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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete för en brandingenjörsexamen vid Luleå tekniska 

universitet. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och är utfört under hösten 2012.  

 

Jag vill tacka min externa handledare Mårten Wiberg på Bengt Dahlgren Brand & Risk AB samt 

min interna handledare Mats Danielsson vid Luleå tekniska universitet som stöttat mig med idéer 

och tankar vid behov. De har båda väglett mig under arbetsprocessen samt kommit med viktiga 

synpunkter under projektets gång. Till Therese Samuelsson vill jag rikta ett stort tack för det 

gedigna arbete hon lagt ner vid opponeringen av rapporten, vilket höjde kvalitén på slutresultatet. 

Ett stort tack vill jag även ge alla vänner som stöttat mig när jag känt att det varit tungt att driva 

projektet framåt. 

 

Slutligen vill jag tacka de förskolor som tagit emot mig och positivt svarat på alla mina frågor. Ni 

har varit mycket värdefulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Niklasson, Stockholm, april 2013  
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Sammanfattning 
Vid projektering av förskolor i dag förutsätts det att barn är i behov av hjälp vid en 

utrymningssituation. Detta ställer stora krav på brandskyddet, både tekniskt och organisatorisk. 

Syftet med denna rapport är att utreda barns beteende vid en utrymningssituation samt ställa det i 

relation till det organisatoriska och byggnadstekniska brandskyddet. 

 

För att besvara frågeställningen har tre fokusområden arbetats fram; byggnadsteknisk och 

organisatoriskt brandskydd vid förskolor samt barns beteende vid utrymning. Det 

byggnadstekniska brandskyddet är undersökt utifrån hur regelverk och rekommendationer är 

skrivna. Det organisatoriska brandskyddet är undersökt genom att fyra förskolor studerats enligt 

ett Brandkompetensutvecklingsschema som beskriver vilken mognadsnivå en organisation ligger 

på i sitt brandskyddstänk. Barns utrymningsbeteende är främst undersökt genom litteraturstudier. 

Där är två utrymningsstudier beaktade, en utförd i Danmark och en i Ryssland, vilka beskriver 

barns beteende vid utrymning.  

 

Det byggnadstekniska brandskyddet projekteras utifrån lagar och förordningar, bland annat Plan 

och bygglagen samt Boverkets byggregler, där förskolan åläggs särskilda krav. Den mest 

utmärkande skillnaden i projekteringen av byggnadstekniskt brandskydd i en förskola är att det 

förutsätts att barn är i behov av hjälp vid utrymning. Organisatoriskt brandskydd styrs av Lagen 

om skydd mot olyckor som ställer krav på att förskolan ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete 

med tillräcklig dokumentation för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls 

funktionsdugliga.  

 

Vad gäller utrymningsbeteende skiljer sig barn ifrån vuxna i bland annat rörelsemönster, 

gånghastigheter, förberedelsetider och behov av fysisk och verbal hjälp. I tre av de BUS-

utvärderade förskolorna konstaterades att när det gäller systematiskt brandskyddsarbete är 

tekniken i fokus och en rädsla finns för att utföra utrymningsövningar med barnen. En förskola 

visade på en mycket mogen brandskyddsorganisation där brandskyddet var en viktig del i 

organisationen. Denna förskola utförde även ett flertal utrymningsövningar och fann dessa 

värdefulla. 

 

Det finns mycket att tänka på när en förskola projekteras för att det byggnadstekniska och 

organisatoriska brandskyddet ska vara anpassat till barnens beteende. Att både förbättra 

förståelsen från organisationen i hur det byggnadstekniska brandskyddet fungerar samt att få 

projektörer att förstå organisationen är viktigt. Det är även viktigt att organisationerna lägger 

fokus på rätt delar i det systematiska brandskyddsarbetet där andra delar än enbart det tekniska 

brandskyddet bör prioriteras högre. 
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Summary 
Children’s need of assistance during the evacuation of a preschool is taken for granted when 

planning for fire safety. This calls for comprehensive technical and organizational fire protection 

mesures. The aim of this report is to examine child behavior in a situation requiring evacuation 

and it’s implications for organizational and technical fire protection. 

 

To answer this question three areas of focus have been established; technical and organizational 

fire protection at preschools and child behavior during evacuation. Technical fire protection has 

been investigated according to the written rules and recommendations. The organization of fire 

protection has been investigated at four preschools according to 

Brandkompetensutvecklingsschema, BUS, which describes the level of fire protection awareness 

of an organization.  Child behavior during an evacuation has been examined through studies of 

relevant literature. Two studies of evacuation, one from Denmark and one from Russia, that 

consider child behavior are referred to. 

 

In Sweden the technical fire protection is planned according to laws and regulations, among other 

Plan och Bygglagen and Boverkets byggregler for which preschools place specific requirements. 

The most significant difference in planning of building fire protection at a preschool is that it is 

assumed the children need help during evacuation. The organization of fire protection is 

regulated by the Law Lagen om skydd mot olyckor, that requires preschools to work 

systematically with fire protection and have sufficient documentation ensuring that reasonable 

fire protection measures are taken and maintained in a functional state. 

 

Child behavior during evacuation differs from that of adults in movement patterns, speed of gait, 

preparation time and need for physical and verbal help. In three of the BUS-evaluated preschools 

we saw that when it comes to systematic work for fire protection, the technical aspects are in 

focus and some anxiety was registered about conducting evacuation exercises with the children. 

One preschool indicated a very developed level of organization regarding fire protection. This 

preschool regularly conducted evacuation exercises and responded positively.  

  

There are many things to take into account when planning for a preschool build. How child 

behavior differs from adult behavior needs to be considered in both the technical and 

organizational fire protection. The contractor needs to understand the importance organizational 

fire protection and the user of the building needs to understand how the technical fire protection 

is intended to work. It is also important for the building user to prioritize correctly; the user 

should not only focus on the technical fire protection measures but also must understand the 

importance of systematic fire preventive actions.  
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1 Inledning 
Då brandskydd projekteras i förskolor förutsätts det att barnen är i behov av hjälp vid en 

utrymning. Detta i och med att många barn, speciellt de yngre, inte kan försätta sig själva i 

säkerhet och inte agerar som vuxna gör i alla lägen. Detta ställer stora krav på både tekniskt och 

organisatoriskt brandskydd i förskolor.  

 

Att få in barnens beteende och förmågor både i det tekniska och organisatoriska 

brandskyddsarbetet är viktigt för ett bra brandskydd. Frågan är hur detta ser ut i förskolan idag 

och vad som går att förbättra. 

 Syfte och mål 1.1

Syftet med rapporten är att utreda barns beteende vid en utrymningssituation i relation till hur 

organisationen kring brandskyddet i förskolor fungerar samt det byggnadstekniska brandskyddet. 

I rapporten ska även fyra förskolor utvärderas utifrån vid vilken mognadsnivå deras organisation 

befinner sig med avseende på tankar kring brandskydd.  

 

Följande frågeställningar skall besvarats: 

 Är dagens förskolor byggnadstekniskt brandskyddsprojekterade utifrån barns beteende 

och behov? 

 Var bör förskolorna lägga sitt systematiska brandskyddsfokus för att få en trygg plats för 

barnen att vistas på? 

 Vilka tänkbara åtgärder kan vidtas för att förbättra det organisatoriska och tekniska 

brandskyddet i förskolan. 

 Avgränsningar 1.2

Endast förskolor avsedda för dagverksamhet är betraktade, det vill säga nattöppna förskolor är 

helt exkluderade. Vad gäller byggnadstekniskt brandskydd har endast vad som står i regelverk 

och rekommendationer studerats, inte i vilken utsträckning regelverket följs.  

 Metod 1.3

För att besvara frågeställningarna samt uppfylla syftet med arbetet har tre fokusområden arbetats 

fram. Dessa fokusområden var hur förskolor arbetar organisatoriskt med brandskydd, hur 

förskolor projekteras byggnadstekniskt med avseende på brand och utrymning samt hur barns 

beteendemönster ser ut vid utrymning.  De tre fokusområdena utgjorde sedan grunden för en 

analys i hur brandskyddet i förskolor är anpassat för barns utrymningsbeteende.  

 

För att ta reda på hur förskolor arbetar organisatorisk med brandskydd användes ett av 

Räddningsverket framtaget brandkompetensutvecklingsschema, BUS. I detta schema finns det 

tydliga nivåer vari en organisation kan hamna beroende på vilken mognadsgrad de uppnått i sitt 

brandskyddstänk. För att få schemat lätt applicerbart på förskolor arbetades ett antal indikatorer 

fram på de olika nivåerna som är anpassade för verksamheten. Dessa redovisas i bilaga 1 

tillsammans med de nivåer som visas i Räddningsverkets rapport om BUS.  
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De studerade förskolorna ska endast ses som exemplifieringar och har inte någon statistiskt 

vetenskaplig grund då endast fyra förskolor BUS-utvärderades. Dock visar exempelen en tydlig 

bild av hur det kan se ut i förskolor. I de BUS-utvärderade förskolorna kontaktades 

förskolechefen och projektets syfte och frågeställning redogjordes. Alla förskolor lovades förbli 

helt anonyma i rapporten och i beskrivningarna återfinns inga detaljförklaringar om förskolan 

som kan avslöja organisationens identitet. Det är den person som arbetar mest aktivt med 

brandskyddet i varje organisation som intervjuats. I de fall förskolechefen varit den som styrt 

brandskyddsarbetet är det han/hon som intervjuats och i annat fall har det varit 

brandskyddsansvarig.  

 

Under arbetet med att undersöka hur det byggnadstekniska brandskyddet utformats utfördes 

litteraturstudier. Olika regelverk och handböcker granskades för att få en bild över dagens 

projekteringsunderlag.  

 

För att ta reda på hur barn beter sig vid utrymning genomfördes litteratursök på internet. Olika 

sökdatabaser användes, däribland Luleå tekniska universitets sökdatabas PRIMO, ProQuest och 

Scopus, där sökord såsom barn, utrymning, brand och beteende användes. Sökningarna 

resulterade i ett flertal artiklar och rapporter om två omfattande utrymningsstudier. Ena studien 

var gjord i Ryssland och den andra i Danmark. Båda studierna utgjordes av relativt omfattande 

utrymningsförsök där kameror installerats i förskolelokalerna för att studera barnens rörelse- och 

beteendemönster. Då studierna har något olika fokusområden har delar av respektive studie 

använts i denna rapport.  

 

En förskola har besökts där samtliga ur personalen samt barnen utrymde då det uppstått en brand 

i ett intilliggande hus med kraftig rökutveckling. Utrymningen skedde vid lunchtid i oktober 2012 

och efter utrymningen hade förskolan en intern utvärdering där de identifierat vissa beteenden 

hos barnen och problem som uppstod under utrymningen. Intervjun skedde ungefär en månad 

efter utrymningen där frågor ställdes med utgångspunkt att ta reda på om personalen identifierat 

samma beteenden som redovisats i de utrymningsstudier som nämns tidigare. I intervjun 

behandlades även frågor som syftade till att identifiera organisatoriska problem som uppstod 

under utrymningen. 

 

En analys utfördes utifrån den information som inhämtats. Paralleller drogs mellan de BUS-

utvärderade förskolorna och resultaten av de tre olika fokusområdena.  
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2 Lagar och regleringar 

 Byggnadstekniskt brandskydd 2.1

Det byggnadstekniska brandskyddet projekteras utifrån lagar och förordningar som genererat 

olika föreskrifter, råd och rekommendationer. Dessa har i sin tur genererat handböcker och 

vägledningar som finns som stöd för tolkning av regelverk. Den hierarkiska uppbyggnaden 

presenteras i Figur 1. (Bengtsson & Johansson, 2012) 

 

 

Figur 1: Hierarkisk uppbyggnad vid dimensionering av brandskydd (Bengtsson & Johansson, 2012) 

 Plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen 2.2

För alla byggnader finns grundläggande bestämmelser vilka kommer från plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL med tillhörande plan- och byggförordningen, PBF. Kraven på en byggnad 

klargörs i PBL. Enligt PBL 8 kap: 

 

”2 § Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 

kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de, 

1. vid nybyggnation uppfylls för hela byggnaden, 

2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande 

och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och 

3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.” 

”4§ Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand,…” 

  

• Lagar och förordningar 

• Från Regeringen och Riksdag PBL, PBF 

•Föreskrifter, råd och rekommentationer 

•Från Boverket BBR 

•T.ex. handböcker och vägledningar om 
brandbelastning och analytisk 
dimensionering 

•Från Boverket 

Boverkets 
rapporter 

•Handböcker och vägledningar 

•Från universitet, konsulter, 
tillverkare och andra 
organisationer 

Brandskyddshandböcker 
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Enligt dessa stycken ställs brandskyddskrav på såväl ombyggnation, nybyggnation och vid annan 

ändring. I PBF förtydligas kraven på brandskydd. I 3 kap 8 § står följande: 

 

”För att uppfylla kravet i 8 kap. 4 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett 

byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sätt som innebär att 

1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, 

2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, 

3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas, 

4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat 

sätt, och 

5. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand.” 

(Svensk författningssamling 2010:900, 2010) (Svensk författningssamling 2011:338, 2011) 

 Boverkets byggregler – BFS 2011:26 (BBR 19) 2.3

Boverket förtydligar kraven på en byggnads fysiska egenskaper genom Boverkets byggregler, 

BBR. Boverkets byggregler innehåller i princip samtliga fysiska egenskaper en byggnad ska ha 

med undantag för bärverk vilket anges i EKS, Europeiska konstruktionsstandarder. Den nivå av 

brandskydd som redovisas i BBR bör avspegla vad samhället anser vara en skälig skyddsnivå. 

BBR kan endast ställa krav på byggnadens brandskydd vilket leder till att den del av 

brandskyddet som utgörs av organisationen inte regleras här utan av Lag om skydd mot olyckor, 

LSO.  

 

Kraven på brandskydd kan antingen uppfyllas genom så kallad förenklad eller analytisk 

dimensionering. Vid förenklad dimensionering följs boverkets allmänna råd och 

rekommendationer. Kan det påvisas att Boverkets krav uppfylls på annat sätt än genom att följa 

de allmänna råden görs en analytisk dimensionering. Boverket har gett ut anvisningar för hur en 

analytisk dimensionering får gå till. (Bengtsson & Johansson, 2012) 

 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 2.4

Lag om skydd mot olyckor, LSO, behandlar bland annat vad som är skäligt brandskydd under en 

byggnads nyttjandetid. För att uppfylla krav enligt LSO måste någon form av systematiskt 

brandskydd bedrivas som ska följa Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om 

systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3 ). (Bengtsson & Johansson, 2012) 

 

I det allmänna rådet står det enligt följande: ”För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en 

dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga 

brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.” (Statens räddningsverk, u.d.)  

I de allmänna råden står det även att det är skäligt att varje verksamhet bedriver ett systematiskt 

brandskyddsarbete som dokumenteras. Denna dokumentation ska vara tillräcklig för att 

säkerställa att underhåll sköts och att skäliga, tekniska och organisatoriska, brandskyddsåtgärder 

vidtas. Verksamheten bör även ha en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd 

och dokumentation. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009) 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skriver på sin hemsida om systematiskt 

brandskyddsarbete ” Exempelvis behöver kanske en förskola en enklare form av systematiskt 

brandskyddsarbete, med en mycket enkel form av dokumentation av relevanta delar i 

brandskyddet, medan en komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt 

brandskyddsarbete och med en mer omfattande dokumentation för detta.” Det systematiska 

brandskyddsarbetet är till för att verksamheten ska ha ordning och reda i sitt system och är inte 

till för tillsynsmyndigheten även om de kan komma att gå igenom dokumentationen vid en 

tillsyn. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009)  

3  Mätinstrument för brandkompetens 

 BUS – Brandkompetensutvecklingsschema 3.1

3.1.1 Bakgrund till BUS 

På initiativ av en arbetsgrupp bestående av tre brandingenjörer från Bengt Dahlgren AB samt en 

pedagog från Bibo AB fick de i uppdrag från Räddningsverkets enhet för bebyggelse och miljö, 

att utveckla en metod för bedömning av brandkompetens och mognad av brandskyddsarbete. I 

och med att regelverket för brandskydd förändrades 2004 genom Lag om skydd mot olyckors 

tillkomst gav Räddningsverket ut ett allmänt råd om Systematiskt Brandskyddsarbete, senare 

även kallat SBA. (Gustafsson, Hansson, Wallgren Gyllentri, & Sundblad, 2009) 

 

Efter att det systematiska brandskyddsarbetet pågått en tid var det dags att utvärdera hur det 

fungerade genom att svara på frågeställningar såsom: 

 

 Hur ser vi idag på vad brandskydd är? 

 Hur uppfattar vi idag vad Systematiskt Brandskyddsarbete är? 

Författarnas uppfattning är att Systematiskt Brandskyddsarbete är att betrakta som ett 

ledningssystem som utgår från konceptet; Människa – Teknik – Organisation. Alla faktorer är 

viktiga för att få ett fungerande system. För att kunna få ett fungerande värderingssystem för 

brandskydd gäller det att få med hela samspelet människa, teknik och organisation, se Figur 2. 

(Gustafsson, Hansson, Wallgren Gyllentri, & Sundblad, 2009) 

 

 

 

Figur 2: Samspelet mellan människa, teknik och organisation. 

Fungerande 
brandskydd 

Människa 

Teknik 

Organisation 
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Brandkompetensutvecklingsschema, BUS, är en metodik för att mäta hur långt organisationen har 

kommit i sin mognad/ sitt tankesätt med avseende på brandskydd. Metoden ska vara transpararent 

det vill säga, det ska kunna göras bedömningar så att andra lätt kan följa hur de framkommit och 

ge förslag till åtgärder. (Gustafsson, Hansson, Wallgren Gyllentri, & Sundblad, 2009) 

3.1.2 Vad är BUS? 

BUS är ett instrument för att mäta och bedöma mognaden/medvetenheten av 

brandskyddstänkandet i organisationen. Det är även ett hjälpmedel för att analysera vilka åtgärder 

i organisationen som kan ge effekt. BUS är även ett verktyg för att bestämma vilken nivå 

verksamhet och ägare ska välja att lägga brandskyddsarbetet på. (Gustafsson, Hansson, Wallgren 

Gyllentri, & Sundblad, 2009)  

 

BUS är uppdelat i fyra faser, se Figur 3, som organisationer går igenom för att nå ett bra SBA-

tänk. ”Noll koll” kännetecknas av att organisationen tror att de inte har något ansvar. Det kan 

exempelvis vara att vetskapen om att räddningstjänsten har varit där gör att allt är i sin ordning 

och organisationen har därmed inget ansvar. (Gustafsson, Hansson, Wallgren Gyllentri, & 

Sundblad, 2009) 

 

 

Figur 3: Beskrivning av de olika faserna i brandkompetensutvecklingsschemat. 

 

Enligt LSO skall organisationerna ligga i fas 1-4 för att uppfylla lagen. Fas 1utgörs av tekniksyn 

vilken kännetecknas av att organisationen är medveten om att de har ett tekniskt brandskydd i 

form av brandceller, brandvarnare/larm, utrymningsvägar, vägledande markeringar etcetera. 

Tekniken kontrolleras och personalen utbildas standardiserat i brandskydd, t.ex. i släckutrustning, 

allmän brandkunskap och dylikt.  Då en organisation övergått till fas 2 har de förstått behovet av 

planering för ett bra brandskydd. Förståelsen för att brandskydd är något mer än teknik ökar och 

det börjar byggas upp en brandskyddsorganisation. Fas 3 kännetecknas av att en bra ledning i 

brandskyddsorganisationen utvecklas. Det finns tid och pengar avsatt för internt arbete och hela 

organisationen förstår vikten av ett bra brandskyddsarbete. Verksamheten förstår att de 

bestämmer över brandskyddsarbetet själva och utformar SBA efter egna tankar. Fas 4 

kännetecknar ”kundnytta”. Det betyder att organisationen ser en vinst med ett bra 

brandskyddsarbete. I en förskola kan det exempelvis betyda att om förskolan bedriver ett tydligt 

och bra SBA kan de förmedla till föräldrarna att barnen vistas i en trygg och bra miljö. 

(Gustafsson, Hansson, Wallgren Gyllentri, & Sundblad, 2009) 
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4 Statistik över bränder i förskolan 
Antal insatser för bränder i förskolor under veckodagarna sker relativt jämt spridda över dygnets 

timmar dock med något fler insatser mitt på dagen då verksamheten är igång, se Figur 1.   

 

 

Figur 1: Antal räddningsinsatser för brand i byggnad i försklor under dygnets timmar, måndag till fredag mellan 

åren 1998-2011, statistik hämtat från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistikdatabas, IDA. 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

I Sverige inträffar de flesta större bränder under kvällar, nätter och helger då byggnaderna står 

obevakade och risken för anlagd brand ökar, se Figur 2. 

 

 

Figur 2: Antal räddningsinsatser för brand i byggnad i förskolor under dygnets timmar, måndag till söndag mellan 

åren 1998-2011, statistik hämtat från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistikdatabas, IDA. 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
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5 Resultat 

 Utrymningsbeteende 5.1

Barn i olika åldrar har olika utrymningsbeteenden och rörelsemönster. I och med att barnens 

utveckling förändras mycket och barnen blir i många fall mer självständiga. (Larusdottir & 

Dederichs, u.d.) 

 

I förskolan skiljer det sig bland annat hur barn rör sig vid utrymning. Vissa barn springer medan 

andra går lugnt, detta beroende på hur gamla barnen är. De små barnen uppträder ofta förvånat 

och lite förvirrat medan de större barnen blir exalterade och kan ibland ha en tendens till att tävla 

till utgången. (Larusdottir & Dederichs, u.d.) 

 

Många barn gillar att följa de dagliga rutiner som förskolan har, även under utrymning, och är 

ibland ovilliga att göra undantag. De rör sig ofta mot utgångar de använder i den dagliga 

verksamheten även om det finns nödutgångar direkt till det fria som ligger närmare. Under 

utrymningsövningarna sågs det beteenden som att barnen ville byta till uteskor, stänga jackan vid 

utgången etcetera, precis som de är vana att göra. Dock lyssnar de flesta barnen på vad de vuxna 

säger och lyder utan att ifrågasätta vid order. (Larusdottir & Dederichs, u.d.) 

 

Vid utrymning av barn som har syskon på annan avdelning eller i annan byggnad kan en oro 

uppträda hos barnen. Barnen vill gärna veta om deras syskon har kommit ut och är oskadda. 

(Larusdottir & Dederichs, u.d.)  

 

Barn skiljer sig från vuxna med att de agerar utan att tänka. Vuxnas beteende utgörs ofta av ett 

system med ett motiv som är mer eller mindre viktigt för honom eller henne. Ett barns beteende 

saknar ofta motiv och går istället på impulser och tillfälliga kommandon. Dessa kan vara saker i 

omgivningen som fångar barnets blick. Barn ignorerar också ofta varningssystem för utrymning, 

om det inte utgörs av en vuxen, såsom larmklockor etcetera. (Kholshevnikov, Samoshin, & 

Parfenenko) 

 Utrymningstid 5.2

Utrymningstiden är den tid från det att ett tillbud skett tills det att personerna lämnar byggnaden 

eller farozonen och den kan förklaras enligt följande ekvation: 

 

                          (1) 

 

där: 

tev = Tid för utrymning. 

tp = Förberedelsetid. 

te.t. = Förflyttningstid tills sista personen lämnat byggnaden. 

tacc = Acceptabel tid för personerna att stanna på sina platser, ska grundas på tid till kritiska 

förhållanden. (Kholshchevnikov, Samoshin, Parfyonenko, & Belosokhov, 2012) 
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5.2.1 Förberedelsetid för utrymning av barn 

Förberedelsetiden för utrymning av barn är väldigt varierande beroende på organisationen kring 

utrymning, det är många faktorer som spelar in. En del pedagoger lämnar bland annat sin 

barngrupp efter det att de hört ett larm för att undersöka varför larmet gått. Studier har visat att då 

larmet har gått och pedagogerna visar på att barnen ska utrymma så förblir barnen i deras 

positioner och påbörjar inte utrymning förrän pedagogerna fysiskt tar barnen i handen och leder 

dem ut. Detta betyder at reaktionstiden för pedagogerna spelar in i barnens förberedelsetid. Tid 

för pedagogerna att reagera på brandlarm har undersökts och de flesta låg i ett spann mellan cirka 

20 sekunder och 1 minut. De flesta hade dock en förberedelsetid på strax över en halv minut. 

(Kholshchevnikov, Samoshin, Parfyonenko, & Belosokhov, 2012)  

 

Tiden för förberedelse hos barnen skiljer sig även över året beroende på årstid och klimat.  

Förklaringen till detta är att en påklädningsprocess tar längre tid på vintern än sommaren i och 

med att en rädsla finns för att barnen ska bli nedkylda. I en studie som gjorts där två pedagoger 

hade hand om en grupp var, med 10-15 barn, som förflyttades till ett omklädningsrum eller 

sovrum där de klädde på sig alternativt blev invirade i filtar sågs en skillnad i förberedelsetid. På 

sommaren, då barnen inte behövde klä på sig ytterkläder, var förberedelsetiden för barngruppen 

omkring 15 sekunder. På hösten/våren när en del ytterkläder skulle på blev förberedelsetiden 

längre och mer varierande än på sommaren. De flesta barngrupper hamnade i ett spann på 1-5 

minuter men flest med ungefär 3 minuters förberedelsetid. På vintern när mer kläder skulle på än 

på hösten blev tiden mer varierande och något längre för merparten av barngrupperna. Grupperna 

hade en förberedelsetid på ungefär 1-7,5 minuter där de flesta grupperna hade en tid på strax 

under 4 minuter. Då samma utrymningsförsök gjordes, men barnen virades in i filtar istället för 

att klä på sig ytterkläder, blev resultatet liknande det där barnen gick ut utan ytterkläder på 

sommaren. Förberedelsetiden för gruppen hamnade då mellan cirka 15 sekunder och strax över 1 

minut. De flesta grupper hade här en förberedelsetid på ungefär en halv minut. 

(Kholshchevnikov, Samoshin, Parfyonenko, & Belosokhov, 2012) Det har visat sig att själva 

organisationen kring en utrymning kan utgöra upp mot 90 % av själva utrymningstiden. 

(Kholshevnikov, Samoshin, & Parfenenko) 

5.2.2 Gånghastigheter och mönster 

Det fysiska rörelsemönstret utvecklas och förändras avsevärt under förskoleåldern. I 2-5 års ålder 

utvecklas motoriken kraftigt. Barn mellan 3-4 år har fortfarande oregelbunden takt och rörelserna 

är inte helt kontrollerade. Barnen vaggar lite från sida till sida och går med öppna armar för att 

hålla balansen, de går inte obehindrat. Vid 5-6 års ålder börjar koordinationen förbättras. Takten 

och kontrollen i rörelsen mellan armar och ben förbättras för mer än 70 % av barnen. Vid en ålder 

av 7 år har 100 % av barnen ett mer kontrollerat rörelsemönster och hastigheten ökar för längre 

sträckor. Det kan tydligt ses att barn från 7 år och uppåt rör sig liknande vuxna, dock kan de inte 

gå lika långa sträckor. För yngre barn, i förskoleåldern, skiljer sig rörelsemönstret mer. 

(Kholshevnikov, Samoshin, & Parfenenko) 
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5.2.2.1 Horisontell förflyttning 

I en studie som gjorts på tio förskolor i Danmark där 1017 personer evakuerades i olika 

omgångar undersöktes olika utrymningsparametrar. Totalt skedde 16 fullskaleövningar där data 

samlades in med videokameror. 71 barn var inblandade i övningen som mätte 

utrymningshastighet vilket inte är nog för att utgöra en statistisk säkerhet. Dock visar försöken på 

en trend. Barnen var mindre förberedda än de vuxna, dock var de äldsta barnen förberedda på att 

övning skulle ske men visste inte när. Utrymningsövningarna skedde i mars-maj och november 

2009. Vid horisontella utrymningshastighetstestet hade barnen en densitet av mindre än 0,5 

personer/m
2
. (Larusdottir & Dederichs, 2010) 

 

Mer än 78 % av de yngre barnen (barn mellan 6 månader och 2 år) har en gånghastighet mellan 

0,41-0,80 m/s och mer än 66 % av de äldre barnen (barn mellan 3 och 6 år) har en gånghastighet 

mellan 0,60-1,00 m/s. Det visas att de yngre barnen rör sig långsammare än de äldre barnen 

oavsett om de går eller springer. Medelhastigheten för de yngre och äldre barnen var 0,60 m/s 

respektive 0,84 m/s när de gick och 1,14 m/s respektive 2,23 m/s när de sprang. (Larusdottir & 

Dederichs, 2010) Medelhastighet för vuxnas gånghastighet i horisontella plan är 1,3 m/s vid låg 

persondensitet (Frantzich, 2005). Detta betyder att barn rör sig generellt långsammare än vuxna 

med undantag från när de äldre barnen springer.  

 

Alla barnen kunde inte utrymma själva utan fick bli burna alternativt ta de vuxnas händer. Dessa 

barn är exkluderade i resultatet. (Larusdottir & Dederichs, 2010) 

5.2.2.2 I trappor 

I ett försök för att få ut gånghastighet i trappor undersöktes endast gånghastigheten hos barn 

mellan 3-6 år. Tre olika spiraltrappor testades där stegdjupet på trapporna var 0,25 meter vid 

utkanten på trappan.  Resultaten av försöket visas i Tabell 1 där trappa 1 är en interntrappa 

använd av barnen varje dag. Denna trappa har även ett extra räcke anpassat för barnens längd. 

Stegdjupet var 0,29 m och höjden på stegen var 0,19 m. Trappa 2 är en fyrkantig spiraltrappa i ett 

äldre hus som barnen inte använder dagligen. Trappan har enbart ett obekvämt räcke i mitten av 

trappan och samma dimensioner som trappa 1. Trappa 3 är en extern utrymningstrappa i galler av 

metall som går att se igenom. Barnen har aldrig använt trappan innan och räcket är svårt att nå för 

barnen. Stegdjupet är även här 0.29 meter men höjden på stegen är 0,17 m vilket gör att trappan 

är mindre brant. (Larusdottir & Dederichs, 2010) Trappans bredd spelar ingen stor roll i denna 

studie, barnen gick i en rad, i och med att trappan smalnar av mot mitten, detta trots att vissa barn 

stannade mitt i trappan under utrymningen. (Larusdottir & Dederichs, u.d.) 

 

Tabell 1: Utrymningshastighet för barn mellan 3-6 år i trappor. (Larusdottir & Dederichs, 2010) 

Trappa Bredd (m) Lutning ( ) Medelhastighet 
(m/s) 

Standardavvikelse 
(m/s) 

Trappa 1 0,80 33 0,58 0,31 
Trappa 2 0,87 33 0,38 0,07 
Trappa 3 0,91 30 0,13 0,06 
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Medelhastighet för vuxna som går ned för spiraltrappor är 0,50 m/s oavsett persontäthet, detta i 

och med att personer oftast bara går en i bredd i spiraltrappor. (Frantzich, 2005) 

 

De stora skillnaderna i utrymningshastighet för de olika trapporna kan bero både på hur väl 

barnen känner till trapporna samt trappornas utformning. (Larusdottir & Dederichs, 2010; 

Larusdottir & Dederichs, u.d.) 

 

Det är visat att barn som håller någon i handen alternativt har tillgång till ett räcke anpassat till 

deras höjd går 1,5 gånger snabbare upp för trappor än barn utan stöd. Detta för att barnet känner 

större säkerhet i sin gång då de får stöd. (Kholshevnikov, Samoshin, & Parfenenko) Trappsteg är 

normanpassade efter vuxnas steglängd. Boverket rekommenderar att stegdjupet inte ska vara 

mindre än 25 cm (BFS 2011:26, 2011). Steglängden för en 2-åring är cirka 32 cm medan den för 

en 4-åring är 40 cm, för en 5-åring 47 cm, för en 6-åring 49 cm, för en 7-åring 53 cm och för en 

vuxen 65-75 cm. I och med att barnen inte får de naturliga rörelsemönstren när de går i trappor 

känner de en osäkerhet och saktar ner medan de om de känner ett stöd i form av en hand eller ett 

räcke ökar takten. (Kholshevnikov, Samoshin, & Parfenenko) 

 Gömmer sig barn? 5.3

I vissa fall har barn gömt sig när det börjat brinna istället för att ta sig ut snabbt. Vilka faktorer 

som utgör att barn gömmer sig vid brand är oklart men i MSB’s utbildningsmaterial för lärare i 

skolan menar de på att när barnet själv startat branden finns stor risk för att de gömmer sig. 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2010)  

 

I en artikel från MSB’s tidning Tjugofyra7 beskrivs en brand där ett barn omkommit som hittats 

gömd under en säng i en annan del av lägenheten än där branden startat. Troligt är det att branden 

startade genom barns lek med eld och branden startade i ett lek- och sovrum. (Erlandsson, 2012)  

 Hjälpbehov 5.4

Hur mycket hjälp barnen i förskolan behöver vid utrymning varierar över åldrarna. I en 

utrymningsstudie delades hjälpbehov in i tre kategorier. De tre kategorierna var följande; barnen 

fick bäras ut av vuxen, barnen fick någon form av fysisk hjälp ut som till exempel en lätt knuff, 

hålla i handen eller hjälp till att komma upp från sittande och den tredje kategorin var att barnen 

endast fick hjälp med verbala uppmananden. Resultatet är även uppdelat i ålderskategorier där de 

yngre barnen är mellan 6 månader och 2 år medan de äldre barnen är mellan 3 och 6 år gamla. 

(Larusdottir & Dederichs, u.d.) 

 

Ungefär 20 % av de yngre barnen blev burna av en vuxen, 60 % fick någon form av fysisk hjälp 

och 20 % klarade utrymningen med endast verbal kommunikation. Bland de äldre barnen klarade 

mer än 80 % utrymningen med enbart verbal kommunikation ungefär 15 % fick någon form av 

fysisk assistans och ett fåtal blev burna. Resultatet blev således att mer än 80 % av barnen klarade 

sig utan fysisk hjälp medan cirka 80 % av de yngre barnen behövde någon form av fysisk hjälp. 

(Larusdottir & Dederichs, u.d.) 

 

I denna studie hade barnen inte övat utrymning tidigare och var inte bekanta med processen. Det 

är möjligt att behovet av hjälp minskar då barnen har tränat utrymning. (Larusdottir & Dederichs, 

u.d.) 
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 Byggnadstekniskt brandskydd i förskolor 5.5

I BBR delas olika verksamheter in i verksamhetsklasser där förskolor hamnar under 

verksamhetsklass 5A. Denna avser verksamheter i utrymmen där personer som har begränsade, 

eller inga, förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. Utrymmena är endast avsedda för daglig 

verksamhet. (Olsson & Almgren, 2012) 

5.5.1 Gångavstånd 

Speciellt för verksamhetsklassen anges att längsta gångavstånd till utrymningsväg inte bör 

överskrida 30 meter där sammanfallande väg räknas med en straffaktor gånger 2. Trappa räknas 

som 4 gånger höjdskillnaden. Gångavstånd inom en utrymningsväg i t.ex. en trapphall, korridor 

eller motsvarande ska inte överstiga 7 meter. (Johansson, Almgren, Söderberg, & Bengtson, 

2012) 

5.5.2 Brandcellsindelning 

Brandcellsindelning i förskolor ska utföras så att maximalt två avdelningar innefattas av en och 

samma brandcell. Brandcellsgränserna ska vara i lägst klass E30 alltså ska brandgaser inte 

spridas mellan brandcellerna under brandens första 30 minuter. (Persson, Sandvik, Fagergren, & 

Sedin, 2012) 

5.5.3 Dörrstängare 

Ur BBR 19 BFS 2011:26  

5:254 ”Dörrstängare ska installeras när detta är en förutsättning för brandskyddets utformning. 

Systemet ska utformas så att det, med hög tillförlitlighet, säkerställer att brandcellsgränserna 

upprätthåller sin funktion.” (BFS 2011:26, 2011) 

 

I en förskola ska dörrstängare finnas till dörrar i brandcellsgräns, ofta är det i dörrar till respektive 

avdelning. Dörrarna tillåts stå uppställda med magnethållare eller med så kallad freeswingarm 

som stänger dörren vid rökutveckling i anslutning till dörren. (Olsson & Almgren, 2012) 

5.5.4 Utformning av utrymningsvägar 

I Boverkets allmänna råd står det i 5:334 Utformning av utrymningsvägar, BBR 19, att 

spiraltrappor inte bör användas i utrymningsvägar från lokaler där personer har svårt att gå i 

trappor, såsom utrymmen i verksamhetsklass 5B och 5C, förskolor är alltså inte inkluderade. 

(BFS 2011:26, 2011) Spiraltrappor bör heller inte förses med gallerdurk för fler än tre våningar. 

Anledningen till att gallerdurk ska undvikas i trappor där det är fler än tre våningar är att trappan 

kan uppfattas som obehaglig. (Johansson, Almgren, Söderberg, & Bengtson, 2012) 

5.5.5 Återinrymning 

Förskolor är inkluderade i de verksamheter som har krav på återinrymning. Dörrar som används 

för utrymning ska i förskolan även fungera för inrymning. Det betyder att det alltid ska vara 

möjligt att återvända genom dörren vid en utrymningssituation. Dörrar som ska kunna användas 

för återinrymning ska vara försedda med öppningsanordningar från båda sidor. Dörrens 

öppningsmöjlighet kan sättas i funktion först efter att dörren öppnas inifrån. Kravet på 

återinrymning gäller inte dörrar som leder direkt till det fria eller om det är uppenbart att 

utrymningsvägen till det fria är helt säker. (Johansson, Almgren, Söderberg, & Bengtson, 2012) 

Enligt remiss från Boverket samt konsekvensutredning av förslagna regler ska krav kring 
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återinrymning förtydligas och verksamhetsklass 5A, 5B och 5C ska ha möjlighet till 

återinrymning även för dörr till det fria. (Boverket, In press) (Boverket, 2012) 

5.5.6 Vägledande markering 

Vägledande markering är skyltar eller liknande som ger vägledning vid utrymning så att 

svårigheter att orientera sig i byggnaden inte hindrar utrymningen. Lokaler där vägledande 

markering ska finnas är svårorienterade, okända och lokaler som saknar dagsljusinsläpp. 

(Fallqvist, Klippberg, & Björkman, 2012)  I Brandskyddshandboken – en handbok för 

projektering av brandskydd i byggnader från 2012 står det skrivet att exempel på lokaler där 

personer inte förväntas känna till utrymningsvägarna så att vägledande markeringar bör finnas är 

verksamhetsklasserna 2A, 2B, 2C, 4, 5B, 5C och 5D, förskolor (verksamhetsklass 5A) är alltså 

inte inkluderade i lokaler där det kan förväntas krävas vägledande markering. Detta är en tolkning 

av Boverkets krav, BBR 19. (Johansson, Almgren, Söderberg, & Bengtson, 2012) 

Brandskyddsföreningen har gett ut häftet Vägledning till skäligt brandskydd i förskolor där det 

står att utrymningsskyltar ska finnas på de platser där det inte är uppenbart onödigt. 

(Brandskyddsföreningen, 2012) Det senare kravet är ställt enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

(Arbetsmiljöverket, 2009) Var vägledande markering behövs är alltså angivet både i Boverkets 

byggregler samt i arbetbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning. (BFS 2011:26, 

2011) (Arbetsmiljöverket, 2009) 

5.5.7 Larmsystem 

I förskolans lokaler ska det finnas anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand. 

Denna anordning kan utgöras av brandvarnare i tillräcklig omfattning. Tillräcklig omfattning 

anses vara att brandvarnaren ska ha en täckningsyta på högst 60 m
2
. Signal ska kunna uppfattas i 

de utrymmen där personer vistas stadigvarande. Brandvarnare bör placeras i eller utanför varje 

rum där det vistas sovande personer. (BFS 2011:26, 2011)  

 Sveriges förskolor 5.6

5.6.1 Antal personal per barn 

Hösten 2011 låg genomsnittet i Sverige på 5,3 barn per helårs medarbetare. Detta jämfört med 

2010 där antal barn per personal var 5,4 visar att värdena är tämligen oförändrade.  

(Utbildningsstatistikenheten - Skolverket) Spridningsmåttet för antal barn per årsmedarbetare 

visas i tabell 2 där det maximala värdet för antal barn per årsmedarbetare låg på 7,4 barn. 

 

Tabell 2: Antal barn per årsmedarbetare 2011 (Utbildningsstatistiksenheten - Skolverket) 

Spridningsmått Antal barn per 
årsmedarbetare 

Max 7,4 
90% 5,9 
75% 5,7 
Median 5,4 
25% 5,2 
10% 4,9 
Min 3,9 
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Sveriges television, SVT, lät göra en undersökning den 16 oktober 2012 om hur bemanningen 

såg ut på förskolor runt om i landet. Andelen avdelningar med 9 barn eller fler per personal var 

då 11 %. Bland småbarnsavdelningar var andelen 5 %, storbarnsavdelningar 17 % och 

syskonavdelningar 7 %. (Nyberg & Grill, 2012) 

5.6.2 BUS-utvärderade förskolor 

På de förskolor som besöktes var brandskyddsorganisationen mycket varierande. Olika faser i 

BUS-trappan täcktes in och organisationernas tankar kring vad ett bra brandskydd är var mycket 

varierande.  

5.6.2.1 Besök 1 - BUS-nivå 6 – Fas 2 

Hela första fasen uppfylls genom att förskolan hade en SBA-pärm och de är var medvetna om 

vilken teknik som fanns i förskolan. Det fanns rutiner för hur tekniken kontrolleras. Roller var 

fördelade i organisationen, en brandskyddsansvarig fanns och avdelningarna hade vissa specifika 

ansvar. De flesta i personalen hade gått en standardiserad brandutbildning där de fick testa 

handbrandsläckare och dylikt.  

 

Förskolans personal hade vissa rutiner för hur de ska agera vid utrymning. De hade alltså förstått 

att de är i behov av planering vilket är huvudrubriken för fas 2. Enligt brandskyddsansvarig var 

inte övriga medarbetare speciellt intresserade av vad brandskyddsansvarig satt upp för rutiner. 

Hela organisationen hade alltså inte ett fungerande brandskyddstänk. Som en sista fråga fick 

brandskyddsansvarige svara på om brandskyddet i förskolan anses gott nog eller om det finns 

behov till förbättring. Brandskyddsansvarige svarade att brandskyddet var bra, ”Alla vet ju vad de 

ska göra om det händer något”, det fanns alltså inte något behov att jobba vidare för att utveckla 

brandskyddsarbetet. En tydlighet mellan förskolechef och brandskyddsansvarig saknas när det 

gällde planering av brandövningar och dylikt. Slutsatsen av besöket var att mognaden i 

brandskyddstänket var låg. 

5.6.2.2 Besök 2 – BUS-nivå 2 – Fas 1 

Vid besök intervjuades en förskolechef för några mindre privata förskolor. Förskolechefen 

uppgav att målet med deras brandskyddsarbete var att personalen skulle kunna rädda-larma-släck 

och känna till utrymningsplaner. Vidare nämner förskolechefen att personalen genomgått en 

standardiserad brandutbildning i samband med upprättande av SBA-pärm. Förskolechefen var 

mycket negativ till bemötande och synpunkter från brandinspektör och tyckte att de 

brandtekniska lösningar förskolan hade var dåliga och/eller onödiga. Rutiner för kontroll av 

brandsläckare etcetera sköter auktoriserade företag. Kontroll av till exempel brandvarnare sker ej, 

”de tjuter ju när batteriet är slut” svarade förskolechefen. Dock sa förskolechefen att de oftast 

kontrollerades när skyddsrond genomförs cirka en gång per år.  

 

Förskolan hamnar på punkt två i och med att de var medvetna om skyldigheten och behovet av att 

ha ett brandskyddsarbete. De har låtit upprätta en SBA-pärm även om de inte riktigt såg ett behov 

av den. Förskolan tror även att det handlar om den fysiska anläggningen, de förstår att de behöver 

brandsläckare och dylikt. De hade inte upprättat några rutiner för hur tekniken ska kontrolleras, 

specifikt exempel var brandvarnarna. I och med detta klarade de inte steg 3 i BUS-trappan. 
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5.6.2.3 Besök 3 – BUS-nivå 20 – Fas 4 

I den här organisationen intervjuades förskolechefen för ett flertal förskoleenheter i en mindre ort 

i Sverige. Förskolechefen beskrev med en gång att de jobbar aktivt med brandskyddet och att de 

hela tiden ville förbättra det. De var medvetna om ansvarsfördelningen mellan förskola och 

fastighetsägare och hade ett väl genomarbetat incidentrapporteringssystem. Varje enhet hade 1-2 

skyddsombud med extra utbildning än de övriga i personalen, till exempel i elrelaterade 

brandrisker. Dessa brandombud gjorde egenkontroller fyra gånger om året och eventuella brister 

följs upp. Kommunen kommer och gör kontroller en gång per 1-3 år.  

 

Samtliga enheter övade utrymning och det skedde i tre etapper. I första etappen var barn och 

personal väl förberedda på att det skulle ske en utrymning, i andra etappen var personalen 

medvetna om när och hur utrymningen skulle ske. I tredje och sista etappen var personalen 

medveten om att utrymning skulle ske men inte när. Organisationen hade system för hur de ska ta 

hand om de barn som blir extra bekymrade efter utrymningsövningarna där personalen förklarade 

hela processen med brandlarm och brandskydd i byggnaden för barnen.  

 

Organisationen tyckte sig se en utveckling hos barnen i och med utrymningsövningarna och såg 

brandskyddsarbetet som bra för organisationen i stort. De lät all sin personal utbildas i 

brandskydd och jobbade ständigt för att förbättra organisationen och förde ständigt 

säkerhetsdialoger med föräldrarna.  

 

Denna förskoleorganisation uppfyllde samtliga steg i BUS-trappan då de hade ett väl 

genomarbetat brandskyddsarbete och hade förstått principen bakom det. De var mycket öppna för 

att ta in åsikter och tips och ville ständigt utveckla sitt säkerhetstänk.  

5.6.2.4 Besök 4 – BUS-nivå 5 – Fas 2 

Förskolan hade en nyligen tillsatt chef som inte hade så stor inblick i brandskyddsarbetet för 

förskolan eller hur det bäst arbetas med brandskydd i förskolor. Förskolechefen ställde många 

frågor angående brandskyddet och var intresserad om att förbättra sitt brandskyddsarbete. 

Förskolan hade en brandskyddspärm och hade tecknat avtal med företag som skötte den tekniska 

kontrollen och bandskyddssyn. ”De har alltid synpunkter på saker som ska ändras” sa 

förskolechefen när ämnet kom på tal. Personalen hade gått en standardutbildning i grundläggande 

brandskydd och släckutrustning. Förskolechefen hade förstått att brandskyddsarbetet är något mer 

än teknik men hade inte kommit långt i sitt organisatoriska systematiska brandskyddsarbete. Det 

var förskolechefen som hade allt ansvar för brandskyddet och ingen brandskyddsansvarig fanns 

som höll koll på att utrymningsvägar hålls fria etcetera.  

 

Förskolan hamnade på BUS-nivå 5 då de insett att brandskydd är något mer än teknik men de 

hade inte börjat bygga upp en organisation kring det. 
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5.6.3 Observerade beteenden 

En förskola och skola fick cirka kl.11.30 en tisdag i oktober utrymmas på grund av en brand i en 

byggarbetsplats i anslutning till byggnaden. Rökutvecklingen var stor och förskolechefen drog 

igång utrymningslarmet manuellt. Efter utvärdering av personalen i förskolan kom man fram till 

följande problem: 

 

 Syskon kände oro för varandra då de hade uppsamlingsplatser på olika ställen och inte 

kunde se att alla var ute och i säkerhet. 

 Barnen som låg och sov skulle kläs på och bäras ut vilket krävde stora resurser i form av 

vuxna. Det tog lång tid. 

 De mindre barnen var rädda och ledsna för ljudet och inte villiga att gå själva. 

 Föräldrar kom och ville hämta sina barn då de såg en kraftig rökutveckling från skolan 

och många föräldrar befann sig i närområdet. Det var en förvirrad stämning och 

pedagogerna kände att de förlorade kontrollen över vilka barn som gått hem och vilka 

som var kvar.  

 Förskolechefen beskriver att hon inte vet hur situationen sett ut om inte hon hade varit på 

plats och dragit igång larmet då vissa i ledningen och studenthälsan har vissa speciella 

brandfunktioner.  
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6 Diskussion 

 Gemensamma mönster i de BUS-studerade förskolorna 6.1

Gemensamt för de studerade förskolorna var att alla var måna om barnens säkerhet. Att klara av 

en utrymning vid en brand var viktigt. Det skiljde sig dock i hur förskolorna såg på 

brandskyddsarbete och var fokus bör ligga för att klara av sina mål. 

 

Samtliga förskolor var medvetna om att de hade ett ansvar vad det gäller brandskyddsarbete men 

hur pass mycket resurser som förskolorna ville eller hade möjlighet att lägga ner varierade. En av 

de besökta förskolorna, den som uppnått fas 4, var mycket noggrann om att allt skulle fungera i 

brandskyddsorganisationen. Unikt för denna förskola var att stora resurser avsattes för 

brandskyddsarbete.  

 

De förskolor som hamnade på lägre BUS-nivåer hade mindre resurser för brandskyddsarbete. 

Benägenheten att utveckla sitt brandskyddsarbete varierade utifrån hur viktigt de tyckte att det 

var och hur mycket resurser förskolorna hade.  

 

Tre av de fyra BUS-utvärderade förskolorna utförde inte utrymningsövningar med sina barn. 

Samtliga av dessa förskolor antydde en osäkerhet kring effekten av en sådan utrymningsövning. 

Några var osäkra på om det skulle vara till nytta för barnen och på om barnen skulle bli rädda.  

 

Det var bara en av de fyra BUS-utvärderade förskolorna som hade utrymningsövningar med sina 

barn. Den förskoleorganisationen såg att utrymningsövningarna hade en positiv effekt på barnens 

utrymning. Vissa barn hade blivit rädda under utrymningen men då de alltid fångade upp dessa 

barn och med hjälp av att pedagogiskt visa hela systemet kring brandskyddet i förskolan såg de 

inga problem med denna typ av övning.  

 Teknisk anpassning för barnens beteende och rörelsemönster 6.2

Det är tydligt att barn har andra förutsättningar att klara en utrymning än vuxna och behöver 

mycket hjälp. Stora delar av de studier som är gjorda angående barn i utrymningsprocessen 

handlar om rörelser och gånghastigheter. Det visar sig skilja sig en del från vuxnas och detta 

speciellt i trappor. 

 

I fråga om förflyttningstid var det i trappor det skiljde sig mest mellan vuxnas och barns 

förflyttningshastighet. Detta då rytmen för barn i trappor skiljer sig från vuxnas i och med trappor 

är utformade och anpassade för vuxna. Att montera ett extra räcke är ett enkelt sätt att öka 

säkerhetskänslan för barnen och de kan gå fortare även då de inte har en vuxens hand att hålla.  

 

I Sverige rekommenderas att gallerdurktrappor inte ska byggas för fler än tre våningar. Detta då 

trapporna kan kännas obehagliga att gå i om höjderna blir för höga. Dock finns inga regleringar 

om att gallerdurktrappor inte bör finnas i förskolor. Den studie som är beskriven i denna rapport 

där gallerdurktrappa använts visade på att det var denna typ av trappa som orsakade flest 

problem, även då den hade mindre lutning än övriga trappor. Utrymningshastigheterna blev 

mycket lägre än de värden som idag anges som dimensionerade värden. Studierna har tydligt 

visat på vikten av att barnen känner sig trygga i trapporna de går i och att de gör de dels genom 

att de är vana vid att gå i just den trappan samt att de har ett räcke eller någons hand att hålla i. 
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Även gånghastighet i horisontalplan är något lägre hos barn än vuxna. Dock är skillnaderna här 

inte så stora hos de lite äldre barnen utan det är snarare de yngre barnen samt de barn som 

kommer vara i behov av hjälp som påverkas mest utav gångavstånden.  

 

Dörrstängare är krav på dörrar i brandcellsgräns där det är en förutsättning för att upprätthålla 

brandcellsgränsen. Dörrstängarens funktion är bra då den inte ställer krav på organisationen att 

hålla dörrar stängda. Många förskolor vill ha dörrarna uppställda i verksamheten då de är tunga 

och barnen inte har möjlighet att öppna dem själva. Det finns bra uppställningsanordningar för 

detta som gör att dörren stängs av olika funktioner. Detta kräver dock att en vuxen håller upp 

dörren vid utrymning och en person går åt till detta som i annat fall kunnat vara behjälplig vid 

utrymningen på annat sätt. En så kallad Freeswing arm kan vara ett bra alternativ för 

dörrstängning i förskolor då den reagerar på rök. Därmed stängs inte de dörrar som inte är 

exponerade av röken och de blir lättare att använda vid utrymningen.  

 

I Boverkets byggregler står angivet att förskolor är en av de verksamheter som har krav på 

återinrymning. Dock är dörr i fasad ett undantag och behöver inte ha en anordning som 

säkerställer att återinrymning är möjlig. Detta innebär att om en vuxen skulle befinna sig på 

utsidan av byggnaden är det inte säkert att han eller hon kan återinrymma för att hjälpa fler barn 

ut. Många projekterar dock idag med säkerställd återinrymning även för dörr i fasad. Då vi 

förutsatt att barnen är i hjälpbehov i en händelse av brand och vi vet att många av barnen inte kan 

utrymma själva förutsätter vi också att det alltid ska finnas vuxna i lokalen då det vistas barn i 

den. Vid en utrymning med många barn per vuxen krävs att förskolan har en mycket bra 

organisation så att det är säkerställt att en vuxen som lämnar byggnaden inte är sista vuxen 

alternativt att det är säkerställt att inga barn är kvar i byggnaden.  

 

Vad gäller larmsystem har studierna visat att larmen inte förkortar barnens förberedelsetid. Dock 

är tiden för att pedagogerna ska upptäcka branden viktig i och med att det är dem som ska 

förbereda och leda barnen under en utrymningsprocess. I dagens förskolor är det inget krav på 

något annat än brandvarnare. I och med barnens beroende till de vuxna i en förskola kan det vara 

svårt att larma resten av förskolan vilket kan betyda att den vuxna måste lämna barngruppen.  

 

Vägledande markering har enligt den studie som är gjord ingen effekt på barnen i och med att de 

gärna följer rutiner och vill gå dit de är vana att gå om de inte får en annan order av en vuxen. 

Vägledande markering i förskolan blir således ett verktyg för anställda eller vuxna besökare. 

Boverket ställer inga krav på vägledande markering i verksamhetsklass 5A om de inte är 

svårorienterade eller saknar dagsljusinsläpp. De vuxna i lokalen förväntas ha god lokalkännedom. 

Däremot enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter att vägledande markering ska finnas där de inte är 

uppenbart onödigt gör att kravet kan se annorlunda ut. Detta gör att frågan om skyltarnas 

nödvändighet bör avgöras i varje enskilt fall.  
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 Organisatoriskt brandskydd 6.3

I och med att brandskydd i en sådan verksamhet som en förskola utgörs av så pass stort behov av 

organisatoriskt brandskydd är det viktigt att arbetet pågår kontinuerligt. I resultatet av de studier 

som gjorts finns värden framtagna på ungefär hur många barn som är i behov av fysisk hjälp vid 

utrymning. Resultatet blev att ungefär 80 procent av de yngre barnen, 0-2 år, var i behov av 

fysisk hjälp medan för barn mellan 3-6 år klarade sig ungefär 80 % utan någon form av fysisk 

hjälp. År 2011 låg genomsnittet på 5,3 barn per helårs medarbetare vilket gör att de ska hjälpa 

cirka 4,2 barn var i en småbarnsgrupp och 1,1 barn var i en storbarnsgrupp. Utöver de barnen de 

ska hjälpa fysiskt ska de även instruera de andra barnen vad de ska göra så de behöver ha uppsikt 

över samtliga barn. För att klara sådana situationer krävs det att förskolan har rutiner för detta. I 

detta behöver det byggnadstekniska brandskyddet beaktas och att förskolan har kunskaper om 

vilka funktioner som finns i brandskyddet. Enligt SVT’s undersökning hade 11 % av förskolorna 

9 barn eller fler per årsmedarbetare. I en sådan situation ställs ännu högre krav på organisationen. 

I många fall kan säkerligen personal vara frånvarande på grund av sjukdom och organisationen 

måste ha rutin på hur sådana situationer ska hanteras.  

 

Bland de besökta förskolorna var flera teknikfokuserade. Det betyder att tankarna kring 

brandskyddet vilade mycket på tekniken. Så länge tekniken fungerar har förskolan ett bra 

brandskydd. De studier som är gjorda har visat att det är till stor del de organisatoriska åtgärderna 

som förkortar utrymningstiderna mest. Förberedelsetiden för en barngrupp kan förkortas från 

nästan 4 minuter till drygt en halv minut om barnen får filtar på sig istället för ytterkläder på 

vintern. Utrymningstiden kan även förkortas av att barnen får öva i att gå på okända ställen, 

speciellt i trappor, till exempel i utvändiga spiraltrappor.  

 

Att ha rutiner för att söka av lokaler är också viktigt i de fall det finns risk för att något barn har 

gömt sig. Ofta har barn inte själva förutsättningarna för att anlägga en brand i förskolan men det 

är inte lika med att de inte kan känna sig skyldiga till branden i alla fall. Hur barn tänker i dessa 

situationer är svårt att säga men tendenser finns till att barn ska ha gömt sig vid bränder de anlagt 

själva.  

 

Den förskolan som utrymde i och med en brand i närheten av förskolan hade flera punkter på 

organisatoriska brister även då de hade en väl genomarbetad plan för hur organisationen skulle 

fungera vid brand. Det är svårt att förutspå allt som kan hända i och med en sådan händelse men 

att ha planer och rutiner gör det lättare att lösa det oväntade.  

 Felkällor 6.4

De studier som arbetet baseras på är relativt begränsade och endast två länders studier har 

beaktats. Hur dessa studier kan appliceras på svenska barn bedöms vara god i fråga om barns 

rörelsemönster och utveckling. Hur barn handlar i olika situationer kan skilja i och med deras 

olika miljöer.  

 

Vid besök på förskolor har endast en person per förskolas syn på brandskyddet beaktats. Denna 

persons syn kan skilja sig från de övrigas.   
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7 Slutsatser 
Det organisatoriska brandskyddet behöver få en större del i många förskolor i brandskyddsarbetet 

då det utgör en mycket viktig del. Många förskolor har en ambition att ha ett bra brandskydd men 

vet inte hur de ska jobba med det, om det till exempel är bra att ha brandövningar eller ej. De 

behöver stöd i hur, när och om övningar ska ske.  

 

Projektörer av det tekniska brandskyddet bör vara mer insatta i organisationen och ha förståelse 

för barns utveckling och hjälpbehov då de projekterar. Vissa tekniska lösningar kan medföra både 

positiva och negativa följder och analyserna av dessa bör bli bättre. Regelverk utgår idag i viss 

mån utifrån att barnen har behov av hjälp men inte utifrån barnens förutsättningar och agerande.  

 

Då många förskolor har ett framtaget systematiskt brandskyddsarbete av ett externt företag är det 

viktigt att det är utformat på ett sätt så att förskolan förstår vad som ska göras och dess syfte. De 

tekniska beskrivningarna ska vara skrivna på ett sätt så att verksamheten förstår vilket 

brandskydd de har, dess funktion samt syfte. Det systematiska brandskyddsarbetet bör om det 

inte är framtaget av verksamheten vara framtaget tillsammans med verksamheten och inte till 

verksamheten.  

 

Det finns många byggnadstekniska åtgärder som är möjliga att göra, speciellt vid nybyggnation. 

Att underlätta för barnen och få dem att känna sig trygga i utrymningen är viktigt. Att använda 

samma vägar för utrymning som de vägar de använder i daglig verksamhet underlättar. Det är 

även viktigt att underlätta för organisationen kring utrymning. Ett sätt för detta kan vara att ha 

hinder som till exempel en dörrstängare i bakhuvudet vid projektering. En dörrstängare som gör 

att dörren blir för tung för barnen att öppna medför en pedagog mindre som kan hjälpa till fysiskt 

vid utrymning.  

 

Fler förskolor bör arbeta mer aktivt med sitt brandskyddsarbete och då lägga sitt fokus på rätt 

områden. Att ha ett väl fungerande tekniskt brandskydd är viktigt men genom att ha bra 

utrymningsrutiner och en väl genomtänkt process för detta kan förskolan spara mycket tid i 

utrymningen. I fall där nästan 90 % av utrymningstiden utgörs av arrangemanget kring att påbörja 

utrymning finns mycket att göra. Förskolorna bör inte vara rädda för att utföra 

utrymningsövningar. Ett bra brandskydd bör vara något som både barn och vuxna tycker är roligt 

och positivt att arbeta för. En bra grundkunskap och förståelse för brandskydd är en nyckel för att 

komma in i spiralen där ett arbete för att förbättra brandskyddet ständigt pågår. 

 Förslag till framtida studier 7.1

Projektet har visat på att det finns mycket att förbättra när det gäller att inkludera barnens 

beteende i det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet. Det finns även en hel del kvar 

att forska kring och utreda. Nedan visas några identifierade ämnen: 

 

 Vilken effekt har utrymningsövningar på barn i olika åldrar? 

 När, var och varför gömmer sig barn vid brand? 

 Hur reagerar barn på rökutveckling? 

 Hur påverkar olika tekniska system brandskyddet i förskolorna? 
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Då en osäkerhet finns i hur brandskydd på förskolor ska hanteras och vilken effekt övningar har 

på barn behövs tydligare råd och rekommendationer. Då det har visats att det organisatoriska 

brandskyddet har stor betydelse för utrymningsförloppet behövs kunskap om hur detta kan 

förbättras för att öka motivationen till att arbeta aktivt med brandskyddet. Med ökad kunskap om 

hur barn agerar vid brand och därmed hur vi kan förbättra utrymningssituationen i förskolan kan 

vi förbättra personskyddet i förskolorna. Tydligare svar på ovanstående punkter skulle underlätta 

för förskolorna i deras arbete för att aktivt förbättra brandskyddet. 
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Bilaga 1 

Brandkompetens Utvecklings Schema (BUS)  
BUS-schemat taget ur Brandkompetensutvecklingsschema (BUS) – Ett mätinstrument för 

bedömning av brandkompetens och mognad i brandskyddsarbetet, Räddningsverket. 

 

Kursiv text i ruta är författarens egna indikatorer anpassade för förskoleverksamhet. 

 

Nollpunkten  
Kännetecken: ”Noll-koll”, ”Gör inte brandkåren det?”, ”Brandchefen har varit här och godkänt” 

 

Fas 1 Tekniksyn  
1.  Medveten om att man behöver hjälp  

Kännetecken: ”Den där pärmen”, Det finns ett regelverk, medvetenhet om att en dokumentation 

ska upprättas. 

 

2.  Tror att det handlar om det tekniska/anläggningen  

Kännetecken:” Visar förteckning över brandinstallation”, ”Byggnadsteknisk beskrivning”, 

”brandskyddsdokumentation” 

 

Indikatorer: Pratar om brandsläckare, brandvarnare, dörrstängare och dylikt, en medvetenhet 

om att de har brandtekniska installationer finns.  

 

3.  Kontroll av teknik  

Kännetecken: ”Checklista” /Drift-/underhållsinstruktioner  

 

4.  Vi brandutbildar vår personal  

Kännetecken:” Massproducerade standardutbildningar”, ”Allmän brandkunskap”, 

”Handbrandsläckning”  

Fas 2 Behov av planering  

5.  Brandskydd är något mer än teknik  

Kännetecken: ”Insikt genom frågor/konsulthjälp”  

 

Indikatorer: Frågor kommer upp såsom om det är bra att ha utrymningsövningar med barnen 

och hur förskolan på bästa sätt ska utforma sina utrymningsrutiner. 

 

6.  Aha, det är en organisatorisk fas  

Kännetecken:  ”Frustration”, ”Vem är ansvarig?”, ”Brist på resurser eller  

stöd/delegation”, ”Önskemål om revision av extern utförare”, Avsaknad av rutiner. 

 

Indikatorer: Brandskyddsansvarig saknar stöd från chef. Brandskyddsansvarig vet inte riktigt 

vad hennes/hans ansvar ligger i. Förskolechef känner ett behov av stöd i hennes/hans utveckling 

av förskolans brandskyddsorganisation. 

  



 

 

7.  Man ber om hjälp att bygga upp brandskyddsorganisationen. Delaktighet, 

förvaltare/ägare – olika.  

 

Kännetecken: Det saknas ansvarsfördelning, arbetsbeskrivningar, otydliga eller avsaknad 

av delegationer, ”Faller mellan stolarna” alternativt dubbelarbete, det gäller hela organisationen 

och alla dagligen .  

 

Indikatorer: Frustration över att hela organisationen inte är delaktiga. Ledningen vill försöka få 

alla i personalen att jobba aktivt med brandskyddet på ett effektivt sätt. 

 

8.  Nu har vi fattat  

Kännetecken: ”Euforisk tillstånd”, ”Nu klarar vi oss själva”   

 

9.  Inser utbildningsbehov  

Kännetecken: ”Vilken kompetens behövs/krävs för att axla ansvaret kopplat till 

brandskyddsorganisationen och aktuell verksamhet”  

 

Indikatorer: Förskolechef och/eller brandskyddsansvarig inser att de behöver extra kunskap för 

att kunna axla ansvaret. 

Fas 3 Ledning/Styrning  

10.  Ledning  

Kännetecken: Det finns tid och pengar avsatt för internt arbete  

 

11. Implementering  

Kännetecken: ”Rapporteringssystem funkar”, ”Fotfolket förstår”, ”Aktivt arbete i organisationen” 

 

Indikatorer: Hela personalen jobbar aktivt för ett bra brandskyddsarbete. Plockar bort saker 

från torkskåp, ser till att utrymningsvägar är fria och så vidare.  

 

12.  Verksamhetsbaserat brandskyddsarbete   

Kännetecken: ”Medvetenhet om risker och riskhantering”, ”Kan beskriva risker i verksamheten” 

 

13.  Krav på entreprenörer (och projektörer) som gör arbete i vår verksamhet  

Kännetecken: ”Policy/instruktioner för arbete som utförs i verksamheten av externa aktörer”, 

”Har bytt entreprenör pga. brandskäl”, ”Har nekat entreprenör att utföra arbete i verksamheten 

pga. bristande kompetens t.ex. ingen heta arbete kurs”  

 

14  Insikt – ”Vi bestämmer själv”  

Kännetecken: ” Vi har högre krav än brandkåren (samhällets minimikrav)”, ”Försäkringsbolaget 

kräver högre nivå”, ”Vi är sårbara och har valt en högre nivå”, ”Vågar stå på sig”, ”Kan 

ifrågasätta och argumentera”  

 

  



 

 

15.  Medvetna egna val/Ledningen ser vikten av att göra egna val  

Kännetecken: ”Utforma SBA efter eget tänk”, ”riskvärdering”  

 

Indikatorer: Insikt av att det är förskolan själv som formar de bästa rutinerna för deras 

verksamhet. Genom att arbeta fram ett system som fungerar i deras byggnad och för deras 

verksamhet får de det bästa brandskyddet. 

 

16.  Ledningen arbetar aktivt  

Kännetecken: ”VD förstår och ger direktiv”  

Fas 4 SBA-tänk! T.ex. Kundnytta  

17.  Insikt att revidering behövs och att ständiga förbättringar ingår i konceptet   

Kännetecken: ”Anmärkningar eller förbättringsförslag från fotfolket”, ”revideringar har gjorts”  

 

18. Spårbara resultat  

Kännetecken: ”Inrapporteringar följs upp och ger effekt”, ”Åtgärdar brister”, ”Nyckeltal för 

brand”, ”Söker feedback/bekräftelse”  

 

19. Mer värde/Kundnytta  

Kännetecken: ”När kundnyttan ses är det ett tecken på förståelse av systemet”; ”Bygga värden” 

Vill ha instrument att synliggöra arbetet utanför den egna organisationen  

 

Indikatorer: Insikt av att ett bra brandskydd kan ge mer än bara en säker plats. Om förskolan har 

ett bra brandskydd kan detta förmedlas till föräldrar och förskolan framställs som en säker plats 

för barnen att vistas på. 

 

20.  Förståelse av ledningsprincipernas (8 punkter) inverkan på organisationen  

Kännetecken: ”Beställer granskning av extern part/konsult” 

 

• Ledarskap  

Ledningen ger de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning 

för företaget  

 

Personalen får en tydlig bild över brandskyddsarbetet och är väl medvetna om hur 

brandskyddsarbetet ska fungera.  

  

• Kundfokusering  

Kundernas krav och förväntningar är kända för de anställda  

 

 Personal och ledning lyssnar på föräldrars åsikter och tar till sig dessa för en möjlig utveckling 

av brandskyddet.  

 

• Medarbetarengagemang  

Alla anställda är engagerade i företagets utveckling  

  

  



 

 

• Ständiga förbättringar  

Ständiga förbättringar är alltid ett mål för företaget  

  

Alla jobbar för att se förbättringsmöjligheter i brandskyddsarbetet. 

 

• Faktabaserat beslutsunderlag  

Verksamhetens strategier och beslut baseras på fakta  

  

• Processorientering  

Organisationen är duktig på att definiera, utveckla och arbeta i väldefinierade  

arbetssteg  

  

• Systembaserat synsätt  

Alla arbetssteg/processer i organisationen hänger ihop  

  

• Leverantörssamarbete  

Företaget utvecklar strategiska samarbeten med leverantörerna för att skapa  

Värdeökning 

 

Förskolan jobbar aktivt med föräldrarna för att förbättra brandskyddet i den miljö deras barn 

vistas i. Föräldrarna blir väl insatta i brandskyddsorganisationen. 

 


