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Corona inför Påsken 2020

En vecka in i april avslöjar utvecklingen allt tydligare hur olika nationer och 
strategier klarar krisen. 
Tid för Smittstopp: Med effektiv distansering, provtagning och smittspårning 
har Kina och Sydkorea i princip stoppat utbrottet på ca 10 veckor och samtidigt 
isolerat det regionalt. Näringsliv och skolor öppnas successivt upp igen. Antalet 
avlidna kunde begränsas till färre än fem per miljon invånare. Allt detta stöder 
omvärlden för upplägg av aktionsplaner och tidsplaner för smittstopp.
Systemkollaps i Europa: Italien och Spanien står för ett värsta scenario med 
sena restriktioner, dåligt kontrollerad smittspridning och oförberedd sjukvård. 
Antalet avlidna överstiger redan 200 per miljon invånare. Lidandet blir enormt 
och nationerna ruinerade.
Hjärtat i EU: Liksom Frankrike drabbas Belgien nästan lika hårt som Italien 
och Spanien. Detta innebär en kollaps för styrningen av EU från Bryssel som 
kan bli svår att återställa. 
USA och Världen: Läget ser mycket svårt ut för USA med ca 400 000 påvisat 
insjuknade redan. Utfallet kan avgöra om USA eller Kina ses som världsledare 
efter krisen. Ryssland och Japan har hittills klarat sig undan svåra utbrott, men 
utvecklingen där är fortfarande osäker.
Boris Johnson: Storbritannien valde liksom Nederländerna en liberal linje som 
skärptes först när forskare varnade för skrämmande höga dödstal. Inläggningen 
av premiärministern på intensivvård senaste dygnet medför chockartade insikter 
i breda kretsar om problemets allvar. Dödssiffrorna ser nu ut att bli högre än 100
per miljon i både UK och Nederländerna.
Tyskland: Med Sydkorea som förebild satsade Tyskland på massiv provtagning 
i kombination med nedstängning och distansering. Antalet drabbade är högt men
börjar plana ut kontrollerat. Bland EU:s största nationer kan Tyskland sannolikt 
resa sig snabbast efter krisen. Antalet avlidna har också hittills kunnat hållas 
under 25 per miljon.
Norge och Österrike: Dessa med Sverige väl jämförbara nationer har utöver 
distansering och provtagning satsat även på smittspårning. Smittspridningen 
minskar nu och de dagliga dödstalen är låga. Läget bedöms vara under kontroll 
och successiv uppstart av nedstängda verksamheter förbereds. 



Sverige extremt: Regeringens huvudmål är fortfarande att bromsa spridningen 
av smittan så att sjukvården inte överbelastas. Resultatet blir många insjuknade 
och avlidna under lång tid. Samtidigt förlängs krisen för näringsliv och ekonomi
till obegripliga kostnader. Dödstalen är redan nu förfärande höga jämfört med 
Norge.
Regioner: Jämförelser mellan nationer döljer lätt regioner. I Kina drabbades 
Wuhan hårt men kraftfulla insatser räddade Kina i övrigt från utbrottet. Finland 
stängde av regionen kring Helsingfors men Sverige har inte isolerat det svårt 
besmittade Stockholm. Ändå har Sverige organiserats just för att kunna klara 
problem av denna typ inom regionerna. 
Svensk Ättestupa: När regeringen i mars slutade prioritera provtagning utanför 
sjukhus släpptes i princip smittspridning fri. Få veckor senare invaderar smittan 
nu äldreboenden, äldrevård och hemtjänst. Antalet äldre dödsoffer ökar snabbt 
och systematiskt. Domen från anhöriga och omvärld kan bli hård och Sveriges 
anseende kan skadas för lång tid framåt.
Golgata: Bakom siffror över drabbade döljer sig mycket lidande. Med andnöd 
kommer ofta ångest. Vårdpersonal har andningsmasker och håller visst avstånd. 
Isoleringen av sjuka stoppar kontakter med närstående även inför döden.
Ljusning: Nu beklagar även President Trump Sveriges lidande och märkliga 
strategi som han kopplar till flockimmunitet. Men också västvärldens ledare 
Trump och Johnson behövde lite tid för att inse krisens allvar och ompröva. 
Sveriges regering kan fortfarande byta strategi eller bytas ut. Många följer nu 
Norge och andra nationer som är inne på anständiga spår i vårens tid. 
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Perspektiv på Coronakrisen

Under april 2020 dominerar coronakrisen både Sverige och Världen. Regeringen
i Sverige har en egen strategi som folket förväntas ta till sig med tillit trots skarp
kritik från omvärlden. I själva verket blir kanske kritisk granskning viktigare än 
någonsin i ett sådant läge då mycket står på spel även för framtiden. 

Påsken 2020

Påskafton 2020-04-11 är dyster och instängd. Sveriges officiella antal avlidna 
med CoViD-19 stiger över 900. Dödssiffrorna i USA passerar dem för Italien. På
kvällen blir det två TV-timmar med ett avsnitt av Morden i Midsomer. Den 
gammaldags ofta välgjorda serien har ibland känts obehaglig med sin inflation i 
mord. I detta avsnitt var det fem. Oväntat kommer tanken om detta kan jämföras
med de svenska kanske inte alls oundvikliga dödsfallen i corona. I reklampausen
kommer plötsligt budskapet Bromsa Smittan från svenska myndigheter. 

Bromsa Smittan

Dessa två ord kan sägas beskriva den starkt ifrågasatta svenska strategin mot 
coronakrisen. Den bygger på att smittan släpps fri med fördröjning så att 
sjukvården inte överbelastas. Alternativet att stoppa smittan så snabbt och 
effektivt som möjligt tillskrivs värre totala följder för samhället. Initialt var flera 
EU-länder liksom UK och USA också inne på att undvika skarp nedstängning. 
Detta ändrades snabbt och radikalt när konsekvenserna klarnade via Italien. 
Sverige låste däremot fast sig då strategin högtidligt presenterades för svenska 
folket 13 mars med regering och myndigheter framför stora blågula fanor.

Regeringens Strategi 

Någon vecka in i mars klarnade coronakrisens allvar för Europa. Flera länder 
stängde ner radikalt men alltför sent. Svenska regeringen formerade en styrande 
krisgrupp med statssekreterare och ansvariga ministrar. Ett försiktigt förbud mot 
folksamlingar över 500 personer infördes. Samtidigt fick en myndighet meddela 
det mest avgörande för Sveriges strategi. Provtagning av smittade upphörde med
undantag för sjukhus. Smittspridning släpptes fri i Sverige. 



Medial Strategi  

Traditionella svenska medier har fokuserat på sjukvårdens kamp för att hålla 
jämna steg med utbrottet i Sverige. Dagliga presskonferenser lyfter fram den 
svenska strategin med ideliga referenser till att bromsa smittan och platta ut 
kurvan. Skarp kritik från Kina, Italien, USA och nära grannländer tas inte riktigt 
på allvar. Det är svensk okritisk tillit som gäller. Den ensidiga bevakningen i 
medier har faktiskt medfört ökat förtroende för regeringen i krisens första fas. 
Detta kan ändras när analyser av antal insjuknade och avlidna kommer.

Missvisande Statistik

Bekräftade fall och avlidna redovisas nation för nation i internationell statistik. 
Trycket är stort på alla, och särskilt Sverige, att trixa med siffrorna så att inte 
den egna strategin ska framstå som oansvarig. Antalet bekräftade fall kan som i 
Sverige hållas lågt genom att provtagning begränsas till ett minimum. Antalet 
döda hålls som i Sverige ned genom att främst de som avlidit vid sjukhus med 
provtagning rapporteras. De som dör utan provtagning har vanligtvis även svår 
lunginflammation. Trots missvisande svenska data avslöjar jämförelser nu att 
grannländer som Norge hittills klarar krisen med mycket färre offer.

Europa och EU:s Kollaps

För Västeuropa och Sydeuropa har pandemin blivit katastrofal. Italien, Spanien, 
Frankrike, Benelux och Storbritannien har redan betydligt fler än 200 avlidna 
per miljon invånare. Region Stockholm ligger också på denna förfärande nivå. 
Sydkorea klarade krisen på ca tio veckor med endast ca 5 avlidna per miljon. 
Belgien med Bryssel som centrum för EU och dess fria rörlighet redovisar över 
300 avlidna per miljon. Frågan är om EU kan hållas ihop efter detta och kanske 
styras på distans. Tyskland med Sydkorea som förebild och ca 40 avlidna per 
miljon stärker sin ledande position inom EU. 

Tyskland vs Sverige 

Inom Europa kan Tyskland och Sverige ses som motpoler i krisen. De som får 
symptom erbjuds exempelvis i Tyskland provtagning och vård i ett tidigt skede 
och följs upp mot smittspridning. I dessa olika världar är Tyskland Sveriges 
största exportland. När Tyskland väl stoppat smittan kommer man knappast att 
låta svenskar och andra riskabla utlänningar orsaka nya utbrott. Som i Kina blir 
det kanske ett par dagar med karantän plus provtagning för besökare från andra 
länder. Det lär dröja innan handel och andra förbindelser fungerar friktionsfritt.



Sverige värst i Norden

Norge arbetar nu systematiskt med provtagning, smittspårning och karantän på 
liknande sätt som Tyskland. Antalet avlidna är ännu lägre och efter krisen kan 
restriktioner liknande Tysklands förväntas. Detta kan då drabba även Sveriges 
export som är näst störst till Norge. Finland rapporterar efter strikta regler ännu 
lägre antal offer än Norge.

Regionala insatser 

Sverige har en tydlig regional organisation för smittskydd och sjukvård. Den 
från Stockholm styrda centrala svenska strategin har slagit hårt mot just region 
Stockholm. Antalet avlidna är redan över 200 per miljon uppemot Italiens nivå. 
Detta motsvarar mer än hälften av alla dödsoffer i Sverige. Andra regioner har 
fortfarande möjlighet att via provtagning, smittspårning och andra insatser klara 
krisen bättre än Stockholm. Kommunala insatser kan göras mot smittspridning 
på äldreboenden och inom hemtjänsten.

Ättestupa i Sverige

Det står klart att CoViD-19 drabbar äldre hårdast med svårast lidande och flest 
avlidna. Det heter att särskild hänsyn måste tas till våra äldre och alla 70+ skall 
helst stanna ensamma hemma. I själva verket innebär Sveriges strategi med fri 
långsam smittspridning att särskilt många äldre drabbas. Vid symptom får de 
inte ens veta om de har corona. Det framskymtar ofta att äldre värderas lägre än 
yngre. Detta gäller inte i Ostasien där kraftfulla insatser görs för att minimera 
antalet smittade. Ättestupan i Sverige blev förfärande tydlig när smittan släpptes 
in i äldreboenden, hemtjänst och äldrevård.

Efter Krisen

I Europa kan nu nationer som Tyskland och Norge som stoppat smittan bäst 
också öppna upp först. För Sverige med ökänt dålig kontroll över vilka som 
smittats kan det ta lång tid att återfå kontakter med andra nationer. Efter krisen 
har Sverige sannolikt tusentals fler avlidna än sina grannländer på grund av en 
ohållbar strategi. Det kan bli svårt att reparera Sveriges anseende även om de 
närmast ansvariga byts bort.

 


