
 

Coronastrategin: Vad är det för skillnader mellan Sverige och Tyskland? 

När man i mars 2020 i Tyskland bestämde sig för att genomföra en omfattande 
lockdown på grund av coronapandemin, så fortsatte restauranger, affärer och skolor 
att ha öppet i Sverige. När man sen i Tyskland en månad senare bestämde sig för att 
införa kravet på att ha munskydd på sig, när man är ute och handlar och åker 
kommunalt, så avrådde man i Sverige från att använda munskydd. I Tyskland fick 
bara två personer träffas i det offentliga, i Sverige fick däremot 50 personer träffas. 
Och de åtgärder som man bestämde inför den andra vågen i november 2020 var 
mycket strängare i Tyskland. Varför hanterar de båda länderna coronakrisen på så 
olika sätt? 

 

Rekommendation – föreskrifter 
Svenska Folkhälsomyndigheten har alltid hänvisat till att medborgarna har ett eget 
ansvar. Man kom med rekommendationer istället för förbud, allt enligt mottot ”kontroll 
är bra, förtroende är bättre”. Eftersom man har platta hierarkier i Sverige, så gav man 
människorna rekommendationer, som jämfört med dem i Tyskland, gav mycket mer 
handlingsutrymme. I Tyskland däremot, där hierarkier är mycket utpräglade, förväntar 
man sig att regeringen och myndigheterna ska ge klara föreskrifter som inte ger så 
mycket utrymme för tolkningar. Av den anledningen accepterade den större delen av 
Tysklands befolkning de förbud som var klart definierade och även att man kunde bli 
bötfälld, om man bröt mot några av dem. Förtroende är visserligen bra, men kontroll 
är bättre.  
 

Risk – Säkerhet 

Enligt undersökningar som kulturantropologen Geert Hofstede gjort så tacklar 
svensken i motsats till tysken osäkra och okända situationer mer avspänt på grund 
av ett lägre så kallat osäkerhetsundvikande och är därför beredd att acceptera risker. 
Med det kan man förklara faktum att den större delen av den svenska befolkningen 
godtog Anders Tegnells strategi att ”vänta och se” och hans situativa beslut istället 
för att vidta preventiva försiktighetsåtgärder, som man gjorde i Tyskland. 
Tysken har ett mycket större behov av säkerhet och vill hellre vara på den säkra 
sidan. För honom är den största risken att riskera något. Han vill därför ha 
informationer, expertutlåtande och fakta som man har klara bevis för. I Sverige 
handlar man hellre enligt principen ”lagom är bäst”. Man ska inte ha mer regler än 
vad som är absolut nödvändigt. Visserligen hade man fler regler under den andra 
coronavågen och visserligen kom man med några förbud, men om man jämför med 
Tyskland, är de bara ”lagom”. Yttrandet ”Ta det lugnt, det ordnar sig” hör till 
svenskens standardrepertoar, när det gäller att lösa problem. Man hoppas på det 
bästa och litar gärna på sunt människoförstånd. Så yttrade Tegnell också åsikten att 
de andra länderna borde ha mera ”is i magen” istället för att besluta en lockdown. Att 
förhålla sig på ett sådant sätt gör att tysken får ont i magen, för han vill gärna ha en 
plan B i fickan om plan A inte skulle funka. Önskvärt är ett maximum av planering för 
att minimera riskerna, för man hoppas visserligen på det bästa, men förväntar sig det 
värsta. Enligt Hofstede har tysken dessutom en större långtidsorientering än 
svensken. Han vill veta vad som kommer att ske i framtiden. Därför vill han gärna 



kunna planera (för) framtiden. Det var en anledning till att man i början kunde iaktta 
ett otroligt intensivt hamstrande i affärerna. 
 
Feminint – Maskulint 

Även kriskommunikation är olika i de båda länderna. Om den i Sverige snarare är 
lugnande och lite flummig så är den i Tyskland klart varnande. När förbundskansler 
Angela Merkel under hösten 2020 alarmerande talade om mer än kanske 19 000 
infektioner fram till julen, förklarade Tegnell att det skulle vara farligare att gå över ett 
övergångsställe för fotgängare, än att få Corona. Här möts en politik som bygger på 
rädsla och en politik som bygger på nedtystande.  
Sverige är enligt Hofstede det mest feminina landet i världen. Tyskland däremot hör 
till världens grupp Top Ten av maskulina länder. Och där rör det sig om mer än bara 
om hur könsrollerna fördelats. I Tyskland, som är maskulint präglat, ligger fokus 
snarare på att tackla konflikter och att sätta ner foten, i det feminint präglade Sverige 
snarare på att ta fram konsensus och kompromisser. Tysken är inte rädd för 
högljudda kontroversiella debatter, svensken har svårt för att yttra och ta emot kritik. I 
Tyskland är det pang på rödbetan, i Sverige yttrar man sig försiktigare. Ett klart tyskt 
nej omskrivs i Sverige gärna med orden ”inte så dumt, det borde vi fundera på”. 

 
Förtroende – misstroende 

Därför är det inte förunderligt att begreppet åsiktskorridoren präglades i Sverige. Det 
verkar nästan, som om det inte vore politiskt korrekt, att ifrågasätta något. När 22 
svenska forskare i april förra året uttalade sig mot landets coronastrategi, 
betecknades de som hobbyepidemiologer och som en ”skam för Sverige”. Det 
passade inte till den svenska ”political correctness”. 
Det återspeglar sig också i den offentliga coronadebatten. Tegnells påstående att  
70-åriga svenskar var friskare än sina italienska och kinesiska jämngamla, att 
symptomfria människor inte smittar någon och att ”barn inte är pandemins motor”, 
mottogs utan att man ifrågasatte det. I Tyskland är man på grund av erfarenheten 
med två diktaturer mer försiktig gentemot en sådan åsiktskorridor. Om man här är 
vaksam gentemot auktoriteter, säger man att svensken har en naiv auktoritetstro, 
eftersom han i sin historia aldrig har behövt misstro en regering eller myndigheter. 
Så därför kom det inte någon högljudd protest när den svenska regeringen själv 
utnämnde medlemmarna i coronakommissionen, som ska undersöka hur regeringen 
handskades med krisen. I Tyskland skulle en regering utsatts för starkt tryck om den 
gjort så. I synnerhet eftersom viljan i Tyskland att söka efter fel, orsaker och 
ansvariga är mycket utpräglad på grund av landets historia. Det bevisar också det 
antal advokater som de båda länderna har. I förhållande till antalet innevånare så har 
Tyskland tre gånger så många advokater. Därför skulle man i Tyskland redan för 
länge sedan ha haft en kollektiv talan, som förts av de anhöriga till de tusentals 
människor som dog på äldreboenden, där de bevisligen bara fick palliativ behandling 
istället för att förse dem med syrgas, som kanske hade kunna rädda dem. 
 
Fritid – arbete 

För svensken är work-life-balance mycket viktigare än för tysken. Enligt Hofstede har 
svensken en kultur som lägger större betoning på att man ska njuta och som anser 
fritiden som väldigt väsentligt. Man bemödar sig om ett liv utan sorger och 
bekymmer, därför försöker man klara av pandemin utan att människorna blir 



drabbade av allt för många restriktioner. Att man avstår från munskydd är ett uttryck 
för svenskens personliga frihet. Socialminister Lena Hallengren har påpekat att 
munskydd inte passar till Sveriges kultur. Tegnells tvivel på de internationella 
studierna, som bevisar att munskyddet är effektivt, och hans påpekande att 
munskyddet är farligt, eftersom svensken inte skulle kunna använda dem på ett riktigt 
sätt, accepterades utan större protester. I Tyskland hänvisade experterna redan på 
ett tidigt stadium till smittofaran utan munskydd. Merkel vädjade till ett gemensamt 
solidariskt agerande, men på grund av rädslan inför det okända och för att vara på 
den säkra sidan, förordnades trots detta dessutom krav att bära munskydd. Enligt det 
tyska mottot ”först arbetet, sen nöjet” så får prestationer att klara av uppgifter och att 
uppnå mål företräde. På grund av detta accepterar den större delen av tyskarna 
under pandemin de hårda restriktionerna för vardagen och försakelserna. 
  
Sverige har mycket fler coronadödsoffer per miljon innevånare än Tyskland. Om ett 
land verkligen har lyckats bekämpa corona med framgång beror det på antalet 
dödsoffer, för det enda som räknas är att rädda ett människoliv. Om man betraktar 
det så, så verkar den globala pandemin som ett kontrastmedel. Den låter de 
kulturella värden, som präglar ett samhälle, tydligt träda fram. 
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