning. Skulle barnen ändå 

behöva hörselkåpor vid utrymningen anser vi att de bör förvaras lättåtkomligt för att 

minska förberedelsetiden.  

Sammanfattningsvis rekommenderas följande åtgärder. Dessa åtgärder anses lämpliga 

att genomför i skolverksamheter för barn med autismspektrumtillstånd. 

 

 Talat meddelande som utrymningslarm. 

 

 Individanpassad förberedande träning och utbildning för att möjliggöra 

utrymningsövningar vilka bör genomföras regelbundet. 
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5.5 Juridiskt ramverk 

Enligt LSO ska utrymning kunna ske tillfredställande på alla skolverksamheter 

oberoende vilka personer som vistas där. För att skyddet ska kunna sägas vara 

tillfredställande ska alla personer som vistas i byggnaden enligt BBR kapitel 5:3:1 

hinna utrymma med tillräcklig säkerhet innan de utsätts för de kritiska förhållandena 

vilket anses inte alltid vara fallet. Det har hänt att barn med AST vägrat gå ut under 

utrymningsövningar samt att barn med AST har omkommit i bränder då de inte med 

tillräcklig säkerhet har kunnat utrymma. Detta beror på att förutsättningarna inte varit 

anpassade efter deras behov då följden har blivit att utrymningstiden överskridit den 

tillgängliga tiden. Genom att välja ett lämpligt utrymningslarm med tanke på 

ljudkänsligheten och brister i förståelsen, samtidigt som att man arbetar förebyggande 

med utrymningsövningar och träning anpassade till barnens behov anses det att 

utrymningstiden kan kortas ner väsentligt. Med dessa åtgärder anser vi att det finns en 

potential att alla hinner utrymma med tillräcklig säkerhet innan de kritiska 

förhållandena uppstår.  

Med stöd av MSBs förtydligande av LSO kapitel 2, 2 § där det framgår att kraven i 

LSO kan uppnås genom åtgärder i form av ett utrymningslarm, utbildning, 

information och övningar, anses att föreslagna åtgärder är lämpliga. Detta är dock ett 

allmänt råd som juridiskt sätt inte måste följas så länge man på annat sätt kan uppfylla 

kraven enligt LSO. Vidare finner vi stöd för åtgärden med talat meddelande i BBR 

kapitel 5:2512 där det framgår att utrymningslarmet bör utformas efter det behov av 

information som finns hos målgruppen. Ett talat meddelande har visats tidigare i 

denna studie vara lämpligast i verksamheter för barn med AST då vi tror att 

målgruppens brister i förståelsen kan minskas samt att ljudkänsligheten mildras ifall 

utrymningslarmet utgörs av ett talat meddelande. 

Att Arbetsmiljöverkets föreskrift § 75 visar att det ska finnas möjligheter till 

utrymning oberoende av verksamhetens karaktär samt att de vidare rekommenderar 

att man genomför regelbundna utrymningsövningar stödjer även det förslaget på 

åtgärd angående förberedande utbildning och träning. Om man genom information 

kan erhålla likvärdiga kunskaper anses vara svårt eftersom barn med autism lär sig 

hur de ska bete sig mekaniskt vilket inte kan genomföras endast med information. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift § 83 och 84 finns stöd i att ett talat meddelande lämpar 

sig i dessa typer av verksamheter då en larmanordning ska finnas samt att den ska 

avge signaler som alla som berörs av faran kan uppfatta.  Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter gäller dock inte för barn i förskola.   
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5.6 Metodkritik 

Då syftet med studien var att kartlägga problematiken kring utrymning tillsammans 

med barn med autism valdes en intervjuteknik med öppna frågor för att erhålla så 

mycket kunskap som möjligt om problematiken. Öppna frågor medför att man få fram 

information, även om man inte direkt frågar efter det som till exempel en enkätstudie 

kan ha begränsningar i. I frågan om ett försök med observationer kunde vara aktuellt 

att genomföra sågs svårigheten med att alls kunna genomföra en utrymningsövning 

med barnen då det görs i så pass begränsad omfattning samt på grund av studiens 

tidsram.  

Intervjustudier har nackdelar som bör beaktas. Intervjuer är en subjektiv teknik vilket 

medför att risken för bortfall av information eller ”bias” blir stor. För att undvika detta 

övervägdes det att göra en pilotstudie för att testa intervjuunderlaget. En sådan studie 

genomfördes dock inte då det var svårt att hitta en likvärdig referensgrupp. Detta i 

kombination med att författarna saknar erfarenhet av intervjustudier kan ha påverkat 

resultatet då vi allt eftersom blev bättre på att ställa följdfrågor. Det kan ha medfört att 

mängden information som erhölls blev mindre än vad som fanns att tillgå. Eftersom 

information kompletterades i efterhand anses detta inte i det stora hela har påverkat 

resultatet. 

Det är svårt att fastställa om respondenterna lämnat uppriktiga svar under 

intervjuerna. En vanlig ”bias” är socialönskvärdhet, att respondenterna vill visa en 

god sida av verksamheten. Då respondenterna upplevdes som väldigt hjälpsamma och 

måna om barnens bäst samt att respondenterna inte anses ha någon anledning till att 

inte svara sanningsenligt ses inte detta som en faktor som kan ha påverkat resultatet.  

Att endast tre intervjuer utfördes kan tyckas vara något få. Men då syftet var att 

kartlägga problematiken och få höra respondenternas upplevelser snarare än att föra 

statistik över vilka problem som är vanligast kan antalet intervjuer ändå anses vara 

rimliga. 

Vid upprepning av samma studie på andra skolor för barn med AST anses det att 

resultatet skulle bli detsamma. Kartläggningen gjordes utifrån intervjuer på tre 

oberoende skolor samt i jämförelse med den teoretiska referensramen. Dessa källor 

stämde väl överrens med varandra vilket gör att studien anses gälla generellt för 

skolverksamheter för barn med autismspektrumtillstånd. Hade svaren mellan de olika 

respondenterna eller respondenternas svar ställd mot den teoretiska referensramen 

skiljt sig mera hade studien inte kunnat sägas gälla generellt. 

Faktorn som tidigare diskuteras om att barn med AST skulle kunna skada sig själva 

eller andra i händelse av utrymning kan andra personer haft erfarenhet om. Ett sådant 

problemområde skulle därför kunna dyka upp vid intervjuer med andra personer.   
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Denna studie tar hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att 

skolorna fick information om vilka som skulle genomföra intervjun med vilket syfte 

och metod intervjun hade samt att allt inspelat material skulle vara konfidentiellt. 

Information angående att resultatet av studien skulle redovisas vid Luleå tekniska 

universitet angavs även till respondenterna. Samtyckeskravet uppfylldes genom att de 

kontaktade rektorerna eller ansvariga för respektive skolverksamhet godkände att 

intervjuerna kunde genomföras. Enligt konfidentialitetskravet var intervjuerna helt 

anonyma där respondenternas namn och arbetsplatsens namn beskrevs med ett kodat 

system. Allt material som spelades in via diktafonen förvarades under tiden studien 

skrevs oåtkomligt för obehöriga, när studien slutförs raderades allt material. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att all information som mottagits av de intervjuade 

enbart användes i denna studie.  
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6 Sammanfattande slutsatser 
Problematiken som upplevs på skolverksamheterna är att de har svårt att genomföra 

utrymningsövningar på grund av barnens reaktioner och beteende i händelse av 

utrymning. Barnen reagerar starkt på ljudet från utrymningslarmet, blir upprörda och 

stressade när deras rutiner bryts och förstår inte varför de måste utrymma bygganden.  

Denna problematik beror på barnens ljudkänslighet, känslighet mot att bryta rutiner, 

brister i förståelse för situationen och avsaknad av rädsla för verkliga faror. Brister i 

förståelse för situationen och avsaknaden av rädsla för verkliga faror beror i sin tur på 

barnens brister i de kognitiva förmågorna. 

Problematiken beror inte på utrymningslarmets fysiska utformning. Det höga ljudet, 

den bristande information som ges och att larmet bryter barnens rutiner är i stora drag 

de funktioner på utrymningslarmet som orsakar problematiken. 

De konsekvenser som barnens reaktioner och beteenden medför är främst att 

förberedelsetiden förlängs. Det finns fall då denna tid har blivit så stor att den totala 

utrymningstiden överskridit den tillgängliga tiden för utrymning. 

Ett talat meddelande anses lämpa sig bäst i verksamheter för barn med AST då ett 

sådant larm anses mildra konsekvenserna på grund av ljudkänsligheten samt den 

bristande förståelsen för situationen. Ett talat meddelande upplevs som mindre gällt 

och skrämmande samtidigt som det ger information angående situationen och vad 

målgruppen förväntas göra. 

Utöver larmanpassning är utbildning och träning rekommenderade åtgärder som anses 

minska problematiken vid utrymning. Desensibiliseringsträning har visats minska 

barnens känslighet mot utrymningslarmets ljud. Utbildning och träning i olika former 

kan även ge barnen en förståelse för utrymningssituationen samt förståelse för vad 

som är verkliga faror. En stor fördel med träning och utbildning är att den går att 

individanpassa. För att kunna individanpassa träningen och utbildningen bör 

riskanalyser genomföras kring barnens förväntade beteende vid utrymning. 

Föreslagna åtgärderna anses kunna motiveras utifrån aktuella författningar. Enligt 

LSO och BBR finner vi stöd i att ett anpassat utrymningslarm och att träning och 

utbildning är åtgärder som kan genomföras för att samtliga personer ska hinna 

utrymma med tillräcklig säkerhet innan de utsätts för de kritiska förhållandena.  

I arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsen utformning återfinns även stöd för 

föreslagna åtgärder. Där framgår det att en larmanordning bör finnas och anpassas så 

att alla som berörs av faran kan uppfatta signalen. Det framgår även att det ska finnas 

möjligheter till utrymning oberoende verksamhetens karaktär vilket anses kunna 

följas med träning, utbildning och regelbundna utrymningsövningar. 

Arbetsmiljöverkets föreskrift gäller dock inte barn på förskolor. 
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7 Förslag till fortsatta studier 
Alla har rätt till ett likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor. Barn med 

någon form av autismspektrumtillstånd är en särskilt utsatt målgrupp när det gäller 

tillfredställande utrymningsmöjligheter. Problematiken som finns samt de åtgärder 

som tagits fram i denna studie är endast ett förarbete för möjliga fördjupningar. 

Följande förslag ges:  

 

 

 Genomföra utrymningsförsök för att observera målgruppens beteenden vid 

utrymning. Ett sådant försök kan göras för att verifiera den problematik som 

uppmärksammats av denna studie. Försöket kan även visa på andra faktorer 

som orsakar problematiken. 

De faktorer som bör observeras i ett sådant försök är; reaktioner på 

utrymningslarmets ljud, hur barnen reagerar när deras rutin bryts, hur 

förståelsen av utrymningssituationen upplevs, om de själva tar beslutet om att 

utrymma, om barnen utrymmer inom en rimlig tidsram samt om de skadar sig 

själva eller andra. Efteråt skulle ett par enkät undersökningar med fördel 

kunna genomföras. En enkät där barnen får berätta hur de upplevde ljudet och 

situationen känslomässigt samt en där närvarande personal får berätta hur de 

upplevde barnens beteende, vilka beteenden uppmärksammades av dem. 

 

 Utrymningsförsök där barn med AST genomgått träning, utbildning och fått 

information inför utrymningsövningar jämfört med barn med AST som inte 

gjort det. Detta bör göras med syfte att undersöka hur välfungerande träning, 

utbildning och information är. 

 

Under försöken föreslås det att följande faktorer jämförs grupperna emellan; 

hur de inledande reaktionerna ser ut, hur ljudet och att deras rutin bryts 

hanteras, hur stor förståelse för situationen är, om alla utrymmer, hur lång tid 

utrymningen tar. Efteråt skulle ett par enkät undersökningar med fördel 

genomföras. En enkät där barnen får berätta hur de upplevde ljudet och 

situationen känslomässigt samt en där närvarande personal får berätta hur de 

upplevde barnens beteende, vilka beteenden uppmärksammades av dem. 
 

 Att undersöka hur det talade meddelandet kan utformats och anpassas efter 

målgruppens behov. Är standarden som finns idag fullt effektiv för 

målgruppen? Kan en annan utformning lämpa sig bättre för barn med 

autismspektrumtillstånd?  

 

Här föreslås det att fokus läggs på ljudets volym och frekvens. Även vilken 

typ av signalkaraktär och vilken typ av röst som är lämpligast kan studeras. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1, Intervjuunderlag  

Intervjuunderlag – utrymning på förskolor för barn med 

autismspektrumtillstånd  

 

Inledning  

 

Hej! Presentera oss, namn, brandingenjörsstudenter från LTU. Skriver nu ett 

avslutande arbete innan examen som handlar om utrymning på förskolor med barn 

inom autismspektrumet.  

Visa intervjuguiden. 

Förklara hur intervjun kommer att gå till, öppen intervju där vi ställer frågor och ni får 

svara fritt. Vi kommer att använda oss av en diktafon för att underlätta för vår 

sammanställning, det är svårt att minnas allt som sägs, materialet kommer senare att 

raderas. Det kan även hända att vi antecknar under intervjun.  

Ni kommer att vara fullständigt anonyma där varken ert namn eller förskolans namn 

kommer att nämnas i examensarbetet. Ni får gärna avbryta när ni har frågor eller vill 

ta en paus. 

Autismspektrumtillstånd= autism, asperger, atypisk autism och desintegrativ 

störning(Hellers). 

Allmänt 

Vad har du för titel i ditt arbete?  

Visst stämmer det att du jobbar här på … 

 

Verksamheten 

1. Skulle du kunna berätta lite om er verksamhet, hur ser den ut?  

 

2. Är avdelningen en del av en större skola eller i en separat byggnad?  

 

3. Är barnen på något sätt integrerade i den vanliga skolverksamheten?  

 

4. Hur många platser har ni för barn inom autismspektrumtillstånd? 

 

5. Är det vanligt att barnen i er verksamhet även har någon form av 

utvecklingsstörning i kombination med autismspektrumtillståndet? 

Vilken/vilka? 
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6. Hur många barn är ni per pedagog? 

Utrymningsrutiner i verksamheten 

7. Skulle du kunna berätta hur en utrymnings skulle se ut i er verksamhet från det 

att larmet går tills att utrymningen är avslutad? 

Sammanfatta avsnittet. 

Utformning 

8. Hur ser utrymningslarmet i er verksamhet ut med tanke på den estetiska 

utformningen? Till exempel färg, storlek på larmdon, klockor och kablar. Om 

vet ej finns det möjlighet för oss att ta en titt efter intervjun?  

(Förklara vad larmdon, klockor och kablar är och kan förväntas finnas?) 

 

9. Anser du att den estetiska utformningen på utrymningslarmet påverkar 

barnen? Om ja, på vilket sätt? 

 

10. Upplever du att den estetiska utformningen på utrymningslarmet är ett 

problem i er verksamhet? 

Sammanfatta avsnittet.  

Funktion 

11. Vet du vilken typ av ljudsignal har ni på utrymningslarmet idag? 

 (Starkt tjutande ljud, talat meddelande eller tyst larm). 

 

12. Reagerar barnen på ljudet från utrymningslarmet? Om ja, på vilket sätt? 

(Följdfråga: om nej, varför inte? Ignorerar de ljudet?) 

 

13. Upplever du utrymningslarmets ljud som ett problem i er verksamhet? 

Sammanfatta avsnittet.  

Erfarenheter 

14. Har du varit med vid en utrymning tillsammans med barn inom 

autismspektrumtillståndet tidigare?  

Om nej: Gå vidare till fråga 18.  

Om ja: 

15. När var du med om utrymningen? 

 

16. Skulle du kunna återberätta händelsen? (Hur upplevde du den?) 

 

17. Hur reagerade barnen? (Om det hade varit en riktig händelse, ex. att det brann, 

hade alla tagit sig ut i tid då?)  



III 

 

 

18. Uppstod det några problem under utrymningen? Om ja, vad för slags 

problem? 

Sammanfatta avsnittet. 

Barnens (förväntade) reaktioner 

19. Om du inte varit med vid någon utrymning tillsammans med barn inom 

autismspektrumtillståndet tidigare, hur tror du att barnen skulle reagera vid en 

utrymning?  

Sammanfatta avsnittet. 

Övriga frågor 

20. Vilka åtgärder tror du kan underlätta vid utrymningen med barn inom 

autismspektrumtillståndet? 

 

21. Tror du att en högre eller lägre signal skulle underlätta? 

 

22. För en byggnad där det vistas många personer som behöver hjälp vid 

utrymning kan det vara bättre att endast signalera larm till personal, dvs ”tyst 

larm”. (Personlig sökare eller via mobil) 

Tror du att ett tyst larm skulle underlätta?  

 

23. Förklara hur ett talat meddelade enligt rekommendationer 

(brandskyddshandboken) är utformat. Tror du att ett talat meddelade utan 

ljudsignal skulle underlätta? 

 

24. Om ni har haft problem med utrymningen har ni då infört egna åtgärder för att 

minska problematiken? 

Sammanfatta avsnittet. 

Avslutning 

Tacka och förklara ex-jobbets syfte. Kartlägga problemet, hitta åtgärdsplan osv. 

Vad händer nu? Repetera anonymitet. 

Kan vi återkomma om vi upptäcker att vi saknar något eller om det är något som är 

oklart? Om ja, kan vi få dina kontaktuppgifter? 

  



IV 

 

9.2 Bilaga 2, Intervjuguide 

Intervjuguide 
Följande intervjuguide innehåller en presentation av oss och syftet med intervjun. 

Den innehåller även en sammanfattning av de frågor som kommer att tas upp.  

Hej, 

Vi är två tjejer som studerar på brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet. I slutet av studierna skriver vi ett större arbete, ett så kallat 

examensarbete. I arbetet har vi tänkt kartlägga hur utrymning ser ut på 

skolverksamheter för barn inom autismspektrumtillståndet.  

I autismspektrumtillståndet räknar vi in personer med autism, Aspergers syndrom, 

atypisk autism, desintegrativ störning och personer med andra diagnoser med autism 

liknade drag. 

För att få bra information och grund till arbetet kommer vi att genomföra intervjuer på 

några skolor och vi är väldigt tacksamma för att Ni vill ställa upp! 

Upplägg av intervjun 

Under intervjun kommer vi att använda oss av en diktafon med syftet att underlätta 

arbetet vid sammanställningen och öka tillförlitligheten av studien.  

Intervjun är beräknad att ta ca 40min/person. Vi intervjuar gärna pedagogerna enskilt. 

Intervjun kommer att vara fullständigt anonym där varken namn på personer eller 

skolor kommer att nämnas i examensarbetet. 

Vi kommer att använda oss av en teknik med öppna frågor vilket innebär att 

svarsalternativ inte förekommer, den intervjuade förväntas svara fritt på de frågor som 

ställs.  

Följande punkter sammanfattar delar av intervjun vilka kommer att tas upp mer 

detaljerat under intervjutillfället. 

 Verksamhetsbeskrivning 

 Rutiner vid utrymning 

 Estetisk utformning av utrymningslarmet 

 Funktion av utrymningslarmet med fokus på ljudsignalen 

 Erfarenheter av utrymning med barn inom autismspektrumtillståndet 

Tid och datum för intervjun:  

Tisdagen den xx/xx 2014 

Kl. xx.xx 

 

Tack på förhand!  



V 

 

Hälsningar, 

My Andersson, 070-62 15 260, myandk-1@student.ltu.se 

Sandra Hedqvist, 070-34 67 776, sanhed-1@student.ltu.se 

Brandingenjörsstudenter vid 

Luleå tekniska universitet 

 


