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Sammanfattning 
I USA finns sedan tidigare en kampanj för allmänheten gällande blödningskontroll, som syftar 
till att få civila att agera och stoppa blödningar i händelse av exempelvis terroristattacker. 
Detta har bland annat lett till att blödningskit innehållandes bland annat tourniqueter, 
utrustning för avsnörande förband, har placerats ut på allmänt tillgängliga platser. 

Då det i Sverige inte går att utesluta risken för att terrorbrott kan komma att ske, utreder 
denna studie hur användningen av tourniqueter kan påverka förblödningar vid en potentiell 
skadehändelse. 

Det studerade scenariot är konstruerat, och behandlar en bombexplosion som sker vid ett 
evenemang i en stor arena med många besökare, där tourniqueter har placerats på olika platser 
i lokalen. Syftet är att utvärdera vilken eller vilka platser som skulle kunna vara lämpligast för 
denna utrustning.  

Studien behandlar hur en potentiell skadehändelse skulle kunna se ut, vilka faktorer som är av 
betydelse vid lokalisering av tourniqueter, antal tourniqueter som ska finnas och var de ska 
placeras i det studerade scenariot, samt vilken effekt de olika placeringarna har på antalet 
omkomna.  

Metoden som används i studien är simulering, då det inte går att pröva scenarier av detta slag 
i verkligheten. Simuleringen utförs i programvaran Arena. För att hitta lämpliga indata till 
modellen görs en kvalitativ kategorisering för de parametrar som ska ingå i scenariot.  

I studien framkommer bland annat att det är svårt att bedöma hur många som skadas vid en 
händelse, varvid en riskanalys för potentiella händelser med bland annat antalet skadade bör 
finnas med som ett led i att bestämma lämpligt antal tourniqueter för en viss plats. 

Resultatet från simuleringen av olika placeringar visar att det inte är så stor skillnad på var 
tourniqueterna placeras i lokalen utan att det viktigaste är att det finns personer som har 
kunskap om att använda dem och som använder dem. Det finns i resultatet en tendens mot att 
en utspridd placering av tourniqueterna i lokalen är att föredra och att eventuella hinder som 
exempelvis evakuerande personer kan påverka möjligheten att snabbt hitta en tourniquet. 
Därför bör scenarioanalyser ingå i riskanalysen, där utrymningsvägar och andra flaskhalsar 
identifieras och tas i beaktning vid planeringen av var tourniqueter ska placeras.  

  

  



 

Summary 
In the USA there is a campaign for the public regarding hemorrhage control, that aims to 
make civilians act and treat bleedings in case of events like terrorist attacks. This has led to 
the placement of bleeding kits containing tourniquets in public places. 

There is a risk that terrorist attacks can be performed in Sweden, and with that in mind, this 
study is examining how the use of tourniquets could affect fatal hemorrhages in a potential 
mass casualty incident, evaluating different placements.  

The scenario in the study is constructed for the purpose of the study, and contains an 
explosion of a bomb at an arena event with a large audience, where tourniquets have been 
placed at different sites within the arena. The aim is to evaluate which placement would be the 
most appropriate for this kind of equipment. 

The study contains how a potential mass casualty incident could look like, factors of 
importance for locating tourniquets, the number of tourniquets that should be available and 
where they should be located in the scenario of the study, as well as the effect of different 
placements on the fatalities. 

Simulation is the method used to perform the study, since there is no possibility to test this 
kind of scenario in reality. The simulation software that is used is Arena. To find appropriate 
data for the model a qualitative study is performed to identify parameters for the scenario.  

In the study, the recommendation is made to perform a risk analysis of potential events in 
order to assess the number of injuries, which are of importance when deciding the amount of 
tourniquets that are needed for a specific place.  

The results of the simulation show that there is little difference between the placements of 
tourniquets, and that the most important factors are that there are people with knowledge on 
how to use them and that these people actually use them to help the injured. There is an 
indication that a more dispersed placement is to prefer, and that obstacles such as evacuating 
crowds can affect the possibility to quickly obtain a tourniquet. Therefore, a risk analysis 
should also analyze different scenarios where emergency exits and other bottlenecks are 
identified and considered when planning the placement of tourniquets.  
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1. Inledning 
I det som traditionellt kallas västländer har det kunnat ses en viss ökning av terrorattacker de 
senaste åren, medan terrorattentat globalt sett har minskat på andra platser i världen. Trots 
detta miste 26 400 personer livet i olika attentat i världen år 2017 (National Consortium for 
the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2018)  

Mänskligt förvållade skadehändelser (som terrorattacker kan anses vara ett exempel på) är 
bara en typ av skadehändelse som det bör finnas beredskap för i samhället. Andra typer av 
händelser är till exempel trafik- och industriolyckor samt naturkatastrofer (WHO, 2007).  

Med erfarenhet av olika krigszoner startades det år 2015 i USA en kampanj som kallas ”Stop 
the Bleed”, som syftar till att uppmuntra civila som bevittnar olika händelser att agera med 
blödningshantering vid till exempel terroristattacker för att öka chanserna för skadade att 
överleva i de fall vårdpersonal dröjer (Quail, 2017). I USA har denna kampanj uppmuntrat till 
utplacering av blödningskit på tillgängliga platser (Knudson, Velmahos & Cooper, 2016). 
Goolsby et al (2019) har undersökt ett lämpligt antal att placera på samma geografiska plats 
för att ha en beredskap vid eventuella händelser, utifrån statistik från olika typer av 
terrorattacker och skjutningar runtom i världen. 

Trauma på grund av okontrollerade blödningar är en vanlig dödsorsak globalt sett, och tiden 
är kritisk (Widmark & Johansson, 2016). Att snabbt kunna kontrollera blödning med hjälp av 
till exempel tourniqueter är en viktig del av behandlingen (Widmark & Johansson, 2016). En 
tourniquet är ett förband som används i syfte att strypa blodtillförseln till en extremitet 
(utstickande kroppsdel) och på så vis stoppa en blödning, där blödningen är så pass stor att det 
inte är tillräckligt med att enbart lägga ett tryckförband (Olsson, 2018).  

Tourniqueter har använts inom det militära tidigare, medan nyttan med att använda dem inom 
det civila har ifrågasatts på grund av risken för vävnadsskador om de sitter för länge på en 
kroppsdel (Kragh et al, 2009). En tidig användning av tourniqueter för att stoppa en allvarlig 
blödning leder dock ofta till en högre överlevnadsgrad, och kan tänkas överväga potentiella 
nackdelar (Kragh et al, 2009; Kragh et al 2011). 

SOM-institutets rapport ”Svenska trender 1986–2017” visade att 60 % av svenskarna oroar 
sig mycket för terrorism år 2017 (Martinsson & Andersson, 2018), och det skulle eventuellt 
kunna ge en ökad trygghet i samhället att placera ut hjälpmedel för att hantera blödningar i 
Sverige. Ställningstaganden för var dessa skulle kunna placeras finner nog likheter med de 
som görs för exempelvis hjärtstartare, med skillnaden att det vid en masskadehändelse är fler 
än en person som behöver hjälp samtidigt. Förmågan att hantera hjärtstopp på allmänna 
platser och arbetsplatser blir större av att placera hjärtstartare på dessa platser. Dessutom har 
tjänster som SMS-livräddare, frivilliga med baskunskaper i hjärt- och lungräddning, hjälpt 
ambulanssjukvården genom att svara på larm innan de hunnit dit (Ringh et al, 2015). I likhet 
med hjärtstartare skulle tourniqueter kunna användas av civila, med eller utan utbildning, för 
att ge hjälp åt fler i väntan på legitimerad sjukvårdspersonal, förutsatt att de finns placerade på 
tillgängliga platser. Detta skulle i sådana fall bidra till att uppnå mål inom vårdlogistik, 
nämligen rätt vård vid rätt tidpunkt, eftersom tidpunkten är av betydelse vid kraftiga 
blödningar.  

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en enhet inom Region Östergötland och Linköpings 
universitet som har i uppdrag att vara ett forsknings- och utbildningscentrum för ämnena 
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katastrofmedicin och traumatologi på både nationell och internationell nivå 
(Katastrofmedicinskt centrum, 2019; Linköpings universitet, 2019a). På KMC bedrivs 
forskning bland annat gällande hur ”Stop the bleed”-kampanjens material i USA kan 
användas i en svensk kontext vad gäller utbildning (Linköpings universitet, 2019b; Prytz & 
Jonson, 2019). Förutom att utveckla utbildning för blödningskontroll vill KMC även utreda 
var tourniqueter ska placeras i syfte att korta den tid som är mellan att en person får en skada 
och att den skadade får någon typ av vård, och vad effekten av en sådan placering blir. 

1.1. Bakgrund 

Bombdåd är den vanligaste orsaken till dödsfall vid terrorhandlingar, där 38,5 % av 
dödsfallen som dokumenterats under åren 1970-2016 i Global Terrorism Database kunde 
tillskrivas en terrorbombning (Magnus, Khan & Proud, 2018). En annan studie för åren 1970–
2014 med data från Global Terrorism Database där drygt 58 000 bombdåd analyserades 
visade att ca. 5 % av dessa var självmordsbombningar, och att antalet skadade varierade 
mellan bombdåd med eller utan självmord (Edwards et al, 2016).  

I USA skedde en uppmärksammad terrorbombning under Boston Marathon 2013, med 3 
dödsfall och minst 264 skadade som orsakades av två explosioner som skedde nära till 
målområdet (CNN Library, 2019). Så många som 500 000 personer kan ha varit närvarande i 
någon form med anledning av detta maraton, som hade 26 893 deltagare (Gates et al, 2014).  

Vid bombdådet i Boston var tourniqueter hos akutvårdspersonal standardutrustning, vilket 
användes för de skadade vid dådet (Biddinger et al, 2013). Gates et al (2016) tog upp att 26 av 
de 197 patienter de studerade av de skadade från Boston Maraton hade fått tourniquet. King et 
al (2015) anger att 27 patienter fått tourniquet i deras studie av skadade efter Boston Maraton-
dådet. 

Sverige har under 1900- och 2000-talet haft ett fåtal terrordåd som kan definieras som sådana 
utifrån den definition som antagits av EU (TT, 2017). År 2017 skedde ett terrordåd med en 
lastbil på Drottninggatan i Stockholm som körde på civila, där 5 personer omkom (Renman & 
Arborén, 2017). Hot om våldshandlingar har förekommit, till exempel för skolskjutningar, vid 
grundskolor och universitet i bland annat Halland och Östergötland (Killander & Wagersten, 
2018; Larsson, 2018) samt även en knivbeväpnad attack på en grundskola i Trollhättan där 
fyra personer avled inklusive gärningsmannen (Lindahl & Jensen, 2015). Det senaste 
bombattentatet i Sverige skedde 2010 i Stockholm, där ingen utom gärningsmannen i fråga 
dog, men där 2 personer kom till skada (TT, 2017). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sammanställde för 2012 och 2013 en 
omfattande bedömning gällande risker och förmågor för olika typer av händelser som skulle 
kunna drabba det svenska samhället (MSB, 2013; MSB, 2014). En av dessa potentiella 
händelser var terrorattentat (MSB, 2013), och denna typ av händelse var ett av dem som 
utreddes mer i detalj (MSB, 2014).  

Vad gäller kontinuerlig bedömning av terrorhot finns Nationellt Centrum för 
Terrorhotbedömning (2019), som använder sig av en 5-gradig skala för att ange Sveriges 
terrorhotnivå, där olika typer av eller motiv bakom potentiella terrorbrott hamnar på olika steg 
i denna skala. För 2019 anges nivåerna för olika typer av brott i Sverige vara 1–3 på denna 
skala, där den högst angivna aktuella nivån 3 angetts för islamistiskt motiverad terrorism. 
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I och med att det inte går att utesluta risken för den här typen av händelse, samt att det finns 
en förhöjd risk för att ett terrorbrott ska ske i Sverige, är det av relevans att utreda olika sätt 
att hantera en händelse som inträffat, till exempel genom planeringen för olika typer av 
hjälpmedel som går att använda då något inträffat. 

1.2. Syfte 

Studien syftar till att utvärdera placering av tourniqueter på en plats där många personer vistas 
samtidigt vid en större skadehändelse.   

1.3. Frågeställningar 

För att kunna ange vad som är en optimal placering kräver det att faktorer som är av vikt har 
identifierats, och utifrån dessa faktorer motivera vad som är en lämplig placering. Vad som är 
ett realistiskt scenario för en skadehändelse behöver motiveras och beskrivas. Sett till både 
faktorer för placering samt scenario är det av intresse att ta reda på hur många tourniqueter 
som skulle vara lämpliga att göra tillgängliga för användning vid skadehändelser. Dessa olika 
aspekter ska tillsammans utgöra grunden för den effekt som en placering av tourniqueter har 
vid det givna scenariot.  
Nedan angivna frågeställningar sammanfattar syftet och driver studien. 

1. Vilka faktorer har betydelse vid placering av tourniqueter? 
2. Hur många allvarligt skadade eller avlidna kan förväntas vid en större skadehändelse? 
3. Hur många tourniqueter behövs, och var ska de placeras utifrån de faktorer som tagits 

upp? 
4. Vilken effekt ger placeringen av tourniqueter på allmän plats för antaget scenario? 

1.4. Studerat system och avgränsningar 

Studien behandlar placering av utrustning för akut blödningskontroll i form av tourniqueter 
och utgår från befintliga data. Studien har fokus på Sverige, och scenarierna som analyseras 
jämför inte situationen i olika länder.  

1.5. Rapportens disposition 

I det första kapitlet introduceras problem och frågeställningar för studien. Kapitel 2 behandlar 
metod och metodval. Vidare i kapitel 3 presenteras lämplig information och teorier som 
behövs för att genomföra studien. Empiriska data samt det studerade scenariot tas upp i 
kapitel 4. I kapitel 5 presenteras modellen som använts, och resultatet från denna inklusive 
validering visas i kapitel 6. Kapitel 7 innehåller en analys av resultatet utifrån syfte och 
frågeställningar samt en diskussion, och slutligen i kapitel 8 sammanfattas slutsatserna som 
framkommit av studien. 
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2. Metod 
Detta kapitel behandlar de olika metoder som har ansetts vara lämpliga för att kunna uppfylla 
syftet med studien. Synen på problemet har präglats av systemteori, alltså att det studerade 
problemet är avgränsat från en större kontext och omgivning och därmed har en systemgräns, 
att det som ingår i systemet – dess komponenter – i någon mån har ett samband sinsemellan 
och utgör systemets helhet (Ingelstam, 2012).  

Systemstudien kräver en avgränsning av systemet, för att urskilja dess funktion i sin kontext. 
De olika komponenter som systemet består av behöver definieras samt deras ingående 
samband och eventuella interaktion med det som är utanför systemet. (Wallén, 1996)  

Vidare kommer studien att vara deskriptiv i det att den utgår ifrån en beskriven verklighet 
samt explorativ utifrån att en effekt i det system som ska studeras ska undersökas. Studien har 
även normativ karaktär, vilket kommer av att resultatet ska presentera någon form av förslag 
på förbättring av det aktuella läget. (Wallén, 1996)  

2.1. Metodteori 

Vid val av metod för att utföra en forskningsstudie är det viktigt att veta vad det är för typ av 
studie som ska utföras samt vad det är som ska kommas fram till, alltså vilken typ av 
frågeställning som ska besvaras i studien (Holme & Solvang, 1997). 

När en studie genomförs kan angreppsättet vara att det ska bevisas något, så kallad deduktiv 
metod, eller att upptäcka något, så kallad induktiv metod (Holme & Solvang, 1997). Den 
deduktiva metoden har sin grund i tidigare teorier och förklaringar av saker, för att genom 
dessa och eventuellt också empiriska data bevisa hypoteser och nya förklaringar (Holme & 
Solvang, 1997). Genom att grunda sig på de etablerade teorier utföra nya undersökningar som 
kan stärka tidigare kunskap eller finna ny (Wallén, 1996). Holme och Solvang (1997) menar 
då att genom att bygga bit för bit på tidigare forskning, kommer fram till nya teorier och 
lägger grunden för nästkommande studie som kan bygga vidare på detta. 

Det induktiva angreppssättet är enligt Holme och Solvang (1997) sådant att hypoteserna som 
utgör grunden för studien under arbetets gång går att förändra och syftet med studien är att 
komma fram till en slutsats som inte nödvändigtvis bekräftar de ursprungliga hypoteserna. 
Wallén (1996) beskriver den induktiva metoden som att utifrån tidigare data finna nya 
samband. 

Valet av antingen kvalitativ eller kvantitativ forskningsansats är inte alltid en nödvändighet, 
utan en kombination av båda är också möjlig (Holme & Solvang, 1997). Dessa förklaras 
vidare i kapitel 2.1.1.-2.1.2. Holme och Solvang (1997) menar dock på att en kombination av 
metoder kan leda till en helhetsbild av det studerade fenomenet som inte uppnåtts om enbart 
en av de två metoderna använts. 

2.1.1. Kvantitativ metod 

De kvantitativa metoderna syftar till att utifrån den tillgängliga data som finns, antingen från 
tidigare forskning eller empiriska studier, hitta generella slutsatser som kan förklara ett 
fenomen ur ett bredare perspektiv (Holme & Solvang, 1997). Den som utför studien är aldrig 
deltagare eller agerande i det som betraktas, men kan påverka det i syfte att studera vad som 
då skulle hända (Holme & Solvang, 1997). Ofta konstrueras modeller som generaliserar och 
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förenklar verkligheten, eftersom verkligheten är alltför komplex för att kunna studeras i sin 
helhet (Holme & Solvang, 1997).  

Svagheten hos de kvantitativa metoderna är att deras slutsatser bygger på det som observerats 
i studien, och förklarar sällan till exempel det sociala i det som har observerats (Holme & 
Solvang, 1997). Enligt Holme och Solvang (1997) är den största fördelen med de kvantitativa 
metoderna att det går att analysera denna data, till exempel statistiskt, och dra slutsatser som 
visserligen kan vara generaliserade, men som likväl ger en legitimitet till resultatet och syftar 
till att förklara att något är på ett särskilt sätt. 

2.1.2. Kvalitativ metod 

En kvalitativ forskningsmetod studerar och beskriver fenomenet utifrån dess unika karaktär 
och fördjupar sig i det som särskiljer det från andra fenomen (Holme & Solvang, 1997). 
Holme och Solvang (1997) beskriver gällande denna metodtyp att sammanhanget är av 
avgörande roll, och resonerar kring hur det påverkar fenomenet som studeras i fråga. Vidare 
beskriver de kvalitativa metoder som något som syftar till att beskriva och förstå det som 
studeras, på olika sätt. De menar också att en kvalitativ studie lägger grunden för att kunna 
göra en tolkning av situationen. 

Nackdelarna med kvalitativa metoder är att det ofta är svårt att jämföra resultat från olika 
undersökningar, även inom samma studie, eftersom sättet de utförs på kan komma att ändras 
beroende på vad som studeras (Holme & Solvang, 1997).  

En typ av kvalitativ studie är så kallad kvalitativ kategorisering, vilken används i 
sammanhang där en kvantitativ studie ska utföras, men där det som ska studeras först behöver 
definieras och beskrivas med hjälp av en kvalitativ genomgång. Detta för att veta vad det är 
som ska mätas och således kunna dra slutsatser utifrån. (Wallén, 1996)  

Wallén (1996, s. 74) skriver vidare om kvalitativ kategorisering att det är ”att kartlägga” 
beståndsdelar i studien för att senare kunna utföra kvantitativa analyser.  

Vid en kvalitativ studie är det den uppfattning om fenomenet som utföraren av studien har 
som blir utgångspunkten för själva studien, vilken kan utgöras av både tidigare kunskaper i 
ämnet som ska studeras såväl som den verklighetsuppfattning utföraren har (Holme & 
Solvang, 1997). Studiens resultat genererar nya uppfattningar om fenomenet som kan komma 
att ligga till grund för nya studier, och dessa saker cirkulerar i vad som kallas hermeneutiska 
cirklar (Holme & Solvang, 1997). 

2.1.3. Primär- och sekundärdata 

Data som samlats in till en studie, empiriska data, kan ordnas och definieras olika beroende på 
vad för typ av data som behandlats samt insamlingsmetod (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2014). Bland dessa finns primär- och sekundärdata, som indelas efter insamlingsmetod, och 
kvalitativa och kvantitativa data, som anger en typ av data (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2014).  

Om data samlas in genom egna mätningar, enkäter, intervjuer eller på annat sätt observeras av 
datainsamlaren, kallas det för primärdata. Denna data brukar ha hög validitet då insamlingen 
utformats specifikt för studien i fråga. Däremot kan insamlingen vara svår på grund av 
tidsaspekten. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014) 
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Sekundärdata är data som inte behöver samlas in specifikt, utan redan finns insamlade på 
området, vilka kan återfinnas i tidigare studier, databaser och liknande. Validiteten på denna 
typ av data är ofta inte lika hög då den inte ursprungligen samlats in för den specifika 
frågeställningen. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014) 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) menar att datakällor utvärderas ur aspekterna kvalitet, 
effektivitet och etik. Insamling av sekundärdata är ofta en effektiv metod för att få en 
uppfattning om det som ska studeras. Primärdatainsamling behöver vägas mellan dessa 
aspekter, då effektiviteten – som till exempel tidsåtgång för insamling – kan påverka 
kvaliteten. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014)  

2.2. Simuleringsstudier 

Vid studier av system beskriver Law (2007) ett sätt att välja metod för att studera det. Ett 
första beslut att ta är att avgöra huruvida systemet ska studera i dess verkliga kontext, eller om 
studien ska utföras med en modell av systemet (Law, 2007) Detta beror på vilken typ av 
system som ska studeras, och vad för typ av verksamhet som finns i systemet i fråga (Law, 
2007). Att studera ett system i verkligheten kräver att det går att ändra och testa saker i det 
tänkta systemet direkt, och Law (2007) nämner särskilt en bank som ett exempel på ett system 
där det troligtvis inte vill ändras saker direkt i verkligheten på grund av risker och kostnader 
det kan medföra. I det fallet krävs det då en modellering av systemet (Law, 2007). Vidare 
nämner Law (2007) att ett system kanske inte finns att studera i en verklig kontext, och på så 
vis krävs en modell av det tänka systemet som kanske kan komma att införas.  

När så en modell har valts som metod för att studera systemet, är frågan vilken typ av modell 
som systemet kräver för sin analys (Law, 2007). Oftast när det handlar om systemanalyser 
används matematiska modeller framför fysiska modeller (Law, 2007). Slutligen står valet att 
använda den matematiska modellen med en analytisk metod eller en simulering (Law, 2007). 
Banks (1998) tar upp flera fördelar med en simulering, där utforskning av alla möjligheter 
som finns, hitta problem, få en större förståelse för systemet och testa förändringar är några av 
dem. Förutom fördelar finns även en del nackdelar, och som Law (2007) visade är simulering 
oftast valet som görs sist vid val av metod. Banks (1998) menar att nackdelarna är att 
simulering oftast kräver särskild kunskap inom själva modelleringen, svårigheter med att 
tolka vad resultatet av simuleringen faktiskt innebär, att simulering används trots att det inte 
krävs samt att det kan ta lång tid och vara kostsamt att simulera.   

Att simulera innebär att göra en studie av verkligheten genom en modell som efterliknar 
verkligheten, där modellen i sig inte utgör verkligheten utan konstrueras på ett sådant sätt att 
den till viss del beter sig som verkligheten (Robinson, 2014).  

Det finns olika typer av matematisk simulering, där det görs en åtskillnad på så kallad statisk 
och dynamisk simulering (Law, 2007). Den statiska simuleringen studerar den givna 
situationen och observerat system i en viss tidpunkt, medan den dynamiska studerar systemet 
över tid och dess förändring (Law, 2007). En annan åtskillnad som görs är stokastisk och 
deterministisk, där den första även modellerar slumpens inverkan på systemet, medan den 
andra inte innehåller någon slump (Law, 2007). Sen görs även en indelning mellan diskret och 
kontinuerlig simulering, där valet avgörs beroende på vad syftet med studien är (Law, 2007). 
Om individuella entiteter, som kan förklaras som de observerade objekten, i systemet spelar 
roll är diskret simulering oftast det lämpliga, medan kontinuerlig simulering krävs i det fall 
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flöden är av betydelse (och flödena i sig inte är intressanta på grund av sina ingående 
komponenter) (Law, 2007).  

En simuleringsstudie utförs i flera steg. Law (2007) definierar tio steg, där det första är att 
formulera det som är själva problemet samt göra en planering av studien. I nästa steg sker 
datainsamling samt en konstruktion av en modell som innehåller de antaganden som krävs för 
att förenkla modellen. Denna modell kallas konceptuell modell, och innehåller förutom det 
observerade systemets antagna utformning samt ingående samband också vad som är in- 
respektive utdata från modellen (Robinson, 2014; Banks, Carson II, Nelson & Nicol, 2010).  
Som steg 3 ska denna modell och antaganden valideras, och om den inte uppfyller kraven 
görs steg 2 om. I det fjärde steget implementeras den konceptuella modellen i det program 
som ska användas för studien, och verifieras så att det stämmer överens med det som den ska 
visa. I steg fem testas modellen, för att kunna göra en validering i steg sex och avgöra om det 
behöver kompletteras med en annan definition av modellen eller mer data. Law (2007) menar 
sedan att steg sju är att definiera vilka tester som ska göras i modellen, för att i nästa steg köra 
simuleringen. Steg nio är analysdelen, där resultatet från simulering analyseras och tolkas. 
Sista steget är enligt Law (2007) att sammanställa och presentera resultatet, och använda det 
på något sätt. 

Banks et al (2010) har ungefär samma typ av upplägg för en simuleringsstudie som Law, men 
har valt att inte ha med modelltest som eget steg, utan det ingår i verifiering och validering. 
Implementering av resultat är sista steget enligt Banks et al (2010).  

2.2.1. Validering och verifiering 

Med validitet menas att det som beskrivs är korrekt och trovärdigt, utan fel. För exempelvis 
kvantitativa modeller är validitet att modellen i sig utför och mäter det den är konstruerad att 
göra. (Wallén, 1996; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014)  

Validitet kan vara inre eller yttre, där den inre handlar om att ha definitioner som 
överensstämmer med det studerade, och den yttre beror av den inre och avser den validitet 
som uppnås vid mätning av det som studeras (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

För att bygga en tillförlitlig modell för simulering finns det flera olika metoder som kan 
användas. Att samla in data som har hög tillförlitlighet är något som går att göra tidigt i 
modelleringen (Law, 2007). Detta kan göras genom intervjuer, observationer, liknande studier 
eller existerande data (Law, 2007). Law (2007) menar att kommunikation med den som 
initierat studien är av stor vikt för att få en tillförlitlig modell. Law (2007) rekommenderar att 
hålla en genomgång av modellen och antaganden relaterade till den tillsammans med de som 
har kunskap om systemet och hur systemet fungerar, och kanske ingår i det själva. Att utföra 
känslighetsanalyser och analysera utdata från modellen är också ett sätt att validera modellen 
(Law, 2007). Det går även att även jämföra modellens utdata med liknande system eller 
historiska data för det som modellen ska simulera, för att se hur väl det stämmer överens 
(Law, 2007), vilket Banks et al (2010) också anger som en metod för validering.  

Banks et al (2010) menar att från den första modelleringen ska modellen jämföras med det 
verkliga systemet, för att dels upprätthålla en hög initial validitet som ser ut att fungera men 
som också går att validera med kvantitativ analys. 

Reliabilitet är att det resultat som erhålls vid en studie eller genom en modell är tillförlitligt, 
och inte varierar trots att samma sak i studien eller i modellen replikeras (Wallén, 1996).  
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2.3. Genomförande  

Denna studie använder sig av en deduktiv metod, såtillvida att den utgår ifrån tidigare 
kunskap och forskning på området. Vidare syftar den till att undersöka hur denna kunskap kan 
appliceras i ett system där detta tidigare inte prövats på detta sätt, och därmed komma med 
förslag på åtgärder. Den forskning och kunskap som åsyftas gäller överlevnad vid användning 
av tourniqueter samt även vilka faktorer som ska tas hänsyn till vid lämplig placering av 
tourniqueter.  

En kvantitativ studie har genomförts i form av en simuleringsstudie, då problemet inte går att 
experimentera med i verkligheten på ett vare sig praktiskt eller etiskt genomförbart sätt. 
Systemet som modellerats har definierats utifrån både kvalitativa (komponenter i systemet) 
och kvantitativa egenskaper (exempelvis tider, avstånd), medan analysen av systemet och 
besvarandet av frågeställningarna har gjorts med utgångspunkt i en kvantitativ metod, 
simulering, men där resultatet även har krävt en kvalitativ analys eftersom systemet verkar i 
en större kontext. Avgränsningarna för systemet gjordes i och med utformningen av den 
konceptuella modellen, som sedan har implementerats i en programvara för simulering. 
Programvaran som har använts är Rockwell Softwares Arena.   

Allra först utfördes en litteraturstudie, där data och tidigare forskning gällande användning av 
tourniqueter beskrivits. Även information om hur responssystemet i Sverige fungerar har 
tagits med, och även hur exempelvis hjärtstartare har placerats ut, för att hitta lämpliga 
faktorer och överväganden för placering av tourniqueterna. Litteratur gällande hur 
användningen av tourniqueterna påverkar överlevnad utifrån tidsaspekten samt även 
riskanalyser på eventuella händelser som skulle kunna inträffa i Sverige har undersökts. En 
kvalitativ kategorisering utifrån litteraturen har använts för att identifiera relevanta faktorer 
för placering av tourniqueter, samt för att utforma ett scenario som är rimligt att analysera.  

En konceptuell modell har utformats, utifrån scenariot som tagits fram i den kvalitativa 
studien, där systemet beskrivs med alla relevanta komponenter samt in- och utdata, och 
ingående samband. Faktorer som identifierats vara av vikt för placering av tourniqueterna 
ingår i den konceptuella modellen. Med hjälp av data från KMC finns även tidsaspekter för 
överlevnad vid blödning, som har implementerats i modellen. Den konceptuella modellen 
validerades i samråd med handledaren på KMC.  

Simuleringsmodellen har konstruerats utifrån den konceptuella modellen. Den konceptuella 
modellen modellerades för simulering i programvaran Arena, vilken även innehåller verktyg 
för databearbetning och statistisk analys som delvis har använts för att analysera systemet och 
besvara frågeställningarna, bland annat för att utreda statistisk signifikans.  

De resultat som erhållits har sedan analyseras utifrån syftet och frågeställningarna både 
kvantitativt och kvalitativt, för att sedan diskuteras och utvärderas utifrån bland annat 
användbarhet och trovärdighet samt hållbarhet.  

Genomförandet sammanfattas och redovisas i figur 1.  
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Figur 1. Genomförande.   

Löpande genom modellbygget har validering och verifiering genomförts av modellen som 
byggts, där motivering av de variabler som använts har gjorts och samband mellan olika delar 
av modellerna definierats och beskrivits för att påvisa validiteten i modellerna och varför 
deras resultat är tillförlitliga. Modellen har även verifierats för att se till att den utför de 
beräkningar som skulle utföras.  

För att säkerställa validiteten har en värdering av de källor som använts gjorts, där källor med 
hög trovärdighet är viktiga för att öka validiteten. Hur källorna bedömts som trovärdiga utgår 
i första hand ifrån värderingen av litteraturen, och en genomgång av litteraturen som används 
görs i kapitel 2.4.2. Då studien framförallt har använt data i form av sekundärdata är 
motivering av de källor som använts av stor betydelse.  

För att visa på reliabiliteten redogörs för den statistiska analys som ges i Arena, då 
simuleringen replikeras tillräckligt många gånger för att kunna ge ett konfidensintervall för 
resultatet. Även känslighetsanalyser av simuleringsmodellen har genomförts och redovisas i 
rapporten för att visa på hur olika parametrar i modellen påverkar utdata.  

2.3.1. Datainsamling  

Data som är av relevans har hämtats från officiella databaser, antingen specifika data som 
exempelvis Global Terrorism Database och Gun Violence Archive, eller officiell statistik och 
data från universitet eller myndigheter såsom Statistiska Centralbyrån. Tidigare forskning som 
publicerats och kvalitetsgranskats utgör också källor för olika typer av data, till exempel 
forskning gällande överlevnad vid tourniqueter, hur lång tid det tar för någon att använda en 
tourniquet och liknande. Bland de artiklar som har lästs har det funnits andra källor som har 
varit av intresse, därmed kan litteratur ha hittats via andra artiklars referenser.   

2.3.2. Litteraturgenomgång 

Relevant litteratur för denna studie är dels kurslitteratur som används i 
universitetsundervisning, på ämnen som exempelvis logistik och kvantitativa metoder som 
simulering och optimering. Vidare är artiklar från vetenskapliga tidskrifter lämplig litteratur 
för att fördjupa sig inom specifika områden av det som ska studerats.  

Aktuell forskning inom både medicin och katastrofhantering är av relevans för studien, såväl 
som litteratur relaterat till logistik och planering, då dessa olika ämnesområden är sådant som 
ska behandlas i syfte att besvara frågeställningarna. Data från databaser som är allmänt 
tillgängliga, eller via Linköpings universitetsbibliotek, används, i synnerhet om den tidigare 
använts till forskning.  

Information från statliga myndigheter i Sverige, såsom regler och lagar som har varit av 
relevans i ämnet som studien behandlar, samt riskanalyser, beskrivningar och riktlinjer för 
myndigheternas arbete har också ansetts vara viktiga och tillförlitliga källor. 
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Litteraturen har främst hittats via söktjänster såsom Unisearch, där möjligheten att avgränsa 
sökningen till specifika årtal samt att enbart visa kvalitetsgranskade artiklar finns. Även 
Google Scholar är en söktjänst som har använts för denna typ av litteratur. I Unisearch finns 
även möjligheten att hitta böcker som används i universitetsundervisning, vilka har ansetts 
vara tillförlitliga källor. Sökmotorer på nätet har varit av viss relevans, då de har använts för 
att hitta bland annat mediebeskrivningar av det som undersöks, samt för att hitta statistik i de 
fall dessa behövts. Viss information har även erhållits via Katastrofmedicinskt centrum.  

Sökord som har använts för att finna den information och litteratur som använts i studien är 

- stop the bleed 
- The Hartford Consensus 
- SMS-livräddare 
- hjärtstartare 
- logistics 
- simulation 
- discrete event simulation 
- tourniquet 
- bleeding kit 
- använda tourniquet 
- tourniquet use 
- vårdlogistik 
- beredskap vid katastrof i Sverige 
- insatstider för akutsjukvård 
- blåljuslogistik 
- beredskap myndigheter 
- logistics & emergency services 
- skolskjutning 
- skolskjutning statistik 
- school shootings 
- mass casualty incident 
- skadehändelse 
- MSB riskanalys 
- Public access defibrillators AND 

logistics 
- Automated external defibrillators 

AND logistics 
- school shootings AND victims 

- active shooter drill 
- bystander AND tourniquet 
- större skadehändelse 
- mass casualty 
- bystander respons AND disaster 
- human speed 
- bystander respons 
- how fast can human run 
- average running speed 
- factors affecting walking speed 
- Bataclan 
- terrorism AND bombing AND 

casualties 
- Boston marathon bombing 
- respons terrorattack Stockholm 
- walking speed 
- simulate crowds in arena software 
- crowd simulation in arena 
- crowd evacuation 
- crowd evacuation AND time AND 

flow 
- bombing AND casualties 
- evacuation AND arena 
- egress time AND evacuation 
- egress time AND event 
- injuries distribution AND bombing 
- blast injuries 
- king AND 2016 AND boston bombing  

 

2.3.3. Rockwell Automations Arena 

Simuleringen genomförs i programvaran Arena, som är en simuleringsprogramvara anpassad 
för diskret händelsestyrd simulering. I Arena modelleras entiteter, var egenskaper kallas 
attribut, och simuleringen kan styras med hjälp av variabler som antingen samlar data under 
simuleringens gång eller motsvarar parametrar och indata. (Kelton, Sadowski & Swets, 2010) 

Arena är ett visuellt program, där olika funktioner i modellen motsvaras av en modul i 
programmet där matematiska funktioner, variabler, attribut och uttryck kan anges för det som 
ska utföras i respektive modul. En entitet rör sig i en given bana genom modellen vilken 
motsvaras av kopplingar mellan olika moduler. (Kelton, Sadowski & Swets, 2010) 
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2.3.4. Beståndsdelar i Arena 

I Arena som programvara finns vissa beståndsdelar som, beroende av vad som simuleras, 
används på olika sätt.  

Entiteter kallas de objekt i simuleringen som skapas för simuleringen och som fungerar som 
de som driver simuleringen framåt. De kan tilldelas särskilda egenskaper, vars värden är unika 
för en specifik entitet (om inte flera entiteter tilldelats samma värde), och de kan påverkas av 
andra entiteter i modellen. En entitet kan motsvara något specifikt ur systemet som ska 
simuleras, som en person eller en vara, men det går också att använda entiteter som enbart 
används för att logiken i modellen ska fungera. Entiteten rör sig genom systemet till dess att 
den tas ut.  (Kelton, Sadowski & Swets, 2010) 

I modellen finns även variabler, som är data som gäller för hela systemet. Ett attributs värde 
gäller endast för den entitet som den är angiven för, medan en variabels värde ger samma 
värde i hela modellen.  

Resurser är beståndsdelar som har en viss begränsning i modellen. Dessa kan användas av 
entiteterna, men är begränsade, vilket kan leda till att en entitet ställs i en kö i väntan på en 
resurs. En entitet kan modelleras till att ta en resurs, använda den, och sedan släppa den, så att 
en annan entitet kan använda resursen. (Kelton, Sadowski & Swets, 2010) 

Köer och väntan kan simuleras även utan att det kräver väntan på resurser i modellen, då det 
finns moduler för detta i Arena. En kö motsvarar en plats där entiteten inte rör sig genom 
modellen. (Kelton, Sadowski & Swets, 2010) 
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel behandlar den teoretiska bakgrunden i form av begrepp och tidigare forskning 
som ansetts vara relevant för studien.   

3.1. Logistik 

Logistik handlar om flöden som rör sig genom rum och tid, och planeringen samt styrningen 
av dessa flöden, vilka kan utgöras av människor eller objekt av olika slag som organiseras i ett 
större system (Gleissner & Femerling, 2013).  

En sammanfattning av vad logistik är kan finnas i de så kallade sju R:en, sju rätt, (Shapiro & 
Heskett, 1985 i Lumsden, 2012, s. 22–23):  

”/…/ rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt 
tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad.” 

Denna sammanfattning används på många håll i litteraturen (Cf. Klaus, 2002, s. 11; Pfohl, 
1972, s. 28; Jünemann, 1989, s. 18; i Gleissner & Femerling, 2013, s. 5).  

Bland svenska universitets kurslitteratur återfinns beskrivningar av logistik särskilt ur ett 
industriellt perspektiv, som behandlar målet att till så låga kostnader som möjligt uppnå så 
nöjda kunder som möjligt i termer av service (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013; Jonsson 
& Mattsson, 2016). Framförallt ska detta uppnås genom en god planering och hantering av 
flödet och rörelsen av material och varor mellan olika aktörer, från råvara till slutkund 
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013; Jonsson & Mattsson, 2016). Internationella 
definitioner inom logistikbranschen lyfts också fram i denna litteratur, och då särskilt Council 
of Supply Chain Managament Professionals (CSCMP) definition av logistik som behandlar 
flödet av såväl varor som information och annat tjänsterelaterat på operativ till strategisk nivå, 
alltså planering till styrning (CSCMP, 2013). Jonsson & Mattsson (2016) lyfter fram synen på 
logistiken som ett system, i den bemärkelsen att det alltid finns interaktion mellan det som 
observeras (det aktuella systemet) och den kontext som systemet verkar i. Även Oskarsson, 
Aronsson & Ekdahl (2013) betonar vikten av att se till en helhet i syfte att åstadkomma en 
högre effektivitet än vad som kan göras vid fokus på enbart en enskild del.   

Logistik behöver inte uteslutande handla om material- och transportplanering. Vid en sökning 
i Unisearch (Linköpings universitetsbiblioteks söktjänst för artiklar och böcker) på 
”healthcare logistics” erhålls 151 779 träffar för kvalitetsgranskade artiklar.  

I vårdsammanhang kan logistikens sju rätt anpassas enligt följande ”rätt patient får rätt vård 
av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, till rätt kostnad” (Arvidsson, 2007, 
s. 6). Arvidsson (2007) menar att de produktionsfokuserade definitionerna av logistik går att 
omsätta till vård i Sverige.  

Relaterat till logistik inom vården finns också blåljuslogistik, eller ”emergency response and 
managament” (Persson, 2012). Denna del av logistikområdet handlar om planering av de 
aktörer som arbetar med att hantera olyckor och andra händelser (Persson, 2012).  
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3.2. Skadehändelser och skadeplatser 

Danielsson, Johansson & Eliasson (2011) anger att en skadeplats blir till efter det att en 
händelse, eller en olycka, inträffat och påföljande respons från någon form av 
räddningsorganisation har når platsen för det inträffade.  

Vad denna inträffade händelse faktiskt innebär är svårdefinierat utifrån litteraturen, enligt 
Prytz et al (2016), och menar att begreppet olycka används på olika sätt. Gemensamt verkar 
dock vara att en olycka klassas utifrån att händelsen i fråga inte var önskad samt orsakade 
skada av något slag, vore det på människor eller omgivning. Prytz et al (2016) menar att i 
Sverige kännetecknas responsen, eller de aktörer som utgör responsen, av olika professionella 
organisationer vars uppdrag specificeras i lag, vilka vidare tas upp i kapitel 3.3. Respons kan 
också ges av andra aktörer, vilka bland annat kan vara yrkesgrupper som inte omfattas av 
nämnd lagstiftning och frivilliga organisationer med kompetenser (Prytz et al, 2016).  

Socialstyrelsens har en termbank med rekommenderade definitioner av begrepp, som används 
framförallt inom vård och omsorg, och som även används av andra än Socialstyrelsen själva, 
såsom landsting, kommuner och myndigheter (Socialstyrelsen, 2019a).   

”Särskild händelse” definieras av Socialstyrelsen som en ”händelse som är så omfattande 
eller krävande att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt” 
(2018a). Det omfattar bland annat olyckor inom transportsektorn, andra 
infrastrukturstörningar och explosioner, samt även potentiella hot om dessa händelser. 
Termen ”allvarlig händelse” är enligt Socialstyrelsen en synonym till den särskilda händelsen 
(Socialstyrelsen, 2018b). 

En ”stor olycka” är en typ av särskild händelse, där det behov som uppstår i den akuta 
situationen är större än de resurser som finns tillgängliga, men att det går att uppnå rätt 
kvalitet med rätt planering och rätt utrustning (Socialstyrelsen, 2018c). Om resurserna inte 
räcker till, samt att det inte går att uppnå rätt kvalitet för hantering av händelsen trots att 
planering görs om, kallas händelsen istället för katastrof (Socialstyrelsen, 2018d). 

I MSB:s riskanalys tas även begreppet nationell händelse upp, vilket är en händelse som 
kategoriseras utifrån de konsekvenser händelsen i fråga har (MSB, 2013). Enligt MSB räknas 
händelsen som en nationell händelse när minst en av konsekvenserna de tar upp kan härledas 
till denna händelse. Konsekvenserna kan beröra människa, miljö och ekonomi samt politik 
och sociala aspekter. Har runt 30 personer eller fler dödats eller blivit allvarligt skadade i 
händelsen, räknas det som en nationell händelse utifrån konsekvenser på människan. Om 
kostnaderna som härleds till händelsen i fråga uppgår till 750 miljoner kronor, räknas det som 
en nationell händelse utifrån konsekvenser på ekonomi och miljö. Politiska och sociala 
konsekvenser kan handla om de politiska följderna för händelsen och påverkan på samhället i 
form av ökad oro eller frågor rörande ansvar.  (MSB, 2013) 

På engelska ges större skadehändelse av begreppet ”mass casualty incident”, och likställs 
ibland med katastrof (Lynn, 2016). Lynn (2016) beskriver dock termen ”mass casualty 
incident” ur ett medicinskt perspektiv som en händelse där kapaciteten för resurserna som ska 
ta hand om de personer, patienter, som drabbas inte räcker till för den mängd patienter som är 
faktiskt är drabbade, vilket är i likhet med Socialstyrelsens definition av en särskild händelse. 
Med katastrof (eng. disaster) menas en händelse som orsakat skada av någon form, och kan 
vara orsakad av såväl människa som natur (Lynn, 2016), men det kan också som ovan åsyfta 
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en händelse av sådan karaktär att resurserna trots god planering inte räcker till 
(Socialstyrelsen, 2018d).  

Riskanalysen som gjorts av MSB för 2012 och 2013 för att ha i åtanke vid planering vid 
framtida beredskap tar upp 27 olika nationella händelser, vilka särskilt tagits fram för att 
kunna öva och införa en ökad beredskap för dessa typer av händelser. En riskbedömning har 
även gjorts utifrån hur troliga de olika händelserna är. Vidare har 11 av dessa scenarier 
behandlats djupare, där MSB framhåller att just dessa händelser skulle vara av en särskilt 
allvarlig karaktär, dock utan att vidhålla att just de scenarierna skulle ha en större risk att 
inträffa.  (MSB, 2013; MSB, 2014) 

De 11 scenarier som valdes ut för djupare analys var 

- Drivmedelsbrist som stör livsmedelsförsörjning. 
- Dammbrott i en kraftverksälv. 
- Skolskjutning. 
- Diesel i Stockholms råvatten som stör dricksvattenförsörjning. 
- Långvarig värmebölja.  
- Brand i kryssningsfartyg. 
- Störningar i GNSS (navigeringssystem). 
- Pandemi. 
- Reaktorhaveri i kärnkraftsverk med påföljande utsläpp. 
- Social oro som leder till upplopp.  
- Terrorattentat i Stockholm.  

De händelser som MSB ansåg vara mest sannolika av dessa var den långvariga värmeböljan 
samt skolskjutning. Detta baseras för värmeböljan på forskning gällande framtida 
klimatförändringar, och för skolskjutningen dels på att den typen av händelse har inträffat i 
Sverige tidigare, eller att det förekommit hot, och att det finns flera exempel från andra länder 
i närtid där det har skett. (MSB, 2013) 

3.2.1. Pågående dödligt våld 

Den definition av pågående dödligt våld som används av MSB och Polismyndigheten är en 
händelse som kan klassas som terror eller annan typ av brott där gärningspersoner utför 
våldshandlingar mot många personer, där avbrottet ofta sker till följd av yttre omständigheter 
(som t.ex. andra personer) (MSB, 2018). Samlade erfarenheter från flera händelser som 
klassats som pågående dödligt våld har varit att de kan vara småskaliga eller storskaliga, och 
med detta åsyftas antalet gärningspersoner. Det leder ofta till att många personer skadas, och 
att de som utför handlingarna är beredda att själva dö för sin sak. Samtidigt sker våldet under 
en kortare tid, och kan ofta vara över efter en kvart. (MSB, 2018)  

Tidigare händelser i Sverige som tillskrivs vara händelser med pågående dödligt våld är det 
våldsdåd som utfördes på en grundskola i Trollhättan 2015 med ett svärd, där 3 personer dog 
samt det attentat med en lastbil som skedde i Stockholm 2017 där 5 personer dog (MSB, 
2018).  

Internationellt har fordon använts för att köra på människor på platser där många personer 
vistats samtidigt, både i Frankrike och Tyskland under 2016 (MSB, 2018). Skjutningar har 
också förekommit, i till exempel Norge (MSB, 2018), och i USA har de skett vid flera 
tillfällen (Mother Jones, 2019).  
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Även explosioner som sker kan klassas som pågående dödligt våld (MSB, 2018), och under 
2019 skedde bland annat en storskalig händelse med pågående dödligt våld i Sri Lanka där 
hotell och kyrkor utsattes för explosioner (Juhlin, 2019).  

3.2.2. Terrorattentat 

I EU har en gemensam definition av terrorism antagits som innehåller tre punkter, vilka även 
finns inskrivna i svensk lag, även om ingen standardiserad definition av begreppet finns 
(Säkerhetspolitik.se, 2015). EU-definitionen innehåller bland annat kriterierna att ett 
terroristbrott är en typ av uttänkt handling där denna syftar till att skapa rädsla hos en viss 
grupp av människor, påverka organisationers beslutsfattande och angripa politiska, 
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.  

I Global Terrorism Database (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses 
to Terrorism, 2018) används en liknande definition, där dock det viktigaste kriteriet för att en 
händelse ska inkluderas i databasen är att våldshandlingen inte utförs av en statlig 
organisation. Det kan också handla om ett hot. Ytterligare kriterier, där minst två av dem bör 
uppfyllas för att händelsen ska ingå i databasen, är att handlingen ska ha politiska, 
ekonomiska, religiösa eller sociala mål, att förutom själva våldet är syftet med handlingen att 
nå ut med ett budskap och att internationell humanitär lag kränks.  

3.3. Beredskap och respons i Sverige 

Sveriges responsorganisationer organiseras på olika nivåer av kommuner, landsting och 
statliga myndigheter.  
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) anger kommunens ansvar för räddningstjänst och 
hantering av olyckor inom kommunen (SFS 2003:778). LSO anger även andra myndigheters 
ansvar vid särskilda händelser som kräver skydd, och fördelar ansvarsområden mellan olika 
myndigheter för olika typer av händelser.  

I Polislagen beskrivs polisens uppdrag, som i 1 kap. 2§ beskrivs vara upptäckt av, samt 
förebyggande och förhindrande av brott och andra typer av händelser eller störningar som 
påverkar ordning och säkerhet. Polisen ska agera när den här typen av händelser skett, och 
utreda de händelser som anses vara brott. Till allmänheten ska polisen vara beredd att ge såväl 
information som skydd. (SFS 1984:387).  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet i Sverige som 
arbetar med delar av det civila försvaret. De ska även i samarbete med andra myndigheter och 
organisationer, kommuner och landsting, utveckla den förmåga som finns i samhället att 
delvis förebygga men också klara av olyckor eller kriser som drabbar samhället. Som ett led i 
att just utveckla förmågan utförs även utvärderingar av händelser som skett, för att vidare 
kunna stödja och utbilda ansvariga för olika områden inom krishantering. (MSB, 2019a) 

MSB ger stöd till många olika aktörer, från varje individ och det civila samhället till 
näringslivsaktörer och offentliga aktörer inom olika områden. Gällande att förebygga olyckor 
handlar stödet om brand- och olycksförberedande arbete, att kontinuitet bibehålls för 
samhällsviktig verksamhet, hantering av farliga ämnen och informationssäkerhet. Hantering 
av olyckor behandlar områdena om hur räddningsinsatser genomförs, samordning vid 
händelser, vid väpnat våld stödja Försvarsmakten samt generell hantering av händelser som 
olyckor, kriser och krig. (MSB, 2019b) 
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I Sverige finns ett nationellt nödnummer, vilket hanteras av SOS Alarm som har i uppdrag att 
via numret 112 koppla till eller larma rätt sorts responsorganisation för den händelse det 
gäller, vilket kan vara såväl räddningstjänst, polis och ambulans som jourhavande präst 
(SOSAlarm, 2019). 

Kommunerna är enligt lag skyldiga att ha en räddningstjänst, som hanterar bränder, 
trafikolyckor, delvis kemikalieolyckor och dykolyckor (SFS 2003:778).  

Hälso- och sjukvårdslagen anger att landstingen är ansvariga för att kunna erbjuda vård till de 
som hör till aktuellt landsting, vilket även omfattar att det ska finnas en katastrofmedicinsk 
beredskap. Lagen beskriver även att det ska finnas transportmedel tillägnade transportering av 
människor i behov av vård på lämplig nivå. (SFS 2017:30). Socialstyrelsen är en myndighet 
som bland annat har till uppgift att ta fram föreskrifter för hälso- och sjukvården i Sverige, 
vilka utgår ifrån rådande lagstiftning. Inom hälso- och sjukvård är Socialstyrelsen också en 
kunskapsmyndighet, som ger stöd till vårdutövare. De har även en samordningsroll vid 
särskilda händelser. (Socialstyrelsen, 2015) 

I Socialstyrelsen föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10) finns bland annat regler 
för planansvar, ledningssystem, ansvar för ambulansfordon, larm och prioritering, 
ambulansuppdragsansvar och regler för avtal gällande I Väntan På Ambulans (IVPA). Dessa 
riktar sig i första hand till landstingen och i vissa fall de kommuner som inte tillhör något 
landsting (SOSFS 2009:10).  

3.3.1. Respons vid pågående dödligt våld 

Vid pågående dödligt våld finns det flera utmaningar som gör insatser svårare att genomföra. 
Det är inte säkert att händelsen vid larmning identifierats som en våldshändelse, utan som en 
olycka av något slag. Det kan vara svårt att få ordning på själva läget för händelsen, och 
samordning mellan olika aktörer kan försvåras av detta. Att upprätthålla säkerhet samtidigt 
som det ageras i händelsen är även det en utmaning. (MSB, 2018) 

Att händelsen inte identifieras korrekt från början kan försvåra insatsen eftersom det för 
aktörerna i fråga blir svårare att fatta beslut, eftersom händelsen skiljer sig från det förväntade 
eller det normala för den händelse som förväntats (MSB, 2018).  

Aktörer som polis, räddningstjänst och hälso- och sjukvård har olika roller vid en händelse 
med pågående dödligt våld, vilka övergripande förklaras nedan utifrån MSB:s vägledning för 
samverkan vid pågående dödligt våld (MSB, 2018). 

Polisens uppgift ligger främst i att, om det ännu inte skett, avbryta våldet och ge skydd för de 
personer som befinner sig på skadeplatsen, vilket innefattar såväl allmänhet som andra 
räddningsaktörer på platsen. Polisen utför även utredningar gällande händelsen. 

För den kommunala räddningstjänsten gäller att bidra till att ge första hjälpen och rädda andra 
personer på platsen för händelsen, utföra räddningsåtgärder som hör till deras 
kompetensområde med den utrustning de har att tillgå och varna personer i fara.  

Vårdpersonal ska vara ledande i sjukvårdsinsatsen för de skadade, och bistå med livräddande 
insatser, prioriterar skadade efter skador och transportera skadade till vårdinrättningar.  

MSB (2018) illustrerar responsen genom 6 faser, där den första fasen sker efter händelsen och 
är när larm inkommer och utlarmning av resurser sker. Fas 2 är då aktörer tar sig till platsen 
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och skapar en överblick av situationen. Nästa fas är utförandet av åtgärder som krävs direkt på 
plats och som inte kan invänta fas 4, där samverkan mellan olika aktörer stakas ut och vidare 
åtgärder samordnas. I fas 5 är målet att få kontroll över situationen, för att i fas 6 avsluta 
insatsen på skadeplatsen och försöka skapa trygghet och normalisering.  

MSB:s vägledning ger en överblick över hur en händelse bör hanteras när den sker, men 
responsorganisationer har även förebyggande uppdrag, vilket nämnts i kapitel 3.3. Sveriges 
regering har gått ut med en skrivelse över tre olika områden som ansågs vara av extra vikt för 
att hantera terrorism (Regeringens skrivelse, 2014/15:146), en typ av händelse som kan 
klassas som en pågående våldshändelse när den sker. Dessa områden är att förebygga, 
förhindra och försvåra då man menar att det inte går att enbart utgå ifrån en av dessa för att 
hantera en eventuell sådan händelse (Regeringens skrivelse, 2014/15:146). I skrivelsen ges 
särskilda uppdrag till polismyndigheten, säkerhetspolisen och Försvarsmakten i hur de i sina 
respektive uppdrag kan arbeta och samverka med varandra och andra aktörer som kommuner 
och landsting för att hantera terrorism. 

3.4. Allmänt tillgänglig vårdutrustning 

I Sverige finns det ett register för hjärtstartare som är placerade utanför sjukhus, till vilket den 
som har en hjärtstartare kan ansluta sig givet vissa förutsättningar. Detta register delas även 
med SOSAlarm, vilka vid larm om hjärtstopp kan meddela var närmaste hjärtstartare finns 
(Sveriges hjärtstartarregister.se, 2019). Även frivilligorganisationen SMSLivräddare använder 
sig av registret. (Sveriges hjärtstartarregister.se, 2019; SMSLivräddare, 2019). Detta är 
exempel på allmänt tillgänglig vårdutrustning, även om tillgängligheten för en specifik 
hjärtstartare kan variera beroende på vem det är som innehar den.  

I en studie från 2015 Hasselqvist-Ax et al påvisades att överlevnadsgraden för de personer 
som fått hjärt-och lungräddning före det att akutsjukvårdare var på plats var mer än dubbelt så 
stor som de som inte fått någon hjärt- och lungräddning. Denna studie grundar sig på 
historiska data från Sverige för hjärtstopp som skedde mellan 1990 och 2011.  

Sondergaard et al (2018) studerade lekmäns användning av hjärtstartare vid hjärtstopp i 
Danmark, och konstaterar att avståndet till hjärtstartare är en viktig faktor för huruvida en 
sådan används av de som finns i närheten till en person som fått hjärtstopp. De diskuterar 
även att det troligtvis finns flera faktorer som spelar in, då andelen hjärtstopp där hjärtstartare 
användes när avstånden var mellan 0 och 100 meter var 35,7 %, och de ansåg att strategiska 
placeringar och matematisk modellering vid placering var att föredra eftersom de inte ansåg 
det vara rimligt att åstadkomma en täckning av hela befolkning med mindre än 100 meter till 
en hjärtstartare. De lägger också märke till att överlevnadsgraden är högre i de fall 
civilpersoner agerat före vårdpersonals ankomst.  

I en litteraturkartläggning gällande artiklar som behandlar lokalisering för vårdinrättningar 
(däribland hjärtstartare) föreslår Ahmadi-Javid, Seyedi & Syam (2017) att framtida studier för 
just hjärtstartarplaceringar kan behandla faktorer som osäkerheten i efterfrågan, hur många 
som vistas i en byggnad, tillgänglighet i en byggnad (vilken kan innefatta låsta dörrar, 
våningsplan och eventuella begränsningar i öppettider) och trafiken i området. De kommer 
även fram till att många av de studier som gjorts gällande lokalisering för olika typer av 
akutsjukvårdsinrättningar (till vilket de har kategoriserat hjärtstartare) har behandlat 
maximerad täckningsgrad.   
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Faktorer som tillgänglig tid (t.ex. öppettider för olika lokaler) samt användning av 
ruttplaneringsverktyg för att samla in tiden det tar att hämta en hjärtstare togs i beaktning i en 
optimerings- och simuleringsstudie av Bonnet, Dessavre, Kraus & Ramirez-Marquez (2015) 
som gjordes för att reducera tiden det tar att få defibrillering vid hjärtstopp. Deras metod, som 
bland annat innehöll flera målfunktioner, testades på historiska data och de fann en förbättring 
jämfört med att enbart använda målfunktionen maximerad täckningsgrad.  

Med hjälp av 10 års data gällande hjärtstopp i Paris jämfördes tre olika strategier för var 
hjärtstartare ska placeras i en stad i en studie av Dahan et al, 2016. Jämförelsen gjordes utifrån 
de europeiska riktlinjer som finns att placera hjärtstartare på platser där det skett ett hjärtstopp 
en gång på 5 år (Perkins et al, 2015), en strategi att göra placeringar i ett rutnät över staden 
samt en strategi där hjärtstartare placerades vid kända landmärken (som kunde vara 
cykeluthyrningsstationer, postkontor, stadshus, apotek eller tunnelbanestationer) (Dahan et al, 
2016). Dahan et al (2016) diskuterade dels att de europeiska riktlinjerna tillåter en obegränsad 
ökning av antalet hjärtstartare, utan att garantera att förbättringar i längden, medan beroende 
på vilken typ av landmärke som valdes så gav det liknande resultat som rutnätet, med den 
skillnaden att för landmärken kunde det antas att det är platser som människor kan känna igen 
och därmed lättare kunna lokalisera närmaste hjärtstartare, vilket ansågs positivt för att snabbt 
kunna hjälpa till vid hjärtstopp. Det framkommer dock även att det endast i 32 % av fallen för 
hjärtstopp (434 av 1372) var en civil person som utförde hjärt- och lungräddning (Dahan et al, 
2016). 

3.5. Tourniqueter 

En tourniquet är ett avsnörande förband som används för att stoppa blödningar i en extremitet, 
alltså en hand eller fot, se bild 1. Dessa används i de fall ett tryckförband inte är nog, och är 
också något som en skadad själv skulle kunna applicera, och det finns särskilda typer av 
tourniqueter som har utvecklats inom det militära för att underlätta att den skadade själv ska 
kunna använda den. Det är möjligt att göra ett avsnörande förband av föremål eller material 
som inte är särskilt avsedda för det, även om dessa typer av förband inte är lika effektiva och 
går att koppla till fler komplikationer. Det är dock viktigt att en tourniquet inte sitter alltför 
länge för att förhindra skador på vävnader. (Örtenwall, 2013)  

Enligt svenska 1177 Vårdguidens information gällande första hjälpen vid blödningar ska 
avsnörande förband endast användas vid nödfall för att stoppa blödning som inte går att 
stoppa med tryckförband, på grund av risken för skador (Martinez, 2016). 
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Bild 1. Tourniquet. (Wikipedia Commons, 2019a) CC BY-SA 3.0. 

En studie utförd i två delar gällande överlevnadsgrad vid användning av tourniqueter i 
militära sammanhang (Kragh et al, 2009; Kragh et al, 2011) visade på en ökad 
överlevnadsgrad för de som fått en tourniquet applicerad före det att medicinsk chock uppstod 
(som i artikeln definierades som låg eller ingen puls i någon kroppsdel utan tourniquet), samt 
att påföljande skador till följd av användning var mycket låg i förhållande till 
överlevnadsgraden. Man observerade att tidig användning av tourniquet, alltså nära till när 
skadan uppstod, ökade överlevnadsgraden och att denna var förknippad med avsaknaden av 
chock vid applicering av tourniqueten. Kragh et al (2009) och Kragh et al (2011) påpekar att 
studien utförts i pågående krigssituation och därmed kunde det vara svårt att överföra 
resultaten till civila sammanhang. Kragh et al (2011) menar dock att det går att dra slutsatsen 
att användning av tourniquet ökar chansen för överlevnad vid en skada som orsakar blödning i 
en extremitet, då resultaten under en längre tidsperiod pekar mot samma sak, och att det inte 
finns några studier som visar på motsatsen.    

Tourniqueters användning i det militära har undersökts också av Kauvar, Miller & Walters 
(2018). De observerade bland annat att på längre sikt fanns det vissa typer av skador som 
eventuellt kan sammankopplas med att tourniquet har använts, men att det inte uteslutande 
gick att säga om det var just tourniqueten som var orsaken till skadan. Eftersom skador där 
tourniquet användes ofta var av allvarligare grad än de skador där de inte används går det då 
inte att säga att tourniquetanvändningen i sig orsakat skadan. De fortsätter rekommendera 
användningen av tourniqueter inom det militära.  

Schroll et al (2015) utreder tourniqueternas användbarhet ur ett civilt perspektiv genom att 
analysera tourniquetanvändning i civila sammanhang utifrån historiska data, och jämför sitt 
resultat med Kragh et al (2009). Dock dras inga generella slutsatser ur deras jämförelse, 
eftersom den observerade populationen skiljde sig i flera faktorer som ålder, kön och typ av 
skada. Flera av de komplikationer som uppstår i de patienter som observerats går inte att 
direkt tillskriva tourniquetanvändningen. Schroll et al (2015) argumenterar för att utbilda 
civila och göra utrustning för blödningskontroll allmänt tillgänglig, men konstaterar också att 
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tourniqueter används på ett effektivt sätt i civila sammanhang. Att överleva en skada med 
massiv blödning skulle eventuellt kunna kopplas till användningen av tourniquet, enligt 
Schroll et al (2015), men det är ingen slutsats som de själva valt att dra i sin studie och 
rekommenderar vidare undersökningar. De finner även att i 20,3 % av fallen har civila använt 
sig av någon form av improviserad tourniquet före det att vårdpersonal anländer till platsen 
(Schroll et al, 2015). 

Kauvar et al (2018) gör en genomgång av den litteratur som fanns på ämnet civil användning 
av tourniqueter för åren 2015–2017 (däribland Schroll et al, 2015). De menar att de 
undersökningar som gjorts av tourniqueternas användning är för få eller av lägre kvalitet, och 
att bristen på samma typ av mått i studierna gör det svårt att jämföra och dra generella 
slutsatser, trots att data sammanvägs. Vidare anser de att det saknas stöd, utifrån de studier 
som finns, för att lägga fram användning av tourniqueter i det civila som enbart positiv. 
Kauvar et al (2018) menar också situationer där användningen av tourniqueter är motiverad av 
omständigheterna, som till exempel vård under pågående våld, är vanligare i militära 
sammanhang. Med utbildning i att kunna identifiera en skada där en tourniquet är användbar 
vid akutvård så går det ändå att fortsätta använda dem civilt i viss mån (Kauvar et al, 2018). 
De kommer fram till att det skulle behövas ett nationellt register (USA) för att kunna göra 
bättre studier av tourniqueternas effektivitet, eftersom olika data nu samlas in i olika typer av 
databaser. 

Smith et al (2018) utgår bland annat från de diskussioner som förs hos Schroll et al (2015) och 
Kragh et al (2009) gällande jämförelsen mellan det militära och det civila. De presenterar i sin 
studie dels att det går att se en ökad användning av tourniqueter före det att patienten når 
sjukhus i urbana miljöer (USA) för den observerade tidsperioden 2010-2018. Denna ökning 
relaterar de dels till en ökad medvetenhet bland människor gällande tourniqueter från ”Stop 
the Bleed”-kampanjen och användning av tourniqueter i kända större skadehändelser. De såg 
även att bland de patienter som fått tourniquet fanns en lägre andel personer som befann sig i 
medicinsk chock då de nådde sjukhus och hade de hade i lägre utsträckning behov av 
blodtransfusioner. De konstaterar att tourniqueter är lämpliga att använda för 
blödningskontroll före det att mer specifik vård kan ges på ett sjukhus.   

I avsaknad av riktlinjer för hur många blödningskit (inklusive tourniqueter) som ska finnas 
till gängliga på allmänna platser, gjorde Goolsby et al (2019) en studie utifrån befintliga data 
gällande terroristattacker, skjutningar och andra större skadehändelser vållade av människor. 
Den mest troliga händelsen som skulle ske ansåg de vara en explosion av något slag, där ca. 
40 % av de drabbade skulle behöva vård eller avlida till följd av sina skador. Utifrån sin 
kartläggning av drabbade i olika typer av skadehändelser ansåg de att det skulle finnas 
tourniqueter tillgängliga på en allmän plats som exempelvis en skola eller ett köpcentrum 
motsvarande 40 % av det högsta antalet skadade de funnit i sin kartläggning, vilket var 51 
personer. Deras slutsats blir att på samma geografiska plats ska det finnas 20 stycken 
tourniqueter tillgängliga för att kunna hantera skadade för alla de händelser som de tagit med i 
sin kartläggning.   
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4. Empiri 
Kapitlet tar upp data gällande tidigare liknande situationer och data som är viktiga att ta med 
vid åstadkommandet av ett rimligt scenario att vidare analysera i studien. 

4.1. Skador 

I MSB:s risk- och förmågeanalys där beredskapen för potentiella scenarier behandlats (MSB, 
2014) utgör scenariot för terrorattentat en sprängning orsakad av en bilbomb på Sergels torg i 
Stockholm, där 11 personer omkommer direkt, 23 skadas allvarligt och 41 personer får 
lindriga skador. Några minuter senare sker ytterligare två sprängningar av två personer på ett 
tunnelbanetåg vid T-centralen, där 88 personer omkommer (direkt eller på grund av skador) 
och där 157 personer skadas allvarligt samt 500 personer skadas lindrigt. Det framkommer 
inte hur många som vistats på platserna, men i känslighetsanalysen tas betydelsen av antalet 
människor på platsen upp. (MSB, 2014).  

En riskbedömning som görs gällande sjukvården är att det kan uppstå blodbrist inom 
sjukvården till följd av antalet skadade vid en sådan här händelse, där bedömningen gjorts att 
antalet skadade är ett rimligt antal. Ett bombattentat bedöms av MSB ha mycket allvarliga 
konsekvenser, vilket i konsekvensbedömningsmatris kan innebära 100–500 döda och 500-
2500 skadade (MSB, 2014). 

Olika typer av händelser genererar olika antal skadade och dödade vid dödligt våld (Goolsby 
et al, 2019). Edwards et al (2016) kommer fram till att den skadetyp som förekommer i störst 
andel av de skadade vid en meta-analys för terrorbombning är skador på extremiteter, vilket 
utgör ca. 32 % av det totala antalet skadade, där även frakturer och amputationer ingår. Dessa 
32 % utgörs av 19 % extremitetsskador, 10 % frakturer och 2,5 % amputationer.   
Av det totala antalet skadade antas 40 % vara den andel skadade som skulle kunna ha nytta av 
att få tourniquet för sin skada (Goolsby et al, 2019). Goolsby et al (2019) tar även upp i sin 
analys att antalet personer som befunnit sig på platsen för en terrorbombning inte 
nödvändigtvis motsvarade antalet personer som omkom, där två explosioner vid stora 
evenemang med många besökare jämfördes, och det framkom att vid det ena dog 3 personer 
och i det andra 22 personer. Dessa två olika situationer var dels terrordådet vid Boston 
Marathon 2013 med 3 dödsfall och 264 skadade (CNN Library, 2019) och det andra vid en 
konsert i Manchester 2017 där 22 personer omkom till följd av ett terrorattentat med en bomb, 
och åtminstone 64 personer skadades (Palazzo & Allen, 2017).  

I analysen av Edwards et al (2016) är det typiska antalet döda respektive skadade vid en 
terrorbombning 32 respektive 180 personer.   

Goolsby et al (2019) gjorde en analys utifrån flera databaser innehållande olika typer av 
väpnat våld, alltifrån explosioner till knivvåld. Deras analys visar att 5–11 personer skadas 
eller omkommer vid en skjutning, där det kunde vara mellan 21 % och 51 % som omkom, och 
5-34 personer vid en explosion (med terrorsyfte). Beroende på om det var ett självmordsdåd 
eller inte kunde antalet omkomna vid ett sprängdåd vara 20–30 % av det totala antalet 
skadade (Edwards et al 2016). Ungefär 40 % av personerna som är med om en 
explosionsattack är antingen i behov av vård på sjukhus eller omkommer (Goolsby et al, 
2019).  

Vid en skjutning som utspelade sig på en nattklubb i Orlando, USA, visade det sig att ca. 32 
% av de omkomna hade skador som eventuellt inte hade behövt leda till döden, men detta 
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förutsatt att skadorna tagits om hand tidigare (Smith, Shapiro & Sarani, 2018). Av de som 
eventuellt hade kunnat överleva sina skador hade 25 % skador i extremiteterna. 

4.2. Tourniquetapplicering 

För en svensk studie som syftade till att utveckla konceptet från USA med ”Stop the Bleed”-
kampanjen till ett svenskt utbildningsmaterial som kan användas av personal inom 
räddningstjänsten genomgicks en utbildning för att testa utbildningsinnehållet för 
blödningskontroller, där tidtagning skedde för såväl deltagare som instruktörer för applicering 
av tourniqueter. Det uppmättes att instruktörerna vid utbildningen applicerade tourniquet på i 
genomsnitt 65 sekunder, och deltagarna i utbildningen (efter genomgången utbildning) 
applicerade tourniquet på i genomsnitt 107 sekunder (Prytz & Jonson, 2019). Vid tidigare 
tillfällen av liknande utbildningar som utförts hade även tider på 37 sekunder för applicering 
uppmätts (Prytz & Jonson, 2019).  

4.3. Säkerhet vid evenemang med många besökare 

Enligt en säkerhetsguide som getts ut av MSB (Säterhed et al, 2015) är beräkningar för att 
uppskatta mängden publik som får plats vid ett evenemang osäkra. De olika sätt att räkna 
fram detta på menar de själva bör användas för att bilda sig en uppfattning om antalet. Att se 
till tidigare liknande evenemang eller ta hjälp av någon som är kunnig på området krävs för 
att vara mer säker (Säterhed et al, 2015).  

Ett sätt att beräkna det ungefärliga publikantalet utgår ifrån områdets uppskattade kapacitet 
(Säterhed et al, 2015). Genom att dela in området i zoner och för varje zon utgå ifrån maximal 
persontäthet utifrån vad för typ av zon det är (t.ex. stående, sittande) beräknas publikantalet 
för zonen. MSB (Säterhed et al, 2015) anger vissa exempeluppgifter gällande persontätheten 
för olika typer av zoner, för sittande publik 2 personer per kvadratmeter, medan stående 
publik har 3,5 personer per kvadratmeter, och att det även kan det förekomma 5-8 personer 
per kvadratmeter i närheten av scenen. 
Ytterligare ett sätt att beräkna publikkapaciteten för en yta är att använda faktorer för 
områdets utseende och den säkerhetshantering som finns för evenemanget via dessa ta fram 
kapaciteten, men faktorerna bör tas fram av kunniga på respektive område (Säterhed et al, 
2015).  

Det publikantal som polis och räddningstjänst anger som det maximala antalet besökare när 
tillstånd utfärdas brukar vara bestämt utifrån nödutgångarnas kapacitet vid utrymning av 
platsen. Detta beräknas vara 150 personer per meter nödutgång, där en nödutgång räknas vara 
en dörr eller passage som har minsta bredd 1,2 meter (Säterhed et al, 2015; Boverket, 2018). 

Evenemang av olika slag ger olika mängd publik. Under 2018 besökte 2 021 789 personer 
matcherna under Allsvenskan i fotboll, vilket motsvarar 8 424 personer per match som 
spelades (Svensk Elitfotboll, 2018).  

En arena som exempelvis Saab Arena i Linköping har plats för 11 500 besökare vid en 
konsert samt 8 500 personer vid en ishockeymatch. I det förstnämnda fallet har 3000 personer 
i sådana fall ståplats, och i fallet med ishockeymatchen är 1 722 stående åskådare (LHC Event 
AB, 2019). 

I personal på plats anger MSB:s säkerhetsguide för stora evenemang (Säterhed et al, 2015) att 
det bör finnas minst 2 förstahjälpen-kunniga per 1000 besökare, för de första 3000 besökarna 
för evenemanget. Det finns i säkerhetsguiden en värderingstabell, som ger rekommenderat 
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antal sjukvårdspersonal för ett evenemang utifrån olika egenskaper för evenemanget i fråga. 
Guiden tar dock inte upp antalet säkerhetsvakter eller ordningsvakter som rekommenderas för 
ett evenemang.  

4.4. Arenastorlek 

Arenor av olika slag finns på många orter i Sverige, och de används till diverse evenemang, 
från sport till musik och konferenser.  

En typisk arena kan ha ett utseende enligt bild 2. 

 

 

Bild 2. Keepmoat Stadium, Doncaster (Wikipedia Commons, 2019b) 

Enligt internationella regler för fotboll kan en plan vara minst 100 meter men maximalt 110 
meter på långsidan samt för kortsidan minst 64 meter och maximalt 75 meter (FIFA, 2015), 
Arenor kan användas för till exempel konserter med en scen i ena kortändan, där planen 
används för ståplatser och läktarna för sittplatser (Ticketline, 2019).  

4.5. Blödningar 

Olika personer har olika mängd blod i kroppen, där mängden blod motsvarar mindre än 10 % 
av kroppsvikten (Brydolf, 2005). En blödning kan delas in i olika stadier av allvarlighetsgrad, 
men det är utifrån en förenklad beskrivning av blödning (Riddez, 2017). Vid en blodförlust på 
över 40 % av den totala mängden blod en person kategoriseras till det fjärde och allvarligaste 
stadiet av blödning, och innebär en livshotande blödning (Riddez, 2017). En person räknas ha 
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ungefär 80 ml blod per kilo kroppsvikt, vilket för en vuxen person på 70 kg är cirka 5,6 liter 
blod, men där det angivna värdet för volym per kilo kroppsvikt varierar något mellan könen 
(Nationalencyklopedin, 2019).  

För ett penetrerande trauma av något slag, som leder till ett blödande sår med olika 
blödningstakt, där 2500 ml motsvarar en livshotande blodförlust (ungefär hälften av en vuxen 
mans blodmängd enligt ovan), visas i tabell 1 ungefärlig indelning av blödning samt ungefär 
tiden det tar att uppnå den livshotande blodförlusten. 

Tabell 1. Blödningstakter samt tid till livshotande blodförlust. (Jonson, 2019) 

Svårighetsgrad skada Blödningstakt 
(ml/min) 

Uppnår livshotande 
blodförlust (min) 

Småsår 20 125 
Lindrig blödning 80 31,25 
Livshotande blödning 200 12,5 
Massiv livshotande 
blödning 

400 6,25 

 

4.6. Viktiga faktorer vid lokalisering av utrustning 

Det finns flera tillvägagångssätt för att välja en placering av vårdutrustning som är tänkt att 
vara tillgänglig även för lekmän. Matematisk modellering är ett sätt (Sondergaard et al, 2018; 
Bonnet et al 2015) och särskilt utformade strategier är ett annat (Sondergaard et al, 2018; 
Dahan et al, 2016), eller så görs det utifrån särskilda regler eller riktlinjer (Dahan et al, 2016).  

Vid valet av lämplig placering för tourniqueter på en offentlig plats, såsom en skola eller en 
arena, finns det i dagsläget inga särskilda riktlinjer för tourniqueter. Enligt Vårdguidens guide 
gällande blödning ska avsnörande förband endast göras i nödfall (Enander, 2016), medan det 
till följd av forskning gällande tourniqueternas faktiska användbarhet utvecklats 
undervisningsmaterial för personal inom räddningstjänst baserat på ”Stop-the-bleed”-
kampanjen i USA, där tourniquet är något som används (Prytz & Jonson, 2019).  

Matematisk modellering med exempelvis optimering kan göras med en målfunktion som 
strävar efter högsta möjliga täckningsgrad inom en viss tid eller minsta möjliga avstånd 
(Ahmadi-Javid, Seyedi & Syam, 2017).  

Dahan et al (2016) placerar hjärtstartare utifrån vad de kallar ”landmärken”, alltså en viss typ 
av plats som det finns flera av men som har samma egenskaper, till exempel apotek och 
stationer för kollektivtrafik. De jämför denna strategi med några andra metoder för 
lokalisering, och får liknande täckningsgrad, men lyfter fram aspekten att om personer vet att 
det finns utrustning vid ett visst landmärke så hittas utrustningen fortare, även om det kan 
vara ett längre avstånd dit.  
Vad som skulle anses vara ”landmärken” i lokaler som en skola eller en arena är inte givet, 
beroende på vad definitionen av landmärke är. Dahan et al (2016) beskriver det som platser 
som är välkända och lätta att lokalisera, och utifrån den beskrivningen skulle en specifik 
lokals landmärken vara fasta punkter som är detsamma oberoende av verksamhet. I en skola 
är klassrum, toaletter, bibliotek och nödutgångar exempel på delar av lokalen som är 
desamma oberoende av vem som vistas där. På en lokal som en arena skulle toaletter och 
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nödutgångar tänkas vara platser i lokalen som återfinns på samma ställe oberoende av 
verksamhet för tillfället. 

4.7. Rörelsedata 

En persons hastighet när den går är individuell, och kan bero av flera faktorer såsom ålder och 
kön (Finnis & Walton, 2008). Medelhastigheten för gång som observerats i en studie med 
syfte att kartlägga faktorer som påverkar hastigheten hos fotgängare observerades vara mellan 
80–95 m per minut, alltså 1,33–1,58 meter per sekund (Finnis & Walton, 2008).  

I tävlingssammanhang har medelhastigheter som 10,4 m/s uppnåtts på distanser om 100 m 
(IAAF, 2019). Långdistanslöpare håller i medeltal (för kvinnor i åldern 20–45 år) 4–5 meter 
per sekund (Sterken, 2003).  

Enligt Boverkets allmänna råd gällande analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd 
är dock hastigheterna som folk rör sig i lägre vid hög persontäthet (2 personer per 
kvadratmeter), och anges vara 0,5–0,6 meter per sekund, där den lägre hastigheten anger 
hastigheten i en trappa. När personer rör sig oberoende av andra anger Boverket 1,5 meter per 
sekund som hastigheter längs en plan yta. Personflödet Boverket tar upp, antalet personer per 
sekund och meter, varierar också med hur väl personerna som utrymmer känner till sin väg 
samt om de går i trappor eller genom dörrar, och är mellan 0,75 - 1,2 personer per sekund och 
meter. (BFS 2013:12). 

4.8. Evakuering 

Evakuering vid en nödsituation i en lokal har en total ledtid som förenklat kan delas in i 
mindre ledtider, där det är önskvärt att den totala evakueringstiden inte överstiger den tid det 
tar för nödsituationen att bli ohanterbar eller omöjlig att försätta sig i säkerhet från, detta 
gäller i synnerhet vid till exempel bränder (Sime, 1986). Detta kan uttryckas enligt följande 建� + 建� + 建� < 建� (Sime, 1986) 

där vänsterledet motsvarar den totala evakueringstiden, och där 建� = tiden till upptäckt av nödsituation 建� = tid för reaktion på nödsituationen och beslut om agerande  建� = tid att förflytta sig till säker plats 建� = kritisk tid efter vilken det inte längre går att evakuera. 

Denna formel används bland annat i Boverkets rapport gällande utrymningsdimensionering 
(Boverket, 2006), och de olika ledtiderna tas också upp i Boverkets allmänna råd (BFS 
2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, dock under 
benämningarna varseblivningstid, förberedelsetid och förflyttningstid (BFS 2013:12). Vidare 
kommer dock termerna upptäcktstid, reaktionstid och förflyttningstid att användas.  

Tiden för upptäckt samt reaktionstiden är svår att estimera och beror av typ av händelse samt 
flera andra faktorer (Graat, Midden & Bockholts, 1999). Boverket anger dock att vid analyser 
av brandscenarier att upptäcktstiden inte bör vara mindre än 30 sekunder i de fall en person 
antas se branden (BFS 2013:12). 
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Exempel på reaktionstider för bränder på olika platser ges av Frantzich (2001, i Boverket, 
2006), där det för gästerna på en nattklubb kan ta 3–5 minuter att reagera och för personal 1-
1,5 minuter. 

Förflyttningstiden kan i sin tur bestå av dels tiden det tar att ta sig till en nödutgång, 建�怠, och 
tiden det tar att passera nödutgången, 建�態 (Boverket, 2006; BFS 2013:12). Dessa tider kan 
beräknas enligt följande formler, samtliga från Boverket (2006): 建�怠 = 健 � 

l = sträckan till nödutgång i meter 

v = hastigheten i meter per sekund. 建�態 = 券決 ∙ 血 

n = personer som ska igenom dörren 

b =  dörrens bredd i meter 

f  = personer per sekund och meter som passerar dörren   

Hughes (2002) menar att personer, med resonemanget att personer agerar rationellt, väljer den 
väg som minimerar den totala förflyttningssträckan men att valet också påverkas av eventuell 
synlig köbildning. Boverket rekommenderar att det inte ska vara längre till närmsta nödutgång 
för en person i en större samlingslokal än 80 meter samt att en utrymningsväg inte bör 
överskrida 30 meter i längd (BFS 2013:12). 

Enligt en brittisk guide för säkerhet vid sportevenemang (Department for culture, media and 
sport, 2008) bör en normal utrymning av besökare, alltså den som sker efter det att ett 
evenemang är över, inte ta mer än 8 minuter. Beroende av brandrisk bör dock 
utrymningstiden vid en nödutrymning vara mellan 2,5 och 8 minuter, vilket också innebär att 
kapaciteten för evenemanget i form av antalet besökare kan behöva ta hänsyn till detta 
(Department for culture, media and sport, 2008). 
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5. Simuleringsmodell 
Detta kapitel presenterar den händelse som modellen ska simulera och den konceptuella 
modellen inför simulering, som utförs i programvaran Arena. De data eller antaganden som 
utgör indata och parametrar presenteras också här. 

5.1. Händelsebeskrivning  

Vid en ospecificerad arena någonstans i Sverige pågår en konsert, i huvudsak stående publik. 
Under konserten sker en explosion (t.ex. en terrorbombning) någonstans i publiken, där de 
personer som befinner sig i det område där detonationen sker i arenan är de som skadas så till 
den grad att de är i behov av hjälp. Dessa får varierande skador med olika allvarlighetsgrad, 
omkommer, eller lämnas opåverkade.  

På platsen finns vanliga konsertbesökare, varav vissa kommer att agera som frivilliga som 
hjälper skadade på platsen. I lokalen finns även personal på evenemanget, som alla antas ha 
någon form av utbildning i första hjälpen. 

Alla personer som befinner sig på platsen kommer att ta en viss tid på sig att upptäcka att 
något har hänt, och därefter ta ett beslut om hur de ska reagera på händelsen i fråga. En vanlig 
konsertbesökare kommer efter upptäckt och reaktion att försöka ta sig till en nödutgång och 
utrymma lokalen. En person som agerar som frivillig kommer att försöka lokalisera eventuell 
utrustning för att hjälpa till, i detta scenario var tourniqueter finns placerade i lokalen, och 
sedan ta sig dit för att hämta en tourniquet. Personalen antas ha kännedom om var utrustning 
finns utplacerad, och tar därmed lite mindre tid på sig att lokalisera var någonstans de ska 
hämta tourniqueter.  

Då frivilliga antas ha en lägre kännedom om användning av tourniqueter kommer endast en 
andel av de frivilliga att hämta tourniqueter, och resterande andel kommer att ta sig till 
skadeplatsen och applicerar tryck på blödningsskadan.  

När en tourniquet hämtats, tar sig personen som har den till platsen där de skadade befinner 
sig. Där hjälper de den första person de ser som är i behov av en tourniquet, utan rangordning 
av skadegrader. Efter applicerad tourniquet tar sig personen som hjälpte till  ut ur modellen 
genom en nödutgång. En viss andel av personalen antas dock stanna kvar på skadeplatsen, 
medan de som inte gör det kan antas hjälpa till med evakueringen.  

En frivillig som applicerar tryck kommer att göra det tills den blir avlöst av någon med en 
tourniquet, alternativt att personen förblöder, därefter lämnar den arenan.  

Avgränsningar som görs är att om en frivillig eller personal inte hittar en tourniquet på den 
plats där de först letat så kommer en del av de som hjälper till (oavsett personal eller frivillig) 
att leta ytterligare en eller två gånger utöver den första gången, på andra platser där 
tourniqueter finns. En frivillig som inte hittar tourniqueter på någon av platserna de letar på 
kommer sedan att lämna arenan, medan personal kommer att ta sig till skadeplatsen och 
eventuellt stanna kvar där. En person avgränsas till att inte ta mer än en tourniquet med sig.   

En annan avgränsning som görs är att ankomst av sjukvårdspersonal i form av ambulanser 
och liknande inte modelleras mer än att det finns en antagen tid för när sjukvårdspersonal 
utifrån kan tänkas anlända till platsen i fråga, detta för att kunna diskutera hjälpen från de 
frivilliga utifrån förväntad ankomst av ambulans utifrån. 
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5.2. Konceptuell modell  

Den konceptuella modellen beskriver indata i form av parametrar, variabler som ska testas i 
experiment och scenarier, vilken utdata som ska samlas in samt vilka aktiviteter som utförs i 
olika delar av modellen. I kapitel 5.2 beskrivs det övergripande konceptet utifrån 
händelsebeskrivningen och viktiga avgränsningar, och i kapitel 5.3. beskrivs modellens sätt 
att hantera händelsen och dess indata mer ingående vilket är delar av den konceptuella 
modellbeskrivningen.  

Syftet är att utreda effekten av placeringarna av tourniqueterna på olika platser i lokalen, samt 
lämpligt antal som ska vara utplacerade. Därmed är den utdata som framförallt ska analyseras 
ur modellen antalet som får en tourniquet, antalet som förblöder och eventuellt hur mycket 
varje person blöder. Detaljnivån ligger på individnivå, alltså att det går att se för varje person 
som har en skada vilken typ av skada samt blödningsmängden. Därmed modelleras varje 
person som en egen entitet i modellen. Med utdata på vilken skadegrad de som förblöder har, 
går det även att analysera diskutera faktorer utanför systemet, som exempelvis vilka skadade 
som skulle påverkats av anländandet av ambulanser och sjukvårdspersonal till platsen. En 
avgränsning som görs gällande skadade är att endast de med blödningsskador kommer att 
användas för analys i modellen, även om det i en verklig händelse finns olika typer av skador 
på platsen till följd av explosionen. Ytterligare en avgränsning görs gällande triage, alltså 
rangordning av skadade, är att en sådan inte utförs i modellen, utan hjälp ges till den första 
som behöver den oavsett skadegrad. 

Den indata som används som parametrar i modellen är delvis det totala antalet personer som 
ska ingå i modellen, vilket är de personer som befinner sig i arenan vid tillfället för 
explosionen. Dessa utgår ifrån antaganden om publiktätheten för den del av arenan som är 
avsedd för publik. Avstånd för platserna i modellen i kombination med hastighetsdata är de 
parametrar som används för att ange förflyttningstider utifrån rörelsesamband om att avstånd 
beror av sträcka och hastighet. Platsen kommer att modelleras genom att dela in hela 
arenaområdet i ett antal zoner. Vissa zoner är publikzoner, vilka motsvarar det område i 
arenan där det antas finnas publik under konsert. Det område som omger publikzonerna är 
ytterkantszoner, där det initialt antas vara tomt men som är områden där personer kan röra sig 
i. Slutligen finns nödutgångar, som även de modelleras som zoner.  

Upptäcktstid och reaktionstid, vilket är delar av total evakueringstid, tas med i modellen, 
såväl som tider för lokalisering av var tourniqueter finns placerade. Dessa data grundar sig på 
antaganden och rekommendationer för utrymningsdimensionering. Persontyper för de som 
befinner sig på platsen begränsas till att vara fyra, alltså personal, vanliga personer 
(konsertbesökare), frivilliga (konsertbesökare som hjälper till) och skadade. Hur många som 
hjälper till och hur mycket personal som finns på plats utgår ifrån rekommendationer och 
tidigare studier, medan antalet skadade antas utifrån scenarier som finns för liknande 
händelser och tidigare studier på dödligt våld med många skadade.  

Utdatan kommer framförallt att bero av antalet initialt skadade samt hur många utplacerade 
tourniqueter som finns totalt i lokalen, möjligen även av antalet personer som hjälper till i 
förhållande till antalet skadade. Dessa parametrar bör därmed även tas med i någon form av 
känslighetsanalys.  

Vad gäller skador finns en slumpmässighet i hur många som skadas totalt, då det inte utan 
detaljer på händelsen inte går att avgöra på förhand hur många som skadas totalt. Indelningar 
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för skadegrader kommer att göras, för att underlätta analys och utvärdera effekten av 
tourniqueternas placering och användning. Indata för detta blir dels blödningshastigheter för 
en viss skadegrad samt vilken blödningsmängd som gäller för förblödning. Då det senare är 
individuellt görs en avgränsning i modellen att samma blödningsmängd är livshotande för alla 
skadade.  

Aktiviteter som sker i modellen för en entitet beror på vilken typ av entitet den är. En entitet 
som motsvarar en skadad person kommer att vänta på hjälp och därmed befinna sig i en kö för 
detta. En entitet som motsvarar en person som inte är frivillig eller personal kommer i 
huvudsak att utföra aktiviteter som innebär förflyttning. Tiden för förflyttning kommer att ta 
hänsyn till trängsel och variera med publiktätheten, då antalet personer på en plats påverkar 
möjligheten att förflytta sig med högre hastigheter.  

Variabler som ska ändras för att testa olika simuleringar och besvara de frågeställningar som 
finns är första hand var i lokalen de finns placerade. Även antalet kommer att testas i 
modellen som en del i valideringen av modellen. 

Data som anges för parametrarna påverkar till stor del modellens validitet och resultatets 
användbarhet, men flera av de olika faktorerna är samtidigt svåra att mäta, som exempelvis 
reaktionstider. Gissningar och antaganden går att använda vid en simulering, men det bör 
göras med försiktighet och i så stor utsträckning som möjligt baseras på sådant som går att 
känna till (Vincent, 1998). I den mån det är möjligt bör värden från liknande, om än inte exakt 
lika, situationer användas som utgångspunkt för uppskattning och antaganden.  

Därmed bör känslighetsanalyser utföras på de parametrar som har mest osäkra värden (t.ex. de 
värden som antas helt och hållet). Framförallt bör känslighetsanalysen användas för att 
diskutera modellens validitet.  

5.3. Indata och modellfunktioner  

De data som används i modellen presenteras i följande delkapitel, och är en fortsättning med 
fler detaljer på beskrivningen av den konceptuella modellen 

5.3.1. Arenan och personer 

En förenklad arena används för modellen, med utgångspunkt från arenan i kapitel 4.4. och 
storleken på fotbollsarenor.  

För modellen har arenan delats in i tre olika typer av zoner, där z står för zoner där publik 
vistas under konserten, u står för ytterkantszoner mellan publikområdet och utgångarna, och e 
står för de nödutgångar som finns i arenan. Se bild 3. Varje zon har sidan 20 meter, och 
scenens mått är 20 m x 40 m. Detta med undantag för nödutgångszonerna, som specificerats 
utifrån nödutgångens bredd samt regler för utrymningsvägar. 
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Bild 3. Arenalayout. 

Storleken på nödutgångarna antas utifrån de krav som finns på lokaler där många personer 
vistas. Antagandet som görs är att nödutgångarna som finns har den bredd på dörrar som 
krävs för att arenan ska kunna rymma den mängd publik som modelleras och ha tillstånd till 
detta.  

För förflyttningar i modellen gäller att varje person som befinner sig i arenan antas i modellen 
befinna sig i zonens centrum. Det innebär att varje enskild förflyttning som sker kommer att 
vara totalt 20 meter, och i modellen kommer tiden för en förflyttning att modelleras enligt 
sambandet för rätlinjig rörelse att tiden det tar att röra sig en sträcka är sträckan genom 
hastigheten.  

En förflyttning från en zon till en annan delas in i två lika långa sträckor på 10 meter, då 
inträdet i en ny zon vid förflyttning sker efter halva förflyttningen då en förflyttning sker 
mellan zonernas centrum. Vid varje förflyttning sker en prövning av publiktätheten i aktuell 
zon för att bestämma hastigheten som personen förflyttas i. Förflyttningen från en 
ytterkantszon till anslutande nödutgång kommer att antas vara endast 10 meter, detta då 
nödutgångarna har en begränsad framkomlighet i och med dörrbredden och antalet personer 
som befinner sig där, och utrymningen modelleras som en egen förflyttning som sker efter att 
dörren har passerats.  

En begränsning i modellen är att en person bara kan röra sig till en angränsande zon, och inte 
diagonalt mellan två zoner. Utgång e1 och e6 angränsar till två ytterkantszoner, vilket innebär 
att den går att nå från båda dessa. Ytterligare en begränsning är att vägen från en zon till en 
annan hämtas från en statisk matris, där en viss väg alltid används från en zon till en annan.  
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Exempel på en väg från z7 till e9 visas i bild 4.  

 

Bild 4. Vägexempel. 

Publiktätheten (eller densiteten) i en zon beräknas genom att ta antalet personer som befinner 
sig i zonen genom arean för den specifika zonen. I modellen modelleras publikantalet i 
respektive zon utifrån en antagen publiktäthet för varje publikzon på arenan, där de värden 
som antas utgår från MSB:s säkerhetsguide för stora evenemang. Zoner som är närmast 
scenen antas ha en högre publikdensitet än de längre bak (Säterhed et al, 2015). Detta är en 
förenkling som görs i modellen, då det i själva verket troligtvis är en större spridning på 
publiken och att det kan finnas publik även i ytterkantsområdet.  

Tabell 2 visar den publiktäthet som antagits för varje publikzon, samt total storlek på 
publiken. 

Tabell 2. Publiktäthet 

Publikzon Publiktäthet  
(pers/m2) 

Area 
(m2) 

Antal 
personer 

z1 5 300 1 500 
z2 6 200 1 200 
z3 5 300 1 500 
z4 4 400 1 600 
z5 5 400 2 000 
z6 4 400 1 600 
z7 3 400 1 200 
z8 4 400 1 600 
z9 3 400 1 200 
z10 2 400 800 
z11 3 400 1 200 
z12 2 400 800 

  Totalt 16 200 
 

För att tillstånd ska ges för en publik på 16 200 personer krävs det att det per 150 personer 
finns en meter nödutgång. Det totala antalet meter nödutgång som finns i lokalen bör alltså 
vara 108 meter. Antalet nödutgångar är 12, vilket ger att varje nödutgång är 9 meter (bredden 



32 
 

används sedan för att beräkna flödet för utgången). Markeringen för nödutgångar i bild 3 
motsvarar platsen för en nödutgång, och inte nödvändigtvis att det finns exakt en dörr där 
nödutgången är markerad. Hur nödutgångarna är utformade mer specifikt förenklas därmed 
bort, men vid varje markerad nödutgång finns dörrar med en total bredd på 9 meter utifrån 
antagandet om att arenan rymmer det antal personer som modelleras. Utrymningsvägen efter 
nödutgångarna antas vara 20 meter, vilket inte överskrider den längd Boverket anger som 
högsta tillåtna på 30 meter.  

Om det per 1000 besökare förväntas finnas 2 förstahjälpen-kunniga personer (Säterhed et al, 
2015), kommer det vid detta evenemang att finnas minst 32 personer. Utöver dessa antas det 
finnas åtminstone 15 säkerhetsvakter per 1000 besökare, vilket innebär att det finns 240 
säkerhetsvakter på plats. Dessa antas alla ha utbildats att kunna använda tourniqueter och 
kommer därmed att ta kortast tid på sig att applicera tourniquet. Sammanlagt bör modellen 
innehålla 272 personer som räknas som personal. Personalen antas befinna sig utspridda i 
publikzonerna, vilket ger att per zon finns 22,7 stycken personal, vilket avrundas till 23. 
Totalt sett finns alltså 276 personer som räknas som personal i modellen.  

Övrig typ av personal som vistas i arenan kommer att räknas som vanlig besökare i modellen.  

Av vanliga besökare antas 3–6 % av de oskadade hjälpa till i någon mån med de som har 
blödningsskador. Dessa anges som frivilliga i modellen, och modelleras med en triangulär 
fördelning. Andelen baseras på en studie där det observerats att civila hjälpt till med 
tourniquetapplicering vid 20 % av tillfällena som studerats (Schroll et al, 2015). Då den 
andelen som framkommit i studien gäller för mindre händelser antas andelen för den 
modellerade händelsen vara betydligt lägre, eftersom en evakuering pågår samtidigt. Övriga 
potentiella frivilliga existerar rimligtvis, men modelleras inte då andra skador än blödningar 
inte ska analyseras, och kan tänkas vara personer som hjälper till på andra sätt än genom att 
stoppa blödningar.  

De frivilliga som befinner sig i explosionszonen som inte skadas vid explosionen och som ska 
applicera tryck kommer att få ett tidstillägg för förflyttning inom zonen som beräknas vara i 
medeltal 7,5 meter med hastigheterna 0,3–0,5 meter per sekund. 

5.3.2. Skador 

MSB angav att en terrorbombning är en allvarlig händelse och kan förväntas ha 100–500 döda 
och 500-2500 skadade (MSB, 2014). I det scenario som utreddes i risk- och förmågeanalysen 
omkommer totalt 99 personer, 180 personer skadas allvarligt och 541 personer skadas 
lindrigt. Totalt påverkas alltså 820 personer, där skadefördelningen är 12 % omkomna, 22 % 
allvarligt skadade och 66 % lindrigt skadade. Denna skadefördelning är den som används i 
modellen som en estimering av skadefördelningen. 

Av de omkomna visar tidigare studier att 32 % möjligen inte hade behövt avlida till följd av 
sina skador, och av dessa hade 25 % skador i extremiteterna (Smith, Shapiro & Sarani, 2018) 
och därmed kan ha haft fördel av att få en tourniquet.  

Dessa personer, som möjligen inte hade behövt avlida till följd av sina skador och som 
eventuellt hade haft fördel av att få en tourniquet kommer att modelleras som skador med 
massiva blödningar med blödningshastighet 400 ml/minut (se tabell 1, kap. 4.5.). 
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Goolsby et al (2019) antog att 40 % av skadade vid terrorbombningar hade kunnat ha fördel 
av att få en tourniquet applicerad, och utifrån det totala antalet skadade av olika grader är det 
den fördelning som används för de av de skadade som förväntas ha blödningar. Av de 
allvarligt skadade samt de lindrigt skadade antas alltså 40 % av respektive skadegrad ha en 
blödning, där de lindrigt skadade antas ha lindriga blödningar med blödningshastighet på 80 
ml/minut, och de allvarligt skadade antas ha livshotande blödningar med 200 ml/minut (se 
tabell 1, kap. 4.5.). 

Personer som fått småsår antas kunna fungera ungefär som en oskadad, då blödningen inte är 
så stor, och därmed så modelleras dessa som oskadade. 

Då studien syftar till att utreda tourniquetanvändningen, kommer de som skadats men som hör 
till den andel som inte blödningsskador tas ut ur modellen och enbart räknas in som skadade. 

En kritisk blödningsmängdsgräns sätts vid 2 500 ml, och de personer som uppnår denna 
blödningsmängd kommer att räknas som att ha omkommit av förblödning. Detta är en 
förenkling av verkligheten då en livshotande blödningsmängd beror av bland annat 
kroppsstorlek och därmed är individuell. 

Det totala antalet skadade vid en explosion är svårt att estimera eftersom någon som vill 
utföra ett terrordåd kan använda olika sorts utrustning som ger olika effekt, och det går inte på 
förhand att veta vilken typ av utrustning som kommer att användas. MSB anger att ett 
bombattentat kan innebära scenarier där 100–500 personer omkommer och 500–2500 
personer skadas (MSB 2014), vilket är stora intervall och motiverar användningen av en 
slumpfaktor för det totala antalet skadade i modellen. En likformig fördelning kommer 
därmed att användas i modellen för det totala antalet skadade, där det är lika sannolikt att 20 
% i zonen för explosionen skadas som att 90 % gör det. Det görs en avgränsning i modellen 
där endast de som befinner sig i zonen där explosionen sker skadas.   

Explosionen modelleras till att vara lika trolig att den sker i alla de 12 publikzonerna, vilket i 
modellen motsvarar en diskret sannolikhetsfördelning.  

5.3.3. Utrymningstider 

Enligt Sime (1986) finns det tre viktiga typer av tider som förflyter vid en evakuering: tiden 
för upptäckt av situationen, tiden för reaktion och tiden för förflyttning. Graat, Midden & 
Bockholts (1999) anger att upptäcktstid samt reaktionstid är svåra att estimera och beror på 
många faktorer utöver typen av händelse. I denna modell tillkommer även tiden det tar att 
lokalisera var tourniqueterna finns placerade i lokalen, alltså att veta var en tourniquet kan 
hämtas. I realiteten skulle denna tid kunna antas vara längre för de fall där tourniqueter inte 
har en given plats (till exempel att tourniqueter alltid finns vid nödutgångar), men detta 
förenklas bort.  

Upptäcktstiden antas variera med avståndet till zonen för explosionen. Ett antagande som görs 
är att i explosionszonen är upptäcktstiden 1 sekund, och för varje zon bort från 
explosionszonen tillkommer 2,5 sekunder för upptäckt. Utöver det tillkommer även tiden det 
tar för ljudet att röra sig genom lokalen (avståndet genom ljudhastigheten). Detta gör att 
upptäcktstiden antas vara några sekunder för denna specifika händelse. Boverket menar att vid 
en brand bör upptäcktstiden inte beräknas vara under 30 sekunder, förutsatt att en person kan 
se branden (BFS 2013:12), men då denna händelse skiljer sig mot en brand kan upptäckstiden 
för detta scenario antas vara kortare.  
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Reaktionstid och tid för lokalisering antas med en triangulär fördelning (se tabell 3) för de 
olika persontyperna som finns i modellen förutom skadade. Då frivilliga och vanliga är 
besökare antas de ha samma reaktionstid, medan vanliga inte letar tourniqueter och därmed 
inte får någon tid för detta. Frantzich (2001, i Boverket 2006) anger exempel på reaktionstider 
för bränder, och de antagna värdena för den här modellens reaktionstider baseras på dessa, 
men antas vara något lägre på grund av skillnaden på karaktären för händelserna.  

Lokaliseringstid anges bara för frivilliga och personal, där personal antas behöva kortare tid 
att hitta var tourniqueter finns då de på förhand bör känna till var olika typer av 
sjukvårdsutrustning finns, och där tiden i första hand handlar om att avgöra var de ska hämta 
utrustning. För frivilliga kan denna tid motsvara till exempel att lägga märke till skyltar och 
avgöra vart de ska hämta utrustning.   

Tabell 3. Reaktions- och lokaliseringstid. 

Persontyp Reaktionstid 
(min) 

Lokalisering av tourniqueter 
(min) 

Vanlig TRIA(0.5,1,1.5) - 
Personal TRIA(0.25,0.5,1) TRIA(0,0.25,0.5) 
Frivillig TRIA(0.5,1,1.5) TRIA(1,1.25,1.5) 
Skadad - - 

 

5.3.4. Tourniquet- och tryckapplicering 

Fördelningen för tiden det tar att göra en tourniquetapplicering för en utbildad person, alltså 
de som i modellen räknas som personal, baseras på de tidsmätningar som gjorts under 
blödningskontrollsutbildning (Prytz & Jonson, 2019), och antas vara triangulärt fördelad i 
modellen enligt principen att snabbaste tiden är 37 sekunder (den lägst uppmätta), det 
troligaste utfallet är 65 sekunder (det som uppmättes i genomsnitt för instruktörer) och den 
längsta tiden är 107 sekunder (tiden som uppmättes för deltagare i utbildningen ).  

Frivilliga förväntas ha en tourniquetappliceringstid som är högre än för personalen, där den 
lägsta appliceringstiden är 107 sekunder, och förväntad tid är 120 sekunder och den högsta 
tiden 180 sekunder, även här triangulärt fördelat. De högre värdena antas utifrån att det kan 
finnas de som hjälper till som inte riktigt vet vad de gör.  

Vid tourniquetapplicering antas det till modellen att blödningen upphör, medan det vid 
tryckapplicering antas bli en reduktion av blödningen med 40 %.  

I modellen finns också ett tidstillägg för själva hämtningen av tourniquet från 
förvaringsplatsen, vilket skulle motsvara att öppna ett skåp där de förvaras eller liknande. 
Detta tillägg antas för modellen vara 15 sekunder.  

Ett tidstillägg för att ha sett att tourniquet inte finns på platsen en letat på finns också i 
modellen, vilket antas vara 2–4 sekunder. 

Modellen räknar personer som får tryck men ingen tourniquet som att de förblöder. I 
realiteten kanske ambulanser anländer till platsen före det att de hinner förblöda. Därför 
kommer modellen att ha ett antaget värde på 25 minuter i ankomsttid för ambulans, där de 
som förblöder vid tryckapplicering utan tourniquet efter denna tid räknas ha tagits omhand av 
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ambulanspersonal. Personer som förblött inom 25 minuter kommer att räknas tillsammans 
med övriga som har förblött. 

En förenkling som görs i modellen är att hjälpare inte tar hänsyn till grad av blödning utan 
den som hjälper till väljer ”första bästa”. 

5.3.5. Val av destination 

Den vanligaste aktiviteten som utförs i modellen är förflyttningar, som görs från platsen där 
en person befinner sig till en viss typ av destination, beroende på vilken typ av person det 
handlar om samt hur den förväntas agera på händelsen. Förflyttningarna modelleras utifrån 
var en person är just nu, var den kom ifrån och vart den ska. 

Vid en evakuering kommer en person troligast att välja den väg den upplever som kortast till 
sin destination (Hughes, 2002), men uppfattningen om vad som är kortast samt vad som är 
bäst kan variera beroende på omgivningen (t.ex. antal personer vid den närmsta utgången).   

Alla personer, oavsett persontyp, får vid inträdet i modellen tilldelat en nödutgång den helst 
väljer utifrån en fördelning som antagits enligt följande: 

En beräkning av antalet zonförflyttningar (antal förflyttningar från en zon till en närliggande 
zon) från varje zon till varje nödutgång gjordes och graderades, se tabell 4. Tabellen visar 
också det minsta antalet förflyttningar från en zon till en nödutgång, samt det största antalet 
förflyttningar till någon nödutgång. 

Tabell 4. Antal zonförflyttningar från publikzon till nödutgång. 

Ett antagande gjordes att ingen person kommer att välja en utgång som ligger mer än 100 
meter bort, vilket motsvaras av 5 förflyttningar mellan zoner. Det går också att se att arenan 
uppfyller Boverkets rekommendationer att det inte ska vara längre än 80 meter till närmsta 
nödutgång för en person (BFS 2013:12), då varje publikzon har minst en nödutgång inom 
detta avstånd. Till exempel är det för Z06 är de närmsta nödutgångarna fyra förflyttningar 
bort, vilket motsvarar 80 meter och uppfyller Boverkets rekommendation. För Z01 är närmsta 
nödutgång två förflyttningar bort.  

Zon\ 
Nödutgång E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 

Min/Max ( antal 
zonförflyttningar)  

Z01 2 3 5 5 5 3 6 6 6 8 8 8 2/8 
Z02 3 4 4 4 4 4 7 7 5 7 7 7 3/7 
Z03 4 3 3 3 3 5 8 8 6 6 6 6 3/8 
Z04 3 4 6 6 6 2 5 5 5 7 7 7 2/7 
Z05 4 5 5 5 5 3 6 6 4 6 6 6 3/6 
Z06 5 4 4 4 4 4 7 7 5 5 5 5 4/7 
Z07 4 5 7 7 7 2 4 4 4 6 6 6 2/7 
Z08 5 6 6 6 6 3 5 5 3 5 5 5 3/6 
Z09 6 5 5 5 5 4 6 6 4 4 4 4 4/6 
Z10 5 6 8 8 8 3 3 3 3 5 5 5 3/8 
Z11 6 7 7 7 7 4 4 4 2 4 4 4 2/7 
Z12 7 6 6 6 6 5 5 5 3 3 3 3 3/7 
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Tabell 5 visar hur många nödutgångar varje zon har som uppfyller kraven ställda i modellen 
för att välja en nödutgång (<=100 meter) samt det totala antalet nödutgångar som ligger ett 
visst antal förflyttningar bort för respektive publikzon.  

Tabell 5. Nödutgångar 100 meter från varje publikzon. 

Zon\Förflyttningar 2 3 4 5 
Antal dörrar med  
<=5 zonförflyttningar 

Z01 1 2 0 3 6 
Z02 0 1 5 1 7 
Z03 0 4 1 1 6 
Z04 1 1 1 3 6 
Z05 0 1 2 4 7 
Z06 0 0 5 5 10 
Z07 1 0 4 1 6 
Z08 0 2 0 6 8 
Z09 0 0 5 4 9 
Z10 0 4 0 4 8 
Z11 1 0 6 0 7 
Z12 0 4 0 3 7 

 

Sedan gjordes en antagen fördelning för varje publikzon, där andelen som väljer en viss 
nödutgång av det totala antalet personer som befinner sig i zonen redovisas i tabell 6, med 
utgångspunkten att den största andelen personer kommer att välja den dörr som är närmast 
zonen de befinner sig i. Som exempel är den närmsta nödutgången från Z01 nödutgång E01 
(två förflyttningar, se tabell 4), vilken kommer att väljas av 55 % av personerna som 
evakuerar från Z01.  

Tabell 6. Fördelning i procent för vilken nödutgång som väljs beroende av publikzon. 

Zon\Nödutgång E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 Summa 
Z01 55 15 5 5 5 15 0 0 0 0 0 0 100 
Z02 45 10 10 10 10 10 0 0 5 0 0 0 100 
Z03 10 22 22 22 22 2 0 0 0 0 0 0 100 
Z04 20 15 0 0 0 50 5 5 5 0 0 0 100 
Z05 20 5 5 5 5 40 0 0 20 0 0 0 100 
Z06 5 15 15 15 15 15 0 0 5 5 5 5 100 
Z07 10 5 0 0 0 55 10 10 10 0 0 0 100 
Z08 5 0 0 0 0 35 5 5 35 5 5 5 100 
Z09 0 5 5 5 5 16 0 0 16 16 16 16 100 
Z10 5 0 0 0 0 20 20 20 20 5 5 5 100 
Z11 0 0 0 0 0 9 9 9 46 9 9 9 100 
Z12 0 0 0 0 0 4 4 4 22 22 22 22 100 

 

Fördelningen för valet av nödutgångar är också det som avgör var en frivillig eller personal 
hämtar en tourniquet i de fall de finns placerade vid nödutgångarna, samt vilken nödutgång de 
väljer efter det att de har hjälpt till med att applicera en tourniquet. I det senare fallet tilldelas 
de en nödutgång utifrån den fördelning som finns gällande valet av nödutgång (tabell 6) för 
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den zon där de skadade befinner sig, eftersom detta är en publikzon. Om det inte finns några 
tourniqueter att hämta kommer hälften att leta på en plats till, vilket modelleras till att vara 
närmsta plats där tourniqueter finns placerade (minst antal förflyttningar mellan zoner). Den 
andra hälften kommer att leta på två platser enligt samma princip. Om tourniqueterna är 
placerade vid en nödutgång kommer personen som letat ett visst antal gånger och inte hittat 
någon tourniquet att gå ut genom den nödutgång där de försökte hämta tourniqueten.  

I de fall placering av tourniqueter inte är vid nödutgångarna kommer frivilliga och personal 
att välja att hämta tourniqueter på den plats som initialt är närmast dem (av de platser där 
tourniqueter placerats). Valet av ny nödutgång kommer att vara den närmsta till den plats de 
senast letade tourniquet vid i de fall tourniqueterna inte hittats och en person har letat ett visst 
antal gånger. Vilka zoner som är närmast avgörs ifrån antalet zonförflyttningar från den zon 
någon befinner sig i.  

5.3.6. Trängsel vid nödutgångar 

För att modellera tiden det tar att utrymma en lokal används de formler som Boverket (2006; 
BFS 2013:12) använder i sina rekommendationer för utrymningsdimensionering. 建�態 = ��∙�, tiden det tar att passera dörren  

n = personer som ska igenom dörren 

b =  dörrens bredd i meter  

f = personer per sekund och meter som passerar dörren   

För f anger Boverket värden på 0,75–1,2 personer per sekund och meter för personflöden, där 
värdet i modellen genomgående kommer att vara 1,0 personer per sekund och meter när denna 
formel används. Bredden på nödutgången ges av antalet personer i modellen totalt (se kapitel 
5.3.1.), och antalet personer som ska igenom dörren är det antal personer som befinner sig vid 
den nödutgången det gäller.  

För att modellera trängseln i området precis utanför nödutgången räknas en person som tagit 
sig till en nödutgång med i antalet personer som befinner sig i zonen precis framför 
nödutgången. Detta då antalet personer i en zon avgör en persons hastighet genom denna zon, 
och innan dess att de tagit sig ut befinner de sig i vägen för andra som vill ta sig till 
nödutgången. När personen har tagit sig igenom nödutgången (dörren) räknas den bort från 
området framför (en ytterkantszon). Personen räknas bort från nödutgångszonen 
(utrymningsvägen) efter att den förflyttat sig genom utrymningsvägen.  

5.3.7. Hastigheter 

Hastigheten för en person som rör sig från en zon till en annan modelleras till att bero av 
publiktätheten i den zon den befinner sig i just då. Boverket (BFS 2013:12) anger hastigheter 
på 0,5–0,6 meter per sekund vid höga persontätheter, medan människor i allmänhet verkar 
röra sig runt 1,3–1,5 meter per sekund vid gång (Finnis & Walton, 2008), vilket även används 
av Boverket vid låg persontäthet. Vid en händelse som t.ex. en explosion kan det antas att 
personer försöker röra sig så fort som möjligt, och vanliga löphastigheter ligger runt 4–5 
meter per sekund (Sterken, 2003), men dessa hastigheter anses för detta scenario inte rimliga 
då det är många andra personer på samma plats att förhålla sig til l.  
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I modellen används en fördelning för hastigheter mellan zonerna, och inför varje förflyttning 
från en zon till en annan kontrolleras publiktätheten i den zon en person befinner sig i, och 
modellen kommer att utgå ifrån Boverket hastighetsexempel, där hög persontäthet anges vara 
2–3 personer per kvadratmeter. Intervaller och hastighetsfördelningar redovisas i tabell 7.  

Tabell 7. Hastighetsfördelning vid olika persontäthet. 

<D Publiktäthet pers/m2 D<= Hastighetsfördelning m/s 

0<= D 1 TRIA(0.8,1.3,1.5) 
1 D 2 TRIA(0.7,0.8,0.9) 
2 D 3 TRIA(0.4,0.5,0.7) 
3 D 4 TRIA(0.3,0.4,0.5) 
4 D 5 TRIA(0.2,0.3,0.4) 
5 D 6 TRIA(0.1,0.2,0.3) 
6 D 7 TRIA(0.05,0.1,0.2) 
7 D 

 
TRIA(0.03,0.05,0.1) 

 

5.4. Analys av modelldata 

Analys av tourniquetplacering görs på den utdata som erhålls vid simulering där antalet 
replikationer bestämts utifrån de statistiska formler som finns för att få ett önskat 
konfidensintervall., vilket specificeras i kapitel 5.5.1.  

Varje publikzon kommer att antas ha samma sannolikhet för att ha explosionen, varvid en 
slumpfaktor läggs in i modellen för detta, och därmed blir analysen generell för en explosion 
oavsett var i lokalen den sker.  

Känslighetsanalysen kommer att utföras på förflyttningshastigheterna, antalet personal i 
scenariot, andelen frivilliga, appliceringstiden för tourniqueter, maximal blödningsmängd 
innan förblödning, blödningsreduktionen vid tryck samt lokaliseringstiden (för att hitta 
tourniqueter i lokalen). Lokaliserings- och appliceringstid samt förflyttningshastigheter är 
parametrar som till stor del antagits, och därmed är det av relevans att se hur dessa påverkar 
resultatet i modellen.  

5.5. Variabler och tester 

Var tourniqueter ska placeras och hur många de ska vara på en plats modelleras med hjälp av 
två variabler. Dessa redovisas för de olika utredda placeringarna och antalet i följande 
delkapitel.  

5.5.1. Antal replikationer 

Då en statistisk analys av resultatet ska göras, kräver det att antalet replikationer bestäms så 
att konfidensintervallet får önskad bredd. Vad konfidensintervallet bör vara beror på vilken 
typ av värde det är som ska analyseras, metoden för att bestämma antalet replikationer är dock 
densamma. Detta är ett led i att säkerställa modellens reliabilitet. 

Genom centrala gränsvärdessatsen inom statistisk teori framkommer att vid ett tillräckligt 
stort antal replikationer kommer medelvärdena från varje replikation tillsammans att gå mot 
att vara normalfördelade (Løvås, 2006).  
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Konfidensintervallet för medelvärdet, givet en normalfördelning och där standardavvikelsen 
är känd (då hela den observerade populationen använts för att ta fram standardavvikelsen), 
kommer att ges av följande �結穴結健�ä堅穴結建 ±  ℎ欠健�欠 倦剣券血�穴結券嫌�券建結堅�欠健健結建 =  岫券剣堅兼欠健血ö堅穴結健券�券訣嫌倦�欠券建�健結券 血ö堅 ö券嫌倦欠穴 倦剣券血�穴結券嫌券��å岻 ∗  嫌建欠券穴欠堅穴欠���倦結健嫌結券√堅結喧健�倦欠建�剣券結堅     

(Løvås, 2006; Kelton, Sadowski & Sweets, 2010). 

Om det antas att skattningen av standardavvikelsen utifrån ett stickprov (ett initialt antal 
replikationer) är godtagbar för den faktiska standardavvikelsen kan antalet replikationer 
avgöras utifrån det önskade värdet på halva konfidensintervallet (Kelton, Sadowski & Sweets, 
2010), i detta fallet 

堅結喧健. ≈  岫券剣堅兼欠健血ö堅穴結健券�券訣嫌倦�欠券建�健結券 血ö堅 ö券嫌倦欠穴 倦剣券血�穴結券嫌券��å岻態 ∗  嫌建欠券穴欠堅穴欠���倦結健嫌結券態ℎ欠健�欠 倦剣券血�穴結券嫌�券建結堅�欠健健結建態 

En skattning av standardavvikelsen ges av ett godtyckligt antal initiala replikationer, som bör 
vara fler än 30 (Kelton, Sadowski & Sweets, 2010), för att utifrån denna skattning ta fram 
antalet replikationer som ger den önskade bredden på konfidensintervallet. Önskad 
konfidensnivå är 99 %, vilket ger normalfördelningskvantilens värde 2,576 (Løvås, 2006).  

Det initiala antalet replikationer kommer att vara 40 för att estimera en standardavvikelse som 
sedan används enligt formlerna ovan för att få fram antal replikationer för varje scenario som 
testas i modellen.  

Det värde som används som utgångspunkt för antalet replikationer är antalet personer som 
förblöder i väntan på hjälp. Detta då denna utdata beror på antalet initialt skadade, och även 
går att jämföra med det totala antalet skadade med blödningar och hur många tourniqueter 
som finns och därmed även utifrån denna data se hur många som får hjälp. Det relaterar också 
mer direkt till frågeställningen gällande hur många tourniqueter som behövs på plats.  

5.5.2. Tourniqueter vid nödutgångar, litteraturens rekommendationer 

Goolsby et al (2019) angav 20 stycken tourniqueter som ett riktmärke för placeringar på 
allmän plats, där justeringar kunde göras för hur stort område de är tänkta att täcka. I en första 
körning av modellen finns därför 20 stycken tourniqueter i varje zon där tourniqueter 
placeras. Att placera sjukvårdsutrustning vid kända riktmärken utreddes av Dahan et al (2016) 
som en lämplig utgångspunkt, och i denna körning av modellen kommer därför tourniqueter 
att finnas placerade vid varje nödutgång, totalt 12 zoner, se bild 5, vilka kan anses som en typ 
av riktmärke i den här typen av lokal då det är fasta punkter. 
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Bild 5. Tourniqueter vid nödutgångar. 
(Kryssen motsvarar inte exakt placering utan anger endast att zonen har tourniqueter placerade där). 

5.5.3. Tourniqueter mellan nödutgångarna 

Då det vid en sådan här händelse samtidigt pågår en evakuering där människor försöker ta sig 
igenom alla nödutgångar kan trängseln vid nödutgångarna påverka möjligheten att hämta 
tourniqueter, även om det skulle vara lämpligt att placera dem enligt en (i detta fall för 
ändamålet påkommen) standard. Därför jämförs placeringen vid nödutgångarna även med en 
placering där tourniqueterna finns mellan nödutgångarna, men i ytterkantszonerna, se bild 6. 

 

Bild 6. Tourniqueter i ytterkantszoner.  
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Denna jämförelse bör göras med samma mängd tourniqueter som då de var placerade vid 
nödutgångarna. Det totala antalet var där 240 stycken. I detta scenario är antalet zoner med 
tourniqueter 10 stycken, vilket ger att antalet tourniqueter på varje plats blir 24.  

5.5.4. Fler tourniqueter på färre platser 

En annan jämförelse är om det är bättre att ha många tourniqueter på samma plats och att de 
är färre antal platser där de finns placerade istället för utspridda på olika områden. Därför 
testas 240 tourniqueter utplacerade på 4 olika platser, vilka är u6, u7, u12 och u13. Varje plats 
har där 60 tourniqueter förvarade.  

 

Bild 7. Tourniqueter på färre platser i lokalen. 

Bild 7 illustrerar zonerna där tourniqueterna finna placerade i detta scenario. 

5.5.5. Alla tourniqueter på samma plats 

Ett extremfall av att placera fler tourniqueter på samma plats är att ha alla på samma plats, 
utan spridning i lokalen. Detta skulle kunna vara fallet utifall att tourniqueterna till exempel 
inte alltid finns i lokalen utan förs dit inför olika typer av evenemang och därmed flyttas på 
beroende på hur arenan ska se ut för det aktuella evenemanget. Det är också intressant att 
jämföra resultatet från en mer utspridd placering med en centraliserad, då litteraturen inte 
anger explicit hur många olika platser tourniqueter bör placeras på vid en allmän plats, utan 
att det ska anpassas efter situation.  

Därför görs en simulering även av att placera tourniqueterna på endast en plats. 
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Bild 8. Tourniqueter på samma plats i lokalen. 
Till vänster vid nödutgång, till höger i mitten av arenan utan nödutgång. 

En av simuleringarna testar en placering i U9 då denna zon är (tillsammans med U11) centralt 
placerad i lokalen och fortfarande en ytterkantszon, utan att innehålla en nödutgång. En 
placering vid E6 simuleras också, för jämförelse på hur trängsel kan påverka hämtning, se 
bild 8. 

Antalet tourniqueter vid varje plats blir 240 stycken.  

5.5.6. Tourniquetanvändning utan tryckapplicering 

Modellen modellerar även att 20–40 % av de frivilliga istället för att hjälpa de skadade med 
tourniqueter kommer att försöka applicera tryck på blödningen, vilket stoppar blödningen 
med 40 %. Då ambulanspersonal inte modelleras kommer det i modellen att ge utfallet att alla 
som får tryckförband istället för tourniquet förblöder, även om det tar längre tid än om de inte 
fått något förband alls. I modellens utdata räknas dock de som förblöder efter det att 25 
minuter passerat inte med bland de förblödda, utan det antas att de har hunnit få någon form 
av hjälp från exempelvis ambulanspersonal.  

Alla placeringar som specificerats i kapitel 5.5.2–5.5.5 körs även så att ingen applicerar tryck, 
utan endast tourniqueter används för blödningar, och resultatet jämförs med resultaten från 
när även tryck appliceras.  

5.5.7. Antal tourniqueter 

Då modellen simulerar ett specifikt scenario där just antalet skadade är en stor osäkerhet 
(eftersom variationen är stor vid verkliga fall), kommer ett eventuellt framräknat optimalt 
antal tourniqueter enbart att gälla för det specifika scenariot som modelleras. Eftersom syftet 
med studien inte är att jämföra olika sätt att bestämma ett lämpligt antal tourniqueter på plats 
för att hitta det optimala sättet att beräkna antalet tourniqueter, kommer en ändring av antalet 
tourniqueter enbart att testas på en placering för jämförelsens skull. Att ändra antalet 
tourniqueter är ett led i valideringen, då antalet som förblöder bör minska med fler 
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tourniqueter på plats eller öka om det är färre tourniqueter på plats, samt att det inte bör 
användas fler tourniqueter än det antal som angivits.  

Ett totalt antal tourniqueter av 120 samt 360 (± 50 % av 240) kommer att finnas med i 
valideringen.  
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6. Resultat  
Resultatet av simuleringen samt validering redovisas i detta kapitel. Den viktigaste utdatan 
som även analyseras statistiskt är antalet som förblöder, men även andra värden från 
simuleringen redovisas för varje körning.  

6.1. Antal replikationer 

För att bestämma lämpligt antal replikationer för att få ett konfidensintervall med önskat 
bredd utfördes en första simulering av varje placering med 40 replikationer i modellen. 
Utdatans konfidensintervall för simuleringen ges av programvaran med 95 % sannolikhet. Då 
det är antalet personer som förblöder som är den utdata som är av störst intresse för analysen 
utgår alltså bestämningen av antalet replikationer utifrån detta värde. Således bestäms för 
medelvärdet av antalet som förblöder i modellen en önskad bredd på konfidensintervallet 
samt en signifikansnivå för att erhålla antalet replikationer för modellen. Signifikansnivån 
sattes till 99 %.   

För de simuleringar där både tryck och tourniqueter används i modellen bestäms det önskade 
konfidensintervallet för antalet förblödda till att vara ± 2, medan det för de simuleringar där 
tryck inte appliceras bestäms till ± 6.  

Antalet replikationer för en viss placering erhölls enligt de formler som angivits i kapitel 
5.5.1.  

Placeringar där tryck ingår i simuleringen har samma antal replikationer, som bestäms utifrån 
det högsta antalet replikationer som beräknats utifrån det önskade konfidensintervallet ± 2. På 
samma sätt har de placeringar där tryck inte ingår i simuleringen samma antal replikationer 
som också de utgår ifrån den placering som erhöll det högsta antalet replikationer för att få det 
önskade konfidensintervallet.  

För placeringar där tryck ingår i simuleringen blev det högsta antalet replikationer 563, så att 
alla placeringars resultat får konfidensintervallet ± 2 för antalet som förblöder.  

Motsvarande antal replikationer för placeringar där tryck inte ingår blev 484.  

6.2. Validering 

Validering av modellen gjordes genom att testa olika scenarier där det förväntade resultatet 
kan anses vara uppenbart, och dessa listas nedan. Validering gjordes på placering av 
tourniqueter vid nödutgångar, med 563 replikationer. Konfidensintervallens signifikansnivå är 
även här 99 %.  

6.2.1. Ingen hjälp att tillgå 

Om ingen personal finns på plats, och heller inga frivilliga, kommer de som har 
blödningsskador i modellen inte att få någon hjälp. Detta innebär att antalet som förblöder bör 
överensstämma med det totala antalet med blödningsskador i modellen. 

Tabell 8 visar resultatet av när detta testades, och det går att se att de som har blödningsskador 
också förblöder eftersom det inte fanns någon som applicerade tryck eller tourniquet. 
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Tabell 8. Resultat validering, inga hjälpare. 

Ingen personal eller frivillig Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer som bara fick tryckhjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Totalt antal frivilliga 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer som antas fått ambulanshjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer med tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Totalt antal skadade 734.30 192.58 20.91 410 1149 
Totalt antal med blödningsskador 265.51 70.46 7.65 136 450 
Personer som förblöder 265.51 70.46 7.65 136 450 

 

6.2.2. Många tourniqueter 

Om det finns ett överflöd av tourniqueter, exempelvis ett antal av 5000 stycken, borde ett fåtal 
personer att förblöda i genomsnitt. Det lär dock finnas personer som förblöder under tiden de 
får hjälp eller innan de hunnit få någon alls.  

Resultatet från modellen där 5000 tourniqueter fanns visas i tabell 9.  

Tabell 9. Resultat validering, många tourniqueter. 

Många tourniqueter (5000 st) Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 265.13 70.82 7.69 133 437 
Personer som bara fick tryckhjälp 0.25 0.93 0.10 0 7 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 185.34 21.00 2.28 128 226 
Personer som antas fått ambulanshjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer med tourniquet 263.39 69.55 7.55 133 429 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 2.29 2.78 0.30 0 16 

 

I genomsnitt förblöder 2 personer då ett överflöd av tourniqueter finns. Antalet som använder 
tourniquet överskrider inte det totala antalet personer med blödningsskador. 

6.2.3. Antal skadade 

Om inga skadas vid explosionen bör alla personer utrymma arenan, med undantag för den del 
av personalen som stannar kvar i zonen för explosionen, och därmed bör det totala antalet 
utrymda bli 16 200 minus antalet personal som är kvar. Resultatet bör bli 0 för alla värden där 
skador eller personer som fått hjälp räknas. Resultatet återfinns i tabell 10. 
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Tabell 10. Resultat validering, inga skadade. 

Inga skadade Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer som bara fick tryckhjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Totalt antal frivilliga 689.79 27.28 2.96 616 771 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer som antas fått ambulanshjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer med tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Totalt antal skadade 0.00 0.00 0.00 0 0 
Totalt antal med blödningsskador 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer som förblöder 0.00 0.00 0.00 0 0 

 

Det högsta värdet på antalet utrymda som erhålls under replikationerna är 16 089 personer. 
Antalet personal som var kvar i samma replikation är det lägsta värdet som erhålls under 
replikationerna, 111. Tillsammans blir det 16 200. På motsvarande sätt är det lägsta värdet på 
antalet utrymda tillsammans med det högsta värdet för antalet personal som är kvar 
tillsammans 16 200 (16 040 + 160).  

6.2.4. Förväntat antal tourniqueter  

Då indata gällande antalet skadade är antagna utifrån riskanalyser och tidigare forskning, 
testas modellens validitet genom att beräkna det optimala antalet tourniqueter i just det 
simulerade scenariot med de ingångna parametrarna.  

Andelen skadade är lika sannolikt 20 % som 90 % av det totala antalet personer som vistas i 
explosionszonen. I modellen är antalet personer på plats 16 200 uppdelade på 12 publikzoner, 
vilket ger ett genomsnittligt antal på 1 350 personer per zon. I genomsnitt kommer det totala 
antalet skadade att gå mot なぬのど岫ど,に + ど,9岻 に⁄ = 7ねに,の ≈ 7ねぬ. Hur nära detta man kommer 
beror av antalet replikationer.  

Av dessa antas 12 % potentiellt omkomma på plats, vilket är cirka 89 personer. Av de som 
eventuellt omkommer på plats räknas 32 % eventuellt kunna ha överlevt om de fått hjälp på 
något sätt, vilket är 28,5 personer. Av dessa räknas 25 % ha en massiv blödning, vilket är 
cirka 7 personer.  

22 % av det totala antalet skadade räknas vara allvarligt skadade, av dem är 40 % personer 
med blödningar som räknas som livshotande. Antalet personer med livshotande blödning blir 
cirka 65.  

Övriga 66 % räknas som lindrigt skadade, där 40 % har lindrig blödning, vilket i antal blir 
cirka 196 personer.  

Totalt kommer modellen i genomsnitt att gå mot 268 personer med blödningsskador i detta 
scenario, och motsvarande antal tourniqueter används för att pröva modellen validitet. Då det 
ska vara lika många tourniqueter på varje plats (12 platser i placering 1) så avrundades 268/12 
till 23, vilket ger ett totalt antal tourniqueter till 276 stycken.  
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Resultatet bör vara ett lägre antal förblödande än i ursprungliga scenariot med 240 
tourniqueter, dock inte lika lågt som i testet med ett överflöd av tourniqueter (kapitel 6.2.2.). 
Dessutom bör resultatet visa att inga fler än 276 tourniqueter används.  

Tabell 11. Resultat validering, förväntat behov. 

Förväntat behov, 268 st (276) Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 241.08 44.42 4.82 133 276 
Personer som bara fick tryckhjälp 24.31 36.87 4.00 0 161 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 161.63 38.08 4.13 16 222 
Personer som antas fått ambulanshjälp 17.62 27.14 2.95 0 117 
Personer med tourniquet 239.70 43.66 4.74 133 276 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 8.36 10.95 1.19 0 53 

 

I tabell 11 visas det erhållna resultatet då 276 tourniqueter finns i modellen.  I genomsnitt 
förblöder 8 personer, vilket är lägre än i motsvarande scenario med endast 240 tourniqueter, 
men något fler än i valideringen med 5000 tourniqueter. Skillnaden beror troligtvis på att då 
det finns ett stort överflöd av utrustning på alla platser behöver man inte leta på mer än en 
plats. Det totala antalet skadade med blödningsskador är i genomsnitt 266.  

6.2.5. Antal tourniqueter 

Antalet förblödande beror direkt av antalet tourniqueter på plats, vilket också kunde visas i 
kapitel 6.9.3.-6.9.4. Detta prövas genom att simulera med ± 50 % tourniqueter på plats i 
lokalen. Detta ger en simulering med 120 tourniqueter och en med 360 stycken. Det bör vara 
fler som förblöder då det är färre tourniqueter jämfört med om det är fler. Antalet förblödande 
bör vara färre om det finns 360 tourniqueter än om det finns 276 som testades i kapitel 6.2.4. 

Tabell 12. Resultat validering, färre tourniqueter. 

50 % färre tourniqueter (120 st) Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Mi nsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 120.00 0.00 0.00 120 120 
Personer som bara fick tryckhjälp 135.00 56.90 6.18 13 219 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 51.90 44.69 4.85 0 119 
Personer som antas fått ambulanshjälp 98.67 41.95 4.55 6 168 
Personer med tourniquet 119.48 0.88 0.10 114 120 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 47.52 35.31 3.83 2 192 

 

Tabell 12 visar resultatet då endast 120 tourniqueter finns i lokalen. I genomsnitt förblöder 48 
personer. Inga fler än 120 tourniqueter används. Det går att se att det minsta antalet 
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blödningsskador som finns i en replikation är 133, och då räcker inte 120 tourniqueter. Alltså 
kommer alltid alla tourniqueter att användas.  

I tabell 13 visas resultatet med fler tourniqueter (360 stycken) vilket överensstämmer med det 
förväntade resultatet med färre förblödande. Jämfört med resultatet som erhölls för det 
förväntade antalet tourniqueter är antalet förblödande här något lägre. 

Tabell 13. Resultat validering, fler tourniqueter. 

50 % fler tourniqueter (360 st) Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 261.55 64.52 7.00 133 360 
Personer som bara fick tryckhjälp 3.83 12.41 1.35 0 77 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 181.90 23.13 2.51 100 225 
Personer som antas fått ambulanshjälp 2.60 9.10 0.99 0 54 
Personer med tourniquet 259.88 63.41 6.88 133 360 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 3.20 4.83 0.52 0 31 

 

6.2.6. Inga tourniqueter 

Om inga tourniqueter finns placerade någonstans i lokalen kommer endast de som får hjälp 
genom tryckapplicering att få någon hjälp och ingen bör få någon tourniquet. 

Tabell 14. Resultat validering, inga tourniqueter. 

Inga tourniqueter eller placeringar Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer som bara fick tryckhjälp 189.41 20.19 2.19 133 232 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer som antas fått ambulanshjälp 138.57 15.94 1.73 92 175 
Personer med tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 127.10 65.57 7.12 27 312 

 

Resultatet från detta (tabell 14) visar att i genomsnitt förblöder 127 personer om inga 
tourniqueter finns alls. Modellen är dock inte byggd för denna typ av scenario, så antalet som 
utrymmer kommer att vara mindre därför att de som letar efter tourniqueter räknas inte med 
bland de utrymda. Detta påverkar dock inte resultatet som ges i tabell 14, där frivilliga som 
hjälper genom tryck finns med eftersom de inte letar tourniquet alls.  

6.3. Resultatet av de olika placeringarna 

I följande delkapitel presenteras resultatet av simuleringarna för de olika placeringarna som 
beskrevs i kapitel 5.5.2.-5.5.6. 
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6.3.1. Tourniqueter vid nödutgångar, placering 1 

Placering vid nödutgångarna (placering 1) hade i genomsnitt 13 personer som förblöder (se 
tabell 15).  

Tabell 15. Resultat placering vid nödutgångar. 

Placering 1 - Nödutgångar Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.44 32.06 3.48 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 42.91 49.81 5.41 0 195 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 143.26 47.84 5.19 0 218 
Personer som antas fått ambulanshjälp 31.09 36.44 3.96 0 147 
Personer med tourniquet 221.23 31.48 3.42 133 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 13.36 14.85 1.61 0 79 

 

Tabell 15 visar också det totala antalet skadade, hur många som fick tourniquet i medeltal, 
samt hur många som antas ha fått hjälp av ambulans (som i modellen anländer efter 25 
minuter). Dessa personer är också sådana som får tryck av en frivillig. Det maximala antalet 
personer som förblöder är 79. Antal personer som först fick tryck och sedan hjälp med 
tourniquet var i genomsnitt 143. 

6.3.2. Tourniqueter mellan nödutgångar, placering 2 

När tourniqueter placerades mellan nödutgångarna i tio olika ytterkantszoner (placering 2) var 
antalet som förblöder ungefär 12 personer (se tabell 16).  

Tabell 16. Resultat placering mellan nödutgångar. 

Placering 2 - Mellan nödutgångar Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.44 32.05 3.48 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 43.09 49.93 5.42 0 196 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 128.85 41.39 4.49 0 203 
Personer som antas fått ambulanshjälp 31.33 36.47 3.96 0 148 
Personer med tourniquet 222.08 31.88 3.46 133 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 12.27 14.20 1.54 0 69 

 

I tabell 16 går det att se att det maximala antalet personer som förblöder med denna placering 
är 69.  Personer som först fick hjälp med tryck och sedan tourniquet var med denna placering 
cirka 129.  

6.3.3. Många tourniqueter på färre platser, placering 3 

När antalet tourniqueter koncentrerades till fyra platser (ytterkantszoner) blev medelvärdet för 
antalet förblödda även här cirka 12 (se tabell 17).  
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Tabell 17. Resultat placering på färre platser. 

Placering 3 - Färre platser Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.44 32.06 3.48 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 43.07 49.93 5.42 0 196 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 127.72 41.95 4.55 0 200 
Personer som antas fått ambulanshjälp 31.38 36.58 3.97 0 148 
Personer med tourniquet 222.06 31.87 3.46 133 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 12.23 14.23 1.55 0 71 

 

Antalet personer som förblöder är som mest 71 med denna körning, och antalet som får hjälp 
med tryck och sedan tourniquet är 128.  

6.3.4. Alla tourniqueter på samma plats, placering 4 

När alla tourniqueter placerades på mitten i lokalen, en placering vid en nödutgång (placering 
4a) och en placering i mitten av arenan på sidan utan nödutgång (placering 4b) var antalet 
som förblöder 17 respektive 13 (se tabell 18 respektive 19). 

Tabell 18. Resultat placering vid nödutgång E6. 

Placering 4a - Alla i mitten, nödutgång Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 221.24 32.65 3.54 132 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 42.77 47.40 5.15 0 185 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 145.41 46.51 5.05 0 225 
Personer som antas fått ambulanshjälp 29.07 35.06 3.81 0 143 
Personer med tourniquet 219.31 32.14 3.49 131 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 17.30 17.66 1.92 0 87 

 

Som mest förblödde 87 personer med denna placering, och i genomsnitt var det 145 personer 
som fick tryck och sedan tourniquet.  

I tabell 19 visas värdena för placering 4b, där antalet som fått tryck först och sedan tourniquet 
var 143 personer, och det högsta antalet personer som förblöder är 72.  
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Tabell 19. Resultat placering mittenzon U9. 

Placering 4b - Alla i mitten, ej nödutgång Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.43 32.05 3.48 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 42.94 49.88 5.41 0 196 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 143.37 48.66 5.28 0 220 
Personer som antas fått ambulanshjälp 31.16 36.34 3.95 0 145 
Personer med tourniquet 221.86 31.77 3.45 133 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 12.66 14.59 1.58 0 72 

 

6.3.5. Tourniquetanvändning utan tryckapplicering, placering 5 

Test av modellen gjordes där inga frivilliga applicerade tryck på de skadade (”placering” 5), 
och då erhölls följande resultat för de förblödda i varje ovan nämnd placering. 

Tabell 20. Resultat utan tryck, placering vid nödutgångar. 

Placering 5.1 - Nödutgångar, ej tryck Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.24 31.98 3.74 137 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Totalt antal frivilliga 659.67 26.64 3.12 582 746 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer som antas fått ambulanshjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer med tourniquet 219.79 31.70 3.71 137 240 
Totalt antal skadade 733.35 192.97 22.59 411 1124 
Totalt antal med blödningsskador 265.26 71.02 8.31 137 423 
Personer som förblöder 45.47 50.10 5.87 0 188 

 

I tabell 20 visas resultaten för placering av tourniqueter vid nödutgångar, och där förblödde i 
genomsnitt 45 personer.  

Tabell 21 ger resultaten för placering mellan nödutgångarna, där antalet personer som 
förblöder är i genomsnitt 44.  
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Tabell 21. Resultat utan tryck, placering mellan nödutgångar. 

Placering 5.2 - Mellan nödutgångar, ej 
tryck 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.47 32.03 3.75 137 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Totalt antal frivilliga 659.67 26.64 3.12 582 746 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer som antas fått ambulanshjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer med tourniquet 221.38 31.54 3.69 137 240 
Totalt antal skadade 733.35 192.97 22.59 411 1124 
Totalt antal med blödningsskador 265.26 71.02 8.31 137 423 
Personer som förblöder 43.89 50.14 5.87 0 184 

 

Vid placering av tourniqueter på färre platser förblöder i genomsnitt 44 personer, vilket visas i 
tabell 22.  

Tabell 22. Resultat utan tryck, placering på färre platser. 

Placering 5.3 - Färre platser, ej tryck Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.48 32.03 3.75 137 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Totalt antal frivilliga 659.67 26.64 3.12 582 746 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer som antas fått ambulanshjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer med tourniquet 221.54 31.62 3.70 137 240 
Totalt antal skadade 733.35 192.97 22.59 411 1124 
Totalt antal med blödningsskador 265.26 71.02 8.31 137 423 
Personer som förblöder 43.72 50.07 5.86 0 184 

 

I tabell 23 ges resultatet för placering vid nödutgången E6 i mitten av arenan, där i genomsnitt 
60 personer förblöder.  

Tabell 23. Resultat utan tryck, placering vid nödutgång E6. 

Placering 5.4a - Alla i mitten, 
nödutgång, ej tryck 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 218.83 32.72 3.83 135 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Totalt antal frivilliga 659.67 26.64 3.12 582 746 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer som antas fått ambulanshjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer med tourniquet 205.56 28.33 3.32 132 233 
Totalt antal skadade 733.35 192.97 22.59 411 1124 
Totalt antal med blödningsskador 265.26 71.02 8.31 137 423 
Personer som förblöder 59.70 50.50 5.91 0 207 
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Motsvarande placerings resultat, fast där platsen inte är en nödutgång, redovisas i tabell 24, 
där cirka 45 personer förblöder. 

Tabell 24. Resultat utan tryck, placering i mittenzon U9. 

Placering 5.4b - Alla i mitten, ej 
nödutgång, ej tryck 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.48 32.03 3.75 137 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Totalt antal frivilliga 659.67 26.64 3.12 582 746 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer som antas fått ambulanshjälp 0.00 0.00 0.00 0 0 
Personer med tourniquet 220.72 31.83 3.73 137 240 
Totalt antal skadade 733.35 192.97 22.59 411 1124 
Totalt antal med blödningsskador 265.26 71.02 8.31 137 423 
Personer som förblöder 44.54 49.94 5.85 0 185 
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7. Analys 
I detta kapitel analyseras det erhållna resultatet. Även känslighetsanalysen för modellen 
presenteras här. Vidare diskuteras resultatet utifrån syfte och frågeställningar.  

7.1. Jämförelse mellan placeringar 

För alla placeringar är värden på utdata som handlar om hur många hjälpare 
(personal/frivilliga) som använder tourniquet liknande varandra, om inte samma. Detta beror 
rimligtvis på att för alla placeringar används samma data för att bestämma hur många som 
hjälper till, och den enda skillnaden på indata är just var i lokalen som tourniqueter placerats 
samt hur många som då placerats på samma ställe. En placering värderas utifrån antalet som 
förblöder, och då allt annat är lika för de olika placeringarna är det enkelt att jämföra vilken 
placering som kan anses vara mest effektiv – givet modellen.  

En skillnad kan finnas mellan hur många som använder tourniquet av de som hjälper till, samt 
hur många skadade som har en tourniquet. Denna skillnad kan härledas till att en person kan 
förblöda under tiden som tourniqueten appliceras och räknas inte med bland personer som har 
fått en tourniquet. Se till exempel tabell 18 i kapitel 6.6 gällande placering 4a. 

Variationen för antalet som förblöder är inte så stor mellan de olika placeringarna, där den 
enda statistiskt signifikanta skillnaden är den mellan placering 4a (placering vid endast en 
nödutgång) och de övriga fyra placeringarna. Då räknas inte skillnaderna mellan 
simuleringarna utan tryck jämfört med de som har tryck, vilka är statistiskt signifikanta. 
Tabell 25 visar en sammanfattning av konfidensintervallen för de olika placeringarna, och 
tabell 26 visar huruvida det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan placeringarna.  

Tabell 25. Jämförelse mellan alla placeringar, för antalet som förblöder. 

Placering Repl. St.avv. Konf. 
99 % 

Undre 
gräns Medel Övre 

gräns 

1 Nödutgång 563 14.85 1.61 11.75 13.36 14.97 

2 Mellan nödutgångar 563 14.20 1.54 10.73 12.27 13.81 

3 Färre platser 563 14.23 1.55 10.68 12.23 13.77 

4a Mitten nödutgång 563 17.66 1.92 15.38 17.30 19.22 

4b Mitten ej nödutgång 563 14.59 1.58 11.08 12.66 14.25 

Ej tryck             

5.1 Nödutgång 483 50.10 5.87 39.60 45.47 51.33 

5.2 Mellan nödutgångar 483 50.14 5.87 38.01 43.89 49.76 

5.3 Färre platser 483 50.07 5.86 37.85 43.72 49.58 

5.4a Mitten nödutgång 483 50.50 5.91 53.79 59.70 65.61 

5.4b Mitten ej nödutgång 483 49.94 5.85 38.69 44.54 50.39 

 

Även om skillnaderna mellan placering 1 och placeringarna 2, 3 och 4b inte är statistiskt 
signifikanta visar medelvärdena på att dessa placeringar har det lägsta antalet som förblöder. 
En tendens mot att placeringar som inte är vid en nödutgång (där det råder trängsel vid 
evakuering) skulle vara något bättre finns, och detta gäller även för de simuleringar som 
gjordes utan tryckapplicering. Detta baserat på att då alla tourniqueter placeras vid en 
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nödutgång (placering 4a och 5.4a), som på grund av sitt läge är den som utrymmer flest 
personer, så är antalet som förblöder större, vilket också är statistiskt signifikant. Att ha 
tourniqueter placerade på endast en plats (placering 4b) ser, sett till medelvärdet, lite sämre ut 
än att ha dem utplacerade på olika ställen (placering 2 och 3), men skillnaderna är som 
tidigare nämnt inte statistiskt signifikanta.  

Tabell 26. Statistisk signifikans (99%) för alla placeringar gällande antalet som förblöder. 1 om skillnaden är signifikant, 0 
annars. 

Placering 1 2 3 4a 4b 5.1 5.2 5.3 5.4a 5.4b 

1 - 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

2 0 - 0 1 0 1 1 1 1 1 

3 0 0 - 1 0 1 1 1 1 1 

4a 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 

4b 0 0 0 1 - 1 1 1 1 1 

5.1 1 1 1 1 1 - 0 0 1 0 

5.2 1 1 1 1 1 0 - 0 1 0 

5.3 1 1 1 1 1 0 0 - 1 0 

5.4a 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 

5.4b 1 1 1 1 1 0 0 0 1 - 
 

Ett annat värde som dock kan ha viss relevans för att utvärdera placeringarna är antalet 
personer som först får tryckförband och efter detta tourniquet. Att många får tryckförband 
före det att de får tourniquet skulle kunna antyda att det tar längre tid att hämta tourniqueter.  

Detta värde redovisas i tabell 27. Här går det se statistiskt signifikanta skillnader mellan de 
olika placeringarna, vilka sammanfattas i tabell 28. Detta värde är 0 för placering 5, och ingår 
därmed inte i jämförelsen. 

Tabell 27. Jämförelse mellan alla placeringar, för antalet som får tryckförband före tourniquet. 

Placering Repl. St.avv. Konf. 
99 % 

Undre 
gräns 

Medel Övre 
gräns 

1 Nödutgång 563 47.84 5.19 138.07 143.26 148.45 

2 Mellan nödutgångar 563 41.39 4.49 124.36 128.85 133.34 

3 Färre platser 563 41.95 4.55 123.17 127.72 132.27 

4.a Mitten nödutgång 563 46.51 5.05 140.36 145.41 150.46 

4.b Mitten ej nödutgång 563 48.66 5.28 138.09 143.37 148.65 

 

Utifrån detta värde skulle det kunna konstateras vara så att det går fortare att få tag på en 
tourniquet med placering 2 och 3, jämfört med placering 1 och 4, vilket skulle antyda dels att 
placering vid nödutgångar är mindre lämpliga samt att en utspridd placering är att föredra 
framför att ha alla på samma ställe, som i placering 4b. Att det inte är större skillnader på 
antalet som förblöder mellan de olika scenarierna skulle i så fall förklaras av att det i 
modellen inte är tillräckligt många med allvarligare skadegrader för att placeringarna ska 
spela någon större roll för dessa.  Det som talar emot att detta värde spelar roll för placeringen 
och eventuellt påvisar brister i modellen är att i valideringen syns ett samband mellan antalet 
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tourniqueter i lokalen och hur många som får tryck innan de får tourniquet, där det är fler som 
får tryck före tourniquet om det är fler tourniqueter och färre som får tryck före tourniquet om 
det är färre tourniqueter. Valideringen har dock, som tas upp i kapitel 6.2, utgått ifrån 
sambandet mellan förblödande och antalet tourniqueter, som stämmer överens med 
förväntningarna. 

Tabell 28. Statistisk signifikans (99%) för alla placeringar gällande antalet som får tryckförband före tourniquet. 1 om 
skillnaden är signifikant, 0 annars. 

Placering 1 2 3 4a 4b 

1 - 1 1 0 0 

2 1 - 0 1 1 

3 1 0 - 1 1 

4a 0 1 1 - 0 

4b 0 1 1 0 - 

 

Vikten av att det finns de som applicerar tryck bekräftas av skillnaden mellan placeringarna 
5.x och övriga. I realiteten är det förmodligen troligast att detta görs då det i svenska 
rekommendationer för första hjälpen endast rekommenderas avsnörande förband vid nödläge, 
och det heller inte är utrustning som andra än vårdpersonal har.  

I valideringen finns en simulering där inga tourniqueter placerats ut i lokalen, utan endast 
tryck appliceras. Denna går inte att direkt jämföra med övriga simuleringar då modellen då 
endast har de frivilliga som applicerar tryck som hjälpare. Men den kan ge en bild av 
påverkan på överlevnaden om tourniqueter skulle användas som en del i att kontrollera 
blödningar bland lekmän. Då förblöder i genomsnitt 127 personer före det att ambulans antas 
vara på plats.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att ungefär 4,7 % av de med blödningsskador omkommer 
om tourniqueter används, och även om det inte är helt jämförbart är det 47,8 % som 
omkommer om tourniqueter inte används alls i modellen.  

7.2. Känslighetsanalys 

För att ur fler perspektiv kunna diskutera resultatet av simuleringen görs en känslighetsanalys 
för att testa parametrar i modellen som skulle kunna påverka resultatet. 

De parametrar som används för känslighetsanalysen är hastigheterna för förflyttningar, 
maximal blödningsmängd innan förblödning, blödningsreduktionen vid tryck, 
lokaliseringstiden (för att hitta tourniqueter i lokalen), antalet personal med kunskap i 
tourniquetapplicering, andelen frivilliga samt appliceringstiden för tourniqueter.  

Känslighetsanalysen utförs på placering 1, den vid nödutgångar, med 563 replikationer.  

7.2.1. Hastigheter 

Hastigheterna beror av publiktätheten, men kan också anses påverka publiktätheten då antalet 
i en zon beror av hur fort människor rör sig genom zonen i fråga. Då hastigheterna är antagna 
utifrån observerade värden på hur fort människor rör sig i verkligheten så är det en lämplig 
parameter att utföra känslighetsanalys på.  
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För hastigheterna som personer i modellen rör sig, gjordes förändringar med en ökning eller 
en minskning av den lägsta hastigheten som angivits i fördelningen för en viss publiktäthet, 
och de påföljande i fördelningen fördelades lika som tidigare. Förändringen var på 75 %.  

Tabell 29 visar resultatet då personer i modellen förflyttades med högre hastigheter.  

Tabell 29. Känslighetsanalys, högre hastigheter i modellen. 

Hastigheter + 75 % Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.45 32.06 3.48 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 43.19 49.99 5.43 0 196 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 143.99 48.89 5.31 0 225 
Personer som antas fått ambulanshjälp 31.60 36.57 3.97 0 148 
Personer med tourniquet 222.37 32.02 3.48 133 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 11.71 14.23 1.54 0 71 

 

Resultatet som erhålls vid lägre hastigheter redovisas i tabell 30.  

Tabell 30. Känslighetsanalys, lägre hastigheter i modellen. 

Hastigheter - 75 % Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 220.93 32.80 3.56 131 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 41.72 47.10 5.11 0 189 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 142.04 45.58 4.95 0 221 
Personer som antas fått ambulanshjälp 27.45 35.02 3.80 0 144 
Personer med tourniquet 217.87 31.95 3.47 131 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 20.36 20.02 2.17 0 95 

 

Tabell 31 visar konfidensintervallen för de olika hastighetsändringarna jämfört med det 
scenario de utgår ifrån. Skillnaden på antalet förblödande är statistiskt signifikant för lägre 
hastigheter, detta beror sannolikt på att den största persontätheten är vid nödutgångarna där 
tourniqueterna även har placerats, och vid en sänkning av hastigheterna kommer det vid hög 
persontäthet vara personer som rör sig med 1 centimeter per sekund, vilket då påverkar hur 
fort det går att få tag på en tourniquet.  
Hastigheterna som antogs för modellen var som mest de som uppmätts vid gång i och med 
påverkan av trängsel, i syfte att inte få orealistiska hastigheter vid hög persontäthet, och 
hastigheterna hade i en verklig situation troligen varierat mer än vad som modellerats. Mer 
dynamisk hastighetsmodellering skulle eventuellt kunnat resultera i färre förblödande, vilket 
ändå går att se vid ökade hastigheter i känslighetsanalysen, även om skillnaden inte är 
signifikant. 



58 
 

Tabell 31. Jämförelse för antal personer som förblöder.  

Jämförelse hastighetsförändring Repl. St.avv. Konf. 
99 % 

Undre 
gräns Medel Övre 

gräns 

Hastighet + 75 % 563 14.23 1.54 10.17 11.71 13.26 
1. Nödutgångar 563 14.81 1.61 11.69 13.29 14.90 
Hastighet - 75 % 563 20.02 2.17 18.18 20.36 22.53 

 

7.2.2. Maximal blödningsmängd 

Mängden blod som angivits i modellen för när en person förblöder var ursprungligen 2 500 
ml. Då det varierar mellan olika personer hur mycket som är en fatal förlust av blod utförs 
känslighetsanalys på denna parameter i modellen.  

Ändringarna var en ökning eller en minskning av den maximala blödningsmängden med 500 
ml.  

I tabell 32 visas resultatet då en högre blödningsmängd tillåts innan en person anses ha 
förblött. 

Tabell 32. Känslighetsanalys, större blödningsmängd innan förblödning. 

Maximal blödningsmängd, 3000 ml Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.45 32.06 3.48 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 18.36 21.21 2.30 0 94 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 143.54 48.21 5.23 0 220 
Personer som antas fått ambulanshjälp 6.56 13.26 1.44 0 69 
Personer med tourniquet 222.05 31.85 3.46 133 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 12.32 14.53 1.58 0 78 

 

Resultatet för en mindre blödningsmängd för förblödning visas i tabell 33. 

Tabell 33. Känslighetsanalys, mindre blödningsmängd innan förblödning. 

Maximal blödningsmängd, 2000 ml Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.14 32.00 3.47 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 42.33 48.79 5.30 0 191 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 142.92 46.90 5.09 0 216 
Personer som antas fått ambulanshjälp 30.27 35.82 3.89 0 143 
Personer med tourniquet 219.82 31.42 3.41 132 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 15.59 15.11 1.64 0 77 
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I jämförelsen i tabell 34 går det att se att en förändring av blödningsmängden inte ger en 
statistiskt signifikant skillnad på resultatet, även om en mindre blödningsmängd ger något fler 
som förblöder.  

Tabell 34. Jämförelse för antal personer som förblöder. 

Jämförelse blödningsändring Repl. St.avv. Konf. 
99 % 

Undre 
gräns Medel Övre 

gräns 

3000 ml blödning 563 14.53 1.58 10.74 12.32 13.89 
1. Nödutgångar 563 14.81 1.61 11.69 13.29 14.90 
2000 ml blödning 563 15.11 1.64 13.95 15.59 17.23 

 

7.2.3. Blödningsreduktion vid tryck 

Mellan de simuleringar där tryck applicerades av vissa frivilliga och de scenarier där inget 
tryck appliceras är det stor skillnad på antalet som förblöder. Därför är även tryckets påverkan 
på blödningen med som en parameter för känslighetsanalys. 

Förändringen som gjordes var en ökning eller en minskning av blödningsreduktionen på 20 
procentenheter.  

Resultatet av att ha blödningsreduktion på 60 % visas i tabell 35.  

Tabell 35. Känslighetsanalys, större blödningsreduktion vid tryck. 

Blödningsreduktion vid tryck, 60 % Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.45 32.06 3.48 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 11.75 13.89 1.51 0 62 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 143.78 48.09 5.22 0 220 
Personer som antas fått ambulanshjälp 8.84 12.61 1.37 0 56 
Personer med tourniquet 221.74 31.70 3.44 133 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 3.94 6.18 0.67 0 32 

 

Om blödningsreduktionen istället är 20 % blir resultatet det som visas i tabell 36. 
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Tabell 36. Känslighetsanalys, mindre blödningsreduktion vid tryck. 

Blödningsreduktion vid tryck, 20 % Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.39 32.04 3.48 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 42.96 49.77 5.40 0 195 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 142.29 47.73 5.18 0 216 
Personer som antas fått ambulanshjälp 30.93 36.40 3.95 0 147 
Personer med tourniquet 220.26 31.34 3.40 133 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 14.49 14.87 1.61 0 79 

 

Om en blödning vid tryckapplicering skulle reduceras med 60 % ger en statistiskt signifikant 
skillnad mot om den enbart reduceras med 40 %. Däremot är skillnaden inte statistiskt 
signifikant om reduktionen är lägre, vilket går att se i tabell 37. Hur effektiv 
blödningsreduktionen är vid tryck påverkar alltså resultatet till stor grad, om 
blödningsreduktionen är större. Detta eftersom tourniqueter modelleras till att stoppa en 
blödning helt och hållet, och då kommer ett tryckförband som går mot högre 
blödningsreduktion att gå mot en tourniquets funktion, vilket i praktiken skulle innebära att en 
tourniquet appliceras genom tryck. 

Tabell 37. Jämförelse för antal personer som förblöder. 

Jämförelse tryckändring Repl. St.avv. Konf. 
99 % 

Undre 
gräns Medel Övre 

gräns 

Blödningsreduktion tryck 60 % 563 6.18 0.67 3.27 3.94 4.62 
1. Nödutgångar 563 14.81 1.61 11.69 13.29 14.90 
Blödningsreduktion tryck 20 % 563 14.87 1.61 12.87 14.49 16.1 

 

7.2.4. Lokaliseringstid av tourniqueter 

Lokaliseringstiden för att hitta tourniqueter kan anses vara en stor osäkerhetsfaktor i modellen 
då den har antagits, och känslighetsanalysen utförs där förändring av denna parameter görs, 
med en ökning eller minskning på 50 %. Den procentuella förändringen utgår från den längsta 
tiden som anges för fördelningen, och de övriga regleras så att spridningen inom fördelningen 
blir likadan som tidigare. Att längsta tiden användes baseras på att för personal var 
ursprunglig lägsta tid i fördelningen 0 sekunder.  

Tabell 38 visar resultatet där en längre lokaliseringstid har använts.  
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Tabell 38. Känslighetsanalys, längre tid för lokalisering av tourniqueter. 

Lokaliseringstid tourniqueter, + 50 % Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.42 32.05 3.48 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 42.76 49.50 5.37 0 193 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 145.34 48.67 5.28 0 228 
Personer som antas fått ambulanshjälp 30.97 36.20 3.93 0 144 
Personer med tourniquet 220.83 31.31 3.40 133 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 13.88 15.20 1.65 0 74 

 

En kortare lokaliseringstid ger istället resultatet som visas i tabell 39.  

Tabell 39. Känslighetsanalys, kortare tid för lokalisering av tourniqueter. 

Lokaliseringstid tourniqueter, - 50 % Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.45 32.06 3.48 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 42.97 49.90 5.42 0 196 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 141.07 46.85 5.09 0 213 
Personer som antas fått ambulanshjälp 31.38 36.47 3.96 0 149 
Personer med tourniquet 221.52 31.60 3.43 133 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 12.78 14.73 1.60 0 76 

 

Skillnaderna på resultatet av antalet personer som förblöder är inte statistiskt signifikanta, 
vare sig det är en ökning eller minskning av lokaliseringstiden. Tabell 40 visar jämförelsen 
mellan scenarierna. 

Tabell 40. Jämförelse för antal personer som förblöder. 

Jämförelse lokaliseringstidsändring Repl. St.avv. Konf. 
99 % 

Undre 
gräns Medel Övre 

gräns 

Lokaliseringstid + 50 % 563 15.20 1.65 12.23 13.88 15.53 
1. Nödutgångar 563 14.81 1.61 11.69 13.29 14.90 
Lokaliseringstid - 50 % 563 14.73 1.60 11.18 12.78 14.38 

 

7.2.5. Personal 

Personal är de som anses fortare både kunna lokalisera tourniqueterna samt applicera dem på 
en skadad, därför testas även i känslighetsanalysen hur antalet personal påverkar resultatet.  

En ökning eller minskning av antalet personal per publikzon med 7 stycken testades, alltså en 
total förändring på ± 84. 
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Tabell 41 visar resultatet som erhålls vid en större personalstyrka.  

Tabell 41. Känslighetsanalys, mer personal per publikzon. 

Personal per publikzon, 30 st Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.34 32.18 3.49 130 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 42.98 49.79 5.40 0 199 
Totalt antal frivilliga 655.32 27.40 2.97 563 777 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 141.51 47.50 5.16 0 219 
Personer som antas fått ambulanshjälp 31.20 36.28 3.94 0 147 
Personer med tourniquet 221.48 31.76 3.45 130 240 
Totalt antal skadade 736.43 193.44 21.00 405 1154 
Totalt antal med blödningsskador 265.64 71.21 7.73 130 439 
Personer som förblöder 12.96 14.90 1.62 0 73 

 

I tabell 42 visas resultatet då färre personal finns på plats.  

Tabell 42. Känslighetsanalys, mindre personal per publikzon. 

Personal per publikzon, 16 st Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.41 32.07 3.48 136 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 42.89 49.67 5.39 0 198 
Totalt antal frivilliga 662.03 27.41 2.98 575 761 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 144.71 48.22 5.24 0 222 
Personer som antas fått ambulanshjälp 31.11 36.32 3.94 0 145 
Personer med tourniquet 220.74 31.31 3.40 136 240 
Totalt antal skadade 736.67 193.50 21.01 404 1154 
Totalt antal med blödningsskador 265.71 71.16 7.73 136 440 
Personer som förblöder 13.86 15.07 1.64 0 78 

 

Jämförelsen mellan olika antal personal visar att skillnaderna inte blir så stora om det är 7 fler 
eller färre personal per publikzon (tabell 43). Detta kan bero på att antalet personer som 
hjälper till (personal och frivilliga) är fler än antalet med blödningsskador i modellen.  

Då lokaliseringstidsändringar visade sig ha liten påverkan på modellens resultat, och personal 
har modellerats med kortare lokaliseringstid, kan det anses vara så att just detta inte spelar så 
stor roll för överlevande. Personal har också modellerats till att ta kortare tid på sig att 
applicera tourniquet, men om det är fler eller färre som är personal påverkar inte resultatet så 
mycket, även om ett lägre medelvärde för antalet förblödande erhålls vid en större 
personalstyrka. Skillnaden är inte statistiskt signifikant.  
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Tabell 43. Jämförelse för antal personer som förblöder. 

Jämförelse personaländring Repl. St.avv. Konf. 
99 % 

Undre 
gräns Medel Övre 

gräns 

30 personal per publikzon 563 14.90 1.62 11.34 12.96 14.58 
1. Nödutgångar 563 14.81 1.61 11.69 13.29 14.90 
16 personal per publikzon 563 15.07 1.64 12.23 13.86 15.5 

 

7.2.6. Frivilliga 

Då det är svårt att på förhand veta hur många som kan tänkas hjälpa till som frivilliga vid en 
sådan händelse som simuleringen utförs på, är det av intresse att även utföra känslighetsanalys 
på andelen frivilliga.  

För andelen frivilliga dubblerades eller halverades procentsatsen i fördelningen från den 
ursprungliga modellen.  

I tabell 44 visas resultat då fler frivilliga finns i modellen.  

Tabell 44. Känslighetsanalys, fler frivilliga. 

Andel frivilliga, dubbelt (procentenheter) Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.71 31.47 3.42 140 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 43.51 50.01 5.43 0 192 
Totalt antal frivilliga 1316.40 39.49 4.29 1199 1445 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 217.26 30.32 3.29 140 240 
Personer som antas fått ambulanshjälp 31.22 36.55 3.97 0 145 
Personer med tourniquet 222.08 31.18 3.39 140 240 
Totalt antal skadade 736.79 193.58 21.01 406 1158 
Totalt antal med blödningsskador 266.22 70.68 7.67 140 432 
Personer som förblöder 12.91 13.99 1.52 0 63 

 

Tabell 45 visar resultatet då färre frivilliga finns i modellen. 

Tabell 45. Känslighetsanalys, färre frivilliga. 

Andel frivilliga, hälften (procentenheter) Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 221.94 32.06 3.48 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 36.40 37.76 4.10 0 120 
Totalt antal frivilliga 329.41 18.88 2.05 266 391 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 61.95 40.08 4.35 0 126 
Personer som antas fått ambulanshjälp 26.55 27.66 3.00 0 87 
Personer med tourniquet 220.13 31.27 3.39 133 240 
Totalt antal skadade 735.33 193.40 20.99 406 1141 
Totalt antal med blödningsskador 264.96 71.09 7.72 133 439 
Personer som förblöder 18.29 26.09 2.83 0 138 
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Vid en jämförelse, som visas i tabell 46, mellan antalet frivilliga och påverkan på antalet som 
förblöder går det att se att fler frivilliga inte ger en statistisk signifikant skillnad mot det 
ursprungliga antalet frivilliga. Detta kan, enligt samma resonemang som fördes gällande 
personalen, bero på att om det är fler som hjälper till än antalet skadade så blir påverkan liten. 
Däremot om det är färre frivilliga som hjälper till så blir det en statistiskt signifikant skillnad, 
vilket kan förklaras av att det då blir färre som applicerar tryck i modellen, vilket ger en stor 
påverkan på modellens resultat då det tidigare konstaterats att om ingen applicerar tryck så är 
antalet som förblöder mycket större.  

Tabell 46. Jämförelse för antal personer som förblöder. 

Jämförelse frivilligantalsändring Repl. St.avv. Konf. 
99 % 

Undre 
gräns Medel Övre 

gräns 

Fler frivilliga 563 13.99 1.52 11.40 12.91 14.43 
1. Nödutgångar 563 14.81 1.61 11.69 13.29 14.90 
Färre frivilliga 563 26.09 2.83 15.45 18.29 21.12 

 

7.2.7. Appliceringstid tourniqueter 

Ett antal personer som förblöder i modellen förblöder medan tourniquet appliceras, därför 
testas även hur appliceringstiden påverkar resultatet.  

Förändringen var på ± 70 % på den lägsta tiden som angivits i fördelning, och sedan var 
spridningen mellan lägsta och högsta tiden densamma som tidigare.  

Då appliceringstiden var längre erhölls resultatet i tabell 47. 

Tabell 47. Känslighetsanalys, längre tid för applicering av tourniquet. 

Appliceringstid tourniquet, + 70 % Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.44 32.06 3.48 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 42.91 49.82 5.41 0 195 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 142.59 47.83 5.19 0 217 
Personer som antas fått ambulanshjälp 31.12 36.46 3.96 0 147 
Personer med tourniquet 220.23 31.19 3.39 133 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 14.33 15.11 1.64 0 80 

 

Tabell 48 visar resultatet som ges av en kortare appliceringstid. 
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Tabell 48. Känslighetsanalys, kortare tid för applicering av tourniquet. 

Appliceringstid tourniquet, - 70 % Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Konfidensint., 
sign. 99 % 

Minsta 
värde 

Högsta 
värde 

Hjälppersoner som använde tourniquet 222.44 32.06 3.48 133 240 
Personer som bara fick tryckhjälp 42.91 49.82 5.41 0 195 
Totalt antal frivilliga 658.45 28.06 3.05 573 776 
Personer som fick tryck och sen tourniquet 143.68 48.03 5.21 0 219 
Personer som antas fått ambulanshjälp 31.11 36.44 3.96 0 147 
Personer med tourniquet 221.96 31.82 3.45 133 240 
Totalt antal skadade 736.51 193.54 21.01 398 1152 
Totalt antal med blödningsskador 265.68 71.11 7.72 133 437 
Personer som förblöder 12.61 14.68 1.59 0 77 

 

Jämförelsen mellan kortare och längre appliceringstid visas i tabell 49. Skillnaden på 
appliceringstider ger inte någon statistiskt signifikant skillnad mot ursprungstiderna. Jämförs 
medelvärdena för personer som fick en tourniquet jämfört med personer som applicerade 
tourniquet går det för längre appliceringstider att se en tendens mot att skillnaderna är större, 
vilket visar att fler personer förblödde medan tourniquet applicerades, även om inte 
skillnaderna mellan de olika appliceringstiderna är statistiskt signifikant. 

Tabell 49. Jämförelse för antal personer som förblöder. 

Jämförelse appliceringstidsändring Repl. St.avv. Konf. 
99 % 

Undre 
gräns Medel Övre 

gräns 

Appliceringstid + 70 % 563 15.11 1.64 12.69 14.33 15.97 
1. Nödutgångar 563 14.81 1.61 11.69 13.29 14.90 
Appliceringstid - 70 % 563 14.68 1.59 11.01 12.61 14.2 

 

7.3. Diskussion 

Att tourniquetanvändningen har effekt på överlevnad har påvisats i tidigare studier och 
därmed har det varit utgångspunkt vid konstruerandet av modellen. Modellens resultat visar 
enbart effekterna av användningen av tourniqueterna, och inte hur det påverkar överlevnaden 
när de skadade omhändertagits av vårdpersonal.  

En händelse med så många skadade som i det scenario modellen illustrerade ställer stora krav 
på sjukvården och akuta insatser, och skulle enligt definitionen för nationell händelse klassas 
som en sådan. I modellen antogs att ambulanser når platsen och kan omhänderta skadade efter 
25 minuter, vilket inte är givet i en situation där det kan finnas säkerhetsbrister på plats samt 
att det fattas tillräckliga resurser. En händelse av liknande karaktär kommer troligtvis att 
kategoriseras som katastrof inom sjukvården, där resurserna för att uppnå en tillräckligt god 
vårdkvalitet inte uppfylls. Huruvida användning av tourniqueter på skadeplatsen före det att 
sjukvården anländer kan bidra till bättre vård i hela vårdkedjan går inte att uttala sig om 
utifrån resultaten i denna studie. Men baserat på den tidigare forskning som finns borde 
utfallet på längre sikt vara bättre för de som tourniquet än de som inte fått det. Frågan om 
ansvar för patienten kan också lyftas i och med detta, vem är ansvarig för potentiella skador 
som åsamkas av tourniquetanvändningen om det inte är sjukvårdspersonal som har använt 
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dem? Risken för just vävnadsskador vid tourniquetanvändning påverkas även av hur snabbt 
sjukvården kan ta hand om de som fått en tourniquet.  

Att människor har kunskap om och kan använda tourniqueter, samt att de finns placerade på 
platser där risken för den här typen av händelser finns, kan dock göra att det går att planera 
akuta sjukvårdsinsatser annorlunda. Att utrustning finns tillgänglig på offentliga platser kan 
anses höja beredskapen för att kunna ta hand om skadade i händelse av till exempel ett 
bombattentat likt det som studerats i denna studie. Hur triage utförs av vårdpersonal på plats 
vid katastrofsituationer kan påverkas vid vetskapen om att blödningar kan och har stoppats 
innan de anländer till platsen, då fler typer av skador än just blödningar rimligtvis 
förekommer. Potentiella fördelar för detta ska vägas mot de risker som finns vid användning 
av tourniquet, vilket inte gjorts i denna studie.  

Syftet har inte varit att bevisa tourniqueters effektivitet för överlevnad då det finns andra, mer 
utförliga studier på detta, utan att jämföra hur olika placeringar av tourniqueter skulle kunna 
påverka överlevnaden vid ett visst scenario. Modellen bygger på att det finns en viss kunskap 
i att använda tourniqueter hos såväl personal och vanliga besökare vid ett evenemang, samt att 
det faktiskt finns vanliga besökare som agerar som frivilliga i sammanhanget. Resonemanget 
om överlevnad förutsätter alltså kunskap om och faktisk användning. Hur många som skulle 
hjälpa till är svårt att förutsäga, och känslighetsanalysen visar att det spelar stor roll att det 
finns motsvarande antal personer som hjälper till på plats för överlevnaden.  

Antalet tourniqueter som rekommenderats i litteraturen och som användes som utgångspunkt 
för alla placeringar visade sig vara relativt lämpligt i sammanhanget (med cirka 265 personer 
som förblödde i genomsnitt och 240 tourniqueter), men trots detta var det i genomsnitt 13 
personer som förblödde, och det kunde vara uppemot 80 personer som mest i en replikation. 
Hur många platser där placering av tourniqueter bör göras för olika offentliga platser och 
alltså det totala antalet är svårare att ge ett generellt svar på då det är svårt att på förhand veta 
hur stort behovet kommer att vara. MSB:s riskanalys anger 500–2500 skadade vid ett 
bombattentat (MSB, 2014), vilket är ett brett intervall. Utifrån resultatet som erhålls i denna 
studie går det egentligen inte med säkerhet att säga vilken placering som är att föredra, 
förutom att inte placera all utrustning vid en flaskhals, sett till antalet förblödande. Utifrån 
andra utdata som ges av resultatet (personer som får tryck före tourniquet) går det eventuellt 
att anta att en utspridd placering, där varje förvaringsplats har minst 20 tourniqueter, skulle 
kunna vara lämpligt, men det totala antalet går inte att säga något om. För att bestämma ett 
lämpligt antal bör därför en riskanalys utföras för de platser där det kan finnas ett potentiellt 
behov av tourniqueter, såsom större arenor och offentliga platser som bibliotek, torg, skolor, 
resecentrum och sjukhus, och utifrån detta ta fram ett minsta antal tourniqueter att placera ut. 

I det studerade scenariot testades i första hand litteraturens rekommendationer gällande 
landmärken för att placera ut allmänt tillgänglig utrustning, men i en sådan lokal som en arena 
är ”landmärken” svårare att identifiera varvid nödutgångar användes, där det i en situation likt 
det scenario som modellen baserats på med pågående evakuering råder trängsel. Resultatet i 
modellen visar att även om landmärken som val av plats skulle kunna vara lämpligt utifrån 
vad som framkommit i tidigare studier, måste trängsel tas hänsyn till då det påverkar hur lång 
tid det tar att hämta en tourniquet. Landmärken är rimligtvis ett lämpligare sätt att välja 
platser att placera utrustning på för öppna platser och mindre lämpligt för specifika lokaler 
såsom en arena som tas upp i denna studie, eftersom dessa kan skilja sig mycket i utförande 



67 
 

beroende på vilken typ av evenemang som finns. Fördelen med nödutgångar, som ansågs vara 
det enda landmärket i lokalen, är att det finns tydliga regler för hur nära människorna i lokalen 
ska ha till dessa, varvid utrustning nära nödutgångarna skulle uppfylla samma tillgänglighet i 
form av avstånd.  

Ska det placeras ut utrustning på såväl stängda som öppna platser är det lämpligt att utföra en 
scenarioanalys där förväntade val av utrymningsvägar för de som evakuerar tas med i 
bedömning vid val av placering, eftersom evakuering och trängsel påverkar möjligheten att nå 
utrustning om den pågår i närheten. Scenarioanalysen skulle exempelvis kunna ingå i den 
tidigare nämna riskanalysen. Det resultat som ges av den här modellen visar med säkerhet att 
det inte är lämpligt att placera all utrustning vid samma flaskhals, och att det är viktigt att 
identifiera platser där det förväntas vara trängsel vid utplacering av den här typen av 
utrustning som används i akuta situationer. En risk- och scenarioanalys för olika platser skulle 
alltså kunna ge en bättre beredskap gällande såväl placeringar som antal. Att generellt ge en 
rekommendation på 20 tourniqueter per plats, som Goolsby et al (2019) gjort, är sett till denna 
studie rimligt att utgå ifrån om inte en mer utförlig analys kan göras, men situationer där 
behovet av tourniqueter kan finnas varierar mycket och därför är det eftersträvansvärt att 
kunna utföra en analys. 

Modellens känslighetsanalys visade att lokaliseringstiden inte var avgörande för resultatet 
som erhölls. Om detta går att säga att om tourniqueter finns i en lokal eller på offentlig plats 
är det viktigaste kanske inte att hjälpare på förhand känner till var de har placerats, utan att 
platsen är tydligt markerat så att utrustningen faktiskt hittas. 

Ur ett logistiskt perspektiv för vårdlogistik är det flera faktorer som är av betydelse för att 
uppfylla ”rätt vård till rätt patient i rätt tid” för en situation lik den som använts i modellen 
som till viss del kan anses självklara men som är viktiga att ta hänsyn till vid planering av 
utplacering av utrustning som ska vara allmänt tillgänglig och som bekräftats i denna studie. 
Det som har störst betydelse är alltså kunskap om utrustning samt dess användning och att det 
finns personer med denna kunskap på platsen, att utrustningen finns tillgänglig därför att 
potentiella hinder har minimerats samt att det finns resurser att ta hand om nästa steg i 
vårdkedjan då utrustningen har använts. Var utrustningen sedan placeras i lokalen är av 
mindre betydelse, utifrån resultatet i denna studie. Placeringen av utrustningen kan anses vara 
ett led i att öka beredskapen för att ta hand om skadade vid liknande händelser, och skulle 
kunna påverka blåljuslogistik och insatser vid skadehändelser, men i vilken utsträckning och 
på vilket sätt behöver utredas vidare. Detta i syfte att se till att personer som drabbas ska få 
rätt vård.  

Aspekten ”i rätt tid” kan dock problematiseras vidare, då det i fallet med skadade och i 
synnerhet blödningar faktiskt finns en maximal tid det får ta innan en person avlider till följd 
av sina skador. Alla åtgärder som görs i syfte att öka skillnaden mellan denna maximala tid 
och den faktiska tiden det tar att ge hjälp borde utredas vid en risk- och scenarioanalys. För 
offentliga platser skulle det även kanske finnas en poäng i att utreda möjligheten till att, likt 
SMS-livräddare, meddela personer som har kunskap om att ta hand om blödningar, eftersom 
tidigare studier visar på betydelsen av frivilliga. Det senare har även till viss del bekräftats i 
denna studie genom den känslighetsanalys som utfördes på antalet frivilliga i modellen.  

Ur hållbarhetssynpunkt är det framförallt den sociala aspekten som är relevant att vidare 
diskutera, då upplevd trygghet på platser där extra vårdutrustning finns, som exempelvis 
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tourniqueter, kan komma att bli större. Detta skulle behöva undersökas vidare.  
Ur en ekologisk hållbarhetssynvinkel skulle det kunna gå att diskutera materialval för 
tillverkning av tourniqueterna och även om och hur ofta de skulle behöva bytas ut. Det senare 
är även en fråga om ekonomi, och gällande ekonomisk hållbarhet kommer frågan om vem 
som ska finansiera tourniqueterna, är det en samhällskostnad eller ska det finansieras privat? 

Vidare studier som skulle kunna göras för att bedöma huruvida tourniqueter är lämpliga att 
placera ut är bland annat hur det skulle mottas av vårdpersonal, samt hur deras rutiner vid en 
skadeplats samt när de fört patienten till lämplig vårdinrättning skulle påverkas av vetskapen 
om att frivilliga på plats har tillgång till tourniqueter. Om tourniqueter skulle användas vid 
blödning i större utsträckning, och på fel sätt, skulle andra typer av skador behöva tas omhand 
och därmed behöver det finnas kompetens för detta.  
Som nämnt skulle även undersökningar kunna göras på huruvida människors upplevda 
trygghet skulle bli större om de visste att blödningsutrustning fanns på allmänna platser, samt 
hur ett system för att larma frivilliga skulle kunna se ut för blödningshantering.   

7.4. Modellen 

Modellen är som tidigare nämnt en simuleringsmodell byggd i programmet Arena. Att 
använda sig av simulering som metod för att undersöka ett sådant här ämne är lämpligt då det 
inte kan anses etiskt försvarbart att utföra tester på överlevnad vid nödsituationer i 
verkligheten. Själva modellen i sig har dock en del brister som belyses här. 

Många värden som används som parametrar i modellen är antagna. Flera av dem är 
visserligen baserade på tidigare studier, vilket har varit anledningen till att de har använts i 
modellen för det studerade systemet, men detta gör att modellens validitet blir mindre. 
Känslighetsanalysen som utfördes på vissa av de parametrar som ingick i modellen visar dock 
att förändringar av antagna värden såsom applicering och lokalisering hade en liten påverkan 
på resultatet. Det som framförallt påverkade resultatet var om färre personer hjälpte till, vilket 
är logiskt utifrån resonemanget att om det inte finns hjälp motsvarande behovet kommer det 
att påverka utfallet på antalet hjälpta personer.   

Avstånd i modellen är rätlinjiga, vilket är en grov förenkling av verkligheten. Närmsta väg 
baseras på en statisk avståndsmatris. Förbättringar av modellen inkluderar således såväl en 
högre detaljeringsgrad av förflyttningar samt en dynamisk avståndsmatris som använder sig 
av en algoritm för närmsta väg när en sådan ska väljas, istället för att närmsta väg ska vara 
given i en matris för varje sträcka. Den statiska matrisen gör att vissa zoner kommer att ha en 
mycket hög publiktäthet jämfört med andra zoner som kanske ytterst sällan besöks av någon 
entitet.  

Att modellera en person som en entitet i Arena är problematiskt då en person kan ta beslut 
baserade på många olika faktorer samtidigt, medan i en modell måste varje litet beslut 
programmeras så att en entitet kan motsvara en person på ett tillräckligt bra sätt. Vid 
exempelvis val av väg visar tidigare studier att en person visserligen baserar sitt val på 
avstånd, men att faktorer som trängsel kan påverka. I modellen tas till exempel inte hänsyn till 
trängsel vid val av väg för förflyttning, däremot påverkas hastigheten vid förflyttning av 
trängseln. För valet av utrymningsväg har istället en fördelning gjorts så att inte alla som har 
närmast till en viss nödutgång kommer att välja just den vid utrymning, då det är troligt att 
vissa personer gör valet att ta en annan väg baserat på en förväntan av att människor väljer 
närmsta utgång.  
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Då val av närmaste väg, som baserats på antal steg från en zon till en annan, görs i Arena 
spelar det roll i vilken ordning zonerna listats i de fall närmsta zon är flera stycken, och valet 
faller på den som listats först. Detta kan påverka vilken zon som en entitet besöker först för att 
leta tourniquet.  

Hastigheter är en annan parameter som går att modellera mer detaljrikt, till exempel att 
riktning ger inverkan på en persons hastighet. Till exempel att en person som tar sig i motsatt 
riktning jämfört med de som evakuerar lokalen rimligtvis rör sig i en lägre hastighet än om 
den rör sig i samma riktning, vilket ju är fallet för en person som hämtat en tourniquet vid en 
nödutgång.  

I modellen utgås det ifrån att blödningen stoppas då tourniquet applicerats, och potentiella 
vävnadsskador tas inte med. Att använda tourniquet på en person med lindrig blödning kanske 
inte är det som görs som en första åtgärd, men detta har inte tagits hänsyn till i modellen.  
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8. Slutsatser 
Att det finns tourniqueter tillgängliga på en plats där många människor vistas i händelse av 
exempelvis ett bombattentat, som studerats i denna studie, skulle kunna leda till att färre 
personer förblöder. Detta givet att det finns personer på plats som har kunskap om att det 
finns tillgänglig utrustning samt att de är villiga att hjälpa till vid en sådan händelse. Var 
utrustningen sedan placerats har mindre betydelse för antalet som förblöder, givet att större 
hinder, såsom trängsel, i närheten av platsen där förvaringen är minimeras. Resultatet visar 
dock en tendens mot att en utspridd placering skulle kunna vara att föredra, även om det inte 
säkerställts att så är fallet utifrån resultatet på förblödande i det scenario som testades. 

Då det är svårt att på förhand ta fram ett förväntat antal skadade för potentiella händelser, bör 
en riskanalys göras för de platser där tourniquetplacering övervägs. Analyser av potentiella 
scenarier bör ingå i en sådan, i vilka det då bör framgå om eventuell evakuering pågår 
samtidigt, eftersom det skulle kunna påverka tillgängligheten för utrustningen. Utifrån detta 
kan sedan antal och placering bestämmas, för det senare är det också viktigt att platsen är 
markerad och synlig. 

Framtida studier skulle behöva ha i åtanke även hur senare delar av vårdkedjan påverkas om 
tourniqueter skulle användas mer i första hjälpen vid blödning. 
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Appendix 1 – Modellbeskrivning i Arena 
Modellen utformades i simuleringsprogrammet Arena, och i denna bilaga presenteras 
modellens logik i stora drag, med bilder över alla delar. Bild 10 visar Arena-modellens olika 
delar i stora drag. Principiellt består modellen av 12 delar som modellerar olika delar av 
scenariot, samt en enkel visualisering av arenan. För all indata, variabler och uttryck som 
används till modellen hänvisas till bilaga ”annde130_modelldata.xlsx”.  

 

Bild 9. Översiktsbild modell. 

Bild 10 visar logiken för skapandet av entiteter för en viss zon, där antalet ges av angiven 
antagen publiktäthet för zonen i fråga och arean för zonen. Initialt får varje entitet ett index 
för den zon de befinner sig i. 

 

Bild 10. Entiteter i publikzon Z. 
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I bild 11 visas den inledande logiken för tilldelandet av attribut för varje entitet samt var i 
logiken de vidare ska bege sig utifrån de egenskaper de får. Om en entitet inte befinner sig i 
explosionszonen, och inte blir tilldelad persontyp frivillig eller personal, går den vidare till 
utrymningslogiken som visas i bild 12. En entitet som befinner sig i explosionszonen går 
vidare till skadefördelningslogiken (bild 16), och om den inte är skadad återkommer den till 
startlogiken och tilldelas antingen en destination för om och var den ska hämta tourniquet om 
den är personal eller frivillig, alternativt går direkt vidare till utrymningslogiken (bild 12). 
Frivilliga delas här in i de som applicerar tryck och de som hämtar tourniqueter.  
Den första entiteten som når startdelen av modellen kommer att gå via en modul som anger 
vilken zon som är explosionszon genom en diskret fördelning där alla zoner är lika troliga till 
att vara explosionszon. 

 

Bild 11. Indelning av persontyper samt om och var tourniqueter ska hämtas. 

Utrymningslogiken som visas i bild 12 anger upptäcktstider, reaktionstider och eventuell 
lokaliseringstid av tourniquet för varje entitet utifrån vilken typ av person de anges vara.  

 

Bild 12. Utrymningsindelning av olika tider vid starten av en utrymning.  

Varje gång en entitet befinner sig vid sin destination går den till en beslutslogik som visas i 
bild 13. Har entiteten inte hämtat en tourniquet men ska göra det förflyttas den till den del av 
modellen där så sker (bild 18), har den en tourniquet men inte använt den förflyttas den till 
tourniquetlogiken (bild 19), detsamma gäller för en frivillig som ska applicera tryck. Har 
entiteten inte tourniquet alternativt har försökt att hjälpa till men inte lyckats (t.ex. den har 
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letat en eller flera gånger utan att hitta en tourniquet samt, eller det fanns inga 
blödningsskadade att hjälpa) förflyttas den till nödutgångslogiken (bild 14).  

 

Bild 13. Beslutslogik, vägskäl beroende av persontyp och var den tidigare varit i modellen.   

Entiteter som ska ta sig ut genom en nödutgång räknas förutom till själva nödutgångszonen 
även till det zonen den precis lämnat som ligger utanför nödutgången, i och med att flödet av 
personer bromsas upp tills entiteten har tagit sig ut genom dörren (bild 13). Vid 
nödutgångslogiken (bild 14) finns en särskild modul för tiden det tar att ta sig igenom själva 
dörren vid nödutgången, samt en förflyttningslogik som motsvarar utrymningsvägen. När 
entiteten tagit sig igenom nödutgångens dörr räknas den bort från området utanför 
nödutgången, och när den förflyttat sig genom utrymningsvägen så räknas den bort från 
nödutgångsområdet i modellen.   

 

Bild 14. Nödutgång och utrymningsväg. 

Förflyttningslogiken som visas i bild 15 är en del av modellen dit entiteten återkommer om 
dess nuvarande plats den befinner sig på inte motsvarar sin destination. Varje gång en entitet 
når denna kontrolleras vilken publiktäthet som finns i den zon där entiteten befinner sig, och 
hastigheten med vilken den tar sig till sin nästa destination anges utifrån denna. Därefter 
uppdateras entitetens plats samt antalet personer i den zon entiteten lämnat och zonen den 
kom till, för att sedan kontrollera om ytterligare en förflyttning ska ske. Då en förflyttning 
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modelleras från en zons centrum till nästa zons centrum modelleras hastigheten för 
förflyttningen två gånger (sträckan delas på två), alltså kollas publiktätheten först i entitetens 
nuvarande zon, som uppdateras till zonen som var nästa i förflyttningen, och där kontrolleras 
publiktätheten igen och ytterligare en förflyttning sker i en eventuellt annan hastighet.  

 

Bild 15. Förflyttningslogik.  

De entiteter som befinner sig i explosionszonen är de som modelleras till att bli skadade. De 
fördelas enligt de data som angetts för olika typer av skador. Skadefördelningslogiken visas i 
bild 16. Entiteter utan blödningar tas ut ur modellen (men räknas med i antalet som befinner 
sig i zonen).  

 

Bild 16. Skadeindelning. 

Entiteteter med blödningar skickas till två köer, se bild 17. Entiteterna dupliceras så att 
motsvarande entitet (med ett givet personnummer) befinner sig på samma plats i båda köerna, 
där den ena kön kontrolleras av hur stor personens förlorade blodmängd är (IVP_tourniquet). 
Den andra kön (IVP_tourniquet_dummy) kontrolleras av de som kommer för att applicera 
tryck eller tourniqueter på de skadade, då en entitet tas ur denna kö när den får hjälp, och när 
tryck eller tourniquet appliceras tas motsvarande entitet ur kön för blödningen. Om en entitet 
uppnår mängden blod som motsvarar att den har förblött, tas den ur båda köerna. Om entiteten 
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inte befinner sig i kön som visar om den får hjälp eller inte, innebär det att entiteten hunnit 
förblöda under tiden som en tourniquet appliceras. Denna skickas då till en särskild räknare.  

 

Bild 17. Skadeloop och blödningsräknare. 

De som hämtar tourniqueter tar sig till närmsta plats där tourniqueter finns placerade. Där 
kontrolleras antalet hämtade tourniqueter (bild 18), och om de är slut på den platsen loggas att 
de har letat en gång och de får en ny plats att leta på som är närmast där de befinner sig just 
då, men som inte är samma plats de redan har letat på. Visar det sig att tourniqueterna är slut 
även på nästa plats, kollas det mot en fördelning DISC(0.5,1, 1, 2) om de ska leta igen. Denna 
anger att om de letat mer än eller lika många gånger än en eller två gånger så behöver de inte 
leta mer. Detta innebär att de som letar tourniqueter kommer att leta max tre gånger och minst 
efter tourniquet, men att vissa kommer att ”ge upp” efter 2 gånger. All personal kommer dock 
att ta sig till skadeplatsen, och eventuellt stanna kvar där, medan övrig personal utryms om de 
inte hjälper till. Skulle det vara så att den nya platsen de ska leta på är samma zon de redan 
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befinner sig i betyder det att det endast finns en zon där tourniqueter placerats och därmed går 
det inte att leta mer.  

 

Bild 18. Hämtning av tourniquet. 

Bild 19 visar logiken för de som kommer och hjälper de skadade. En kontroll sker om 
skadade finns. Därefter tas den som står först i modellens kö (vilket motsvarar att ingen triage 
sker på platsen) för skadade vidare och får en tourniquet applicerad. Entiteten som hjälpte till 
går vidare i modellen till utrymning om den är frivillig, medan hälften av personalen kommer 
att stanna kvar på skadeplatsen, medan den skadade entiteten tar ut sin motsvarighet i 
blödningskön. Om den inte hittas i blödningskön innebär det att entiteten hunnit förblöda 
under tiden den fått hjälp, och därmed skickas den till den särskilda räknaren. Varje entitet 
som hunnit förblöda under tiden de fått hjälp loggas alltså två gånger, och datan som samlats 
gällande dessa kommer att visa dels en tid för när entiteten uppnådde den kritiska 
blodmängden, samt tiden för när den som hjälpte till applicerade tourniqueten och den totala 
förlorade blodmängden.  

 

Bild 19. Tourniquetapplicering. 
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Om en frivillig ska applicera tryck, kontrolleras först om det finns några skadade som behöver 
hjälp. Sedan tas den till en logik för tryck (bild 20). 

 

Bild 20. Tryckapplicering samt tourniquetapplicering efter tryck.  

Där tas den skadade ur båda blödningsköerna, och det skapas en ny kö och blödningsloop för 
den reducerade blödningen som blir under tryckapplicering. Entiteten som motsvarar 
tryckappliceraren förblir i modellen tills den skadade förblöder eller den blir avlöst av någon 
med en tourniquet.  

Den som har en tourniquet kontrollerar först blödningsköerna med ”fullständig” blödning, och 
finns ingen där att hjälpa kontrolleras tryckkön, och finns det personer där kommer de att 
avlösa de som applicerar tryck. De tar ut den skadade ur tryckkön, och applicerar tourniquet, 
där förblödning kontrolleras på samma sätt som i enbart tourniquetlogiken. Personen som 
applicerade tryck släpps då vidare i modellen, och utrymmer arenan.  

Om en skadad inte får någon tourniquet, utan enbart tryck, kommer den i modellen att 
förblöda efter en viss tid. I realiteten kan man förvänta sig någon form av hjälp utifrån (från 
t.ex. ambulanspersonal) inom den tiden som vissa förblöder. De som förblöder under 
tryckapplicering delas därför in i de som förblöder innan eventuell ambulans hunnit anlända, 
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och de som förblöder innan dess att ambulans anländer. De som förblöder innan räknas inte 
med i utdatan för antalet förblödda personer.  

De som har hjälp till på något sätt förs till en logik där det loggas att de hjälpt till, samt att de 
tilldelas utrymningsvägar (bild 21). Om de är personal kommer hälften att stanna kvar på 
skadeplatsen, medan den andra hälften kommer att utrymma arenan.  

 

Bild 21. Logik för de som hjälpt eller försökt hjälpa de skadade.  

I bild 22 visas räknarna för varje zon i modellen, som kontinuerligt uppdateras under 
simuleringen, där det går att se hur entiteter förflyttar sig, hur många som väntar på hjälp, 
antalet skadade samt vilka som fått hjälp eller omkommit. Det är denna del av modellen som 
är den visuella delen, ”användarens del”, där det går att se vad som händer i det scenario som 
testas för tillfället. 

 

Bild 22. Visuell del av modellen.  


