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I en tätt packad folkmassa skapas kollektiva 
rörelser som ingen kan kontrollera. Ny fysik 
som beskriver sand och grus kan användas för 
att förstå och förebygga trängselkatastrofer 
vid rockkonserter, köpcentrum, pilgrimsvand-
ringar och fotbollsmatcher. 

Maria Gunther
maria.gunther@dn.se 

 ○Den 23 september 1885 trampa-
des 20 kvinnor ihjäl utanför Grand 
Hôtel i Stockholm, där 50 000 per-
soner hade samlats för att lyssna 
på den världsberömda sopranen 
Christina Nilsson. Det sågs som en 
nationell katastrof, och sångerskan 
själv tog på sig skulden för olyckan, 
ordnade stödkonserter och skänkte 
egna pengar till de drabbades famil-
jer. 

Olyckor i stora folkmassor sker 
varje år. En del av dem är svåra att 
glömma, som Hillsborough-kata-
strofen, då 96 personer dödades 
och 766 skadades under en fotbolls-
match mellan Liverpool och Not-

tingham Forest den 15 april 1989 i 
Sheffield i England. I Roskilde kläm-
des nio festivaldeltagare till döds 
och 26 skadades vid Pearl Jams kon-
sert den 30 juni 2000. Den tyska 
musikfestivalen Love Parade lades 
ned sedan 21 personer dödats och 
minst 500 skadats den 24 juli 2010.  
Den 24 september förra året döda-
des fler än 2 100 människor utanför 
Mecka när panik utbröt under den 
muslimska vallfärdshögtiden hajj.

–!Utan att någon vill det  uppstår 
det kollektiva rörelser i folkmassan, 
och de är omöjliga att styra. Det är 
som vågor, och människor kan för-
flyttas långa sträckor. Om du ramlar 
är det omöjligt för dig att ta dig upp. 
De andra kommer att trampa på 
dig, säger Arianna Bottinelli.

Hon är nybliven  doktor vid Upp-
sala universitet. Den 25 november 
försvarade hon sin avhandling om 
matematiska modeller för kollek-
tiva rörelser hos levande varelser, 
som myror som samlar mat till 
stacken, fiskar i stim, och männi-
skor på rockkonserter.

– Jag använder fysik och matema-
tik för att förstå rörelserna, säger 
hon.

För att få en modell av  hur katastro-
fer som den utanför Grand Hôtel 
uppstår och utvecklas har hon ut-
gått ifrån hur publiken rör sig under 
en hårdrockskonsert. Idén föddes 
när hon träffade Jesse Silverberg 
från Harvarduniversitetet i Boston 
i USA.

– Jag undersöker kollektiva be-
teenden hos myror och fiskar, och 
Jesse studerar människor på hård-
rockskonserter och det speciella 
sätt de dansar och rör sig på, säger 
Arianna Bottinelli.

Tillsammans förstod de att de 
kunde skapa ett verktyg för att för-
stå farliga situationer i folkmassor. 
Deras resultat publicerades i tid-
skriften Physical Review Letters.

Fysik och matematik.

Sand hjälper forskare att förstå   folkmassans faror
Kornen är så stora att 
de går att se. Tillsam-
mans får de väldigt 
speciella egenskaper. 
Det finns likheter 
mellan hur männi-
skor rör sig i trängsel 
och hur sandkornen  
rör sig i sand.
Arianna Bottinelli, nybliven doktor 
vid Uppsala universitet

– Det började med hårdrocks-
konserter, som är ett gemensamt 
intresse för oss båda, säger Arianna 
Bottinelli.

Många tidigare  studier har under-
sökt hur människor rör sig i grupp. 
Men när de står tätt tillsammans, 
och alla vill åt samma håll – när-
mare scenen, in på fotbollsstadion 
eller in genom dörrarna till ett 
varu hus när mellandagsrean börjar 
– styrs rörelserna mer av hur folk 
fysiskt stöts mot varandra än av so-
ciala konventioner.

– Vi använde ett helt nytt sätt 
att angripa problemet, och utgick 
från ett nytt fält inom fysiken som 
beskriver granulära material, säger 
Arianna Bottinelli.

Granulära material är ämnen 
som består av många små gryn eller 
partiklar, som sand, grus, frön eller 
bollarna i ett bollhav. 

– Kornen är så stora att de går 
att se. Tillsammans får de väldigt 
speciella egenskaper. Det finns lik-
heter mellan hur människor rör 
sig i trängsel och hur sandkornen  
rör sig i sand, säger Arianna Botti-
nelli.

Stora publikhav vid evenemang utgör en risk. Nya beräkningar av hur folkmassor rör sig har tagits fram vid Uppsala universitet och kan ge ökad säkerhet i framtiden. När Håkan Hellström 
slog publikrekord med över 70!000 fans på Nya Ullevi i Göteborg i juni i år inträffade ingen olycka inne på arenan, däremot dog en man i en spårvagnsolycka strax utanför. Foto: Adam Ihse/TT
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lyckats bryta trenden, enligt nyhe-
ter som kom för en tid sedan. Det 
ser faktiskt som om vi inte längre 
ökar våra utsläpp av koldioxid.

Men våra egna direkta utsläpp är 
bara en del av problemet. Jord-
klotet har sina egna mekanismer, 
som kan försvaga eller förstärka 
effekten av våra åtgärder.

Just i arktiska trakter finns för-
stärkande effekter som är särskilt 
bekymmersamma.

När stora mängder snö och is 
smälter, och ersätts med mörkt 
hav och mörka klippor, förändras 
underlagets förmåga att kasta 
tillbaka solens strålar. Det bidrar 
till uppvärmningen.

Och när permafrosten tinar 
upp frigörs kol som legat bundet 
i frusna jordlager. Det rinner ut 
via floderna till havet, och det 
går direkt ut i luften. Till stor del i 
form av metan, som är en betydligt 
mer kraftfull växthusgas än vad 
koldioxid är.

Nu ska vi inte måla fan  på väg-
gen. Än så länge stiger halterna av 
metan i luften ganska måttligt, och 
risodlingar i tropikerna är troligen 
en minst lika viktig källa som smäl-
tande permafrost. 

Men Örjan Gustafssons och Igor 

Semiletovs nya studie visar att 
tinande kol från permafrosten är 
en potentiell källa till växthusgaser 
som man måste ta med i beräk-
ningen.

Det frusna kolet i Arktis har 
värmt upp jorden förut. Risken är 
påtaglig att det ska hända igen.

Havstemperaturen i Norra 
ishavet är just nu fyra grader högre 
än normalt. Häromdagen låg tem-
peraturen i luften under en period 
tjugo grader högre än vanligt för 
årstiden.

Med tanke på allt kol som ligger 
fruset i Arktis är det ganska obe-
hagliga väderleksrapporter.

Karin Bojs
vetenskap@dn.se

Karin Bojs: När 
permafrosten tinar 
släpps kolet löst

Krönika.

I torsdags publicerades en 
vetenskaplig studie som är värd 
stor uppmärksamhet. Den hand-
lar om massivt utsläpp av kol 
från Sibiriens permafrost.

Detta massiva utsläpp 
har tidigare varit 
omdebatterat och 
ifrågasatt. Men det har 
bevisligen inträffat, 
enligt mätningar som 

forskare från Ryssland, USA och 
Stockholms universitet nu presen-
terar.

Konsekvenserna för jordens 
framtida klimat kan vara bety-
dande.

Klimatforskare finns av många 
olika sorter: sådana som främst 
arbetar med datamodeller, sådana 
som arbetar med rymdsatelliter 
eller gamla årsringar från träd, 
och sådana som framför allt sam-
manfattar och presenterar andras 
arbeten.

Och så finns det sådana som Igor 
Semiletov på universitetet Fair-
banks i Alaska och Örjan Gustafs-
son från Stockholms universitet, 
och deras medarbetare.

Semiletov och Gustafsson tillhör 
sorten som reser ut i fält och mäter. 
De åker på äventyrliga expeditio-
ner till otillgängliga områden längs 
Sibiriens kuster – trakter som är 
försummade av nästan alla andra 
forskare, men har avgörande 
betydelse för hur det ska gå med 
vårt klimat.

Den nya studien,  som publicerades 
i veckan i tidskriften Nature Com-
munication, har utförts inom ra-
men för programmet Swerus, som 
framför allt finansieras av Knut och 
Alice Wallenbergs stiftelse.

Resultaten visar vad som hände 
förra gången Arktis plötsligt blev 
mycket varmare. Det hände för 
ungefär 11 650 år sedan, när den 
senaste istiden släppte sitt grepp.

Temperaturen i vår del av värl-
den hoppade upp fem, sex grader 
under loppet av några få år, kanske 
på ett enda år. Det bästa belägget 
för en så dramatisk klimatföränd-
ring är borrkärnor från Grönlands 
is.

Man vet också, tack vare sådana 
isborrkärnor, att halten av kol i luf-
ten, räknat som koldioxid, tog ett 
rejält kliv uppåt – från ungefär 190 
miljondelar till 270 miljondelar.

Därefter låg koldioxidhalten 
under 300 miljondelar under hela 
jägarstenåldern, bondestenåldern, 
bronsåldern, järnåldern och under 
historisk tid. Tills industrialismens 
era inleddes, och vi människor 
började bränna av kol och olja.

På något sekel har vi  lyckats få upp 
halten av koldioxid i luften till un-
gefär 404 miljondelar, vilket är det 
senaste mätvärdet när detta skrivs.

I år har mänskligheten äntligen 

Det frusna kolet  
i Arktis har värmt 
upp jorden förut.  
Risken är påtaglig att 
det ska hända igen.

Fysik och matematik.

Sand hjälper forskare att förstå   folkmassans faror
96 personer dog och 766 skadades när fotbollslagen Liverpool och Nottingham Forest möttes i Sheffield i april 
1989. Vid tragedin klämdes åskådare ihjäl på ståplatsläktaren.  Foto: Peter Kemp/AP 

Under den årliga högtiden hajj, den muslimska vallfärden till Mecka, fylls enorma tältläger med pilgrimer. Vid 
flera tillfällen har olyckor skett när miljontals troende besöker samma område samtidigt.  Foto: Nariman El-Mofty/AP

Forskarna gjorde datormodel-
ler av folksamlingarna, och hittade 
mekanismerna som gör att vågor 
skapas. De kunde också se att vissa 
områden i folkmassan var extra in-
stabila.

– Om du tar sand och skakar den 
och pressar ihop den rör sig visa 
områden i sanden mer än andra. 
Det är där saker kommer att hända, 
säger Arianna Bottinelli.

I en folkmassa är det i de instabila 
områdena som olyckorna sker.

– Människorna där kommer att 
förflyttas långt mot sin vilja. Det är 
de farligaste områdena, säger Ari-
anna Bottinelli.

Hur stort ett farligt område är 
beror på hur folkmassan ser ut och 
hur nära varandra människorna är.

– I våra simuleringar såg vi att 
områdena kunde bestå av tio perso-
ner, men de kan också vara större, 
med kanske 20 stycken. Det avgörs 
av hur tätt packad folkmassan är, 
säger Arianna Bottinelli.

Resultaten kan  användas i många 
olika situationer där människor 
står tätt tillsammans och vill ta sig 
åt samma håll, till exempel vid en 

evakuering. Arianna Bottinelli har 
undersökt vad som händer både 
när människor är lugna och när 
några av dem grips av panik, och 
rör mer på sig.

– Med panikslagna människor i 
folkhavet blir situationen farligare, 
med fler kollektiva rörelser och 
ofrivilliga förflyttningar, säger hon.

Än så länge har hon  och hennes 
medarbetare bara gjort teoretiska 
beräkningar av rörelserna som ska-
pas i folkmassor. 

– Nästa steg är att jämföra med 
riktiga folksamlingar, genom att 
analysera filmer från Youtube, sä-
ger Arianna Bottinelli.

Men redan den modell de har nu 
skulle kunna användas för att öka 
säkerheten i konsertlokaler och lik-
nande, menar hon.

– Den kan användas för att un-
dersöka hur säkra byggnader är, 
om utgångarna är placerade på rätt 
ställen, och vad som skulle hända 
vid en utrymning. Människor kan-
ske kommer att tryckas ihop i ett 
visst utrymme, ändringar i byggna-
dens struktur kanske kan bromsa 
eller hindra kollektiva rörelser och 

fler utgångar kanske behövs, säger 
hon.

Arianna Bottinelli tror att fler teo-
rier från fysiken skulle kunna vara 
användbara för att beskriva kollek-
tiva rörelser i människomassor. I ar-
tikeln i Physical Review Letters spe-
kulerar hon och de andra forskarna 
om att det skulle vara möjligt att 
hitta fenomen som liknar Higgspar-
tikeln i framtida studier.

– Den här studien visar något 
mycket viktigt: hur de farliga kol-
lektiva rörelserna uppstår och vilka 
fysikaliska mekanismer som ligger 
bakom. I framtiden kan vi lära oss 
mer och hitta metoder för att före-
bygga och lindra katastrofer, säger 
hon.

Hon har också ett råd  till publiken 
på konserter, fotbollsmatcher, festi-
valer och pilgrimsvandringar.

– Var uppmärksam på områden 
där människor står mycket tätt. När 
som helst kan de börja röra sig, och 
du har ingen möjlighet att förutsäga 
när eller påverka rörelsen. Det be-
ror inte alls på vad du gör själv. Det 
är rådet jag skulle ge till min mam-
ma, säger Arianna Bottinelli.

Vetenskap


