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Da verden for første gang hørte om en hidtil ukendt 
smitsom lungesygdom i Wuhan, Kina, var blækket knapt 
tørt i en stor international rapport om 
pandemiberedskab, som en gruppe forskere ved Johns 
Hopkins University havde lagt frem. 195 lande blev 
rangordnet efter deres grad af pandemiforberedelse, og 
i toppen lå USA og Storbritannien med de højeste 
karakterer.  
Forskergruppens oversigt var den hidtil mest 
omfattende og grundige analyse af 
pandemiberedskabet i alverdens lande, skabt i 
samarbejde med en lang række internationale 
eksperter, herunder The Economist Intelligence Unit og 
med støtte af blandt andet Gates Foundation. 
Rapportens indeks, The Global Health Security Index 
(GHSI), skulle danne grundlag for beslutningstagere, så 
de kan »vurdere et lands evne til at forhindre og 
dæmpe epidemier og pandemier«.  
Når vi i dag prøver at uddrage en lære af forskellige 
landes pandemihåndtering, er der flere gode grunde til 
at inddrage GHSI-rapportens analyse: For det første, 
fordi den hviler på grundige data fra stort set alle 
verdens lande og er baseret på internationalt 
anerkendte eksperters erfaringer, herunder erfaringer 
fra en række epidemier og pandemier fra de seneste 
årtier (ebola, SARS, fugleinfluenza med mere). For det 
andet, fordi GHSI-rapporten i slående grad tog fejl!  
Den rangordning, forfatterne fremlagde, har vist sig slet 
ikke at stemme med de dødeligheds- og 
indlæggelsestal, som landene har haft gennem det 
første års tid af pandemien – uanset om vi inddrager 
lavindkomstlande eller kun betragter mellem- og 
højindkomstlandene i OECD-kredsen. Vi kan derfor 
håbe, at vi ved at analysere GHSI’s mangler kan få et 
bedre grundlag for at forstå, hvad der skal til, for at et 
land kan håndtere en pandemi så godt som muligt. 
Inden vi ser på GHSI-rapportens fejl, bør det f 

remhæves, at dens hovedkonklusion rammer plet. 
Forfatterne påpeger nemlig, at de samlede data viser, at 
der er »alvorlige svagheder i landenes evne til at 
forhindre, detektere og respondere på sundhedskriser 
…. [samt] sårbarheder i de politiske, socioøkonomiske 
og miljømæssige risici, som kan hæmme beredskab og 
respons over for udbrud.«   
En usædvanligt ringe forudsigelse 
Det er er især USA og Storbritannien, der stikker ud med 
deres topplacering på GHSI-skalaen. De var meget sene 
til at reagere på pandemien, og begge lande har haft 
iøjnefaldende høje smitte- og dødelighedstal indtil det 
tidlige forår 2021, hvor vacciner begyndte at få virkning. 
GHSI-indikatorer omfatter i overvejende grad tællelige 
ressourcer, og de strækker sig over både materielle, 
personalemæssige og proceduremæssige kapaciteter – 
altså, hvad vi løseligt kan sammenfatte som »hårde 
faktorer«. Derimod har kvalitative, sociokulturelle, eller 
hvad vi kunne kalde »bløde«, faktorer en ringe rolle. 
Kritikere af GHSI-metoden har gjort gældende, at GHSI i 
alt for høj grad ser bort fra landes evne til at anvende og 
koordinere ressourcer og ikke mindst politisk-sociale 
faktorer som tillid, legitimitet, og det, vi undertiden har 
kaldt samfundssind på dansk.  
I en artikel fra september 2020 medgiver forfatterne til 
GHSI-rapporten, at deres indeks har en ringe korrelation 
med covid-19-opgørelser i en række højindkomstlande. 
De forsøger at forklare, hvorfor rapportens topscorer, 
USA, har så mange smittede og døde per indbygger. 
Men samtidig afviser de (lidet overbevisende), at deres 
indeks burde kunne forudsige, hvordan de analyserede 
lande faktisk reagerer på en pandemi:  
»GHSI-Indekset er ikke et prognoseværktøj – det kan 
ikke og skal ikke forudsige, hvorvidt eller hvordan et 
land vil anvende tilgængelige kapaciteter til at 
inddæmme en krise, der er ved at udbrede sig.«  
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Lodret akse er GHSI-score, vandret akse er antal coronadøde. Det røde felt er lande, der som forventet af rapporten 
har klaret pandemien godt. Gul er lande, der som forventet har klaret sig skidt. Blå er lande, der har klaret sig bedre 
end forventet, mens grøn har klaret sig dårligere end forventet. Ikke alle lande er taget med. 

Eksemplet Hong Kong 

Befolkningens tillid til regering, myndigheder og andre 

borgere vil være et indlysende bud på en vigtig faktor 

bag succesrig pandemisk respons, som også er 

inddraget i det danske HOPE-projekt ved Aarhus 

Universitet.  

Begrebet »social kapital« blev indført i 1990erne og 

omfatter sociale relationer, uformelle normer, gensidig 

tillid og samarbejde, der bidrager til et samfunds evne 

til at konkurrere, udøve selvbestemmelse og 

reproducere. Flere analyser har vist, at forskellige mål 

for social kapital har en høj grad af overensstemmelse 

med landes og regioners evne til at respondere på 

covid-19.  

Social kapital er blevet undersøgt grundigt på tværs af 

lande, og de nordiske lande ligger uden undtagelse højt 

i de forskellige studier. Men det er også interessant at 

betragte lande og regioner, hvor tillid til autoriteter er 

lav, samtidig med, at social kapital tilsyneladende ligger 

højt.   

Et studie om covid-19 i Hong Kong viser interessante 



Weekendavisen, 28. maj 2021, Ideer, s. 12-13 

 

3 
 

sammenhænge og diskrepanser. Hong Kongs befolkning 

har udviklet mistillid og en stadig mere negativ 

legitimitetsopfattelse over for regering og myndigheder. 

Men samtidig har de udviklet en stærk community 

capacity, som forfatterne kalder det – en 

fællesskabsfølelse. Den har manifesteret sig i 

mobilisering af gentagne masseprotester, som blev 

organiseret uden formel struktur, udbredt gennem 

decentrale sociale processer og aftalt primært gennem 

sociale medier. Hong Kong har klaret sig usædvanligt 

godt gennem krisen – trods udbredt og i de seneste år 

forstærket mistillid til autoriteter, lav legitimitet og en 

meget sen nedlukning af forretninger og spisesteder.  

Et væsentligt bidrag til de gode resultater er 

sandsynligvis befolkningens erfaringer fra SARS-

udbruddet i 2002-03. Forfatterne pointerer, at længe 

inden regeringen udstedte anvisninger og forbud, var 

den sociale respons på den truende smitte iværksat i 

form af social afstand, mundbind og øget hygiejne.  

Resiliens 

Et andet relevant begreb er resiliens. Det blev 

introduceret af den canadiske biolog Holling til at 

beskrive naturlige systemers evne til at overleve 

forstyrrelser og genvinde økologisk balance. Begrebet 

vandt senere indflydelse, dels i psykologi og dels i 

beskrivelsen af sociotekniske systemers formåen til at 

genvinde evnen til at opfylde deres samfundsmæssige 

formål.  

Resiliens har især givet nye perspektiver på sikkerhed og 

pålidelighed af kritiske infrastrukturer, for eksempel 

vand- og energiforsyning, transport, fødevarer og 

teletjenester. Udgangspunktet i borgernes behov – 

under pludselige og længerevarende nedbrud – for 

nødløsninger, kommunikation, koordination og omsorg 

for borgere med særlige behov – har affødt et åbenlyst 

krav om at forene ingeniør- og samfundsvidenskabelige 

tilgange. 

En nylig rapport fra EU-kommissionen sammenfatter 

forskning i sundhedssystemers resiliens på en kompakt 

og overbevisende form, idet de skelner mellem tre 

dimensioner. Et sundhedssystems resiliens hviler for det 

første på dets evne til at sikre stabile ressourcer til drift 

på kort og langt sigt. For det andet på evnen til at 

omdirigere begrænsede menneskelige og andre 

ressourcer til optimal udnyttelse uden at ofre vigtige 

prioriteringer, det vil sige reagere smidigt. For det tredje 

på at kunne reformulere sundhedsstrategier med 

robust governance og derved sikre ansvarlighed, 

transparens og involvering af parthavere samt bruge 

evidens til løbende evaluering.   

Imidlertid kan det indvendes, at der i denne (og helt 

gængse) begrebsramme ikke lægges tilstrækkelig vægt 

på gensidighed i forventninger og holdninger om 

legitimitet og tillid. Governance og lederskab er rettet 

mod befolkningen. Men der er en vekselvirkning mellem 

governance og sociopolitisk kultur, hvor udformning af 

governance må tilpasses kulturen. Governance kan 

planlægges og tillæres, mens ændringer i sociopolitisk 

kultur foregår langsomt og nok sjældent efter en plan. I 

EU-kommissionens rammeværk optræder borgerne 

faktisk kun som homogene modtagere, mens kultur, 

social interaktion, social kapital, tillid og legitimitet er 

fraværende.  

Michele Gelfand er psykologiprofessor ved University of 

Maryland, og hun har i flere publikationer beskrevet 

forskellen mellem »løse« og »stramme« kulturer. Om 

en kultur er løs eller stram, afhænger af, hvordan 

borgere opfatter og overtræder normer, og hvordan de 

reagerer på normbrud. I en løs kultur er der en grad af 

tolerance over for normbrud samtidig med, at normer 

er mindre skarpt defineret. Det forventes heller ikke, at 

andre reagerer stærkt over for overtrædelser. Omvendt 

forventer medlemmer af en stram kultur, at normer 

overholdes, og at overtrædelser klart bliver misbilliget 

eller sanktioneret.  

Løse kulturer finder Gelfand og hendes kolleger for 

eksempel i Brasilien, Spanien, Italien og USA, mens 

stramme kulturer eksemplificeres af Japan, Singapore, 

Kina og Østrig. 

I et nyligt studie af 57 landes covid-19-data finder 

Gelfand og medforfattere, at i kulturer med løse sociale 

normer er der fem gange flere covid-19-smittede og 

otte gange flere dødsfald (i forhold til 

befolkningsstørrelse) end i kulturer med stramme 

normer. Forfatterne bemærker, at selvom lande med 

løse normer har flere dødsfald, er frygten for 

smitterisiko i gennemsnit mindre.  

Selvfølgelig er der undtagelser: det er ikke alle løse 

kulturer, der har klaret sig dårligt, og enkelte stramme 

kulturer har ikke haft succes med 
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pandemibekæmpelsen. Men resultaterne viser, at der 

er elementer i kultur, som spiller en afgørende rolle for 

pandemihåndtering. 

Kultur er svær at ændre 

Når vi forsøger at tage ved lære efter en så 

altomsiggribende begivenhed som covid-19-krisen, må 

vi anerkende, at der ikke nødvendigvis er en 

sammenhæng mellem en given faktors indflydelse og 

vores evne til at påvirke denne faktor.  

For velstående, højtudviklede samfund er det normalt 

meget nemmere at påvirke teknokratiske og 

kapacitetsmæssige faktorer, hvorimod sociokulturelle 

faktorer typisk udvikler sig langsomt og autonomt. 

Derfor er de svært tilgængelige for bevidst intervention.  

Det, der gør GHSI-værktøjet teoretisk interessant, er 

naturligvis ikke, at det på så spektakulær måde rammer 

forkert. Det er derimod, at forskelle i de velstående 

landes teknokratiske kapaciteter tilsyneladende kun har 

en beskeden indflydelse på de endelige resultater i 

sygelighed og dødelighed (inden vacciner). De 

sociokulturelle eller bløde faktorer har tilsyneladende 

langt større betydning.  

Det er blevet sagt, at de største og mest spændende 

udfordringer, vi står overfor, afhænger af social 

interaktion. Covid-19-krisen bekræfter dette. 

 


