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Avlidna i förhållande till folkmängden i Stockholmsregionen är mer än tio gånger högre än för Västra
Götalandsregionen. Det är också i Stockholm som vi ser en ökning, inte i Göteborg eller Malmö. När ansvariga läkare för
denna slags sjukvård i Göteborg uttalar sig om att de räknar med samma utveckling som den i Stockholm så har de
intet stöd i dessa nu tillgängliga si ror, skriver debattören. Bild: Adam Ihse/TT

Finns inget som talar för att Göteborg kommer att
drabbas lika hårt
Debatt • Skillnaderna när det gäller coronaorsakade dödsfall mellan olika regioner är
stora, både i Italien och i Sverige. Men ingenstans har man undersökt varför det har
blivit så här. Man har bara applicerat samma matematiska spridningsmodell överallt.
Det är problematiskt, skriver Bo Rothstein, professor i statsvetenskap.
Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.
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Det är något som inte stämmer i diskussionen om den pågående pandemin. De analyser
som gjorts av hur man kan förutspå förloppet och som fått stort genomslag, till exempel i
rapporten från Imperial College i London som fick den brittiska regeringen att svänga och
ta till mycket starka restriktioner, bygger på matematiska simuleringsmodeller. Liknande
analyser har också presenterats i Sverige av ett antal forskare vilka legat till grund för
kritik regeringens och Folkhälsomyndighetens strategival när det gällt att begränsa
effekterna av epidemin i Sverige.
ANNONS

Resultatet av dessa analyser kan liknas vid att man räknar med att de många svåra
sjukdomsfall som följer av Coronaviruset skall spridas jämt över länderna likt en
gigantisk bombmatta vilket skulle resultera i ett mycket stort antal dödsfall, för
Storbritanniens del närmare en kvarts miljon vilket omräknat till svenska förhållanden
skulle betyda omkring 45 000 dödsfall.

Stora regionala skillnader
Den matematiska logiken i dessa modeller ger vad jag kunnat se inte någon möjlighet för
att det kan uppstå stora regionala variationer inom ett land. Men detta är vad som nu
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förefaller inträffa i land efter land. Till exempel så har den italienska regionen Kampanien
BR

35 döda per miljon invånare, Toscana 92 och det hårdast drabbade Lombardiet 948 döda
per miljon invånare. Siffrorna beräknade från tillgängliga data den 7 april.
I Sverige har vi också stora regionala skillnader där Skåne har 12 döda per miljon
invånare, Västra Götaland 15 och Stockholm 159.
Lombardiet, där storstaden Milano ligger, har alltså tio gånger så många avlidna i
förhållande till sin folkmängd än vad det närbelägna Toscana har. Än märkligare är att
Lombardiet har drygt tjugofem gånger så höga dödstal som Lazio där Rom är beläget.

Ingen dramatisk ökning
Fram till reserestriktionerna infördes och då smittan spreds för fullt i Milano gick det 36
snabbtåg om dagen mellan Milano och Rom. Alltså borde viruset ha haft synnerligen
goda möjligheter att anlända och börja sprida sjukdom och död för fullt i Rom, men så
förefaller inte ha skett.
Antalet resande mellan Milano och Rom har rimligen överstigit antalet resande mellan de
italienska skidorterna och Sverige minst tusenfalt. Ser vi till antalet avlidna i de jämförda
italienska regionerna så kan man inte se någon dramatisk ökning av den karaktär som
liknar de matematiska bombmattemodellerna.
Min inte helt obetydliga kunskap om förhållanden i de olika delarna av Italien ger vid
handen att befolkningen i Rom och Neapel inte skulle vara mer lyhörda när det gäller att
lyda centralregeringens restriktioner än Milanoborna. Snarast tvärtom.

”

När ansvariga läkare ör denna slags sjukvård i Göteborg
uttalar sig om att de räknar med samma utveckling som
den i Stockholm så har de intet stöd i dessa nu
tillgängliga si ror
Situationen vad gäller regional variation i Sverige för denna farsot är inte lika dramatisk
som den i Italien men likväl mycket påtaglig. Avlidna i förhållande till folkmängden i
Stockholmsregionen är mer än tio gånger högre än för Västra Götalands- och
Skåneregionen. Det är också i Stockholm som vi ser en ökning, inte i Göteborg eller
Malmö. När ansvariga läkare för denna slags sjukvård i Göteborg uttalar sig om att de
räknar med samma utveckling som den i Stockholm så har de intet stöd i dessa nu
tillgängliga siffror. Det kan knappast heller vara en tidsfaktor där denna mycket
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dramatiska skillnad kan förklaras av att Stockholm ligger före i tiden. Det första
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dödsfallet i Stockholm sker den 11 mars och i Västra Götaland bara tre dagar senare. De
första registrerade smittbärarna förekommer ungefär samtidigt i båda regionerna.
Jag är förvisso inte smittskyddsexpert och har därför inget att tillägga om ifall de åtgärder
som vidtas i Sverige och som skiljer sig från andra jämförbara länder är de rätta.
Debattens vågor om detta har som bekant gått heta men båda sidor ignorerar de mycket
omfattande regionala variationer som jag här pekat på.
Jag har emellertid ägnat en stor del ett min forskning till att göra jämförande analyser av
länder och regioner för att söka efter förklaringar till de skillnader som existerar, också
när det gäller folkhälsa.

Hitta örklaringar
Vad jag vill lyfta fram är att det inte kan vara rätt att som nu sker helt bortse från dessa
anmärkningsvärt stora regionala variationer när man skall försöka hitta förklaringar till
smittspridningens logik och med hjälp av dessa komma fram till verkningsfulla åtgärder.
Det är för mig synnerligen överraskande att jag trots ett idogt sökande inte lyckats hitta
någon expert på smittskyddsområdet som intresserat sig för detta. Man kan naturligtvis
aldrig vara säker, men det förefaller som om vi nu är så långt in i denna epidemi att
sannolikheten för att de omfattande regionala skillnaderna skulle försvinna är liten.
Utvecklingen i Kina pekar tydligt i denna riktning.
Den politiska debatten blir också skev när man bara jämför länder. Det är förvisso sant
att Italien är svårt drabbat, men det är bara för vissa delar av landet som detta gäller.
Skall man försöka sig på någon slags liknelse så verkar det som om detta virus mera har
karaktären av en grävling än en gigantisk svärm av bålgetingar. Åtgärderna för att få bukt
med besvärliga skadedjur som dessa måste som bekant vara av tämligen olika karaktär.
Bo Rothstein professor i statsvetenskap

Ämnen i den här artikeln
Coronaviruset

Följ

Bo Rothstein

Följ

Sju vård

Följ

Folkhälsomyndigheten

Följ

Lazio

Följ

https://www.gp.se/debatt/finns-inget-som-talar-för-att-göteborg-kommer-att-drabbas-lika-hårt-1.26565191

4/12

2020-04-09

Finns inget som talar för att Göteborg kommer att drabbas lika hårt | Göteborgs-Posten - Debatt

Dela

Dela

Kopiera länk
BR

Kommentarer
Kommentera artikeln
Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver
skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för
andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas
bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Det finns 8 kommentarer. Delta i diskussionen!
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Är 1 miljon nog till pension?
Har du 3 miljoner kr, få denna rapport samt andra liknande regelbundna uppdateringar.
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Det är dags att bryta tandborstningens dåliga vanor för att få ett renare, vitare leende.
BR

Tränaren håller Nilsson tillbaka: "Bromsar henne lite"
Stina Nilsson, 26, bytte längdskidorna mot skidskyttet för ett par veckor sedan. Nu har
hennes nye tränare, Jean-Marc Chabloz, fått hålla Nilsson tillbaka från

Volvobolagens räkning ör permitteringarna: Hundratals miljoner
Både Volvo Cars och AB Volvo har permitterat omkring 20 000 anställda – var. För
skattebetalarna kan det handla om hundratals miljoner som skjuts till företagen.

ANNONS

Vi
Väl

Till den enskilda kvinnan skickar det signaler om att det som hände henne inte var en stor sak, inte ens värt samhällets
uppmärksamhet, skriver debattörerna. Bild: JESSICA GOW

Bortslarvade våldtäktsbevis en kränkning mot
kvinnor
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Debatt • Bevis som samlats in efter våldtäkter hamnar på skrivbord, i bokhyllor eller i
BR
kylskåpet bredvid matlådorna. Fyra av tio spårsäkringssatser skickas aldrig till analys –
en enorm integritetskränkning och något som underminerar förtroendet för hela
rättsväsendet, skriver Hanna Bergwall och Mina Svärd på Mina Advokater.
Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

12:56 - 9 apr, 2020

Vi säger till kvinnor som nyligen genomgått den ofta enskilt vidrigaste och mest
kränkande händelse i deras liv, att lägga sig på en brits medan okända människor
skrapar, klämmer och känner för att säkra bevis. Bevis som ska ge dessa kvinnor
upprättelse. Bevis som ska ge oss ett säkrare samhälle där våldtäktsmän inte går fria. Vi
ber kvinnor att återuppleva sitt trauma för att göra en samhällsgärning. Det minsta vi kan
ge tillbaka är att vi, rättssamhället, gör vårt yttersta för att ge dem upprättelse och skydda
andra från att bli utsatta.
ANNONS

Fyra av tio rape-kits skickas inte
I början av veckan kunde SVT rapportera om att fyra av tio spårsäkringssatser, eller
”rape-kits” som många känner till det som, inte skickats på analys. Istället hamnar de lite
överallt i samhället. I ett kylskåp bland matlådor, på någons skrivbord eller kanske någon
bokhylla. Lite varstans. Det låter helt absurt, men tyvärr är det sant. För att göra det hela
värre, I SVT:s granskning framkommer att polisen har känt till problematiken i många år
utan att de lyckats åtgärda felen. Vi ställer oss frågan högt; hur svårt kan det vara?
Ansvaret för hanteringen av spårsäkringssatserna har legat helt på enskilda poliser, 2018
infördes nationella riktlinjer för att strama upp rutinerna. Två år senare och än idag har
verksamheter på flera håll inte anpassat sig. Dessa brister får allvarliga följder.

”

Hon får ingen upprättelse av rättsväsendet, inte ens i
form av att man örsöker hitta gärningsmannen.
Det som först uppenbaras och blir tydligt är att sexualbrott mot kvinnor inte prioriteras.
Det brister i vilja. Inte i resurser. Och det får många allvarliga konsekvenser. Dels för
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enskilda kvinnor. Dels för samhället i stort. Till den enskilda kvinnan skickar det signaler
om att det som hände henne inte var en stor sak, inte ens värt samhällets

BR

uppmärksamhet. Hon får ingen upprättelse av rättsväsendet, inte ens i form av att man
försöker hitta gärningsmannen. För resten av samhället blir konsekvensen, rent krasst,
att en eventuell serievåldtäktsman kan härja fritt.

Bevis avgörande
Det är svårt att bevisa att en våldtäkt ägt rum. Ofta finns det inga vittnen. Ofta är det ord
mot ord. Och just därför är det av absolut största vikt att bevisning hålls tryggt. Det säger
sig självt.
Men framförallt, hur allvarligt fortsätter rättssamhällets förtroende skadas för kvinnor
som utsätts för brott. Som brottsoffer måste det kännas tryggt hela vägen. Redan vid
första mötet med polisen från anmälningstillfället, under förundersökningsarbetet, till
rättssalen.
Som advokat och juridiskt ombud uppträder vi ofta i rollen som målsägandebiträden.
Många kvinnor och barn behöver brådskande hjälp. De kan inte vänta när deras förövare
utsätter dem för livsfarliga brott, men de vågar inte. Den tillit, trygghet och tro på ett
rättssamhälle som stödjer dem igenom processen finns inte.

En kränkning ör vinnorna
Rättsprocessen måste upplevas som gedigen och pålitlig. Att göra en spårsäkringssats
som slarvas bort utgör inte enbart en enorm integritetskränkning, det underminerar
förtroendet för rättsväsendes samtliga instanser och kan i längden bidra till färre
anmälningar och ouppklarade brott.
Nu måste det uppenbaras, denna vårdslöshet måste få ett slut. Vi kan inte nog
understryka den kränkning detta innebär för kvinnor som vänt sig i förtroende till
rättsväsendet.
Mina Svärd, advokat Mina Advokater
Hanna Bergwall, Mina Advokater
Läs också: Systrar – GP:s granskning av hundratals män som våldtar och köper sex
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Kommentarer
Kommentera artikeln
Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver
skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för
andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas
bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.
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