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SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport behandlar ämnet pandemier. Rapportens syfte är att kartlägga och beskriva de 

pandemier som har haft störst påverkan på mänskligheten som ett led i att försöka förutsäga 

vilka framtida pandemier vi kan förvänta oss. Rapporten behandlar också vilka andra, icke-

naturliga hot som potentiellt kan bli pandemier, såsom biologisk terrorism. Rapporten 

beskriver Sveriges samhällsskydd mot kommande pandemier, hur skyddet är uppbyggt och 

vilka åtgärder som finns i lagstöd mot ett eventuellt utbrott av smittsam sjukdom. 
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1 INLEDNING 

Denna rapport baserar på en litteraturstudie och avhandlar pandemier som redan har drabbat 

världen, pandemier i nutid samt kommande pandemiska hot vi kan stå inför. Rapporten 

innehåller även en mindre studie av hur Sverige arbetar preventivt för framtida pandemier. 

Rapporten är skriven under vårterminen år 2018 som ett examensarbete för 

vårdadministratörsutbildningen i Karlstad.  

 

1.1 BAKGRUND 

Världen har blivit mindre till ytan de senaste årtiondena. Det är möjligt, billigt och enkelt att 

resa till världens alla hörn. De mest avlägsna platser besöks både av turister och folk som 

bedriver affärer. Därmed är risken för pandemier numera mycket större än tidigare. Arbetet 

med att förhindra, mildra och avgränsa pandemier är ett världsomspännande arbete som 

bedrivs av bland annat World Heath Organization (WHO). Detta arbete sker även på nationell 

nivå och i Sverige är det främst Folkhälsomyndigheten som har det övergripande ansvaret att 

skydda vårt land mot smittsamma sjukdomar.  

 

Rapporten inleds med en kortare historik över utvalda pandemier som har dokumenterats 

genom åren med en betoning på hur dessa har drabbat Sverige. Därefter följer en redovisning 

av vilka pandemier som tros kunna drabba världen framöver och vilka olika skydd Sverige 

har mot dessa eventuella hot. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilka pandemier som mest troligt kommer drabba 

världen i framtiden. Detta sker genom en tillbakablick på pandemier som mänskligheten redan 

har kämpat mot. Vidare undersöks det om Sverige har ett fullgott skydd inför framtida 

pandemier och hur detta skydd är uppbyggt. 
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E1.2 AVGRÄNSNING 

 

Litteraturstudien har utgått från en handfull medicinska böcker som har använts som grund för 

rapporten. Dessa böcker fokuserar på tidigare pandemier men också på vilka framtida 

pandemier världen troligen står inför. De flesta av böckerna har några år på nacken men 

bedöms trots det vara aktuella eftersom ingen nyare forskning har omkullkastat författarnas 

teorier.  

 

1.3 METOD 

Denna rapport är en litteraturstudie där framför allt tre medicinska böcker är grunden för 

arbetet. Tidningsartiklar och andra nyligen publicerade texter kommer också att figurera i 

rapporten för att rapportens underlag ska vara väl uppdaterat. Folkhälsomyndighetens 

hemsida har varit en viktig källa för att få aktuell information, framför allt gällande Sveriges 

nuvarande smittskydd och myndigheternas preventiva arbete gentemot pandemier. 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Det finns tre grupperingar av smittsamma sjukdomar: Endemi, som på grekiska betyder 

inhemsk och syftar på en sjukdom som förekommer hos en begränsad grupp människor eller i 

ett specifikt område [1]. Epidemi, utbredd av folket på grekiska, används för att beskriva en 

smitta som har spridits till fler än ett område och där många har blivit sjuka [2]. Ordet 

pandemi kommer från det grekiska ordet pandemos och betyder ”hela folket”. Pandemi är en 

epidemi som har spridit sig över en hel världsdel eller till flera världsdelar [3]. Pandemier 

pågår över jorden hela tiden, vanliga förkylningsvirus är pandemier. Ordet beskriver 

spridningen och utbredningen av en mikroorganism, inte dess allvarlighetsgrad, vilket är en 

vanlig missuppfattning [3]. Det finns några pandemier som de flesta har hört talas om och 

som har lämnat stora avtryck i historien. 
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2.1 EN PANDEMISK HISTORIK 

 

När jordens befolkningsmängd var ungefär lika stor som Sveriges nuvarande antal 

medborgare (tio miljoner) var pandemier något okänt. De mikrobiella hot som fanns utgjordes 

främst av parasiter som intogs eller överfördes via insekter. Pandemier utbröt inte eftersom 

resandet var väldigt begränsat och befolkningsmängden var så låg [3]. 

 

Den första väldokumenterade pandemin härstammar från 1300-talet. Pesten (digerdöden) 

spreds från Asien vidare till Europa och Nordafrika. Pesten kom till Europa år 1347 via 

infekterade loppor. Under de år som digerdöden härjade dog cirka 25 miljoner människor i 

Europa, vilket utgör en tredjedel av befolkningen [4]. Digerdödens utbredning möjliggjordes 

av mer frekvent resande, trångboddhet i städer och handelsplatser samt krigande soldater som 

effektivt spred smittan vidare [4]. Digerdöden drabbade Sverige år 1350 och dödade 200 000 

av landets 500 000 invånare [4]. Pest har plågat människan länge och nämns redan i Bibeln. 

Än idag smittas människor av pest. Numera går det att förhindra en pestpandemi tack vare 

större kunskap om spridningsvägar och isolering. Sedan slutet av 1700-talet har pesten fått stå 

tillbaka för andra sjukdomar [4]. 

 

Smittkoppor och mässling har funnits länge i Europa. Anledningen till att de sjukdomarna 

utgör de mest förödande pandemierna i världshistorien är erövringen av Amerika under 1500-

talet. För indianerna som aldrig hade kommit i kontakt med dessa sjukdomar blev 

konsekvenserna förödande. Under en fyrtioårig period på 1500-talet uppskattas det att 

invånarantalet i Mexiko minskade från 25 miljoner till 1 miljon [5]. 

 

Kolera blev en pandemi som utbröt på 1800-talet. Smittan kom från öster och ett flertal 

utbrott under 1800-talet gjorde att koleran benämndes som pestens efterföljare [4]. Den största 
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anledningen till spridningen av kolera är återigen soldater som drog med sig smittan men 

också usla hygienförhållanden, framför allt hos de fattiga i städerna i Europa [4].  

 

En annan pandemi är tuberkulos vilken spred sig snabbt i Europa i slutet av 1700-talet. Runt 

år 1850 beräknas det att fyra miljoner människor dog i tuberkulos årligen. Tuberkulos står för 

det högsta dödsantalet gällande smittsamma sjukdomar, pesten inräknad. I Sverige 

kulminerade smittan i slutet av 1800-talet men fanns kvar långt in på 1900-talet [4]. 

 

Spanska sjukan var en influensa som utbröt under första världskriget där amerikanska 

träningsläger var den ursprungliga platsen för utbrottet. Återigen följer de smittsamma 

sjukdomarna i soldaternas fotspår. Osäkra beräkningar gör gällande att mellan 50 och 100 

miljoner människor dog i spanska sjukan. Under första världskriget var jordens 

befolkningsmängd ungefär två miljarder. Spanska sjukan dödade fler människor på ett år än 

vad pesten gjorde under ett århundrade [4]. I Sverige skördade influensan 37 000 människoliv 

[3].  

 

Asiaten är namnet på ytterligare en influensapandemi som började år 1957. Sjukdomen spreds 

från Kina och rasade i ungefär ett år. Till skillnad mot spanska sjukan krävde inte asiaten 

speciellt många dödsoffer men är trots det värd att nämna. Ungefär fyra miljoner människor 

dog under asiatens framfart. Nästa pandemi, ett decennium senare, hade också sitt ursprung i 

Asien och kallas hongkonginfluensan. På bara ett par månader hade influensan spridit sig från 

Hongkong till Indien, norra Australien och Europa. Återvändande amerikanska soldater tog 

med sig viruset från Vietnam till USA. Japan, Afrika och Sydamerika nåddes av 

hongkonginfluensan år 1969. Denna pandemi krävde inte lika många liv som asiaten. 

Förklaringen till detta är att både spanska sjukan och asiaten hade lämnat en viss immunitet 

hos människan [4]. 
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2.2 PANDEMIER PÅ 2000-TALET 

 

Under år 2003 spreds fågelinfluensa. Smittan kom från en sjö i nordöstra Kina och utbrottet 

började hos vilda fåglar. Influensan spred sig snabbt och upptäcktes inom kort i Ryssland. 

Farhågan att influensan kunde spridas till människor ledde till insatser i form av masslakt på 

både vilda och tama fåglar runt om i världen. Snabbt identifierades influensan som det 

högpatogena viruset H5N1-viruset och hotet om smittspridning till människor var högst reellt. 

Under år 2006 minskade antalet smittade fåglar och löpsedlarna pryddes inte längre av 

fågelinfluensans framfart. 

 

Svininfluensan, eller A/H1N1-viruset, bröt ut år 2009. Viruset spred sig från Mexiko till USA 

och därefter till Mellanamerika. Många städer hade pandemiplaner som följd av 

fågelinfluensan, skolor stängdes och myndigheter rekommenderade minimal kontakt 

människor emellan. Viruset spreds snabbt över hela jorden och många insjuknade. Däremot 

visade det sig att influensan var tämligen mild eftersom den var ett blandvirus. Halvvägs in i 

år 2010 hade 215 länder rapporterat fall av svininfluensa och sammanlagt 20 000 dödsfall. I 

Sverige rapporterades 11 000 smittade och 30 dödsfall. Svininfluensan blev mål för debatt 

och frågan om den skulle återkomma en andra och tredje gång i aggressivare form precis som 

spanska sjukan eldade på skräcken [4]. 

 

2.3 UTROTADE OCH NÄSTAN UTROTADE SMITTSAMMA SJUKDOMAR 

 

Det finns bara en väldigt smittsam sjukdom som är utrotad. Världen förklarades fri från 

smittkoppor år 1980 av WHO. Metoden för att kunna utrota sjukdomen var inte 

massvaccinering utan att lokalisera varje nytt utbrott av smittan och vaccinera de som hade 

varit kontakt med smittan eller kunde komma i kontakt med den. Det tillsammans med 

isolering var ett vinnande koncept. Utrotningen av smittkoppor tog elva år och kostade totalt 
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300 miljoner amerikanska dollar. Smittkoppor gick att utrota eftersom den hade den ovanliga 

egenskapen att smitta enbart efter att den hade brutit ut [4]. Allmän vaccination mot 

smittkoppor i Sverige avbröts i slutet av 1970-talet och alla som är födda därefter är därför 

oerhört mottagliga för smittkoppor. Smittkoppor finns fortfarande bevarat på laboratorier, 

okänt hur många, och om smittan skulle slippa ut i dagens samhälle skulle konsekvenserna bli 

katastrofala [4].  

 

Spetälska, eller lepra, är en sjukdom som har funnits länge. Det finns referenser till spetälska i 

Gamla Testamentet i Bibeln och sjukdomen anses ha spridit sig i Europa under 300-talet före 

Kristus med Alexander den stores armé som återvände från Fjärran Östern. Spetälska, röda 

hund, mässling, kikhosta och difteri är alla exempel på oerhört smittsamma sjukdomar som 

enkelt skulle kunna orsaka pandemier. Vaccinationer mot dessa sjukdomar har nästintill 

utrotat dem, särskilt i västvärlden [6].  

 

2.4 PANDEMIER SOM HOTAR 

 

HIV är en infektionssjukdom som snabbt har spridits över jorden och som betraktas som en 

pandemi. Sjukdomen har troligen funnits sedan 1940-talet och spreds då från apa till 

människa. Det första dokumenterade fallet av aids (följdsjukdom av HIV) är från år 1959 i 

Kongo. Det är också i Afrika som pandemin hade sin början, då först som en omfattande 

epidemi, år 1983. När WHO uppmärksammande HIV-hotet år 1986 hade smittan redan 

spridits till södra Afrika, Karibien och Sydostasien. Det finns numera bra bromsmediciner 

mot HIV och den smittade behöver inte utveckla aids. Behandlingen är dock kostsam och 

finns i princip bara tillgänglig i västvärlden. Således fortsätter smittan att spridas, främst i 

Afrika. Ett annat problem är att HIV-smittan visar tecken på att utveckla resistens mot 

antivirala läkemedel, den behandling som finns att tillgå mot HIV. Därför finns det en risk att 

sjukdomen fortsätter sin pandemiska framfart med oförhindrad kraft [6]. 
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Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Mässling är en luftburen smitta med 

en smittorisk på ungefär 90 procent. I Sverige ingår vaccin mot mässling i det allmänna 

vaccinationsprogrammet och har gjort så sedan 1970-talet. År 1982 utökades den allmänna 

vaccinationen till två doser och sedan slutet av 1980-talet har smittan varit stången i Sverige 

[7]. Trots detta har det utbrutit fall av mässling i Sverige under 2000-talet, det senaste under 

slutet av år 2017 och i början av 2018 i Göteborg. Just detta utbrott misstänks bero på en 

smittad vårdanställd på Sahlgrenska sjukhuset [8]. Samtidigt har det under år 2017 blivit en 

trend att smitta sina barn med mässling för att slippa vaccinera dem mot sjukdomen. 

Fenomenet blev känt genom en stor grupp på Facebook där ”mässlingpartyn” arrangerades. 

Eftersom mässling inte klassas som en allmänfarlig sjukdom är det inte olagligt att medvetet 

smitta någon annan med sjukdomen [9]. Mässling är en pandemi med flertal utbrott världen 

över. Smittan anses dock vara under kontroll. 

 

Andra sjukdomar som kan utvecklas till förödande pandemier är de sjukdomar som vi i 

Sverige erbjuds vaccin mot. Risken ökar för varje barn eller vuxen som inte blir vaccinerat. 

Ökad invandring och ökat resande är också bidragsfaktorer till den risk för smittspridning som 

finns. 

 

Influensavirus har stått för de mest våldsamma pandemierna i modern tid. Risken för en 

allvarlig influensapandemi är konstant. Influensa är otroligt smittsamt och isolering är 

egentligen enda sättet att undvika smittan. Influensa kan leda till lunginflammation vilken i 

sin tur kan leda till döden i form av lungödem. Inkubationstiden för influensa är två till fyra 

dagar vilket innebär att en smittad person hinner smitta en oerhörd mängd andra människor. 

Under ett vanligt influensaår smittas ungefär tio procent av befolkningen, under ett pandemiår 

smittas uppemot femtio procent [6].  
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Influensa hos fåglar har länge varit känt. Numera vaccineras många tamfåglar mot H1N1-

virus men trots det har viruset spridit sig till människor. I länder som Kambodja, Vietnam och 

Thailand har dödligheten varit femtioprocentig bland de smittade. Då människor lever nära 

grisar, kycklingar och andra tamfåglar ökar risken att viruset anpassar sig till ett liv i 

människokroppen vilket skulle leda till en ökad smittsamhet bland människor. Dagens 

flygtrafik innebär att en eventuell smitta skulle spridas dubbelt så snabbt jämfört med 

hongkonginfluensan år 1968. Med tanke på den snabba spridningsrisken finns det litet hopp 

om att hinna utveckla ett vaccin mot den specifika influensa som har blivit pandemisk [6].  

 

Ebola är en virussjukdom som först upptäcktes i Afrika år 1976. Mortaliteten är hög, uppemot 

75 procent. Det finns också smittade som får lindriga eller inga symtom alls men som agerar 

som smittspridare. Ebola kallas också för blödarfeber och den smittade dör av blodförlust [6]. 

Under år 2014 bröt ebola ut i sydöstra Guinea i Afrika. Sjukdomen spreds snabbt till 

omkringliggande länder och var i särklass den största ebolaepidemin sedan viruset först 

upptäcktes. Det ökade resandet världen över spred oro över att epidemin skulle bli till en 

pandemi. Ett tjugotal personer testades för ebola i Sverige under epidemin men inget fall av 

blödarfebern upptäcktes inom Sveriges gränser [10]. Ebola utgör en stor pandemirisk 

eftersom viruset är så smittsamt. Det faktum att den smittade snabbt blir så pass sjuk inom 

loppet av ett par dagar minskar smittspridningen teoretiskt sett, den smittade kan inte röra sig 

bland andra människor av egen kraft. 

 

Tuberkulos är en bakteriesjukdom som ursprungligen kommer från boskap. Sjukdomen har 

drabbat mänskligheten under lång tid. I nutid anses ungefär två miljarder människor bära på 

smittan men då som en latent infektion. Detta innebär att den smittades immunsystem kan 

hålla sjukdomen i schack men att den också kan bryta ut om immunsystemet av någon 

anledning bli nedsatt. Latent tuberkulossmitta är en stor risk för hivinfekterade [6]. Hos 
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hivinfekterade är tuberkulos den ledande dödsorsaken då de två sjukdomarna accelererar 

varandras framskridande [3]. 

 

Varje år smittas ungefär nio miljoner människor av aktiv tuberkulos och sjukdomen dödar två 

till tre miljoner av dessa. Tuberkulos var nästintill utrotat i de industrialiserade länderna men 

har på senare år börjat sprida sig i bland annat Sverige igen. Anledningarna till detta är många 

men några exempel är hivinfekterade människor med dåligt immunförsvar som lättare får 

sjukdomen och sprider den vidare, invandring från Afrika och östländer som medför 

tuberkulos, resistenta och multiresistenta tuberkulosstammar som inte går att behandla samt 

att den generella vaccineringen mot tuberkulos upphörde år 1975 i Sverige. Trots att 

sjukdomstalen har ökat i landet har Sverige ändå en av de lägsta smittfrekvenserna i världen 

[6]. 

 

Med dagens avancerade teknologi och laboratorier är risken för biologisk terror ständigt 

förekommande. Under andra hälften av 1900-talet var rädslan för atombomber högst påtaglig. 

Numera har det hotet istället överskuggats av risken för biologisk stridsföring. Kostnaden och 

insatsen för att sprida dödliga virus eller bakterier är en bråkdel av kostnaden för 

konventionella vapen [6]. Det finns flera exempel på när biologisk stridsföring har använts i 

praktiken. Ett av de tidigaste är mongoler som med hjälp av katapulter kastade liken av sina 

egna pestsmittade soldater in i staden Kaffa som de belägrade. Detta skedde redan år 1346. I 

Nordamerika år 1736 skänkte den engelska sidan av indiankriget smittkoppsfiltar till en 

upprorisk indianstam vilket ledde till att indianstammen nästintill utrotades. Mellan år 1932 

och 1945 använde den japanska armén pest, tyfus, smittkoppor och hemorragisk feber i kriget 

mot Kina. Det biologiska kriget krävde ungefär 250 000 människoliv. 

 

År 1984 skedde den första civila bioterrorattacken i USA. Medlemmar i Rajneesheesekten 

spred salmonellabakterier på en lokal restaurang och 751 människor insjuknade i kraftig 
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matförgiftning. Det finns också ett flertal mer eller mindre misslyckade aktioner av 

terrorgrupper (främst i Japan och USA) där biologiska medel har använts [6]. Ett annat 

uppmärksammat fall av bioterror är antraxbreven som skickades i USA år 2001. Brev 

innehållandes antraxsporer skickades till senatorer i Washington, till en TV-station och ett par 

tidningsredaktioner. Postpersonal drabbades varav 22 stycken blev sjuka. Fem av dem dog. 

Vem som skickade breven är ännu okänt men syftet tros vara att poängtera risken med 

biologisk terror [6]. 

 

Många medicinska forskare enas om att det enskilt största hotet mot mänsklighetens 

överlevnad är multiresistenta bakterier. Antibiotikaresistensen är en pandemi, en tystlåten och 

långsam sådan men likväl en mycket tydlig pandemi [3]. På många håll i världen är läget så 

illa att det är som den preantibiotiska eran, där vanliga bakterier blir ett dödligt hot. Ett svar 

på varför det har blivit så är trängsel. Vi är många människor på jorden och för att alla ska få 

plats bor vi trångt, både tillsammans med andra människor och med djur. Antibiotika har 

också överanvänts inom alla tänkbara områden vilket har lett till resistens. 

Antibiotikaresistens smittar mellan bakterier, mellan djur och människor och mellan 

människor. Resistensen är lika smittsam som vissa infektionssjukdomar [3]. Multiresistenta 

bakterier är ett mycket konkret hot mot mänskligheten. Bakterier smittar inte lika lätt som 

virus men när de väl har fått fäste är de nästintill omöjliga att bli av med. Det finns ett otal 

olika antibiotikaresistenta bakterier men de mest kända är MRSA (meticillinresistenta 

Staphylococcus aureus) och VRE (vancomycinresistenta Enterokocker). MRSA och VRE 

orsakar redan enorma vårdproblem i Afrika, Asien och Sydeuropa. Bakterierna sprider sig 

också gärna utanför vårdinrättningar och ut i samhället [3].  

 

Antibiotikaresistens är inte ett nytt fenomen, det har funnits så länge som det har funnits 

bakterier på jorden. Däremot är den stora spridningen av multiresistenta bakterier ett 

nutidsfenomen. Efter andra världskriget har ett flertal helsyntetiska antibiotika dykt upp på 
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marknaden, ett exempel på helsyntetiskt antibiotika är kinolinerna. Antibiotikan gjorde snabbt 

succé på 1970-talet men det dröjde inte många år förrän i princip alla Campylobakter 

(gramnegativa bakterier) var resistenta mot kinolinerna [3]. 

 

Bruket av antibiotika skiljer sig åt över världen. I de nordiska länderna har antibiotika använts 

mer restriktivt än i till exempel Sydeuropa. Därför är antibiotikaresistensen inte lika utbredd 

på de nordligare breddgraderna. I många länder säljs antibiotika utan recept och i vissa fall 

direkt på gatan. I Sverige orsakas cirka två till fem procent av de rapporterade 

lunginflammationerna av resistenta organismer. I Frankrike, Spanien och Ungern är siffran 

mellan 25 och 50 procent, alltså en markant högre siffra [6]. 

 

2.5 SVERIGES SKYDD OCH FÖRSVAR MOT PANDEMIER 

 

Sveriges nuvarande smittskyddslag är från år 2004. Lagen innehåller bestämmelser om 

”befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar” [11]. 

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för att skydda samhället mot hälsohot [12]. 

Pandemiberedskapen har varit Folkhälsomyndighetens ansvar sedan år 2015, innan dess låg 

det ansvaret hos Socialstyrelsen. Föreningen NPG (Nationella pandemigruppen) medverkar i 

detta arbete och består av representanter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, 

Sveriges kommuner och landsting och Länsstyrelserna. Gruppens uppgift är att samordna 

insatserna vid en eventuell pandemi inom Sveriges gränser. Ytterst ansvarig för att detta 

samarbete ska fungera är Folkhälsomyndigheten [13].  

 

Som en del av pandemiberedskapen har Folkhälsomyndigheten avtal med två olika 

leverantörer av pandemivaccin. Dessa leverantörer har i uppdrag att producera och leverera 

passande vaccin vid en hotande influensapandemi. Vaccinet går inte att ha i lager eftersom det 
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inte kan framställas innan influensastammen är känd [14]. Folkhälsomyndigheten har däremot 

antivirala läkemedel och antibiotika i lager som skydd mot en influensapandemi. 

 

En annan del av Sveriges pandemiberedskap är smittskyddsläkarna i de olika landstingen. De 

har en central roll vid en hotande pandemi enligt ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen innebär 

att aktörer som ansvarar för verksamheter i normalläge också ansvarar för verksamheten i 

kris. Folkhälsomyndigheten har alltid en tjänsteman i beredskap (TiB) vars uppgift är att 

initiera och samordna pandemiberedskapen i ett första skede [15]. 

 

Sveriges smittskyddslag säger att ansvarig smittskyddsläkare får hålla misstänkt smittad 

person i karantän, även mot personens vilja. Smittskyddsläkare har också befogenhet att se till 

att misstänkt smittad eller smittad person inte lämnar landet. Som ett led i extraordinära 

smittskyddsåtgärder får också Folkhälsomyndigheten besluta om att spärra av ett visst område 

om det har skett ett utbrott av en samhällsfarlig sjukdom där [11].  

 

Smittskyddslagen kan användas för att snabbt göra en specifik sjukdom anmälningspliktig. 

Regeringen beslutade till exempel att fågelinfluensan H5N1 som spreds från Sydostasien 

skulle bli anmälningspliktig för att kunna utröna spridning och eventuellt samhällshot. I 

extremfall kan smittspridning begränsas genom att arbetsplatser, skolor och andra publika 

utrymmen stängs med hjälp av lagstöd [16]. 

 

3 RESULTAT 

Pandemier har alltid varit ett konkret hot mot mänskligheten. Hotet har ökat i styrka i takt 

med ökad befolkningsmängd, storstäder med dess invånare och människans reslust. 

Människan kämpar också mot en finurlig fiende som kan mutera, förändras och uppstå i helt 

nya former. På så vis ligger vi alltid steget efter. Det finns heller inget fullgott skydd mot 

virus, antivirala medel är endast bromsmedicin och inget botemedel. I dagsläget är dessutom 
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vårt väl beprövade skydd mot bakterier i många fall verkningslöst och direkt farligt. 

Antibiotikaresistensen är väl utbredd och anses av många forskare vara det största hotet mot 

mänsklighetens överlevnad. Eftersom antibiotikabruket är så utbrett, främst i 

utvecklingsländer och i södra Europa, drabbar antibiotikaresistensen även länder som Sverige 

där antibiotika används mycket mer restriktivt. Antibiotikaresistensen är inte lika explosiv 

eller dramatisk som till exempel ett utbrott av ebola. Däremot är denna pandemi förmodligen 

den pandemi som kommer att kräva flest människoliv, om än i tystnad. 

 

De flesta forskare anser att det största plötsliga pandemiska hotet består av influensavirus. 

Influensa har flera gånger tidigare visat sig kosta många människoliv runt om på jorden. Det 

bästa exemplet är givetvis spanska sjukan som krävde så oerhört många människoliv och som 

dessutom drabbade unga, starka och tidigare friska människor hårdast. En ny typ av spanska 

sjukan skulle i dagsläget sannolikt kräva många fler människoliv då det dels finns fler 

invånare, dels ökad spridningsrisk i och med globaliseringen.  

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är hotet om biologisk terror. Biologiska vapen är billiga 

och relativt enkla att framställa. Det finns mycket som talar för att biologiska vapen blir en 

stor del av framtidens krigsföring. Historien har också visat hur effektivt och simpelt ett krig 

kan vinnas med hjälp av biologiska vapen. Informationen om att framställa olika typer av 

biologiska vapen finns snabbt att finna på Internet för den som söker. Det krävs inte stora 

laboratorium eller utbildade forskare för att odla fram virus eller bakterier. Därför är 

farhågorna så pass stora gällande biologiska vapen, en liten stat eller en terrorgrupp skulle 

teoretiskt sett snabbt kunna skapa en förödande pandemi utan någon större ansträngning eller 

kostnad. 

 

Sverige är ett land som ligger relativt avskilt från det som kallas händelsernas centrum. Det är 

föga troligt att en pandemi skulle ha sin början i lilla Sverige. Det är dock naivt att tro att 
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Sverige skulle vara förskonat från pandemier på grund av landets läge eller ringa storlek. 

Folkhälsomyndigheten som har det yttersta ansvaret för landets smittskydd och det preventiva 

arbetet gentemot smittsamma sjukdomar arbetar tätt tillsammans med Sveriges kommuner, 

landsting och andra myndigheter. Med tanke på influensapandemier har 

Folkhälsomyndigheten avtal med två tillverkare av influensavaccin som ska stå redo att 

masstillverka vaccin mot kommande influensahot. Det finns också lagstöd i Sverige för att 

underlätta vid hot om smittspridning och eventuell karantän av människor och/eller 

geografiska platser. Det pågår ett omfattande arbete inom landet med att förstärka 

civilförsvaret. Detta arbete ligger på kommunernas ansvar och ett välfungerande civilförsvar 

är definitivt en fördel vid ett pandemiutbrott inom Sveriges gränser. 

 

4 DISKUSSION 

Denna rapport påbörjades i syftet att först och främst undersöka Sveriges preventiva arbete 

och smittskydd. Trots idoga försök att finna nyproducerad information om detta, särskilt då i 

form av Statens offentliga utredningar (SOU), är utbudet magert och inte särdeles 

nyproducerat. Därför har Folkhälsomyndighetens hemsida fått agera som främsta källa 

gällande detta ämne, vilket inte var den ursprungliga avsikten. 

 

Rapporten talar ett dystert språk. Det är uppenbart att världen härjas av många pandemier 

redan och att nya kommer drabba oss. Sverige är ett väl rustat land för kommande utbrott av 

smittsamma sjukdomar även om oron för massproducerat vaccin i all hast givetvis speglas i 

samhället. De flesta vet vad vaccinet Pandemrix hade för biverkningar år 2009 för några få 

olyckligt lottade. Narkolepsi var en bieffekt som förmodligen ingen hade funderat på när 

vaccinet distribuerades och de drabbade har fått men för livet. Med detta i åtanke finns det 

troligtvis en viss skepticism gentemot kommande influensavaccin som skydd mot en 

pandemi. Det finns inte heller något samhälle som kan anse sig vara skyddat mot allt. Nästa 

pandemi som drabbar Sverige kanske inte är en influensa utan en bomb med biologiskt 
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innehåll. Har vi då ett tillräckligt samhällsskydd? Troligen är Sverige bättre rustat än många 

andra länder i världen men återigen, inget land är skyddat mot allt. Naturen och 

mänskligheten har överraskat förr och kommer säkerligen att göra det igen. 

 

Vi behöver också handskas med hotet inifrån i form av vaccinationsmotståndare som inte 

enbart väljer att avstå att vaccinera sina barn utan också medvetet motarbetar det svenska 

vaccinationsprogrammet och utsätter sina egna och andras barn för smittsamma sjukdomar. 

Problemet med vaccinationsmotståndare är väl utbrett i den industrialiserande delen av 

världen och varje land handskas med det på olika sätt. Australien driver en hård linje och har 

framställt lagförslag där ovaccinerade barn inte får tillgång till kommunal förskola och skola. 

Redan finns det en lag som nekar de familjer som inte vaccinerar sina barn vissa 

skattelättnader och bidrag. Den fria viljan råder fortfarande men valet som görs har 

konsekvenser. Något liknande finns inte i Sverige och förhoppningsvis ska det inte heller 

behövas. För att en smittsam sjukdom inte ska få något egentligt fäste i samhället behöver 90 

till 95 procent av befolkningen vara immuna mot sjukdomen. Med ökad invandring av 

ovaccinerade människor och vaccinationsmotståndare riskeras hälsan för de barn och vuxna 

som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl. För att inte tala om riskerna för de barn som 

inte själva har gjort valet att inte vaccinera sig. 

 

5 SLUTSATSER 

Smittsamma och potentiellt dödliga sjukdomar har alltid följt i människans fotspår. 

Mänskligheten själv är en stor del av de framtida hot som nu inte ligger speciellt långt fram i 

tiden. Antibiotikaresistens, vaccinationsmotstånd, terrorism, krig, invandring och resande är 

alla faktorer som spelar in när det gäller kommande pandemier. Naturen gör vad den alltid har 

gjort, det är vi människor som behöver anpassa oss efter de sjukdomar som redan finns och 

försöka att minimera utbrott och spridning av dessa. 
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