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Utvärdering av Krisen 
För en gigantisk kris som CoViD-19 är tidiga utvärderingar avgörande för att 
avveckla krisen på bästa sätt. Jämförelser mellan hur olika nationer lyckas och 
misslyckas är då en viktig bas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sverige 400 (50) UK 500 (40) 
 Danmark 100 (4) Tyskland 100 (6) 
 Finland 60 (6) Österrike 70 (2) 
 Norge  50 (2) Japan 5 (1) 

 Region Stockholm 800 (70) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avlidna i CoViD-19 per miljon invånare totalt (och senaste veckan 8/5 - 15/5) 
 
Vanligaste och säkraste humanitära måttet på hur olika nationer klarar krisen är 
antalet avlidna per miljon invånare. Tabellen ovan jämför Sverige med viktiga 
grannländer och nyckelnationer. Löpande antal avlidna per vecka indikerar hur 
snabbt nationerna stoppar krisen.  
 

Systemkollapser 

Sverige och Storbritannien utgör tillsammans med Italien, Spanien, Frankrike, 
Belgien och Nederländerna en grupp välmående nationer i Europa som offrat 
katastrofalt många människor. Gemensamt för dem alla är att de inte prioriterade 
snabba motåtgärder. Det glesbefolkade Sverige hade bäst utgångsläge. Det är 
därför rimligare att jämföra Storbritannien med Region Stockholm som har en 
mycket högre andel avlidna än Sverige som helhet.  
 

Föredömen 

Bland Europas stora nationer hanterar Tyskland krisen klart bäst. Dödstalen 
jämfört med UK är dramatiskt mycket lägre. Ändå är Tyskland långt sämre än 
de ledande asiatiska nationerna som Kina, Sydkorea och Japan.  
Sveriges grannländer Danmark, Norge och Finland har lyckats hålla dödstalen 
på uppseendeväckande mycket lägre nivå än Sverige. Jämförelser med dessa 
likartade länder framstår som avgörande för att analysera orsaker till Sveriges 
humanitära systemkollaps.  



 
Smittspridning – Nationer 

Internationell statistik anger ofta utöver dödsfall även antal bekräftade positiva 
tester. Detta mått är högst osäkert eftersom det beror på hur många och vilka 
som testas. Sverige har testat jämförelsevis få och nästan enbart patienter och 
personal inom vården. Antalet fall anges nu till 30 000, men antalet smittade och 
insjuknade bedöms vara minst 1% av befolkningen vilket motsvarar 100 000. 
Mer meningsfullt kan det vara att jämföra antalet fall med antalet avlidna. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sverige 8 Danmark 20 
 Belgien 6 Finland 22 
 Italien 7 Tyskland 22 
 Frankrike 7 Polen 20 
 UK 7 Österrike 27 
 Nederländerna 8 Estland 28 
 Spanien 10 Norge 35 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kvot mellan antal påvisade fall och antal avlidna 
     

Kontroll över Smittspridning 

Kvoten i tabellen ger ett mått på nationers olika kontroll av smittspridningen. 
Europas sju värsta nationer ligger på en kvot upp till 10. Nationer som har bra 
kontroll ligger på kvoter från 20 och uppåt. Bland dessa återfinns även Island, 
Lettland, Litauen, Tjeckien, Kroatien, Slovenien, Grekland och Portugal.   
 

Livsviktig Testning 

En hög kvot innebär att en hög andel smittade fångas upp och kan isoleras och 
få vård på ett tidigt stadium. Detta är tillsammans med distansering avgörande 
för att stoppa smittspridning och minska antalet dödsoffer. Även hårt drabbade 
nationer har nu ökat sin kapacitet för testning. Sverige ligger efter och riskerar 
att behöva längst tid för att via smittspårning stoppa smittan och avsluta krisen.  
 

Öppna och Stängda Gränser  

De flesta nationer börjar nu överväga öppning av gränser. Länder som har bra 
kontroll över smittspridningen kan förväntas öppna mot nationer med liknande 
god kontroll. För turister från dem med sämre kontroll krävs kanske testning 
eller karantän. Restriktionerna kan förväntas bli mest långvariga mot Sverige 
som har störst okontrollerad smittspridning och rimligen behöver längre tid för 
att få kontroll på den med testning och smittspårning. 

  



 
 
 
 
 

 
                 Ideal 

 

 

Kollaps för Svensk Strategi 
Den nu ohållbara svenska strategin har ihärdigt illustrerats vid otaliga TV-sända 
presskonferenser med den utplattade kurvan. Denna kurva förklarar faktiskt hur 
Sveriges strategi misslyckats med sina tre huvudmål. 
 

Äldre Offras 

Retoriskt heter det från ansvariga myndigheter och ministrar att ett huvudmål är 
att skydda våra äldre. I verkligheten har den svenska linjen lett till mångfalt fler 
insjuknade och avlidna äldre än i våra grannländer. Den platta kurvan illustrerar 
hur antalet smittade och döda bara sprids ut över en längre tid. Våra grannländer 
stoppar i stället smittan snabbt med få offer (se inlagd idealkurva). 
 

Sjukvården överbelastas 

Utplattningen av kurvan motiveras med att antalet sjuka inte ska bli högre än 
vården hinner med. I själva verket har vården i stället blivit hårt pressad under 
längre tid. Dessutom uppstår nu ett vårdberg av uppskjuten annan vård. Våra 
grannländer har i stället stoppat smittan snabbt med hjälp av masstestning och 
smittspårning (idealkurva). Vården i Norge fungerar redan normalt. 
 

Samhällskrisen förlängs 

Den platta kurvan visar tydligt att strategin leder till att krisen förlängs i tiden till 
kanske ett halvår i stället för ca 10 veckor. Detta medför enorma extrakostnader 
på hundratals miljarder. Både näringsliv, arbetsmarknad och samhällsfunktioner 
drabbas då hårt under längre tid. Våra grannländer stoppar i stället krisen snabbt 
och minimerar därmed de flesta negativa konsekvenser (idealkurva). 
  



Följ Avvecklingen  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/6 -20 Norge, Island, Österrike 
   1/7 Danmark, Finland, Estland, Tyskland, Schweiz, Slovenien 
   1/8  Polen, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Kroatien  
   1/9 Grekland, Portugal, Nederländerna, Ungern, Bulgarien  
  1/10 Frankrike, Storbritannien, Irland, Ryssland 
  1/11  Belgien, Spanien, Italien, Serbien, Rumänien 
  1/12  Turkiet, Ukraina 
1/1 -21 Sverige, Vitryssland 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Krisavveckling 
Osäkerheten har varit mycket stor om hur och när coronakrisen kan avvecklas. 
Två huvudlinjer kan urskiljas internationellt. 
 

Stoppa Smittan 

Ostasien med Kina, Sydkorea och Japan som ledande nationer har satsat hårt på 
att snabbt kontrollera och stoppa smittan med stöd av omfattande testning och 
smittspårning. Kina och Sydkorea har nu avvärjt krisen och Japan är på god väg. 
Mindre nya utbrott stoppas snabbt och effektivt. Förlusterna i sjuka och avlidna 
äldre minimeras vilket prioriteras högt i dessa kulturer. 
 

Bromsa Smittan 

Alternativt accepteras en viss smittspridning i avvaktan på att vacciner tas fram. 
Under tiden använder man distansering för att fördröja smittspridningen. Det har 
från vissa håll också spekulerats om att immunitet efter infektion kan bromsa 
spridningen något. Sverige har blivit främsta exponent för denna modell. Med 
hänsyn till förfärande höga dödstal har efter Tyskland nu flera av Europas stora 
nationer som Storbritannien bytt strategi och satsar på att stoppa smittan. 
  

Tidplan för Europa 

Att de ledande nationerna valt väg gör det möjligt även för alla andra att snabbt 
stoppa krisen. Nationerna kan öppna internt och sinsemellan i en takt som svarar 
mot hur väl de hanterar krisen. Kriterier på det kommer sannolikt att bli aktuella 
dödstal plus smittspridning speglad av testning och smittspårning. Tabellen ovan 
ger en optimistisk tidplan för när Europas nationer kan ha stoppat smittan.	


