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I början av 2020 utropade WHO på grund av viruset Covid 19 en pandemi i världen. Den 
baserades på testning via PCR-tester och på en prognos om ett stort antal sjuka och döda. Vi
har nu facit. Det blev inte alls så illa som befarat. I Europa varierade siffrorna för 2020 
jämfört med snittet för 2016-19 från som högst en överdödlighet på 20,8 % till som lägst en 
underdödlighet på - 0,4 % i Norge.

Bland angivna 31 länder var det 8 länder med bättre siffra än Sveriges 7,6 % i 
överdödlighet. Bland större länder stack Italien och Storbritannien ut med hela 17,4 
respektive 15,1 % medan Frankrike hade 10,4 % och Tyskland 5,3 %. I förhållande till 
Sverige var de flesta länderna med lägre överdödlighet de nordiska grannarna. Om inte 
misskötseln varit så stor av landets äldreboenden, skulle Sveriges siffra ha varit betydligt 
bättre.

Det har nyligen kommit en analys av utvecklingen under 2020 (tom vecka 50)  i ett antal 
europeiska länder. Jämförelserna har neutraliserats för skillnader i 
befolkningssammansättning och är uppdelade på åldersgrupperna 0-64 respektive 64 år och 
äldre. Mönstret påminner om statistiken över det totala antalet döda under 2020. Liksom för 
totalstatistiken ligger vi sämre till än de nordiska grannarna vad gäller överdödlighet bland 
äldre. Däremot vad gäller övrig befolkning, har vi bättre värden än både Finland och Island 
med högre underdödlighet än dessa båda länder. Sammantaget ligger Sveriges överdödlighet
på cirka 2 % på grund av högre dödstal bland de äldre .

Denna analys har också värden uppdelade på två tidsperioder, dels 1 jan-30 juni, dels 1 juli 
– vecka 50. Överdödligheten i Sverige under första halvåret låg på 2,3 % för att sjunka till 
1,7 % under den senare perioden. Sverige drabbades sålunda lindrigare under hösten än 
våren, särskilt om man reducerar för effekten av misskötseln av de äldre på äldreboendena 
under våren 2020.

Summa summarum; 
Dödstalen i Sverige under 2020 avvek obetydligt från det normala och hävdade sig väl i 
förhållande till Europa i övrigt. Om misskötseln av äldreboendena inte skett hade dödstalen 
i stort sett varit normala. De drakoniska åtgärder som vidtogs i form av nedstängningar 
under 2020 var omotiverade. Effekterna i form av nedsatta immunförsvar hos befolkningen 
riskerar att slå igenom framöver.
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