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Coronakrisen – Kurvorna 
Den svenska regeringens strategi mot coronakrisen har inför en skakad omvärld 
presenterats som att platta ut kurvan. Ovan skisseras detta av kurvorna B för fri 
smittspridning och C för utplattning via fördröjd smittspridning (distansering). 

Den strategi som använts av främst Kina och Sydkorea för att effektivt stoppa 
krisen motsvaras av kurva A. Den bygger på minimering av antal smittade via 
provtagning, smittspårning och karantän för smittade. 

I figuren antyds också positionen gentemot A, B och C för några andra nationer. 

Aktuellt Läge Nation för Nation 
  

	



 

Huvudmål: Strategier mot coronakrisen måste rimligen syfta till att 
1. Minimera antalet insjuknade och avlidna 
(att initialt klara en dåligt förberedd äldrevård och sjukvård är då ett delmål) 
2. Minimera tiden för utbrottet och samhällskrisen 

Strategi A (Kina, Sydkorea) är inriktad på att klara dessa mål, vilket visat sig 
kunna lyckas väl. 

Strategi C: Denna svenska strategi siktar på att bromsa initial smittspridning 
med främst distansering för att rädda sjukvården från överbelastning. 
Missat Hälsomål: En utplattad kurva som förlänger krisen ger ett liknande antal 
insjuknade och avlidna. Sjukvården räddas men äldre offras.  
Missat Slutmål: Varje ny krisvecka kostar samhället hundratals miljarder och en 
utdragen kris blir ohållbar. En tidsplan från regeringen saknas.  
Helhet: Ingen motsättning finns mellan huvudmålen och hänsyn till vården. 

Statistik: Antalet påvisade fall och antalet avlidna uppdateras nu dagligen för 
varje nation. Mörkertal och manipulering är omfattande eftersom oerhörda 
värden står på spel. Sveriges siffror är enligt ovan särskilt viktiga att bevaka.  
Påvisade fall: Testning sker främst för dem som har symptom. Nationer som 
Tyskland med masstestning och strikta regler mot smittspridning ger trovärdiga 
siffror på ca 1000 insjuknade per miljon invånare. Sydkorea klarade så låg nivå 
som ca 200. Sverige har som nästan enda resursstarka nation gjort relativt få 
tester på främst sjukhus. Mycket tyder på att antalet insjuknade är minst tre 
gånger så stort (ca 10 000) som redovisats i slutet av mars.  
Antal avlidna: I slutet av mars anger både Italien och Spanien redan fler avlidna 
än Kina. Denna känsliga siffra kan som i Frankrike hållas nere genom att endast 
de som avlider på sjukhus redovisas. För Sverige visar granskning nu att äldre 
inom hemtjänst och äldreboenden ofta drabbas.  

Krisförlopp: Kurvorna indikerar att krisen särskilt i jämförelse med Kina kan 
bli katastrofal för EU och USA både hälsomässigt och ekonomiskt. I norra 
Europa ser det värst ut för Sverige. Varje veckas förlängd kris kan orsaka 
kostnader på hundratals miljarder för samhället. Tyskland som satsat på  massiv 
provtagning har kanske bäst chans inom EU att hejda krisen tidigt. Särskilt om 
utbrottet avtar snabbare i grannländer kan en förändrad strategi förväntas för 
Sverige. Utvecklingen i Norge och Finland kan påverka Sveriges strategi. En 
avgörande faktor kan bli hur tidigt Sveriges regering kan sjösätta en tidsplan 
med effektiva insatser för att snabbt stoppa krisen.  

  



Reflektioner 
Det är nu läge att granska Sveriges avvikande strategi med avseende på vad som 
drivit fram den, hur den fungerar och hur den behöver förändras.  

Politisk ledning: Exceptionellt är att Sveriges regering i princip delegerat 
ansvaret för åtgärder till en ifrågasatt myndighet. Internationellt ses det som 
självklart att en regering tar ett helhetsgrepp vid en stor kris. Samtidigt har 
regeringen med tal till nationen och presskonferenser med blågula fanor starkt 
markerat det nationella ansvaret. 

Kurvan: Den styrande statsepidemiologin har betonat vikten av distansering för 
att motverka en initial överbelastning av vården. Värdet av att minimera antalet 
insjuknade och att snabbt stoppa epidemin har det varit tystare om. Följdriktigt 
har massprovtagning, smittspårning och karantän för smittade försummats. Att 
regeringen inte ändrat på detta framstår för många som obegripligt.  

Provtagning: Att smittspridning släppts fri utan provtagning på dem som fått 
symptom har kritiserats särskilt starkt. Andra utvecklade nationer prioriterar 
provtagning som grund för att stoppa epidemin. I internationell statistik blir nu 
siffrorna för Sverige missvisande låga. Det kan tolkas som att smittspridning 
mörkas och skadar då också Sveriges anseende. 

Immunitet: I intervjuer med vissa epidemiologer antyds att smittspridning är 
positivt kopplad till uppkomst av individuell immunitet som även antas leda till 
flockimmunitet. Detta framstår som betydelselöst jämfört med mänskliga offer 
och samhällskriser efter utbrott av typ Wuhan och norra Italien. Tvärtom måste 
målet vara att minimera antalet insjuknade och stoppa krisen snabbt. 

Ättestupa för Äldre: Ju fler som smittas och ju längre utbrottet pågår desto fler 
äldre insjuknar och avlider. I den svenska debatten antyds nu ofta att äldres liv 
är mindre värda än yngres. Detta är otänkbart i andra kulturer och sannolikt ett 
av skälen bakom att Kina och Sydkorea satsat hårt och framgångsrikt på att 
stoppa utbrotten där med relativt få insjuknade. I Europa följer nationer som 
Tyskland efter med massiv provtagning som första steg i liknande strategier. 

Krisplan: Trycket ökar nu på regeringen att ta fram en tidsplan för avveckling 
av utbrottet och samhällskrisen. För detta behöver regeringen göra helt om på 
liknande sätt som med massinvandringen 2015. Därefter kan kanske epidemin 
stoppas på cirka 10 veckor så som Kina och Sydkorea redan har lyckats klara. 
Under denna första dag med sommartid, 29 mars, har faktiskt de första skarpa 
kraven kommit från oppositionen på massiv provtagning.   


