
Visst gjordes det fel
Ett litet välutvecklat, modernt land i Norden, förhållande-
vis glest befolkat och med goda levnadsvillkor för de allra 
flesta, det borde inte ligga i topp att drabbas på det sätt som 
skett med Coronaviruset. Okunskap, tröghet, aningslöshet, 
låt-gå-mentalitet, ren dumhet, vad sjutton var det som hän-
de? Signalerna fanns där, men tiden gick innan något över 
huvud taget gjordes. 
 Det fanns inte minsta lilla beredskap. Samhället var satt 
på pottkanten i många avseenden. Trots varningssignaler 
har man struntat i att skaffa sig ens ’livrem’ om man nu inte 
ville kosta på ’hängslen’. Nu får vi stå där med ändan bar 
inte bara när det gäller Coronan.

Världsläget är oroligare än på många år. Stora delar av 
Sveriges försvar skrotades för flera år sedan efter försvars-
beslut 1996, 2000 och 2004. Värnplikten försvann. Göran 
Persson beskrev i sina memoarer hur nöjd han var med 
denna avveckling: ”Processen tog tolv år, det vill säga hela 
min tid som finansminister och statsminister”. I stora drag 
resulterade den i en halvering av svenska försvaret.

Summing up 2020 – det förlorade året
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 Alliansregeringen med Fredrik Reinfeldt fortsatte sedan 
på den inslagna vägen. Försvaret sågs som ett besvärligt 
konto i statsbudgeten. Anders Borg sa att försvarsanslagen 
kunde minskas med ytterligare fyra miljarder kronor för att 
skapa utrymme för skattesänkningar. De senaste åren har 
nu försvaret fått enorma extratillskott av statsbudgeten för 
att om möjligt ’plåstra om’ det nu starkt försvagade tillstån-
det. Nu ska förbanden plötsligt tillbaka.
 ”Börja om från början, börja om på nytt, varför ska man 
sörja tider som har flytt….?”.

De beredskapslager som en gång fanns såldes ut redan på 
80-talet. Idag har vi ingen kunskap om att underhålla såda-
na lager. Trots alla fantastiska digitaliserade hjälpmedel vi 
har idag för att hålla koll på lager och logistik har vi fått upp-
leva att livsviktiga mediciner och apoteksvaror plötsligt tog 
slut. Man har förlitat sig på att ingångna avtal hålls länder 
emellan även i krissituationer. De gör de inte. Det blir hugg-
sexa om det som finns. Den som betalar mest kanske kan 
få del av det begärliga. Övriga får vara utan. Här saknades 
det också handskar, munskydd, visir och annat som hade 
kunnat förhindra viss coronasmitta i åldringsvården. I stället 
fick vi besked att sådana grejor behövdes inte.

’Business as usual’ – blev det inte
S.k. ’influencers’, som tjänar pengar på att vi överkonsume-
rar, ondgjorde sig över att affärerna gick  sämre p.g.a. att de 
’sköra’ åldringarna inte höll sig hemma så att ’businessen’ 
kunde rulla på som vanligt. Nu gjorde de det, åldringarna, 
de satt isolerade hemma och fick försöka få hjälp av andra 
för att få hem nödvändiga livsmedel och apoteks-
varor. De som hade oturen att vara så 
sköra att de be fann sig på vårdinrättning-
ar blev oftare än andra smittade
av viruset och fick ligga och dö
ensamma på sina rum. Inte ens

Kan det bli värre? Hur klarade vi käftsmällen som Coronaviru-
set gav oss? Vad har vi hittills lärt oss? Vad gjorde vi för fel? 
Så många frågor var och en kan ställa sig och fundera över.
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deras hänsynslösa själviskhet. Det verkar vara många som 
lider av ’trumpism’. i det här landet. Det är både den som 
är ’ung och dum’ liksom den som är äldre och borde veta 
bättre som gör att Coronan hålls vid liv. Är det så svårt att 
fatta?. Hur kul är det att vi igen får etiketten ’Die dummen 
Schweden’ klistrade på oss?

USA-valet, en tragisk ’såpa’
Det var så ledsamt att se det stora landet i väster visa upp 
sig i all sin ynklighet. Ett tag verkade det som att expresi-
denten skulle behöva rökas ut ur Vita Huset. Säkert oroar 
han sig för att bli ’privatman’ igen. Han har stora skulder 
och hans egen business går 
visst inte så bra. Åklagare och 
skatteverket står beredda med 
många frågor. 
 Om några veckor installeras 
den nye presidenten. 2021 lär bli 
minst lika dramatiskt som 2020, 
både i USA och övriga världen.

Sist en eloge till hjältarna
Låt oss höja en skål för alla i vårdapparaten, runt om i 
världen, som befunnit sig mitt i stormens öga och jobbat 
på under extrema förhållanden månad efter månad.  De är 
årets verkliga hjältar. 

begravningarna skedde sedan på sedvanligt sätt. Dock får 
vi vara tacksamma att det inte gått så långt som i USA där 
de ibland tillämpat massgravar.

Läget är minst sagt skrämmande
Under året har 19.516.198 personer
smittats i USA och 338.658 avlidit.
Motsvarande siffror för Sverige är 437.379 smittade och 
8.727 döda. Se även sida 3! 
 USA toppar statistiken följt av Indien, Brasilien, Ryss-
land Frankrike, Storbritannien och Turkiet. Trump Jr, gick i 
pappas fotspår, och sa tidigt att landet bara haft marginella 
känningar av Coronan/Covid-19. De har sitt eget synsätt på 
saker och ting i den ’Trumpska’ familjen. Spåren efter pappa 
Donalds jättemöten före valet syntes snart i statistiken över 
smittade och döda.

Vi har oss själva att skylla
Under hösten har vi fått höra hur unga människor fortsätter 
att festa och umgås som vanligt i stora grupper. Det senas-
te är att ungdomar i 17–19 år är de stora smittspridarna. 
Jag blev väldigt förvånad när jag hörde att alla resor under 
höstlovet blivit fullbokade på en gång. Det fick mig att tvivla 
på mina medmänniskors tankeförmåga.
 I mitten av november fick vi, efter en utredning, veta 
varför så många dött på vissa äldreboenden. Man hade nu 
konstaterat att de äldreboenden som drabbats värst var de 
som hade många timanställda, bristande rutiner och för lite 
information. Det hade saknats kunskap om hur viktigt det är 
med handhygien och det hade saknats handskar, munskydd  
med mera.  
 Coronan kommer att bli en långdragen historia och det 
beror till stor del på att så många människor struntar i på-
bjudna regler och förhållningssätt. Kollektivet får betala för 
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Aktuella Corona/Covid-19 siffror:
82.115.011 bekräftade fall globalt  –  1.793.368 döda globalt

Land Smittade Döda Land Smittade Döda
USA 19.516.198 338.658 Sverige 437.379 8.727
Indien 10.244.852 148.439 Danmark 161.862 1.256
Brasilien 7.563.551 192.681 Norge 48.278 436
Ryssland 3.100.018 55.692 Finland 35.858 556
Frankrike 2.631.175 64.204 Island 5.754 29
Storbritannien 2.390.143 71.675 Litauen 138.219 1.422
Turkiet 2.178.580 20.388 Lettland 39.043 626
Italien 2.067.487 73.029 Estland 27.256 226
Spanien 1.893.502 50.442
Tyskland 1.706.907 32.397 Tjeckien 701.622 11.429
Colombia 1.614.822 42.620 Belgien 641.411 19.361
Argentina 1.602.163 43.018 Rumänien 627.941 15.596
Mexiko 1.401.529 123.845 Schweiz 442.481 7.493
Polen 1.281.414 28.019 Portugal 400.002 6.751
Iran 1.218.753 55.095 Österrike 357.902 6.149
Ukraina 1.076.880 19.058 Serbien 331.755 3.119
Sydafrika 1.021.451 27.568 Ungern 319.543 9.429
Peru 1.008.908 37.525 Kroatien 206.596 3.795
Nederländerna 798.461 11.417 Bulgarien 199.491 7.405
Indonesien 735.124 21.944 Slovakien 173.228 2.065
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Länk till Johns Hopkins University:
COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE)
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

