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Abstract 

Denna uppsats analyserar tendenser hos två tidningar i deras rapportering och opinion om 

spanska sjukan under hösten 1918. Syftet är att undersöka likheter och skillnader i tendenser i 

tidningarnas rapportering och kritik av myndigheter samt huruvida de primärt kan förklaras 

ideologiskt eller genom ett centrum/periferiperspektiv, samt ifall tidningarna ägnade sig åt 

objektiv rapportering, lugnande självcensur eller överdrifter.  Med avstamp i induktiva 

slutsatser hos Margareta Åman, Stein Rokkans modell för integrering av nationalstater samt 

idéanalys konstrueras ett teoretiskt ramverk för en hypotetisk-deduktiv undersökning. De 

undersökta tidningarna är Norrlandsposten samt Arbetarbladet och tidsramen från juni till 

december 1918. Analysen visar att rapproteringen karaktäriserades av ett visst manande till 

lugn. Vidare iakttas en konflikt mellan politisk ideologi och en motvilja att kritisera politiska 

allierade hos Arbetarbladet, låg nivå av kritik hos Norrlandsposten, samt en tendens mer 

karaktäristisk av en perifer tidning hos Norrlandsposten. Slutsatsen som dras är att 

Norrlandsposten troligen medvetet fokuserade mer på Norrland och att Arbetarbladet agerade 

som många arbetartidningar under tidsperioden.     

Nyckelord: Spanska sjukan, press, centrum, periferi, idéanalys, Gävle, nationell, integrering.  
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Förord 

Någon gång i slutet på 10-talet fanns det en man 20-årsåldern i Los i norra Hälsingland som 

plötsligt hosta. Han drabbades av feber och blev snabbt sängliggande. Hostan blev värre och 

värre och snart drabbades han av lunginflammation. I kroppen rasade ett virus som åt upp 

hans lungor och till slut fylldes hans lungor med vätska. Min mormors bror var en av över 30 

000 svenskar som avled i spanska sjukan.   

Min handledare Jan Stattin sade vid ett handledningsmöte för denna uppsats att varje 

historieintresserad person vid ett eller annat tillfälle råkar på en historisk händelse, person 

eller liknande som suger in en, som utan att en kan förklara varför fångar ens intresse mer än 

något annat i historien. Ovanstående historia kan vara ett skäl till att det för mig blivit spanska 

sjukan. Att denna epidemi, den dödligaste i historien, i historiekurser, historieundervisning, 

läroböcker och annat fått en sådan åsidosatt roll, är kanske också en orsak. Som 

historieintresserad uppstår kanske ett naturligt intresse att veta mer om det som en upplever 

att de flesta vet för lite om.  

Denna uppsats har varit svår att skriva, särskilt med tanke på att författandet skett parallellt 

med andra kurser, med heltidsarbete och under en del omvälvande personliga omständigheter. 

Därför känns det rätt att tacka de människor som haft en viktig roll i att hjälpa mig. Först och 

främst vill jag tacka Jan Stattin, som på grund av att jag heltidsarbetat stora delar av 

författandet av uppsatsen fått ha handledningsmöten kvällstid, långt efter att resten av 

personalen lämnat byggnaden. Jag vill även tacka den alltid hjälpsamma Jörgen Björk vid 

Arkiv Gävleborg som plockat fram materialet åt mig. Slutligen vill jag tacka mina föräldrar 

som bidragit med ständig uppmuntran.  

 

Tack! 
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1.0 Inledning  

"Historikern Crosby [...] befann sig en dag på Washington State University och tittade i en 

hylla med årsböcker från hela världen. Av en händelse tog han en årsbok från 1917 och slog 

upp medellivslängden i USA. Den var, minns han, ungefär femtioett år. Sedan övergick han 

till årsboken för 1919, där medellivslängden var ungefär densamma. Därpå tittade han i 

årsboken för 1918. Medellivslängden var trettionio år, säger han. [...] Sedan insåg han vad 

förklaringen måste vara. Det var influensaepidemin [...]. Influensans enorma, nästan ofattbara 

inverkan hade på något sätt undgått uppmärksamhet".1  

"Det är inte mer än sjuttio år sedan denna väldiga pandemi drabbade världen och ändå är den 

ganska glömd, i varje fall utanför den muntliga traditionen och den lokala historieskrivningen. 

I historiska översiktsverk, såväl svenska som utländska, har spanska sjukan i allmänhet ägnats 

några obligatoriska rader men sällan något större utrymme".2 

Dessa två citat illustrerar tydligt hur åsidosatt spanska sjukan tenderar att vara i 

historieskrivningen. Denna kunskapslucka i historiemedvetandet och de flestas 

historiekunskaper är orsaken till två saker när det gäller denna uppsats. För det första att den 

överhuvudtaget skrivs. Någonting så oproportionerligt underrapporterat kan det knappast 

skrivas för mycket om. För det andra är det orsaken till att bakgrundsinformationen i 

uppsatsen är något mer omfattande än vad som är vanligt i en C-uppsats. Läsaren kan behöva 

mer information än vad som skulle vara nödvändigt om uppsatsen behandlat något mer 

välbekant. 

  

1.1Bakgrund 

Spanska sjukan var en pandemi,3 som drabbade i stort sett hela världen i strax efter första 

världskriget och över en tidsperiod på mindre än ett år4 dödade över 20 miljoner människor.5 

                                                           
1 Gina Kolata, Spanska sjukan – Berättelsen om den stora influensaepidemin 1918 och jakten på det virus som 
orsakade den (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1999), sid. 18-19.  
2 Margareta Åman, Spanska sjukan – Den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund 
(Uppsala: 1990), sid. 10. 
3 ”[...] infektionssjukdom [som] drabbar en stor del befolkning i en stor del av världen.”, Lars Gunnar Erlandson, 
Jakten på massmördaren som kom undan – I spåren av Spanska sjukans virus och andra pandemier (Stockholm: 
Carlssons bokförlag, 2011), sid 12. 
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Sjukdomen var en ovanligt aggressiv och oerhört smittsam form av influensa som via i 

synnerhet de stora truppförflyttningarna i krigets slutskede spred sig världen runt. Namnet 

kom sig av att Spanien i egenskap av neutralt land inte censurerade sina nyheter och därmed 

var det första landet att drabbas där en internationell allmänhet fick kännedom om farsoten.6 

Inte heller Sverige slapp undan sjukdomen. Spanska sjukan gjorde sitt inträde via en rad olika 

förbindelser under sommaren 19187 och hade då den ebbade ut i juni 1919 dödat mellan 

20 000 och 35 000 personer.8 Variationen i dessa siffror beror på huruvida man använder 

siffror från medicinalstyrelsen eller Statistiska centralbyrån. Medicinalstyrelsens siffror, vilket 

var de lägsta, baserades på hälsovårdsnämnder och kommunalnämndernas rapporter, vilka 

ofta var ofullständiga då dödsfallen på landsbygden ofta inte stod med. Hälsovårdsnämndens 

siffror, som hämtades från dödböckerna är troligen mer exakta i det här sammanhanget, vilka 

var de höga. Runt 30 000 dödsfall är alltså den troligaste siffran.9 

Myndigheternas agerande orsakade en viss debatt i pressen och det är här denna uppsats tar 

sitt avstamp, mer specifikt i en slutsats från Margareta Åman. Eftersom denna slutsats är 

upprinnelsen till denna uppsats frågeställning skall den redan här kort beskrivas. I sin 

avhandling om spanska sjukan i Sverige hävdar Åman att det fanns ett ”[…] positivt intresse 

för de åtgärder som utgick från den egna orten, men kritik mot centrala myndigheter, inte 

minst för uteblivna åtgärder. Framför allt är detta tydligt i alla undersökta norrlandstidningar, 

oavsett politisk färg. Mycket av det som skrivits om epidemin kan sättas in i ett 

centrum/periferiperspektiv.”10   

Detta är ett induktivt11 resonemang från Åman och därtill ett hon inte formulerar särskilt 

detaljerat. Vidare gäller resonemanget enbart Östersund som periferi och Stockholm som 

centrum Hon hänvisar inte heller till något specifikt teoretiskt ramverk, utöver det allmänna 

begreppet centrum/perifer. Det rör sig med andra ord mer om något av en spekulation och 

diskussion snarare än en formell slutsats.    

                                                                                                                                                                                     
4 Åman (1990), sid. 34. 
5 Kolata (1999), sid 15-17, samt Åman (1990), sid. 37. 
6 Åman (1990), sid 23-24. 
7 Ibid, sid. 42-43. 
8 Ibid, tabell 6.  
9 Ibid, sid. 63-67. 
10 Ibid, sid. 192-193. 
11 En induktivt resonemang skiljer sig från et deduktivt resonemang i att det sker under och efter att det empiriska 
materialet analyserats. Ett deduktivt resonemang använder sig av hypoteser som formulerats innan materialet 
analyserats. Se Asbjörn Johannessen & Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: 
Liber AB 2003), sid. 35. 
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Denna uppsats omvandlar denna diskussion, att det finns tecken på ett centrum/periferi-

perspektiv i svensk pressbevakning av spanska sjukan, till en deduktiv utgångspunkt, ett 

antagande som går att testa på andra områden. Eftersom Gävle kan säga befinna sig 

någonstans på gränsen till Norrland (periferin), men ändå i geografisk närhet till Stockholm 

(centrum), är stadens tidningar extra intressanta för att testa detta.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken attityd till lokala och nationella 

myndigheters agerande under den stora influensa epidemi 1918-1920 som fått namnet 

Spanska sjukan som pressen i Gävle hade. Särskild fokus läggas på frågan om huruvida detta 

kan sättas i ett centrum/periferi-perspektiv. Följande frågeställningar har legat till grund för 

uppsatsen:  

• Vilka likheter och skillnader verkar finnas hos pressrapportering och pressdebatt kring 

spanska sjukans spridning hos olika tidningar i Gävle?  

• Vilka likheter och skillnader verkar finnas hos pressrapportering och pressdebatt kring 

myndigheternas agerande mot farsoten och dess verkningar på samhället? 

• Går dessa tendenser primärt att förklara genom deras nationella politiska tillhörighet 

(intressen och ideologi) eller genom deras geografiska placering i Gävle 

(centrum/periferi-perspektiv)? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats inleds med detta inledningskapitel. I kapitlet presenteras syfte och 

frågeställning medicinsk och historisk bakgrund om spanska sjukan, såväl i världen, Sverige 

och Gävle. Vidare redogörs för hur myndigheterna agerade, hur den offentliga debatten kring 

epidemihanteringen såg ut, samt tidigare forskning om pressdebatten. Det sista som 

presenteras i inledningskapitlet är metod och källmaterial.  

Därefter följer resultatdelen där såväl kvantitativa som kvalitativa observationer presenteras, 

uppdelade efter en kategorisering av artiklar utifrån vilka frågor de behandlade. I den 
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påföljande analysdelen sammanfattas resultaten och slutsatser dras. I den sista delen, 

diskussionsdelen diskuteras sådant som inte direkt kan påvisas utifrån det empiriska 

materialet och det teoretiska ramverket, samt förslag på fortsatt forskning.     

 

1.4 Spanska sjukan – medicinsk och historisk 

bakgrund 

Som tidigare nämnts var spanska sjukan kort sagt en ovanligt smittsam dödlig 

influensapandemi, med andra ord ett fall av så kallad epidemisk influensa.12 Ordet epidemi 

används för att beskriva en tidsbegränsad höjning av antalet sjuka i ett begränsat område och 

skulle alltså kunna användas för att beskriva även så kallad säsongsinfluensa.13 I denna 

uppsats syftar dock epidemisk influensa på de mer ovanliga epidemiska eller pandemiska 

utbrott av influensa som saknar koppling till säsongsinfluensa.14 Denna form av influensa, 

eller snarare detta spridningsmönster hos influensa, finns belagd i olika vågor från och med 

1500-talet. I modern tid är det värt att nämna ryska snuvan under 1889, spanska sjukan under 

1918-1920, asiaten 1957, hongkonginfluensan 196815, samt fågelinfluensan 2004 och nya 

influensan 2009.16  

Något som bör påpekas när det gäller spanska sjukan är att den i förhållande till antalet 

smittade inte var så dödlig som man kanske skulle kunna tänka sig. Ungefär 2,5 % av de 

drabbade avled, alltså runt var 40:e person. Spanska sjukans ofattbara allvar utgjordes snarare 

av dess enorma smittsamhet; runt 20 % av alla människor på jorden beräknas ha insjuknat i 

smittan. Hos de insjuknade förekom tre olika sjukdomsförlopp. Ett förlopp var milt och ledde 

inte till allvarligare symptom än vanlig influensa. Dessa fall utgjorde 20 % av de insjuknande. 

De andra två sjukdomsförloppen var betydligt allvarligare. Antingen avled den sjuke efter 

bara några dagar eller timmar på grund av vätskeansamling i lungorna, eller så drabbades 

personen efter fyra till fem dygns lindrig sjukdom av elakartad lunginflammation, vilket 

                                                           
12 Åman (1990), sid. 22-31. 
13 ”epidemi.” http://www.ne.se/kort/epidemi, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-09-16, samt ”influensa.” 
http://www.ne.se/lang/influensa, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-09-16. 
14 Så görs även hos t ex Åman (1990).  
15 Åman (1990), sid. 22-31. 
16 ”influensa”, Nationalencyklopedin. Beteckningen ”svininfluensa” om pandemin 2009 är för övrigt felaktig, då 
denna virusvariant inte sprids bland grisar.  
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antingen dödade, eller medförde en lång konvalescens.17 Utöver det faktum att spanska sjukan 

medförde extraordinära mängder död och lidande hade den en annan ovanlig egenskap: 

Ungefär hälften av de döda var i övrigt friska och starka människor i åldern 20-40 år.18  

Den medicinska forskningen kring spanska sjukan har fått sina riktiga genombrott under de 

senaste 20 åren, i synnerhet genom det banbrytande arbetet utfört av Jeffrey Taubenberger. 

Genom att undersöka paraffininkapslad lungvävnad från en död soldat lyckades han och hans 

forskarlag återskapa viruset och identifiera det som ett så kallat H1N1-virus, en upptäckt som 

publicerades i tidsskriften Science i mars 1997.19 Denna lungvävnad har senare kompletterats 

med vävnad från ett influensaoffer begravt i permafrosten i Alaska20, vilket lett till ytterligare 

upptäckter om virusets karaktär. Ur ett historiskt perspektiv är två upptäckter mest intressanta: 

Orsaken till virusvariantens höga virulens21 och variantens ursprung. Vad gäller virulensen 

visade en undersökning från 2005 att 1918 års virus både smittade och var betydligt dödligare 

än nutida H1N1-virus (den s.k. ”nya influensan”)22. När det gäller ursprunget drog 

Taubenberger efter ytterligare en undersökning publicerad i Nature samma år (2005) att det 

troligen rörde sig om en muterad fågelinfluensa (H5N1-virus).23 Det bör dock påpekas att 

tolkningen av dessa resultat fått kritik24 och att frågan inte är avgjord.   

När det gäller spanska sjukans geografiska ursprung är heller inte detta klarlagt. Troligen 

härstammade sjukdomen till skillnad från de flesta andra stora influensaepidemier inte från 

Asien. Säkert är att sjukdomen förekom bland amerikanska soldater i mars 1918 och via dem 

spreds till Frankrike och därefter till Spanien varifrån den fått sitt namn. I månadsskiftet juni-

juli hade spanska sjukan spritt sig över i stort sett hela Europa, Amerika och Asien.25 I denna 

första våg var dock sjukdomen relativt mild. Många insjuknade, men få avled.26 

                                                           
17 Kolata (1999), sid. 18-19. 
18 Åman (1990), sid. 33-34. 
19 Jeffrey K. Taubenberger m.fl. Initial Genetic Characterization of the 1918 “Spanish” Influenza Virus (Science 
vol. 275, 1997), sid. 1793-1796. 
20 Kolata (1999), sid. 185-272. Lungvävnaden hämtades av den svenske patologen Johan Hultin som redan 1951 
upptäckte massgraven där lungorna hittades (Ibid, sid 90-124) 
21 ”[…] graden av förmåga hos en mikroorganism att framkalla sjukdom.”, ”virulens.” 
http://www.ne.se/lang/virulens, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-09-20. 
22 Tumpey, Terrence m.fl. ) Characterization of the Reconstructed 1918 Spanish Influenza Pandemic Virus 
(Science vol. 310, 2005), sid 77-80.  

23 Taubenberger m.fl. Characterization of the 1918 influenza virus polymerase genes (Natura, vol. 437, 2005), 
sid. 889. 
24 Mark & Adrian Gibbs, Was the 1918 pandemic caused by a bird flu? (Nature, vol. 440, 2006), E8, samt Janis 
Antonovics m.fl. Was the 1918 flu avian in origin? (Nature, vol. 440, 2006), E9. 
25 Åman (1990), sid. 32-33. 
26 Kolata (1999), sid. 20-22. 
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Spanska sjukans andra våg kom i augusti och under denna våg var vårens relativt ofarliga 

influensaepidemi utbytt mot en dödlig farsot som snabbt spred sig över världen. Den andra 

vågen kulminerade med flest dödsfall i oktober och avtog därefter. Tredje vågen anlände efter 

årsskiftet 1918-1919. Därefter kom influensaepidemin tillbaka i mindre vågor vid några 

tillfällen under de kommande tio åren.27 Denna uppsats behandlar dock ”spanska sjukan” som 

influensaepidemin under 1918 och våren 1919.28 

 

1.5 Spanska sjukans förlopp i Sverige och Gävle 

Spanska sjukan anlände till Sverige under sin första våg i början av juli 1918 från en rad olika 

håll. Det första bekräftade fallet var i den skånska stenkolsgruvan Hyllinge, dit sjukdomen 

spridits via en arbetare som kommit hem från midsommarfirande i Norge. Sjukdomen nådde 

även Malmö från Tyskland och Göteborg från England. I slutet av juli hade smittan även 

tilltagit i Arvika, Luleå och Stockholm. Det var även i slutet på juli de första enstaka 

dödsfallen började dyka upp.29 Allt som allt inrapporterades runt 10 000 sjukdomsfall i juli 

1918 till Medicinalstyrelsen, men det bör påpekas att antalet inrapporterade fall vida 

understeg det faktiska antalet.30 Till Gävle anlände sjukdomen 9:e juli från Malmö, ungefär 

samtidigt som till Arvika och Luleå och en tid därefter från Tyskland. Från Malmö spreds 

sjukdomen via en smittad familj som återvände hem och från Tyskland via en tysk båt som 

lade till i staden. Under juli inrapporterades allt som allt 38 personer insjuknade.31 

Den andra vågen med stort antal dödsfall drabbade Sverige i början av augusti månad.32 

Under augusti månad avled 623 personer i Sverige, i september 2 542, varefter sjukdomen 

kulminerade i oktober med 9 845 dödsfall och 9 155 dödsfall i november. I december sjönk 

antalet döda till 5 066.33 Antalet sjuka är svårt att fastslå, men antalet inrapporterade låg på 

runt 40 000 i augusti, strax över 150 000 i oktober, runt 125 000 i november och 60-70 000 i 

                                                           
27 Åman (1990), sid. 32-34, Ibid, sid. 65. 
28 Majoriteten av alla dödsfall i Sverige och världen förekom under denna period (Åman 1990, sid. 33-34, Ibid. 
sid. 63) och majoriteten av den tidigare forskningen använder namn som ”Influenza Pandemic 1918” (t ex 
Taubenberger m.fl. 1997).   
29 Åman (1990), sid. 42-45. 
30 Ibid, fig. 1. Ibid, sid. 59-60. 
31 Daniel Beckman, När spanska sjukan kom till Sverige – En komparativ studie i lokal krishantering under 
influensaepidemin 1918-1919 (Högskolan i Gävle: 2008), sid. 14. 
32 Åman (1990), sid. 45-46. 
33 Ibid, tab. 7. 
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december.34 I Gävle avled tre personer av 441 inrapporterade sjukdomsfall under augusti 

månad och i september 12 personer av 1 441 sängliggande personer. Under oktober steg 

antalet döda till 36 personer och antalet sjuka till 1483. Kulmen nåddes i Gävle i november 

snarare än oktober och antalet insjuknade uppgick under november till 1 506 och antalet döda 

42. Antalet insjuknade under december blev 1 270, men då sjukdomen blev mer elakartad 

avled ändå 40 personer.35 

Sammanlagt under år 1918 inrapporterades 516 013 fall av spanska sjukan i Sverige som 

helhet med, beroende på beräkningsgrund, mellan 18 349 och 27 379 fall med dödlig 

utgång.36 Motsvarande siffror i Gävle var 6 179 sjukdomsfall, varav 133 med dödlig utgång.37  

Under våren, när spanska sjukan kom tillbaka i sin tredje våg, inrapporterades runt 85 000 

sjukdomsfall38 (tyvärr inkluderar inte litteraturen någon annan sammanställning för antalet 

insjuknade 1919 än ett ytterst grovhugget stapeldiagram). Januari var i viss mån en 

fortsättning på höstens epidemi, då februari hade lägst antal sjukdomsfall. I mars steg antalet 

sjukdomsfall för att kulminera i april, för att sedan sjunka till juni. Antalet döda följde inte 

riktigt mönstret, då det avled 2 728 personer i januari, 985 personer i februari, 882 i mars och 

1 485 i april. Därefter sjönk antalet döda successivt tills antalet låg på under 100 dödsfall i 

juli, vilket kan sägas vara förhöjt, men inte onormalt.39 För Gävles del inrapporterades 620 

sjukdomsfall i januari och 68 fall i nästföljande månad. Till skillnad från landet i stort som 

började se begynnelsen till den tredje vågen redan i mars sjönk antalet fall i Gävletill 54 sjuka 

denna månad för att sedan öka i april till 496 sjukdomsfall. Därefter sjönk antalet till 241 fall i 

maj och under sommaren ebbade spanska sjukan ut i Gävle. 

Det totala antalet dödsfall under tredje vågen uppgick till, beroende på beräkningsgrund, 

mellan 2 276 och 7 341 personer.40 Motsvarande siffra i Gävle var 41 dödsfall. Som synes var 

den tredje vågen betydligt mindre dödlig än den andra vågen.  

1919 var den huvudsakliga epidemin slut, men den epidemiska influensan återkom i mindre 

vågor under hela 20-talet.41 Detta gällde i synnerhet de nordligaste länen under 1920 - i 

Norrbotten och Västerbotten var dödstalen i influensa högre under detta år än de hade varit 
                                                           
34 Åman (1990), fig. 1. 
35 Beckman (2008), sid. 14-20. 
36 Åman (1990), sid 59, tab. 6. Se den korta inledande bakgrund om varför siffrorna varierar. 
37 Beckman (2008), sid. 20.  
38 Åman (1990), fig.1. 
39 Ibid, tab. 7 
40 Ibid, tab. 6. 
41 Ibid, tab. 12 
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under 1919.42 Värst drabbad var Lappmarken och i synnerhet socknen Arjeplog, som efter en 

vintermarknad i februari upplevde den värsta sjukdomskatastrofen i Sveriges moderna 

historia.43   

 

1.6 Myndigheternas agerande i Sverige och Gävle 

I följande avsnitt kommer de åtgärder som gjordes i Sverige och Gävle beskrivas. Det bör 

påpekas att det kan ha förekommit andra åtgärder än dessa - det är dock dessa som beskrivs 

hos Åman och Beckman.  

På nationell nivå låg det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården hos 

medicinalstyrelsen, vilka mottog halvmånadsrapporter från länens förste provinsialläkare.44  

Denna hade i uppgift att agera som förvaltare i frågor rörande hälso- och sjukvården i länet. 

På lokal nivå, vilket ju denna uppsats avser, var stadsfullmäktige den högsta politiska 

institutionen. Dess finanser sköttes av drätselkammaren, vilket i praktiken blev det högsta 

lokalpolitiska organet, eftersom alla ekonomiska frågor passerade genom drätselkammaren 

innan de hamnade på stadsfullmäktiges bord. Hälsovårdsnämnden agerade som 

medicinalstyrelsens förlängda arm på stadsnivå och hade därmed i uppgift att undersöka och 

upprätta stadens hälsa. Utöver tidigare nämnda förste provinsialläkare fanns även förste 

stadsläkare som var huvudansvarig för sjukvården i staden.45  

Epidemiberedskapen i landet var på det hela laget otillräcklig och planerat för andra typer av 

epidemier än spanska sjukan. Epidemistadgan som reglerade vilka åtgärder som skulle vidtas 

vid epidemiutbrott i landet hade fastslagits 1875 baserad på erfarenhet av koleran och var inte 

anpassad efter den massepidemi som spanska sjukan utgjorde.  Föreskrifterna var att 

hälsovårdsnämnden vid epidemiutbrott vid behov skulle utvidga epidemisjukvården, men 

resurserna var inte tillräckligt omfattande för en epidemi som spanska sjukan – 

epidemisjukhusen var för få, antalet sjuksköterskor och läkare var otillräckliga och dessutom 

ofta i åldern 20-40 år och angreps därför själva av spanska sjukan. Dessutom var de flesta 

                                                           
42 Åman (1990), tab. 13.  
43 Ibid, sid. 140-158. 
44 Ibid, sid. 47. 
45 Beckman (2008), sid. 13. 
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statligt anställda läkare och sköterskor centralt stationerade vid sjukstugor och lasarett långt 

ifrån de sjuka – begreppet ”distriktsköterska” var ännu inte fast definierat.46  

När det gäller de lokala och nationella myndigheternas faktiska hantering har två texter 

använts för att få en bild: Dels Margareta Åmans avhandling om spanska sjukan i Sverige för 

den nationella hanteringen och vissa lokala exempel samt Daniel Beckmans C-uppsats om 

lokal krishantering tre olika svenska städer (Uppsala, Örebro och Gävle) för åtgärder i dessa 

orter, i synnerhet Gävle och Gävleborg. I följande stycken behandlas lokala och nationella 

myndigheters agerande kronologiskt.  

I maj månad 1918 hade nyheten om farsoten i Spanien nått Sverige och i juni kom det till 

medicinalstyrelsens kännedom att det rörde sig om en influensa. Det dröjde dock som tidigare 

nämnts till början av juli innan sjukdomen nådde Sverige och efter förfrågan från 

medicinalstyrelsen började tjänsteläkarna skicka in stora mängder rapporter om influensafall. 

Medicinalstyrelsen avvaktade dock med faktiska åtgärder för att hejda epidemin.47 Det gjorde 

dock inte den militära sjukvården. De värnpliktiga var den hårdast drabbade gruppen i Sverige 

och redan i slutet av månaden utfärdades särskilda hygieniska föreskrifter till försvaret.48  

När spanska sjukans andra, mer dödliga våg anlände i augusti 1918 började mer handfasta 

åtgärder tillgripas i landet, både nationellt och lokalt, undantaget medicinalstyrelsen som trots 

inrådan från svenska läkaresällskapet49 fortfarande höll sig avvaktande. Föreskrifterna inom 

försvaret blev betydligt hårdare, med påbud om exempelvis isolering av sjuka, skärpt 

renhållning och befrielse från arbetet under konvalescensen.50 Något viktigt när det gäller 

myndigheternas agerande (eller brist på agerande) för att hindra smittspridningen inom 

försvaret, eftersom det föranledde mycket kritik i pressen, var frågan om huruvida man för att 

förhindra epidemins spridning inom försvaret skulle skjuta upp inryckningen för repövningar 

planerade den 10 september. Efter inrådan från generaltfältläkare Bauer, krigsminister Nilson 

samt medicinalstyrelsen beslutade regeringen den 28 augusti att inte ge generellt uppskov, 

utan istället ge förbandscheferna rätt att efter eget huvud bevilja ledighet där de bedömde 

smittorisken som hög.51 Detta visade sig senare vara ett stort misstag, eftersom epidemin 

                                                           
46 Åman (1990), sid. 47-58. 
47 Ibid, sid. 48. 
48 Ibid, sid. 85. 
49 Ibid, sid. 159-160 
50 Ibid, sid. 85-86. 
51 Ibid, sid. 160-162. 
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blossade upp katastrofalt inom försvaret så snart de värnpliktiga ryckte in.52 Under augusti 

inleddes även de lokala åtgärderna. I Östersund, en ovanligt hårt drabbad stad, beslutade 

hälsovårdsnämnden att förbjuda alla sammankomster i slutna lokaler och att skjuta upp 

skolornas terminsstart. Även i Stockholm diskuterades terminstarterna och beslutet blev att 

skjuta upp höstterminens start i folkskolorna.53 

Först i september började åtgärderna tillta på allvar. Inom försvaret hade epidemin blossat upp 

vid inryckningen och efter en het tidningsdebatt beslutade regeringen den 18 september att 

ställa in alla fälttjänstövningar och att ge arméfördelningscheferna rätt att bland de 

värnpliktiga involverade i övriga repövningar ge tjänstledighet åt alla som inte bedömdes vara 

oumbärliga vid regementet. Detta beslut blev dock hårt kritiserat, då det ansågs utsätta de 

värnpliktiga för godtycklighet.54 Under september började också den tidigare nämnda bristen 

på sjukvårdspersonal märkas. Här var Röda Korsets kortutbildade ”hjälpsystrar” viktiga. 

Medicinalstyrelsens första faktiska agerande gällde också sjukvårdspersonal – genom höjning 

av arvode lyckades man få medicinekandidater att avbryta sin praktik och istället arbeta i hårt 

drabbade områden. Dessa läkare och även sjuksköterskor tilläts dessutom behålla sitt arvode i 

händelse av att de själva smittades.55 Annars var lokala initiativ viktiga, även från privata 

aktörer. Särskilt många av dessa initiativ togs i Östersund. Redan 1 september lyckades man 

mycket snabbt upprätta ett provisoriskt sjukhus56 och Östersundsposten upprättade en 

hjälpbyrå vars arbete var oerhört viktigt.57 Även i Örebro startade de första lokala åtgärderna i 

september – den 26:e september beslutade hälsovårdsnämnden att förbjuda dansställen, stänga 

skolgrupper med många sjuka samt att se till att råd och hänvisningar till allmänheten 

hamnade i pressen.58 I Gävle förekom inte ännu några lokala åtgärder.  

Som tidigare nämnts kulminerade epidemin på de flesta håll i oktober. Medicinalstyrelsen 

skickade den 5 oktober ut ett cirkulär där samtliga läkare i riket uppmanades att lämna in 

uppgifter om spanska sjukan.59 I övrigt gällde nationella myndigheters agerande framför allt 

de värnpliktiga. Den 1 november skulle rekrytskolan (de värnpliktigas mest grundläggande 

utbildning) inledas. Överläkaren Arnold Josefson och riksdagsmannen Bernhard Eriksson (se 

delen om den offentliga debatten) var två personer som ansåg att rekrytskolan borde inställas 
                                                           
52 Åman (1990), sid. 86, 162. 
53 Ibid, sid. 49. 
54 Ibid, sid. 162-163. 
55 Ibid, sid. 54-55. 
56 Ibid, sid. 163. 
57 Ibid, sid. 137-138. 
58 Beckman (2008), sid. 41. 
59 Åman (1990), sid. 112. 
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för att förhindra smittspridning, trots att det stred mot värnpliktslagen. Den 11 oktober 

beslutade regeringen att skjuta upp rekrytskolan en månad och sammankallade en urtima 

riksdag den 30 oktober för att komplettera värnpliktslagen.60 När det gällde det civila 

samhället var de centrala myndigheterna dock passiva. Lokala och privata initiativ var 

däremot omfattande. I Örebro skärptes direktiven om folksamlingarna exempelvis 

ytterligare.61 Såväl Göteborg som Malmö stängde skolorna och Malmö och Karlstad förbjöd 

en rad olika aktiviteter som involverade folksamlingar. I Göteborg lades restriktioner på 

passagerarantalet i spårvagnarna och i Stockholm beslutades att rengöra vagnarna mellan 

turerna. Göteborg var i allmänhet, tillsammans med Östersund, en stad som utmärkte sig som 

handlingskraftig i kampen mot epidemin.62 I Uppsala såg hälsovårdsnämnden över 

möjligheterna att utöka akademiska sjukhusets sängplatser.63 Även de privata initiativen i 

landet var många. I Stockholm startade insamlingar och hjälpbyråer, framförallt på initiativ av 

sjuksköterskeföreningen. Även i Malmö och Lund startade liknande privata initiativ.64  

Även i Gävle startades de lokala och privata initiativen under oktober månad. 

Hälsovårdsnämnden höll sitt första möte den 8 oktober. Här redogjorde stadsläkaren för 

situationen i staden och kom med förslag på åtgärder, men nämnden tog inga beslut. Inte 

heller under mötet den 22 oktober. Här beslutades att inte stänga skolorna, men man beslutade 

att vänta med några övriga åtgärder tills att Gästriklands läkarförening hållit ett möte den 25 

oktober. Den 29 oktober höll hälsovårdsnämnden sålunda ytterligare ett möte, där man 

beslutade att utifrån läkarföreningens rekommendationer inte förbjuda offentliga 

sammankomster, utöver dans och lek, men att städa och vädra alla folksamlingslokaler mellan 

sammankomsterna. Det bör påpekas att representanter för biografer och teatrar skickat in 

bilagor till mötet65 där de argumenterade för att deras verksamheter skulle få fortsätta 

bedrivas, vilket kan ha påverkat beslutet. Även ett privat initiativ i staden är värt att nämna – 

den kvinnliga beredskapskåren, med uppgift att samla in pengar till influensadrabbade 

familjer och att värva kvinnor att hjälpa till med hushållsarbete i familjen där modern 

insjuknat, grundades runt den 28 oktober.66  

                                                           
60 Åman (1990), sid. 164-165 
61 Beckman (2008), sid. 42 
62 Åman (1990), sid. 49.  
63 Beckman (2008), sid.30. 
64 Åman (1990), sid. 51-52.  
65 Bilagan från Svenska Film- och Biografmannasällskapet, en av representanterna, var för övrigt inte unik, utan 
en del av en rundskrivelse till ett stort antal lokala myndigheter. Se Åman (1990), sid. 167 
66 Beckman (2008), sid. 14-17 
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I november är de lokala åtgärderna mest intressanta. I Norrköping startades av Kvinnornas 

uppbåd en hjälpbyrå och insamling. I nära samarbete med fattigvården understöddes 

hundratals hem under november och december månad.67 I Uppsala hade hälsovårdsnämnden 

möten den 6 och den 14 november. Under det första mötet beslöts att stänga ner svårt smittade 

skolklasser, men låta skolorna vara öppna, att förbjuda offentlig dans och att ge skjutsbidrag 

till stadens läkare under de många utryckningarna. Under det andra mötet beslutades att 

nämndens ordförande skulle författa ett informationsblad om spanska sjukan till allmänheten, 

bladet blev dock inte klart förrän i december. I övrigt gällde mötet mest information om 

sjukvårdsläget. 60 extra sängplatser hade ordnats för spanska sjukans offer och med hjälp av 

Röda korset skulle fler ordnas.68 I Örebro bad hälsovårdsnämnden stadens sjuksköterskor att 

värva frivilliga att hjälpa till inom sjukvården men i övrigt tog åtgärderna ett steg bakåt, då 

hälsovårdsnämnden efter påtryckningar lättade en aning på de restriktioner som tidigare 

införts.69 I Gävle, där epidemin nådde sin kulmen i november, utfördes å andra sidan två 

åtgärder, där den ena var relativt imponerande. Den 14 november tillsköt stadsfullmäktige 

5 000 kronor till hälsovårdsnämnden för epidemibekämpning. Detta var dock inte ett resultat 

av spanska sjukan, utan berodde på att hälsovårdsnämnden tidigare fått pengar för 

epidemibekämpning som nu hade tagit slut och därför begärde nya. Desto mer imponerande 

är att stadsfullmäktige sköt till med 10 000 kronor till de drabbade familjerna (som jämförelse 

hade Stockholm tillskjutit endast 30 000 kronor för samma ändamål).70  

I december hade spanska sjukan som tidigare nämnts avtagit i större delar av landet. Trots 

detta var det först nu som man i Karlshamn beslutade att förbjuda teater och bio. Dessutom 

inskränktes religiösa sammankomster. Detta var dock ett resultat av den allmänna opinionen, 

vilket kanske var orsaken till att det hände så sent.71 I Örebro, Malmö och Göteborg å andra 

sidan, lättade på biografernas restriktioner och lät de återgå till sitt vanliga schema och man 

tillät åter stora sammankomster.72 I januari 1919 beslutade Gävles hälsovårdsnämnd, efter en 

närmare två månader lång byråkratisk process, att skänka ett bidrag på 500 kronor till Den 

kvinnliga beredskapskåren, ett belopp som var högre än vad kåren faktiskt begärt. I övrigt kan 

                                                           
67 Åman (1990), sid. 52-53 
68 Beckman (2008), sid. 31 
69 Ibid, sid. 42 
70 Ibid, sid. 18-19 
71 Åman (1990), sid. 50 
72 Beckman (1990), sid. 43 
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nämnas att vädringstvånget av offentliga lokaler, samt förbudet mot dans och lek upphörde i 

staden under årets första månader.73 

Under april månad kom som tidigare nämnts spanska sjukan tillbaka. Tyvärr nämner inte 

Åman något om vad som hände bland lokala och nationella myndigheter, men Beckman 

behandlar även denna tid. I Uppsala och Örebro gällde det framförallt för myndigheterna att 

utöka sjukvården. I Uppsala återupptogs skjutsbidraget, universitetets studentkår uppläts som 

vårdlokal och sökte extra sjuksköterskor. I Örebro beslutade man att utöka sängplatser och att 

låta en sjuksköterska hålla i studiecirklar om influensavård. Gävle å sin sida återinförde regeln 

om luftning av lokaler.74  

 

1.8 Den offentliga debatten kring myndigheternas 

agerande 

Debatten som beskrivs i följande stycken inkluderar inte debatter drivna av specifika tidningar 

utan endast uttalanden av framstående aktörer vid tiden för spanska sjukan, oavsett var dessa 

uttalanden förekom. I de fall uttalandena förekom i pressen anges heller inte namnet på 

tidningen. Pressens roll i den offentliga debatten beskrivs istället under forskningsläget.  

En viktig aktör i debatten om spanska sjukan i Sverige var den tidigare nämnda överläkaren 

Arnold Josefson. Han kom med åtskilliga förslag på åtgärder som kunde tillgripas i kampen 

mot epidemin och kritiserade ofta myndigheternas och sin egen yrkeskårs brist på agerande. 

Även den socialdemokratiske riksdagsmannen Bernhard Erikson är värd att nämna då han kan 

ha haft en inverkan på sammankallandet av urtima riksdagen. Dessa två personer får anses 

representera den mest framträdande kritiken mot de centrala myndigheterna. Bland de som 

representerade andra sidan och försvarade myndigheterna finns det fyra personer att nämna. 

De viktigaste aktörerna när det gällde de militära besluten var generaltfältläkare Fritz Bauer 

som tillsammans med krigsminister Erik Nilson och chefen för generalstaben Knut Bildt till 

stor del kan anses burit ansvaret för regeringsbeslutet den 28 augusti att inte ge allmänt 

                                                           
73 Beckman (2008), sid. 19 
74 Ibid, sid. 20, 32, 43. 
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uppskov för de militära repövningarna. Medicinalstyrelsen representerades i den offentliga 

debatten av dess chef Bertil Buhre.75  

Josefson var tidigt ute med sin kritik mot myndigheterna. Den 6 augusti sammanträdde 

Svenska Läkaresällskapet för att diskutera influensaepidemin. Redan samma kväll höll 

Josefson ett föredrag om vilka åtgärder som kunde tillgripas och kritiserade redan nu 

Medicinalstyrelsen. Det var dessa förslag på åtgärder som tidigare nämnts som inrådan från 

svenska läkaresällskapet. Efter en diskussion beslutade nämligen en kommitté i sällskapet att 

vidarebefordra Josefsons råd till såväl medicinalstyrelsen som till arméförvaltningens 

sjukvårdsstyrelse och Stockholms hälsovårdsnämnd. Endast medicinalstyrelsen gav skriftligt 

svar. Svaret kom den 12 augusti där råden bedömdes som antingen onödiga eller spridda till 

allmänheten via pressen. Undantaget var att styrelsen rekommenderade Kungliga 

läroverksstyrelsen och folkskoleöverstyrelsen att överväga att börja terminen något senare. 

Den 4 september angav Erik Nilson regeringens skäl för beslutet den 28 augusti att inte ge 

uppskov för repövningarna. Motiveringarna var till största delen strikt militäriska, t ex att 

förberedelserna för rekrytskolan inte skulle hinnas med. Han hävdade även att inte hela landet 

berördes av epidemin vilket gjorde generellt uppskov onödigt, något som senare visat sig 

felaktigt.  

Den 16 september inledde överläkare Josefson en intensiv debatt, där han föreslog att en 

särskild influensakommission behövde inrättas för att ge hanterandet av epidemin en 

målmedveten ledning. Kommissionen skulle bevaka och bekämpa epidemins förlopp, samt 

undersöka de hygieniska förhållandena i de svårast smittade delarna av landet och låta 

drabbade landsdelar möjlighet att efter behov begära extra läkare och sjuksköterskor. Josefson 

ansåg även att ”höstmanövrerna”, troligen syftande på repövningarna och rekrytskolan, 

kanske kunde skjutas upp till nästa år och uppmuntrade en undersökning om möjlighet. 

Josefson fick två svar, ett från Bertil Buhre och ett från Erik Nilson. Buhre hävdade, i en ton 

som för en sentida läsare ter sig en aning nedlåtande, att Josefsons förslag var ogenomtänkta. 

Nilson redogjorde i sitt svar för de militära myndigheternas åtgärder och påpekade att beslut 

angående repövningarna var på väg att fattas. Josefson bemötte snabbt Buhres svar med att 

peka ut vad han ansåg vara medicinalstyrelsens försummelser, men inget svar till Nilson 

redogörs för i Åmans avhandling.  

                                                           
75 Åman (1990), sid. 159-165.  
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Den 30 september publicerade Josefson en artikel där han beskrev vilka åtgärder som gjorts 

mot spanska sjukan och hur målet med dem varit att genom eliminerande av trängsel 

förhindrat sjukdomens spridning. Slutsatsen blev att man borde löpa linan fullt ut och inställa 

rekrytskolan, med en komplettering av värnpliktslagen om så behövdes. Även Bernhard 

Erikson publicerade den 3 oktober en ledare där han efter att kritiserat generalordern den 18 

september vädjade till regeringen att tills vidare uppskjuta rekrytskolan och om nödvändigt 

sammankalla riksdagen. Båda dessa debattörer fick som nämnts uttryck för sin vilja då en 

urtima riksdag faktiskt sammankallades, men det framgår inte i Åmans avhandling hur stor 

inverkan debattörerna hade. Troligen var den inte alltför stor, eftersom den stora frågan för 

riksdagen att avhandla var statstjänstemännens löner snarare än värnpliktslagen.76 

En debatt med betydligt större konsekvenser hölls efter 1920 års utbrott i Arjeplog efter att 

den vänstersocialistiska tidningen Norrskensflamman kraftigt kritiserat bristen på sjukvård i 

Norrlands ödemarker. Liberalen Gustaf Rosén höll efter att epidemin ebbat ut ett brandtal i 

riksdagen där han ställde krav på omedelbara åtgärder mot sjukvårdsbristen. Han fick gehör i 

riksdagen och under efterföljande år inrättades distriktssjukstugor i alla trakter med stort 

avstånd till vårdinrättningar. Även sjuktransporterna förbättrades avsevärt.77  

 

1.9 Tidigare forskning  

Huvudkällan till tidigare forskning när det gäller spanska sjukan i Sverige är i denna uppsats 

som tidigare nämnts Margareta Åmans avhandling. Så även när det gäller pressbevakningen 

av myndigheternas agerande. Även om det finns andra verk som behandlar pressbevakningen 

av spanska sjukan78 finns det ingen annan än Åman som behandlar centrum-periferi-

perspektivet i någon större utsträckning.  

Åmans avhandling behandlar pressdebatten och pressbevakningen i tre geografiska områden: 

Västerås, Östersund och Stockholm. Två redogörelser av Åmans fynd kommer göras i 

följande stycken: Först vilka tendenser som fanns på de respektive orterna utifrån centrum-

periferi-perspektiv, oberoende av tidningarnas politiska färg. Här utgörs periferin av 
                                                           
76 Åman (1990), sid. 159-196 
77 Elisabeth Engberg, “Det är samhällssystemets fel - Norrskensflamman och utbrottet av Spanska sjukan i 
Arjeplog 1920”, i Anders Brändström, Svante Norrhem (red), Människan arbetet och historien. - En vänbok till 
Tom Ericsson (Umeå universitet 2012), sid.18-23. 
78 Ett bra exempel här är Wilhelm Ehrnrooths avhandling Spanska sjukan i Helsinge socken  och i 
tidningspressen – Två olika perspektiv på influensaepidemin i Finland (2008, Helsingfors universitet). 
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Östersund medan Stockholm och i viss mån Västerås utgör centrum. Därefter redogörs 

tendenser avhängiga av tidningarnas politiska färg. Det är först här som tidningarnas färg 

kommer att omnämnas.   

Även om det inte finns direkt uttalat i Åmans avhandling kan Västerås i viss mån användas 

för att testa huruvida ett centrum-periferi-perspektiv kan förklara de norrländska tidningarnas 

kritik mot de centrala myndigheterna. Eftersom Östersund var en så hårt drabbad stad79 är det 

nämligen lätt att bortförklara centrum-periferi-perspektivet och istället luta sig mot att den 

norrländska kritiken mot de centrala myndigheterna orsakades av att området var så hårt 

drabbat. Om så vore fallet skulle en motsvarande kritik mot de centrala myndigheterna funnits 

i Västerås, då även denna stad var ovanligt hårt drabbad. Särskilt hårt drabbade var de 

värnpliktiga vid Västmanlands regemente.80 

Västerås tidningar fokuserade gärna på förhållandena vid det lokala regementet. Tidningen 

rapporterade övervägande om dödstalen, hälsoförhållandena, insatser från sjukvårdspersonal 

och lokala militära myndigheter samt anhörigas reaktioner. Tonen i tidningarna var 

framförallt sorgsen och tröstande - tidningarna beskrev de fruktansvärda förhållandena, men 

påpekade även de åtgärder som gjorts. Dessutom lade tidningen även till hoppfyllda 

kommentarer så snart det fanns tecken på tillfrisknande eller att sjukdomen var på väg att 

försvinna. Ytterst få kritiska kommentarer förekom, oavsett politisk färg.81 Detta kan bero på 

att de tidningar Åman undersökte i egenskap av att vara frisinnad, moderat respektive i linje 

med Bondeförbundet inte direkt tillhörde oppositionen av vänstersocialister och konservativa.  

I Östersund var tidningarnas formuleringar betydligt skarpare. Redan i augusti började de 

kritiska kommentarerna komma när Östersunds-Posten skickade en syrlig kommentar mot 

Röda Korset för dess brist på agerande. Därefter haglade kritiken mot såväl regeringen och 

medicinalstyrelsen som de militära sjukvårdsmyndigheterna. I synnerhet de 

vänsterorienterade tidningarna reagerade mot vad de upplevde som cynisk militarism från 

regeringens sida. Däremot var tidningarna positiva till de lokala åtgärderna. Tidningarna 

hjälptes till och med åt för att starta en hjälpbyrå i Östersunds-Postens lokaler.82 Här var 

centrum-periferi-perspektivet som Åman använder det tydligt, där man hade en positiv attityd 

                                                           
79 Se Åman (1990), sid. 127-140 
80 Ibid, sid. 77 & 85-109 
81 Ibid, sid. 184-186 
82 Ibid, sid. 179-184 
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till lokala myndigheter och organisationer, men en negativ till centrala myndigheter och 

organisationer.83 

Åmans redogörelse för Stockholmstidningarna är framförallt intressant eftersom det illustrerar 

hur tidningarnas ideologi och politiska färg påverkar deras hållning. Social-Demokraten hade 

en svår ställning eftersom den som socialdemokratisk tidning inte fick brista i lojalitet mot 

den vänsterorienterade regeringen och ändå påpeka missförhållanden, i synnerhet inom 

militären, något som tidningen lyckades med genom att kritisera militären och förhållandena 

vid regementena fram tills berörde personer fick tillfälle att uttala sig, varpå tidningen gav sitt 

gillande. De liberala tidningarna (SvD och DN) gav en viss kritik, men den var svag och 

återhållssam. Det bör dock påpekas att det var SvD som publicerade Josefsons kritik mot 

medicinalstyrelsen. Konservativa Nya Dagligt Allehanda gav sina kritiska synpunkter under 

september, men de var begränsade. Något intressant var dock en insändare från en ingenjör 

vid Bodens garnison som ansåg att högerorienterades tidningars tystnad gentemot de militära 

myndigheterna främjade antimilitaristiska krafter.84 Denna kritik kom från de mer 

vänsterorienterade tidningarna. I Stockholm var det Folkets Dagblad Politiken, Brand och 

Stormklockan. I Norrland fanns Norrskensflamman och Nya Norrland.85 

Under 1920 års sjukdomskatastrof i Arjeplog var Norrskensflamman som tidigare nämnts 

tongivande i debatten. Även här följdes mönstret av skarp kritik mot centrala myndigheter, 

men inte mot militarismen utan mot vad tidningen beskrev som ett nedprioriterande av 

befolkningen i Sveriges ödemarker.86 Denna kritik faller väl in under två tendenser som 

återfanns i Åmans avhandling: Periferins kritik mot centrala myndigheter, samt de 

vänsterorienterade tidningarnas tendens att använda epidemin som argument för sin agenda. 

Det är dessa tendenser som ligger till grund för denna uppsats.  

Utöver tidigare nämnda centrum-periferi-perspektiv drog Åman några andra relevanta 

slutsatser angående pressbevakningen och pressdebatten. Den kanske viktigaste var att andra 

viktiga händelser87 drog fokus från spanska sjukan, vilket gav epidemin mindre utrymme än 

den kanske annars hade fått.88  

                                                           
83 Åman (1990), sid. 192-193 
84 Ibid, sid. 170-175. 
85 Ibid, sid. 175-184. 
86 Engberg (2012), sid. 9-23. 
87 T ex krigets slutskede, Getåolyckan, ett kolerahot och livsmedelsfrågan. 
88 Åman (1990), sid.194. 
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Dessutom innebar landets politiska situation att tidningarnas positioner låstes. Tidigare hade 

socialdemokrater och liberaler gärna kritiserat militärväsendet och de politiska institutionerna. 

I och med att de nu hade makten var det nu deras uppgift att ta dessa i försvar. Detta innebar 

att oppositionen bestod av den konservativa och av den vänstersocialistiska pressen. Den 

konservativa pressen hade dessutom av tradition alltid försvarat militärväsendet, vilket gjorde 

den ovillig att kritisera denna myndighet i synnerhet. Vad gäller den vänstersocialistiska och 

ungsocialistiska pressens kritik hade den inte som huvudfokus att kritisera myndigheternas 

agerande mot spanska sjukan. Epidemin blev snarare ett verktyg att attackera militarismen 

med.89 

En svår fråga för i synnerhet läkarkåren var huruvida de skulle råda myndigheterna att vidta 

förebyggande åtgärder eller inte. Det fanns en rädsla bland såväl läkare som andra i ansvarig 

känsla att sådana åtgärder skulle skapa "panik" bland allmänheten. Detta gällde även för 

pressen och enligt Åman går det att hitta några tecken på självcensur och motvilja att jaga upp 

tidningsläsarna.90  

Något som inte är särskilt viktigt för att se tidningarnas åsikter och positioner, men viktigt för 

att se deras perspektiv är följande: I epidemins början tenderade tidningar att beskriva enstaka 

fall, med korta personliga beskrivningar av den drabbade. Allteftersom epidemin utvecklades 

och antalet fall ökade tenderade dessa beskrivningar att försvinna och dödsfallen att reduceras 

till siffror.91  

 

1.10 Teori 

1.10.1 Centrum-periferi 

Centrum-periferi är beteckningen för en samling idétraditioner vars gemensamma nämnare är 

att de betonar samhällsförhållanden, ojämlikheter och samhällsutveckling över ett geografiskt 

område, snarare än bland olika befolkningsskikt. Tanken är att alla områden oavsett storlek 

                                                           
89 Åman (1990), sid. 194-195. 
90 Ibid, sid. 192-193. 
91 Ibid, sid. 45. 
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innehåller kulturella och ekonomiska knytpunkter, så kallade centrum, samt perifera områden, 

vilka är avlägsna från och styrda av de centrala knytpunkterna.92 

Ofta används begreppet för att beskriva internationella relationer. Historikern Immanuel 

Wallerstein ansåg exempelvis att det under tidigmodern tid förekom ett utsugningsförhållande 

mellan Västeuropa som centrum och exempelvis Östeuropa och Nordamerika som periferi. 

Periferin hade här rollen att sända råvaror till centrum, varpå industrier i centrum antingen 

konsumerade råvarorna eller genom industriell produktion omvandlade råvarorna till nya 

produkter.93 Detta var, enligt centrum-periferiteorin, något som fortsatte under 1800-talets 

kolonialism och har av vissa historiker ansetts varit en förutsättning för Västeuropas 

modernisering.94 

Begreppet har dock också använts för att analysera svårigheter i byggandet av en nationalstat 

när det kommer till att integrera olika geografiska delar av nation med varandra. I denna 

användning av centrum/periferibegreppet är Richard Hartshorne och Stein Rokkan viktiga 

namn. Hartshorne använde begreppet ”interna koloniala territorier”, vilket tydligt beskriver 

hur centrum-periferibegreppet använt om koloniala utsugningsförhållanden kan appliceras på 

förhållanden mellan olika områden inom en stat, där perifera delar av en stat kan betraktas 

som kolonier till centrum. Områden nära nationsgränsen tenderar att vara mindre integrerade 

och mer utsatta, alltså en periferi. Denna utsatthet ger en påtaglig känsla av utanförskap.95 

Detta sätt att använda begreppet är mer i linje med hur Åman använder det och därför också 

hur begreppet används i denna uppsats. Det är dock Stein Rokkans sätt att använda begreppet 

som den teoretiska ramen för denna uppsats byggs kring, vilken beskrivs nedan.  

 

 

1.10.2 Centrum/periferi och nationsbyggande 

Centrum/periferibegreppet används i denna uppsats för att beskriva konflikter mellan olika 

grupper, något som, i de fall det förkommer blir synligt när man studerar agerande hos olika 

                                                           
92 centrum–periferi-teorier. http://www.ne.se/centrum-periferi-teorier, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-10-
10. 
93 Göran Rystad, Europa i världen ca 1500-1700 – expansion och integration 
 (Stockholm: Liber AB 2004), sid. 13.  
94 Klas-Göran Karlsson, Europa och världen under 1900-talet (Stockholm: Liber AB 2003), sid. 15    
95 ”centrum-periferi-teorier”, Nationalencyklopedin.  
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aktörer, däribland dagstidningar. Utöver den kortfattade beskrivningen som tidigare givits har 

begreppet för denna uppsats syfte härletts från teoretiska modeller av Stein Rokkan. 

Rokkan använde begreppet för att beskriva nationsbyggnad och integreringen av olika 

grupper inom en stat. Han menade att mobilisering av olika grupper för delaktighet i 

samhället skedde i fyra steg: Först genom (1) formell inkorporering, det vill säga genom att 

ge gruppen ifråga rösträtt, sedan genom (2) mobilisering, att grupperna röstar, (3) aktivering, 

att få medborgarna att direkt delta i det offentliga samtalet och slutligen (4) politisering, att få 

in den nationella politiken och de nationella partierna i lokala angelägenheter. Detta gäller alla 

grupper i samhället, men det viktiga här är grupperna i centrum respektive periferin. Rokkan 

fann nämligen i jämförande studier av flera nationers historia att mobiliseringsprocessen sker 

lättare bland grupper i urbana delar av ett land än på exempelvis landsbygden.96    

I Norge, som Rokkan primärt studerat, leder det faktum att dessa rättigheter och skyldigheter 

successivt ges till fler grupper, till konflikter mellan olika grupper. Till att börjar med står 

konflikterna mellan territoriella och kulturella grupper – vilket under nationsbyggandet i 

första hand gäller perifera grupper gentemot centrum. Först med industrialiseringen dyker 

konflikter som skär mellan olika territorier upp, exempelvis konflikter mellan arbetare och 

arbetsgivare. 97Detta ger följande figur (fig.1):  

 

Centrum-perfierin är i denna modell den lodräta linjen medan konflikter som är ett resultat av 

industrialiseringen löper vågrätt. Varje konflikt i ett industrialiserat samhälle kan placeras 

någonstans i modellen. Exempelvis kan konflikter mellan arbetare och arbetsgivare typiskt ses 

som huvudsakligen en intressekonflikt, med ett visst mått av lokalregional konflikt.98  

 

 

                                                           
96 Erik Allardt & Henry Valen, “Stein Rokkan: An intellectual profile”, i Per Torsvik, Stein Rokkan & Jörgen 
Westerstål (red), Mobilization center-periphery structures and nation-building: a volume in commemoration of 
Stein Rokkan (Bergens universitet 1981), sid. 23-25. 
97 Ibid, sid. 24-26 
98 Allardt, E & Valen, H (1981), sid. 26-27. 
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1.10.3 Pressens agendor 
Användningen av centrum/periferiteorin i denna uppsats tar avstamp i Åmans observation att 

inställningen hos tidningarna gick att sätta in i detta perspektiv. Det är dock viktigt att 

poängtera att denna uppsats och Åmans avhandling använder begreppen på två olikartade sätt. 

Denna skillnad rör teorins förhållande till det empiriska materialet.  

 

Två distinktioner i förhållandet mellan empiri och teori existerar - induktion och deduktion. I 

ett induktivt arbetssätt samlas data in och där generella mönster hittas drar slutsatser och 

konstrueras generaliseringar. Ordningen går "från empiri till teori." Ett deduktivt arbetssätt 

går "från teori till empiri" - en teori testas med empiriska data för att se huruvida den håller.99 

Margareta Åmans slutsats bör betraktas som ett resultat av en induktiv metod eftersom den 

byggde på ett teoretiskt ramverk som applicerades på materialet efter att analysen var gjord. 

Användandet av centrum/periferibegreppet i denna uppsats är deduktivt, utifrån Åmans 

                                                           
99Johannesen & Tufte (2003), sid. 35. 
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induktiva slutsats och fördjupningen i Stein Rokkans modell går det att rita upp en ny modell. 

Denna modell syns i figur 2.  

 

 

Precis som Stein Rokkans modell består den av fyra axlar - med centrum/periferi vertikalt och 

ideologi/intressen horisontellt. Innehållet i rutorna har dock specificerats för denna uppsats 

syfte - tidningarnas rapportering om spanska sjukan under hösten 1918 och precis som i 

Rokkans modell kan varje "konflikt", mer precist tidningens inställning i olika frågor, befinna 

sig på olika ställen i modellen. Under analysen av det insamlade materialet kan varje artikel 

placeras någonstans i modellen och därefter ge en helhetsbild av vilka tendenser som driver 

tidningen. 

Läsarnas och tidningens politiska allianser illustrerar en artikels tendens att vinkla en 

händelse till fördel för nationella ideologiska bundsförvanter, oavsett tidningens ideologiska 

ståndpunkt i frågan. Exempelvis en socialdemokratisk tidnings tendens att försvara 

regeringens handlingar. Tidningens politiska ideologi är självfallet något som kan färga såväl 

rapportering som kommentarer. Mer vänsterorienterade tidningar kan exempelvis tendera att 
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vara mer kritisk mot militaristiska intressen och ojämlikhet, medan konservativa kan tänkas ta 

militära myndigheter i försvar. På grund av det särskilda politiska läget i Sverige 1918100 

hamnade dessa intressen på motsatt sida.  

Det lokala respektive det centrala perspektivet beskriver artikelns geografiska perspektiv. 

Dessa kan delas upp i tre grupper: Bevakning av sjukdomens förlopp, myndigheternas 

agerande, samt typer av lokalt förankrade händelser kopplade till spanska sjukan. 

 En artikel med ett starkt lokalt perspektiv bevakar eller kommenterar spanska sjukans förlopp 

i mer perifera områden, exempelvis på landsbygden. En artikel med ett centralt perspektiv 

rapporterar om spanska sjukans spridning i mer centrala orter, såsom residensstäder eller i 

Stockholm, samt den nationella spridningen. När det gäller myndigheternas agerande gäller 

det artikels ställning till myndigheten den bevakar eller kommentar, alltså huruvida artikeln 

har en positiv eller negativ hållning till sagda myndighet. Om Åmans observationer om 

perifera tidningar gäller över hela landet bör perifera tidningar ha en mer negativ inställning 

till centrala myndigheter och en positiv inställning till lokala myndigheter. Slutligen gäller det 

spanska sjukans konsekvenser och dödsoffer - en central artikel belyser konsekvenser och 

dödsoffer med ett nationellt eller centralt intresse och en artikel med en perifer vinkling 

belyser lokala konsekvenser och dödsfall. 

Utöver denna modell förekom vissa andra antaganden, vilka i vissa fall hade koppling till 

modellen. Den viktigaste av dessa är frågan om panik. Som framgick i redogörelsen för 

Åmans avhandling fanns en del tecken på självcensur hos såväl tidningar som andra aktörer 

för att förhindra panik hos allmänheten. Frågan är således ifall tidningarna rapporterade 

objektivt eller om de tonade ner epidemins konsekvenser för att undvika att sprida panik. En 

frågeställning utanför modellen är också vad för sorts nyheter som dominerade nyhetsflödet - 

var det statistik, avbildningar av lidande, avlidna personligheter, störningar i industri och 

samhällets institutioner eller något helt annat?  

 

 

 
                                                           
100 Sveriges sittande regering var socialdemokratisk och liberal, medan oppositionen var vänstersocialistisk 
respektive konservativ, vilket "låste" de politiska diskussionerna längs denna axel. Se Åman (1990, sid. 194-
196).  
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1.11Metod 

1.11.1 Idealtyper 

För att kunna testa de teoretiska utgångspunkterna i centrum-periferimodellen över 

tidningarnas agerande omvandlades de till ett analysverktyg. Detta krävde utformning av 

särskilda kriterier för exempelvis ett lokalt perspektiv. Utformningen av detta tog avstamp´ i 

idéanalys, men anpassades för att kunna användas för att också kunna analysera övriga 

bakomliggande faktorer till deras agerande.101 Omvandlandet av modellen till ett 

analysverktyg skedde genom konstruerandet av idealtyper. I nedanstående avsnitt ges dels en 

kortfattad förklaring av vad begreppet innebär, samt hur det användes specifikt i denna 

uppsats. 

Begreppet härstammar från Max Weber och används idag för att kategorisera bitar av text 

inom ramen för olika på förhand bestämda ideologier. Konstruktionen av idealtyperna sker 

genom att beskriva varje idealtyps ställning till olika abstrakta politiska och filosofiska 

koncept. I litteraturen används feodal respektive skeptisk konservatism som exempel. I 

konstruerandet av dessa idealtyper anges deras människosyn, världssyn, syn på samhälle, 

samt styrelsesätt. Varje uttalande från en konservativ politiker kan därefter klassificeras som 

feodal eller skeptisk.102 Idealtyperna fungerar med andra ord som ”[…] ett analytiskt 

instrument för att renodla vissa drag [och/eller] rekonstruera idésystem.”103 Det bör påpekas 

att idealtyperna är just renodlade rekonstruerade modeller av idésystem, inte faktiska 

avbildningar av verkligheten. 

De typer som konstruerades för denna uppsats skilde sig från dessa på tre sätt: För det första 

användes de inte för att analysera bitar av text utan för att analysera kvantitativa data. Detta 

eftersom uppsatsens frågeställning inte gäller i vilken ideologi en tidning kan klassificeras 

utan vilka faktorer som har starkast påverkan på tidningens agerande. Varje tidning kunde 

således klassas som tillhörande mer än en idealtyp. För det andra utformades inte idealtyperna 

utifrån deras inställning till abstrakta koncept, utan utifrån konkreta synsätt i specifika frågor 

                                                           
101 För att undersöka vinklingar med bas i tidningarnas politiska allianser övervägdes diskursanalys, men för att 
kunna använda samma analysverktyg för såväl ideologiska som praktiska intressen ansågs det lämpligare att 
anpassa ideologianalysen.  
102 I den avhandling varifrån boken hämtat sitt exempel konstruerades även andra konservativa idealtyper. 
103 Metoden beskrivs och exemplifieras i Göran Berström & Kristina Boréus, “Innehållsanalys”, i Göran 
Berström & Kristina Boréus, Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys (Lund: Studentlitteratur AB), sid. 150-155. 
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under en specifik tidsperiod. Slutligen var endast två typer104 konstruerade som politiska 

ideologier – såväl centralt/lokalt perspektiv som politiska allianser är inte politiska ideologier, 

men behandlades likväl som sådana i konstruerandet av idealtyper.  

 

1.11.1.1 Politisk ideologi 

Den politiska ideologin hos tidningen antas kunna ha en påverkan framför allt på inställningen 

till militarism - vilket under tiden för spanska sjukan äger relevans när det gäller de insatser 

för att förhindra sjukdomens spridning bland de värnpliktiga. Konkret innebär det att en 

artikel driven av socialdemokratisk ideologi förutsägs ha en negativ inställning till samtliga 

ageranden från centrala myndigheter när det gällde försvaret, fram till oktober när 

rekrytskolan beslutades ställas in. För konservativ ideolog gäller motsatsen. Det går även att 

vänta sig att en socialdemokratiskt driven tidning i högre grad än en konservativ bevakar 

lidande bland de värnpliktiga. 

Utöver de militära frågorna går det även att förvänta sig att en socialdemokratisk tidning 

skildrar spanska sjukans konsekvens för de lägre klasserna, såsom bristande sjukvård och 

trångboddhet, för att använda detta som ett argument för sociala reformer.105     

 

1.11.1.2 Politiska allianser 

Som tidigare nämnts innebar det säregna politiska läget i Sverige 1918 att politisk ideologi 

och de politiska allianserna ofta stod i ett motsatsförhållande. Socialdemokraterna hade år 

1918 tillsammans med liberalerna regeringsmakt och var därmed ansvariga för de politiska 

handlingar som ofta satte militära intressen före civila. Detta innebär att socialdemokratiska 

tidningar kan tänkas ha försvarat regeringen och andra centrala politiska organ mot kritik från 

såväl konservativt som vänstersocialistiskt håll, oavsett regeringens faktiska handlande. 

Undantaget kan tänkas vara ifall tidningen kan använda en specifik person med annan politisk 

tillhörighet som ansvarig för politiskt handlande, exempelvis om en konservativ ämbetsman 

utförde en handling som tidningen ogillade.   

                                                           
104 Politisk ideologi – se nedan.  
105 Detta gjordes av Östersundsposten (moderat liberal), men artikeln skrevs av en vänstersocialist (Åman 1990, 
sid. 180) och det är inte otänkbart att något liknande skulle finnas i en ideologiskt driven socialdemokratisk 
tidning. 
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1.11.1.3 Lokalt/centralt perspektiv 

Tidningens geografiska perspektiv antas påverka två saker: Dels tidningens inställning till 

myndigheter, dels tidningens prioritering i sin rapportering.  

Hos en tidning med ett mer centralt perspektiv styrs inställningen mot politiska aktörer av 

ideologi och allianser på det sätt som tidigare redogjorts för, där exempelvis en 

socialdemokratisk tidning kommer försvara regeringen, men angripa militarism eller en 

vänstersocialistisk tidning kommer att stå i polemik mot såväl regering som opposition. Hos 

en tidning med lokalt perspektiv åsidosätts dessa drivkrafter och i stället ligger fokus på den 

lokala befolkningens intressen gentemot de centrala aktörerna oavsett vilka politiska krafter 

som ligger bakom aktörernas handlande. Vidare försvaras i regel de lokala aktörerna.  

Fokus hos tidningens rapportering kan också tänkas styras av detta geografiska perspektiv. Ett 

mer centralt perspektiv lägger fokus på nationella angelägenheter, som centrala myndigheter 

och aktörer samt nationell smittspridning. Ett lokalt perspektiv lägger fokus på mer 

omedelbara konkreta konsekvenser för den lokala befolkningen, samt på personliga 

upplevelser, livsöden, uppoffringar och dödsfall.  

 

1.11.2 Kategorisering och kodning av artiklar 

Nästa steg i utformandet av metodologin har varit att omvandla dessa dimensioner och 

perspektiv till ett kvantitativt analysverktyg för att kunna se var respektive tidning verkar 

tendera att lägga fokus, för att därefter kunna utröna orsakerna. Detta utformades som ett 

innehållsanalytiskt106 hierarkiskt kodschema för uttryck för idéer.107 Varje artikel gavs en kod 

uppbyggd av bokstäver, tecken och romerska siffror vilket angav artikelns kategori. Denna 

kodningsprocess beskrivs i kommande stycken. 

                                                           
106 Metoden beskrivs och exemplifieras i Göran Berström & Kristina Boréus, “Innehållsanalys”, i Göran 
Berström & Kristina Boréus, Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys (Lund: Studentlitteratur AB), sid. 54-69. Samtliga beskrivningar av metoden i kommande stycken 
är tagna från dess sidor.  
107 På samma sätt som med de ideologiska dimensionerna är denna metod, som den beskrivs i litteraturen, 
utformad för att mäta abstrakta ställningstaganden snarare än hållningar i konkreta frågor. Samma 
konkretiserande omformning av metoden har därför behövts göra.  
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Att schemat är hierarkiskt uppbyggt betyder att kategoriseringen av artiklar gjorts i olika 

nivåer. På den första nivån sållades artiklar som inte berör spanska sjukan bort ur analysen. På 

andra nivån delades kvarvarande artiklar in i tre kategorier som var och en gav en bokstav 

som gav det första tecknet i kodningen: De som behandlade myndigheter/organisationer och 

dess agerande (A), de som behandlade spanska sjukans konsekvenser (B) och de som gav 

information om sjukdomen och dess spridning (C). För artiklar som behandlade olika 

myndigheter lades till ett extra tecken om huruvida det gällde en central (AC) eller lokal (AL) 

myndighet.    

Kategorierna AC, AL och B innehöll en tredje nivå. För AC gällde det huruvida artikeln 

handlade om Medicinalstyrelsen (I), regeringen (II), arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse 

(III), Röda Korset (IV) eller övrig myndighet (Ö).108 Även för AL handlade det om vilken 

myndighet/organisation det gällde, ifall det gällde hälsovårdsnämnden (I), kvinnliga 

beredskapskåren, stads/kommunfullmäktige, drätselkammaren och andra myndigheter på 

ortsnivå (III), beslutsfattare vid Hälsinge regemente (IV), landstinget (V), samt övriga lokala 

myndigheter (Ö). Kategorin B kategoriserades i olika former av konsekvenser av spanska 

sjukan. Dessa var störande effekt på en institution109 på grund av t ex insjuknande eller 

dödsfall110 (I), beskrivningar av personer som insjuknad eller dött (II),111 beskrivningar av 

nationellt kända personer som dött eller insjuknat (III), grafiska beskrivningar av icke 

namngivna personers lidande under sjukdomen (IV), samt ”offrande i kampen” (V), det vill 

säga beskrivningar av överarbete, sjukdom eller död bland vårdpersonal, volontärer och andra 

som försökte bekämpa sjukdomen.  

Den fjärde nivån saknades hos B, här bedömdes det räcka med en kategorisering av vad 

artikeln handlade om. För AC, AL samt C fanns det en sista nivå som beskrev tonen i artikeln. 

Detta markerades med +, - eller n. För AC och AL angav ett + en positiv hållning till nämnda 

myndighet/organisation, - en negativ och n en neutral hållning. För C innebar + en artikel som 

på något sätt bedömdes antyda att läget var på väg att bli sämre (kallades också alarmerande), 

- att läget kommer att bli bättre (lugnande) och ett n att ingen framtida förändring av läget 

antyddes (neutral).  

                                                           
108 ”Övrig myndighet innebar i regel riksdagen.  
109 Här gällde allt från myndigheter till uppsättande av teaterpjäser. Det bör påpekas att detta endast gäller 
sjukdomens direkta effekt 
110 Restriktioner från myndigheter såsom mötesförbud räknades inte.  
111 Utöver nationellt kända personer.  
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För att exemplifiera: ”ACIIIn” innebär en artikel som behandlar en central myndighet (AC), 

nämligen arméförvaltningens sjukdomsstyrelse (III) och uppvisar en neutral hållning (n). ”C-” 

innebär en artikel som behandlar sjukdomen och dess spridning (C) och är lugnande (-).  

 

1.11.3 Kvalitativ analys 

Att på ovanstående beskrivna sätt kvantitativt undersöka tidningarnas tendenser men endast 

en begränsad uppfattning om orsaken till dessa tendenser. Därför valdes vissa artiklar ut för 

mer grundlig, kvalitativ analys. Artiklar valdes ut som uppfyllde följande kriterier:  

• Artikeln var svårkategoriserad och krävde noggrannare undersökning.  

• Artikeln var effektiv för att illustrera en tidnings linje. 

• Artikeln var effektiv för att illustrera undantag från en tidnings linje. 

• Artikeln inledde en ny linje för tidningen. 

• Artikeln gav viktiga ledtrådar till vilka drivkrafter som låg bakom övriga tendenser 

hos tidningen. 

 

1.11.4 Källmaterial och källkritik 

Två tidningar användes i denna uppsats: Norrlandsposten och Arbetarbladet. Fakta om dessa 

tidningar var svåra att hitta - men det som gick att hitta redovisas och granskas i följande 

stycken. 

Den enda fakta som kom från någorlunda legitima källor var en artikel i tidningen Gefle 

Dagblad och ett kort omnämnande i boken ”Den svenska pressens historia". Norrlandsposten 

grundades 1837 och var en tidning med visionen att sprida liberalismens idéer i Norrland112, 

även om den till att börja med beskrevs som frisinnad.113 Det totala antalet artiklar från 

Norrlandsposten som användes i denna uppsats var 437. 

                                                           
112 Gefle Dagblad 6/2 2008. 
113 Gunilla Lundström, En värld i rubriker och bilder (1897-1919), sid. 60. I: Gunilla Lundström, Per Rydén & 
Elisabeth Sandlund (red.), Den svenska pressens historia III: Det moderna Sveriges spegel (1897-1945), 
(Stockholm: Ekerlinds förlag, 1990), sid. 22-141. 
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Arbetarbladet tillhör i svensk presshistoria till en period av utbyggnad hos arbetarpressen. 

Före sekelskiftet fanns i stort sett inga socialdemokratiska tidningar utanför de största 

städerna. Arbetarbladet var en av de första av dessa lokala arbetartidningar och grundades 

1901, till en början under namnet Gävle Arbetareblad. Tidningen växte fort och var redan 

efter tre år Gävles största tidning.114 Det totala antalet artiklar från Norrlandsposten som 

användes i denna uppsats var 207. 

Inför källinsamlingen gjordes försök att hitta upplagenummer för tidningarna, men det gick 

inte att finna, utöver tidigare nämnda upplysning från "Den svenska pressens historia", att 

Arbetarbladet torde ha varit större än Norrlandsposten. 

När det gäller källkritik behöver man för det första ta hänsyn till ifall tidningarna skall 

betraktas som berättelser eller kvarlevor. I detta fall bör tidningarnas artiklar ses som 

kvarlevor - eftersom uppsatsens syfte är att undersöka tidningarnas urval av nyheter, deras 

vinkling och liknande snarare än att använda dem som källor till att få kunskap om de faktiska 

händelserna.115 På grund av detta blir de källkritiska principerna tidssamband, tiden som gått 

från händelsen till källans berättelse, oberoende, huruvida källan står för sig själv eller ej samt 

tendensfrihet, huruvida källans författare har ett intresse av att ge en falsk bild av verkligheten 

mindre relevanta för denna uppsats. Den enda källkritiska principen som återstår är därför 

äktheten.116 Ingen anledning att tvivla på att det verkligen är dessa tidningar som har 

undersökts har funnits. 

 

 

 

 

                                                           
114 Lundström (1990), sid. 55-60. 
115 Torsten Thurén, Källkritik (Stockholm: Liber AB, 2005), sid. 100-101. 
116 Thurén (2005), sid. 13. 
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2.0 Resultat 

I detta avsnitt kommer såväl kvantitativa som kvalitativa resultat att presenteras. För att göra 

avsnittet så lättbegripligt som möjligt kommer här en snabb redogörelse för de olika 

kategoriernas namn och betydelse.  

 

Bostaven A betecknar artiklar som omnämner myndigheter, AC för centrala och AL för 

lokala. Därefter följer en romersk siffra för att markera vilken myndighet det gäller och 

tecknet +, - eller n för att ange tidningen ställning (+: positiv/försvarande, -: negativ, n: 

neutral). Bokstaven B betecknar sjukdomens påverkan på samhället. BI betecknar en artikel 

som behandlar en av sjukdomen störande effekt på någon form av institution, BII en 

beskrivning av sjukdomens konsekvenser för en "vanlig" person, BIII en död känd person, 

BIV beskrivning av kollektivt lidande och BV någon som har offrat något i kampen mot 

sjukdomen. C betecknar slutligen rapportering om sjukdomen och dess spridning. C+ betyder 

att tidningen är alarmerande, C- att den är lugnande och Cn att den är objektiv och neutral. 

 

 

2.1 Rapportering och dödlighet  

Först och främst finns det en stor skillnad mellan Arbetarbladet och Norrlandsposten i det 

totala antalet artiklar. Medan Norrlandsposten publicerade 437 artiklar under den undersökta 

tidsperioden uppgick Arbetarbladets antal artiklar till 203. Norrlandsposten publicerade med 

andra ord mer än dubbelt så många artiklar.  
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Diagram 1: Andelen publicerade artiklar och dödlighet i Sverige och Gävle 

Vid en analys av andelen artiklar hos de båda tidningarna vid olika månader går det att 

urskilja några tydliga trender. För det första verkar dödligheten i Sverige varit mer 

betydelsefullt än dödligheten i Gävle (diagram 1). För det andra finns det två tydliga "toppar" 

i rapporteringen - antalet artiklar ökar när sjukdomen kommer till Sverige (månadsskiftet juni- 

r). Efter oktober månad sjunker intresset.  

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

AB andel

NP andel

Antal döda Sverige

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

AB andel

NP andel

Antal döda Gävle



36 
 

 

Diagram 2: Antalet totala artiklar per dag 1/7-31/7 1918. 

 

Utöver variation i dödlighet och spridning var även kolerautbrottet och Getåolyckan två 

händelser som kunde ha haft en hypotetisk påverkan på rapporteringen. I det totala antalet 

artiklar syns dock ingen tydlig negativ påverkan från varken kolerautbrottet (diagram 2, 

utbrottet skedde den 15:e) eller Getåolyckan (diagram 3, olyckan skedde den 1:a).  
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Diagram 3: Totala artiklar per dag 15/9-17/10.  

 

Dessa två händelser påverkade alltså inte rapporteringen. Det kan dock den övergripande 

situationen under hösten 1918 ha gjort - i stort sett samtliga nummer av båda tidningarna hade 

många stora artiklar som behandlade kriget och krigsslutet, livsmedelsransoneringen, Finlands 

situation, samt situationen i Ryssland. Att undersöka denna möjliga påverkan faller inte under 

denna uppsats syfte, men med tanke på spaltutrymmet som lämnades åt detta är det inte 

otänkbart att spanska sjukan skulle ha betraktats som en större nyhet under andra 

omständigheter. 
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2.2 Rapportering om sjukdomen och dess spridning 

 

2.2.1 Andel och dödlighet 

 
Diagram 4: Andel av C-artiklar och dödlighet i Sverige 

 

När det gäller specifikt artiklar som handlar om sjukdomen och dess spridning117 följer 

andelen sådana artiklar precis som andelen artiklar i allmänhet någorlunda väl dödligheten 

                                                           
117 Kategoriserat som "C" 
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med en stor topp under epidemins början (juli). Arbetarbladet skiljer sig dock från 

Norrlandsposten i att tidningen har betydligt skarpare toppar och dalar fram till den toppar, 

där motsatsen gäller för Norrlandsposten, som har svagare toppar och dalar de första 

månaderna för att sedan ha en relativt skarp sänkning. Arbetarbladet toppar även en månad 

innan antalet döda gör det. När man tittar på hur dominerande rapportering av sjukdomen och 

dess spridning är bland artiklarna utgjorde de runt hälften i båda tidningarna. Båda 

tidningarna börjar också den första tiden med att ha hög andel artiklar kategoriserade som C, 

men i juli tar de olika vägar. Medan Norrlandsposten har en långsam sänkning av antalet 

artiklar av denna kategori fram till november, har Arbetarbladet en snabb sänkning av andelen 

C mellan juli och augusti och ligger därefter konstant på mellan 40 och 50 procent. 

Sambandet mellan andelen C-artiklar och dödlighet är även svagt negativt (diagram 4). ' 

 

2.2.2 Laddade artiklar 

Mellan de båda tidningarna finns det en olikhet i andel av C-artiklar som var laddade.  Medan 

Norrlandsposten har en viss majoritet av neutrala artiklar - de laddade artiklarna uppgår till 48 

procent så har Arbetarbladet en majoritet av laddade artiklar - andelen uppgår till 60 procent. 

Det går alltså att observera en mer saklig ton i rapporteringen om sjukdomsspridningen hos 

Norrlandsposten. Däremot är fördelningen av alarmerande respektive lugnande artiklar 

ungefär lika - med alarmerande artiklar i majoritet.118     

Tittar man på andelen laddade artiklar under olika tidsperioder följer de dödstalen i Sverige 

väldigt väl, utöver en topp i juni, precis som antalet artiklar i allmänhet (diagram 5). När man 

däremot tittar på hur stor del av antalet C-artiklar som utgörs av alarmerande respektive 

lugnande ton uppstår något verkligt intressant.  Resultatet syns i diagram 6, 7 och 8.  

 

 

 

                                                           
118 Grovt räknat är andelen alarmerande artiklar dubbelt så många som lugnande.  
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Diagram 5: Fördelning av artiklar kodade C+ och C- per månad samt dödlighet i Sverige 

 
Som syns i diagrammet hålls, utöver en rejäl topp för Norrlandsposten i juni,119 andelen 

alarmerande artiklar på en någorlunda konstant nivå runt 30-40 procent, oavsett dödstalen, 

med andra ord finns ingen tendens för tidningarna att ge en bild av att läget är värre än det 

faktiskt är.  

 

Diagram 6: Andelen C-artiklar som kodats som C+ samt dödlighet i Sverige. 

                                                           
119 Vilket troligen berodde på att detta var den enda C-artikeln som publicerades i Norrlandsposten under juni 
månad.  
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Detta bekräftas vid en titt på andelen C-artiklar vilka kodats som lugnande, vilka följer 

dödsmönstret i Sverige och i synnerhet i Gävle, med en extra topp vid sjukdomens ankomst 

till Sverige i juni. Dessa två diagram visar sammantaget att även om antalet alarmerande 

artiklar är högre än antalet lugnande, har tidningarna även en tendens att skriva lugnande 

artiklar vid toppar i epidemins svåraste stadier.   

 

 
Diagram 7: Andelen C-artiklar som kodats som C- samt dödlighet i Sverige och Gävle.  
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När neutralt kodade artiklar läggs till går det att göra två observationer. För det första är 

variationen i förhållande till det förhållandevis ständigt dominerande antalet neutralt kodade 

artiklar relativt liten. För det andra syns det att rapporteringen, i synnerhet för Arbetarbladet 

verkar bli mer laddad allt eftersom sjukdomens påverkan på den lokala befolkningen ökar - i 

juli och november är avståndet mellan de olika kategorierna av artiklar som minst. Hos 

Arbetarbladet hamnar neutralt laddade artiklar i minoritet i november.  

 

 

Diagram 8: Andelen alarmerande, lugnande samt neutrala artiklar.  
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2.2.3 Kronologiskt förlopp 

När spanska sjukans existens blev känd var både Arbetarbladet och Norrlandsposten relativt 

knapphändiga i sin rapportering. Trots att Norrlandsposten tidigt rapporterat att sjukdomen 

resulterat i "många hundra dödsfall"120 och att Arbetarbladet skrivit att läkare "jämför med 

pestutbrottet 1889"121 publicerades bara en handfull artiklar.  

Under juli månad, när sjukdomen nådde såväl Sverige som Gävle ökade rapporteringen 

snabbt. I synnerhet Göteborg, Köpenhamn och Stockholm dominerade nyhetsrapporteringen. 

Gävle fick relativt lite utrymme och i samtliga artiklar om sjukdomens spridning i Gävle 

påpekades nästintill alltid sjukdomens lindriga karaktär.122 Överhuvudtaget går det att se en 

viss tendens att påtala sjukdomens ofarlighet i Sverige - Norrlandsposten gjorde det genom att 

lägga en lugnande fokus i flera av sina många artiklar och Arbetarbladet genom att påpeka det 

i artiklar som inte haft det som fokus. Exempelvis är det värt att nämna att Arbetarbladet när 

koleraskräcken blossade upp snabbt om spanska sjukan sade ”Vi har fått helt andra och 

mycket allvarligare saker att tänka på – och vara rädda för”123 och vid en publicering av 

hygienföreskrifter påpekas att de endast gäller "om spanska sjukan vore livsfarlig".124 

Detta fortsatte i viss mån under augusti, men några intressanta förändringar skedde också. I 

båda tidningarna ägnades en stor del av rapporteringen åt redogörelse för hur forskare 

diskuterade vad spanska sjukan egentligen var för sjukdom.125 I Arbetarbladet i stort sett 

övertog dessa artiklar de övriga C-klassificerade artiklarna. I Norrlandsposten publicerades 

också en del om sjukdomens utveckling i Gävle, samtliga artiklar med lugnande eller neutral 

laddning.126 I Norrlandsposten syntes även vad som komma skulle, när Hälsingland och 

Norrland alltmer började dominera rapporteringen.127 

Rapporteringen från Norrland, särskilt Bodenregementet och Östersund, fortsatte i september 

hos båda tidningarna.128 Några skillnader fanns emellertid. Norrlandsposten hade exempelvis 

                                                           
120 NP 4/6 1918. 
121 AB 10/6 1918. 
122 Se t ex NP 10/7 och 12/7 samt AB 15/7 1918.  
123 AB 18/7 1918. 
124 AB 20/7 1918.  
125 Se t ex AB 12/8 och NP 24/8 1918.  
126 NP 8/8, 9/8 och 30/8 1918. 
127 Se t ex NP 7/8 och 26/8 1918.  
128 Se t ex AB 11/9 och NP 14/9 1918.  
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mer fokus på de värnpliktiga än vad Arbetarbladet hade. Dessutom fortsatte Norrlandsposten 

ställa frågor om sjukdomens natur.129 

I oktober nådde sjukdomen sin kulmen, men vid månadens början verkade inte så. Båda 

tidningarna meddelade den fjärde oktober att sjukdomen tyckes vara på tillbakagång i såväl 

Gävle som vid Stockholmsregementena.130 Detta förändrades snabbt allt eftersom dagarna 

gick - redan den 8:e oktober kunde Norrlandsposten genom en utfrågning av stadsläkare von 

Post meddela att medan antalet sjukdomsfall visserligen sjönk verkade sjukdomen antagit en 

dödligare karaktär.131 Ungefär en vecka senare rapporterade Arbetarbladet att spanska sjukan 

blev "alltmer förfärlig" och rapporterade om höga dödstal från såväl Göteborg som 

Stockholm. Samma dag skrev tidningen också om nya dödsfall i Gävle.132 Oktober var också 

månaden då andra orter i länet än Gävle började ta plats i de båda tidningarna. Speciellt 

Ockelbo, Järbo och norra Hälsingland omtalades i tidningarna.133 

Utöver statistikrapporteringen fortsatte även den tidigare debatten om sjukdomens natur, när 

en redogörelse av en doktor Robbert publicerades i Arbetarbladet, återigen satte frågetecken 

för vad spanska sjukan egentligen var.134 Även råd om hygien och såväl råd som nyheter om 

diverse medikament samt andra behandlingar publicerades under månaden, i synnerhet i 

Norrlandsposten.135  

Novembers rapportering karaktäriseras av både glädjande och nedslående nyheter angående 

sjukdomen. Båda tidningarna rapporterade att epidemins kulmen tycktes ha nåtts och att 

sjudomen var på nedgång, i synnerhet i Stockholm.136 Detta gällde emellertid inte Gävleborg - 

där tycktes sjukdomen snarare vara värre än någonsin. Ungefär samtidigt som de glädjande 

rapporterna om nedgång i huvudstaden publicerades skrev Norrlandsposten "Spanska sjukan 

ännu ej på retur i Gävle"137 och att epidemin i Gävle var "fortfarande tilltagande".138 

Arbetarbladet stämde in - tidningen skrev att dödligheten fortfarande inte tycktes visa någon 

minskning.139 Även Gästriklands landsbygd tycktes fortfarande vara hårt drabbad, även om 

                                                           
129 I dessa sammanhang jämfördes sjukdomen ofta med pest, se NP 18/9, 20/9 samt 21/9 1918.  
130 NP 4/10, AB 4/10 1918. 
131 NP 8/10 1918.  
132 AB 14/0 1918.  
133 Se t ex AB 8/10, 14/10, 18/10, 29/10 1918, samt NP 5/10, 8/10, 16/10 1918.  
134 AB 3/10 1918.  
135 NP 10/10, 16/10, 17/10, 18/10, 31/10 1918, samt AB 17/10, 21/10 1918.   
136 NP 2/11, 5/11, 6/11, 8/11, 12/11, 20/11, 27/11 1918, samt AB 5/11, 7/11, 9/11, 20/11 1918.  
137 NP 4/11 1918.  
138 NP 11/11 1918.  
139 AB 11/11 1918.  
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Arbetarbladet i början av månaden skrev att det i slutet på oktober inte förekommit några 

dödsfall i Ockelbo.140 Måndagen den 25:e november publicerades de kanske mest nedslående 

siffrorna. Båda tidningarna kunde nämligen rapportera att föregående vecka haft fler 

sjukdomsfall i Gävle än någon annan vecka under året och att fallen dessutom var ovanligt 

allvarliga.141 Ett par dagar efter kunde även tidningarna beskriva situationen på lasarettet i 

staden. En tidigare sänkning av antalet patienter hade nu ersatts med en lika kraftig ökning, 

dessbättre hade inga dödsfall ännu inträffat under veckan.142  

Under månaden förekom fortfarande en del rapporter om såväl forskning kring spanska 

sjukan som behandlingar, denna gång i form av vaccin och åderlåtning.143      

Under den undersökta halvan av december framträder i materialet två sorters rapportering. 

Dels kunde båda tidningarna något försiktigt meddela att sjukdomen äntligen tycktes vara på 

retur i Gävle,144 även om den på landsbygden fortfarande tedde sig oförminskad,145 dels 

publicerade en del sammanställd statistik från Stockholm146 och från utlandet.147  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 AB 5/11, 11/11 16/11, 27/11 1918 samt NP 11/11, 12/11, 15/11, 16/11, 27/11 1918.  
141 AB 25/11 1918, NP 25/11 1918.  
142 AB 28/11 1918, NP 27/11 1918.  
143 AB 4/11 1918, NP 23/11 , 27/11 1918.  
144 NP 9/12 1918, AB 16/12 1918.  
145 AB 4/12 1918, NP 4/12.  
146 AB 4/12, 12/12 1918, NP 4/12 1918.  
147 AB 4/12 1918, NP 7/12 1918.  
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2.2.4 Hållning till myndigheter 

 

2.2.4.1Centrala myndigheter 

Vid en kvantitativ analys av artiklar som nämnt de centrala myndigheterna går det att se ett 

antal tydliga resultat. För det första nämns medicinalstyrelsen och regeringen betydligt oftare 

än övriga myndigheter.148 För det andra lägger Norrlandsposten mest fokus på 

Medicinalstyrelsen och Arbetarbladet på regeringen. För det tredje är den absoluta majoriteten 

av artiklar neutral i sin hållning till respektive central myndighet och slutligen finns det en 

viss tendens hos båda tidningarna att tala positivt om regeringen.149 

De första intressanta omnämnandena av centrala myndigheter publicerades av 

Norrlandsposten i början av augusti. Den 15 augusti vidarebefordrade tidningen de råd som 

Arnold Josefson via Svenska läkaresällskapet några dagar tidigare skickat till ett antal 

myndigheter. Förutom råd till sjuka och arbetsgivare till sjuka ingick även råd till 

skolmyndigheterna i landet att skjuta upp terminsstarterna vid influensautbrott.150 Att 

Norrlandsposten valde att publicera detta visar åtminstone att tidningen inte var orolig för att 

vidarebefordra krav på åtgärder.151 

När regeringen den 28 augusti beslutade att inte ge allmänt uppskov för höstens 

repetitionsövningar ledde det till vare sig kritik eller försvar i någon av tidningarna, i stället 

nöjde de sig med att endast vidarebefordra informationen om såväl riksdagsbeslutet som 

möjligheten att söka tjänstledigt vid Hälsinge regemente.152 Samma sak gällde beslutet den 18 

september att ge arméfördelningscheferna rätt att bevilja tjänstledighet - tidningarna nöjde sig 

med att informera om beslutet.153 

Detta gällde dock endast vid den tidpunkt då beslutet togs. Under september månad riktade 

båda tidningarna vid upprepade tillfällen - om än subtil - kritik mot myndigheterna. 

                                                           
148 Det bör dock nämnas att Arbetarbladet ägnar ungefär lika många artiklar till Medicinalstyrelsen som till 
Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och Röda korset. 
149 Antalet positivt vinklade artiklar var 4 för Arbetarbladet och 3 för Norrlandsposten mot 1 respektive 0 
negativa. Det bör dock påpekas att antalet neutrala artiklar var 18 respektive 15. 
150 NP 15/8 1918.  
151 Särskilt i och med att råd från medlemmar i läkaresällskapet inte sällan ansågs som auktorativa i samhällets 
ögon, se Åman (1990), sid. 159. 
152 AB 29/8, 3/9 & 12/9 1918, NP 28/8 & 3/9 1918.  
153 AB 18/9 1918, NP 19/9 1918.  
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Norrlandsposten gav en försiktig kritik mot läkarbristen i Norrland. Tidningen kunde 

rapportera om vakanta läkarplatser utan några tillgängliga vikarier, tung arbetsbelastning, 

brist på bostäder och om läkare som själva dött i sjukdomen de var där för att behandla. Den 

försiktiga kritiken ligger i artikels sista mening: "Någon förbättring av nuvarande 

förhållanden kan man ej vänta, förrän läkarna få bättre avlöning och tillförsäkras lämpliga 

bostäder." Detta lägger ansvaret vid myndigheterna, snarare än sjukdomen i sig eller läkarna 

själva.  

 

Arbetarbladets artikel, publicerad strax före beslutet den 18:e september, var betydligt hårdare 

och uttalad antimilitaristisk. Kritiken låg i att de militära myndigheterna låtit 

"repetitionsövningarna fortgå just nu i trots av spanska sjukans härjningar". Tidningen skrev: 

"Överallt visar det sig att just massanhopningen av folk i kasärnerna är en ur smittosynpunkt 

synnerligen förkastlig åtgärd. Nu sedan olyckan är skedd börjar man överväga att avbryta 

övingarne, vilket ju emellertid - som sjöministern Palmstierna riktigt nog framhållit - kunde 

vara liktydigt med att föra ut smittan till orter som hittills gått fria." Som synes i detta citat var 

tidningen försiktig med att kritisera specifika myndigheter: Skulden läggs istället på 

ospecificerade militära myndigheter. Extra tydligt blir detta av detta citat: "Medan de civila 

myndigheterna gör allt för att begränsa epidemins spridning [...] går militärmyndigheterna en 

motsatt väg och gör alltför att underlätta sjukdomens vidare spridning". 

I slutet på september försvarade båda tidningarna regeringen. Anledningen var ett möte som 

vänstersocialisterna höll i Stockholm där regeringen kraftigt kritiserades. Även om båda 

tidningarna nöjde sig med att rapportera om mötet utan någon vidare kommentar, syntes 

tidningarnas inställning till vänstersocialisterna tydligt artiklarnas rubriker. Arbetarbladets 

rubrik löd "Radikalt, radikalare"154 och Norrlandpostens rubrik löd "Vänstersocialisterna tar 

munnen full".155 Den radikala vänstern skulle komma att rapporteras om några veckor senaste 

då de släppte ett manifest med sina anklagelser mot regeringen, men då utan dessa 

nedsättande rubrikval. Arbetarbladet använde till och med formuleringar som kan tolkas som 

medhållande i kritiken mot regeringen.156  

Den 18:e gjorde tidningen en kovändning och tog återigen avstånd från nysocialisterna, den 

här gången i skarpa ordalag. Regeringen försvaras från kritiken med att situationen var svår 

                                                           
154 AB 28/9 1918. 
155 NP 27/9 1918.  
156 AB 15/10 1918, NP 15/10 1918.  
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att hantera och att situationen hade varit ännu sämre under en högerregering. Artikeln avslutas 

med en sista brännande kritik: "En opposition, som i sin kamp mot regeringen betjänar sig av 

dylika gemenheter [anklagar regeringen för att låta sjukdomen spridas] som vapen, har dömt 

ut sig själv. Den vädjar endast till okunnigheten och enfalden.”   

Arbetarbladet publicerade en artikel den 12 oktober med en indirekt positiv vinkling gentemot 

de centrala myndigheterna. Tidningen publicerade en redogörelse över fältläkarnas rapporter 

om läget i kasärnerna, där skulden för smittan lades helt på de värnpliktigas beteende. Enligt 

artikeln förekom ett flertal simulanter och de värnpliktiga uppehöll sig i lufttäta dansbanor 

med stor smittspridning varpå de blev nedkylda på vägen tillbaka till sina bostäder.157 

Den stora nationella frågan under oktober månad var självfallet regeringsbeslutet att skjuta 

upp rekrytskolan och de inlägg i pressen som omgärdade detta. Arbetarbladet var först ut med 

att publicera Erikssons vädjan till regeringen.158 Norrlandsposten publicerade å sin sida en 

artikel där en professor vid Lunds universitet avrådde från inkallandet av rekryterna eftersom 

kasernerna "visat sig de farligaste smittohärdarna".159 Båda tidningarna väntade tills den 14 

oktober innan de nämnde beslutet den 11:e. Medan Norrlandsposten nöjde sig med en 

redogörelse utan vidare kommentar160 benämnde Arbetarbladet händelsen som "ett prisvärt 

regeringsbeslut".161 Något slående är emellertid hur lite plats tidningarna ägnade åt debatten 

om spanska sjukan i urtima riksdagen. Arbetarbladet nöjde sig med en kort redogörelse för 

riksdagens öppnande den 30 oktober162 och i Norrlandsposten annars långa och detaljerade 

redogörelse för riksdagsdebatten ägnades spanska sjukan minst plats av alla frågor.163 

Efter riksdagsdebatten avslutats innebar det även ett slut på tidningarnas kommentarer om 

centrala myndigheter, utöver en insändare från en annan tidning som Arbetarbladet 

publicerade. Att Arbetarbladet valde att publicera texten är intressant, då det rör sig om en 

text med en tydlig vinkling mot antimilitarism, en ideologi som Arbetarbladet ju tidigare visat 

sig stå bakom. Insändarens författare hade haft en son vid ett artilleriregemente som avlidit, 

enligt insändaren på grund av bristfällig vård och en avhumanisering av de sjuka. Insändarens 

budskap var att detta var något som "skapar antimilitarism" och att det av det skälet borde 

förändras. Med tanke på Arbetarbladets tidigare uppvisade antimilitarism är det en aning 
                                                           
157 AB 12/10 1918. 
158 AB 5/10 1918.  
159 NP 7/10 1918.  
160 NP 14/10 1918. 
161 AB 14/10 1918.  
162 AB 30/10 1918. 
163 NP 30/10 1918.  
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märkligt att tidningen valde att publicera insändaren. Kanske var det därför tidningen 

påpekade att insändaren ursprungligen publicerats i en högertidning - för att kunna använda 

insändaren som en dokumentering av missförhållandena i kasernerna och samtidigt antyda att 

åsikterna inte var tidningens egna.164     

 

2.2.4.2 Lokala myndigheter 

Den första viktiga kvantitativa analysen av materialet är att Norrlandsposten vida översteg 

Arbetarbladet i antalet artiklar om lokala myndigheter. Medan Arbetarbladet hade hälften så 

många artiklar om lokala myndigheter som artiklar om centrala myndigheter hade 

Norrlandsposten i stort sett lika många. Den andra är någon kritik mot specifika lokala 

myndigheter inte verkar ha förekommit i större utsträckning - i de fall lokala myndigheter 

kritiserades var de omtalade i svepande, generaliserade termer. Detta gäller dock också 

positivt vinklade artiklar - undantaget beredskapskåren som fick några positiva omnämnanden 

var merparten av artiklarna neutrala i sin hållning.  

Räknar man även in lokala myndigheter utanför Gävle såg det något annorlunda ut. För det 

första var antalet högre - Arbetarbladet publicerade 17 artiklar och Norrlandsposten så många 

som 51.  

Innan oktober var båda tidningarna sparsamma med inlägg om de lokala myndigheterna 

Framförallt rapporterades om lokala förbud och åtgärder.165 Utöver detta publicerade 

Arbetarbladet en insändare där de lokala myndigheterna kritiserades för att inte använda sig 

av vattengjutning vid sopning av gatorna, eftersom exempelvis spottning enligt insändaren 

ökade sjukdomens spridning.166  

I oktober ökade rapporteringen. Tidningarnas fokus under månaden var väldigt olika. 

Norrlandsposten rapporterade noggrant om såväl Läkareföreningens som 

Hälsovårdsnämndens möte. Arbetarbladet fokuserade å sin sida på de olika restriktionerna 

som beslutats i landet.  

Arbetarbladet började med att publicera en artikel från en korrespondent i Avesta som 

kritiserade de lokala myndigheterna för att enbart stänga nöjeslokaler och inte " alla övriga 
                                                           
164 AB 25/11 1918.  
165 Se exempelvis AB 10/9 1918 & Norrlandsposten  31/8, 18/9, 26/9 1918.  
166 AB 9/8 1918.  
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lokaler som vi sannerligen inte lida brist på".167 Denna typ av kritik mot nöjesförbud förekom 

även i en annan artikel - framför allt riktad mot förbud av teaterföreställningar och 

biografer.168   

Arbetarbladets redogörelse för möten och beslut som togs hos myndigheter i Gävle var 

relativt sparsam. Tidningen nämnde inte mötet den 8:e oktober, mötet 22 oktober fick en kort 

redogörelse och efter mötet den 29 oktober lade Arbetarbladet framför allt fokus på de 5000 

kronor som senare skulle komma att tillskjutas Hälsovårdsnämnden. Själva förbuden fick 

endast en kort notis dagen efter. 169 

Norrlandsposten lade större fokus vid dessa möten och redogjorde betydligt mer noggrant för 

de beslut som togs. Precis som Arbetarbladet redogjorde tidningen inte för mötet den 8 

oktober, men samtliga möten därefter redogjordes noggrant för.  

Redogörelsen för mötet den 22 oktober inleddes med en genomgång av sjukdoms- och 

dödsfallen per månad. Därefter redogjordes för de förslag på åtgärder som enligt tidningen 

inkommit från "olika privathåll". Dessa var "stängande av skolorna och avlysande av alla 

nöjestillställningar och offentliga sammankomster, inställande av spårvägsdriften m.m.". 

Tidningen kunde skriva att nämnden valde att vänta med beslut innan den fått ett utlåtande 

från Gestriklands läkareförening och avslutade artikeln med en redogörelse för hur 

sjukdomssituationen såg ut i staden vid tidpunkten när artikeln skrevs, samt hur det verkade te 

sig framöver. 170 

Den 25 oktober hade läkareföreningen sitt möte och dagen efter skrev kunde Norrlandsposten 

rapportera att läkaresällskapet inte rekommenderat att stänga skolorna och inställa 

spårvägsdriften samt, samt att inte stänga nöjeslokaler "med goda hygieniska anordningar". 

Däremot rekommenderade föreningen att förbjuda dans.171 Själva beslutet väntade tidningen 

till november med att redogöra för.  

                                                           
167 AB 2/10 1918.  
168 AB 19/10.  
169 AB 23/10 & 30/10 1918. 
170 NP 23/10 1918.  
171 NP 26/10 1918.  
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Båda tidningarna publicerade också några upprop till olika insamlingsprojekt till förmån för 

epidemins offer samt deras familjer.172 Ingen av dessa hade någon egentlig vinkel, men bara 

antalet gör det värt att påpeka att de förekom i båda tidningarna.173 

November månad präglades hos såväl Arbetarbladet som Norrlandsposten av reflektion och 

eftertanke kring de åtgärder som utfärdades under månaden.  

Arbetarbladet började med att berätta om den motion i stadsfullmäktige som senare skulle 

kommma att godkännas och ge 10 000 kronor till drabbade familjer. I samma nummer skrev 

tidningen om en kungörelse från Länsstyrelsen som hade rekommenderats av 

Hälsovårdsnämnden i Gävle. Kungörelsen innehöll förbud mot dans och lek samt 

rengöringsföreskrifter för lokaler med mycket folk.174 I stort sett alla nöjestillställningar 

förbjöds på landsbygden. Med tanke på tidningens tidigare kritik mot nöjesförbud på andra 

håll i landet är tidningens inställning till detta en aning oväntad: "Att inte de religiösa 

sammankomsterna förbjudet likaväl som andra tillställningar är ju också inkonsekvent och 

inbjuder till kritik. [...] Man må emellertid hoppas att de nu utfärdade bestämmelserna skola 

bidraga att häjda epidemiens utbredning, vilket ju är det viktigaste. Det är skäl att låta kritiken 

vila när dock faktiskt ett allmänt inträsse kräver att något göres."175 Detta var dock inte sista 

gången som Arbetarbladet skulle komma att byta inställning till nöjesförbudet.  

Denna hyllning av nöjesförbudet saknades hos Norrlandsposten, vars ton i frågan var mer 

neutral.176 I övrigt påminde de båda tidningarnas redogörelse mycket om varandra.  

En dryg vecka efter att länsstyrelsens restriktioner trätt i kraft publicerade tidningarna varsin 

insändare, med väldigt olika syn på "nöjesförbudet" som restriktionerna kommit att 

sammanfattas. Arbetarbladets insändare var kritisk, med samma infallsvinkel som den kritik 

som tidigare uttryckts av tidningen - att det var inkonsekvent att endast nöjeslokaler 

förbjudits. Denna insändare gick dock längre och ansåg att religiösa byggnader var de 

byggnader som först skulle ha stängts: "På ett mycket stort antal platser i lansorten finnes det 

som bekant Folkets hus och nykterhetslokaler, vilka i regeln äro av relativt nytt datum och 

följdaktligen också i regeln relativt gott inrättade beträffande ventilation o. dyl. Å andra sidan 

finnes det en mängd lokaler som huvudsakligast användas av frireligiösa [...]. Dessa lokaler 

                                                           
172 Den kvinnliga beredskapskåren var ännu ej grundad. 
173 AB 22/10, 23/10, 28/10 1918 & NP 22/10, 23/10, 26/10, 31/10 1918. 
174 Exempelvis biografer, teatrar och föreläsningslokaler. 
175 AB 1/11 1918.  
176 NP 1/11 1918.  
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äro ofta ur hygienisk synpunkt synnerligen undermåliga - men för sammankomster i dessa är 

icke förbud utfärdat. [...] Man har [...] ganska svårt att tänka sig, att en sjuk person besöker en 

biograf, men däremot är det icke otänkbart att en religiös människa, som känner sig opasslig, 

besöker en gudstjänst [...]." Insändaren ansåg också att agerandet under tidigare epidemier av 

smittkoppor och kolera varit bättre: "I stället för att förbjuda friska människor att besöka 

biografer och teatrar tog man sig nämligen för att isolera de sjuka från omgivningen". 177 

Norrlandspostens insändare avfärdade kritik mot nöjesförbudet med följande kommentar: 

"Kan denna inskränkning ej i större grad minska smittomöjligheterna, kan den dock ej gärna 

öka dem." Insändarens - ytterst reserverade - kritik var riktad mot det bristfälliga 

sjukvårdsväsendet i landet: "Sjukvården här och där på landet lämnar nog åtskilligt att önska. 

[...] Kommunerna böra anslå rikliga anslag åt läkarne, för deras hjälp åt ekonomiskt svaga. Så 

behandlingen kan börja tidigt. Icke alla, men många, skulle då kunna räddas."178 

Under slutet av november och början av december publicerade både Arbetarbladet och 

Norrlandsposten varsin lång insändare från Hofors, en ytterst hårt drabbade ort i länet. Båda 

insändarna ställde sig kritiska till nöjesförbudet. Insändaren till Norrlandsposten skrev 

följande: 

"Det är som om livet stoda stilla här. Under normala förhållanden plägar det andliga intresset 

bland icke religiösa mest koncentrera sig omkring biografer och de teaterföreställningar, som 

rätt ofta givas, samt dessutom omkring ett och annat offentlig föredrag, eller diskussion. Nu är 

det emellertid på grund av mötesförbudet 8 hela veckor, sedan något sådant fick förekomma. 

Ledsnaden och missnöjet häröver äro stora. I torsdags gick förbudstiden ut och 

bioföreståndaren lovade oss präktiga och dyrbara filmer, som han redan hade hemma. Glädjen 

var stort - men kortvarig, ty fiskalen gav order om förlängt förbud."179  

Arbetarbladet fokuserade bara delvis på spanska sjukan och efterföljande nöjesförbud, men en 

del utrymme i insändaren ägnades åt kritik mot myndigheternas agerande i just denna fråga: 

"Ingenting får häller söka rycka våra minnen loss från allt detta elände, ty inga offentliga 

möten få hållas, inga föredrag, ingen teater, ingen bio får distrahera och muntra oss."180  

                                                           
177 AB 8/11 1918.  
178 NP 11/11 1918.  
179 NP 4/12 1918. 
180 AB 20/11 1918.  
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Beslutet att avsätta 10 000 kronor till influensadrabbade familjer täcktes kortfattat och utan 

vinkling i båda tidningarna.181 Insamlingar och vädjan om hjälp riktade till privatpersoner från 

såväl hälsovårdsnämnd som Kvinnliga beredskapskåren täcktes dock precis som tidigare med 

både upprop och artiklar i båda tidningarna.182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181 AB 28/11 1918, NP 27/11 1918.  
182 T ex AB 1/11 1918 & NP 6/11, 15/11 1918.  
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2.2.5 Artiklar om sjukdomens påverkan  

B-klassificerade artiklar var vanligare hos Norrlandsposten än hos Arbetarbladet - andelen 

sådana artiklar var hos Arbetarbladet 30 % och hos Norrlandsposten 40 %. Kronologiskt 

följer antalet artiklar den generella trenden i tidningarnas rapportering, med en topp i antalet 

artiklar i oktober, när dödligheten kulminerade på riksnivå.  

Andelen av B-klassificerade artiklar i förhållande till det totala antalet artiklar visar på en 

annan trend. Medan antalet artiklar - både totalt och specifikt för B-klassificerade artiklar - 

sjunker efter oktober sjunker antalet B-klassificerade artiklar betydligt mer långsamt än övriga 

undersökta artiklar, vilket betyder att andelen ökar.  

 

2.2.5.1 Störande effekt på institutioner 

Kvantitativt går det att se tvåtydliga skillnader mellan de båda tidningarna vad gäller andelen 

artiklar av detta slag. För det första hade Arbetarbladet en högre andel av dessa artiklar, för 

det andra var artiklarna koncentrerade till oktober och november, medan Norrlandspostens 

artiklar var mer jämt utspridda över halvåret.  

Det gick att se en tydlig skillnad mellan tidningarna när det gällde vilka institutioner de valde 

att rapportera om. Arbetarbladet rapporterade om problem med folkhögskolor i landet,183 

något som Norrlandsposten inte nämnde. Norrlandsposten å andra sidan rapporterade om 

problem med vanliga skolor, vilket Arbetarbladet inte gjorde.184 Det fanns också två 

händelser som uppmärksammades av båda tidningarna. Den första gällde lasarettet i Gävle. 

När sjukdomen blev allvarligare i oktober blev sjukhuset överbelamrat med patienter och 

personalen insjuknade. Båda tidningarna rapporterade om detta.185 Den andra händelsen 

gällde Gävle straffängelse, där så stor andelen av personalen insjuknat att kvarvarande 

personals arbete enligt vad Arbetarbladet skrev kantades av "synnerligen stora svårigheter."186 

Båda tidningarna rapporterade om denna situation.187  

                                                           
183 AB 1/11 & 7/11 1918. 
184 NP 6/8, 17/9 & 3/10 1918.   
185 NP 23/10, 31/10 1918 & AB 16/11 1918. 
186 AB 12/10 1918.  
187 Ibid & NP 11/10 1918.  
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2.2.5.2 Personligt öde  

För artiklar med beskrivningar av personligt öde, det vill säga beskrivningar av spanska 

sjukans offer, upplät Norrlandsposten betydligt mer plats än Arbetarbladet - både i absoluta 

tal, andel av B-klassificerade artiklar, samt andel av samtliga artiklar om spanska sjukan. 

Norrlandsposten inledde denna form av rapportering redan i mitten av juli medan 

Arbetarbladet väntade till augusti. Därefter ökade antalet artiklar till en topp i oktober för 

Arbetarbladet och november för Norrlandsposten.  

Orsaken till att Norrlandsposten hade så mycket fler artiklar som innehöll denna typ av 

beskrivningar var två: För det första hade tidningen en spalt med dödsfall som innehöll en 

kort beskrivning av den avlidne.188 Under perioden med flest dödsfall i spanska sjukan ledde 

det till ett stort antal B-klassificerade artiklar. För det andra tenderade tidningen att i artiklar 

om sjukdomens spridning inkludera information om vilka som avlidit.189  

 

2.2.5.3 Övriga B-artiklar  

Samtliga övriga B-klassificerade artiklar (död/sjuk nationell personlighet, kollektivt lidande, 

uppoffringar i kampen mot sjukdomar) var så få, både i andel och i absoluta tal, att det inte 

går att dra några slutsatser utifrån dem.  

 

 

 

 

 

                                                           
188 Se t ex NP 30/9, 3/10, 7/10 1918. 
189 Se t ex NP 24/9, 1/10, 15/10 1918.  
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3.0 Analys 

3.1 Panikspridning eller självcensur 
Den stora frågan när det gällde rapportering om sjukdomen och dess spridning var ifall 

tidningarna tenderade att dölja situationens allvar, att överdriva faran eller att objektivt 

beskriva som det var.190 Kvantitativt gick det inte att hitta någon tendens för tidningarna att 

självcensurera eller överdriva faran - tidningarna verkar ha berätta hur det låg till, särskilt i 

och med att antalet artiklar både totalt sett och när det gällde artiklar om sjukdomen och dess 

spridning följde dödligheten, samt viktiga händelser i epidemins framfart. Däremot var båda 

tidningarna benägna att lägga till lugnande information, så det finns en viss tendens att lugna 

läsarna.  

 

3.2 Politiska allianser eller politisk ideologi 

3.2.1 Arbetarbladet 

Hos Arbetarbladet märks den här konflikten mellan att framföra sina antimilitaristiska åsikter 

och att inte stöta sig med de centrala myndigheterna tydligt. Faktum är att det är svårt att se 

exakt vilken av dessa två tendenser som väger kraftigast. Å ena sidan publicerade tidningen 

antimilitaristisk kritik mot de militära myndigheterna vid ett flertal tillfällen, å andra sidan 

publicerade tidningen en insändare som protesterade mot antimilititarism och mer eller 

mindre skyllde sjukdomsspridningen i kasernerna på de värnpliktiga själva. Å ena sidan 

verkade ibland Arbetarbladet hålla med nysocialisterna, å andra sidan kritiserades de kraftigt.  

I mångt och mycket verkar Arbetarbladet ha löst denna inre konflikt genom att låta andra 

personer agera röster när det tidningen skriver verkar vara kontroversiellt. Kritik mot 

regeringen - en viktig politisk allierad - verkar ha framförts indirekt, genom att ställa sig 

bakom nysocialisterna vid enstaka tillfället. Den antimilitaristiska kritiken framförs på ett sätt 

som inte riktas mot regeringen, med svepande formuleringar som "de militära 

myndigheterna".  

                                                           
190 Minns att detta var utanför modellen.  
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Sammantaget verkar Arbetarbladet ha månat om sina politiska allianser och styrt undan från 

att direkt kritisera regeringen, även om det innebar att inte direkt framföra sina åsikter. 

Tidningen var dock kreativ och hittade vägar att framföra sina åsikter som inte satte 

regeringen i kläm.  

 

3.2.2 Norrlandsposten 

Artiklarna från Norrlandsposten hade så pass lite av såväl kritik som försvar mot de centrala 

myndigheterna att både politisk hållning och politiska allianser verkar ha varit irrelevant för 

tidningen. Den kritik som faktiskt finns framfördes antingen av andra personer eller 

organisationer än tidningen själv varpå tidningen upplät sin plats - eller så gick de i större 

utsträckning att härleda till centrum/periferiaxeln.  

 

3.3 Centrum eller periferi 

3.3.1 Nationell eller lokal spridning 

Kvantitativt följde tidningarna den nationella spridningen mer än den lokala, om man jämför 

antalet artiklar och antalet döda, något som tyder på ett centralt perspektiv. Även när man 

tittar på vilka områden som får mest uppmärksamhet ser man ett tydligt nationellt perspektiv - 

det område där epidemin ökar eller sjunker genererar flest artiklar. 

 

3.3.2 Enskilda händelser och dödsfall 

Norrlandsposten hade en betydligt mer perifer tendens än Arbetarbladet. Arbetarbladet 

rapporterade allt som oftast om dödsfall kopplade till den politiska hållningen, till exempel 

döda arbetare och partikamrater. Norrlandsposten å andra sidan berättade om dödsfall hos 

enskilda personer - inte sällan långt från centrum.  

När det gäller påverkan på olika former av kollektiva institutioner går det inte att säga att 

någon av tidningarna visade upp varken ett centralt eller perifert perspektiv eller för den delen 
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en politisk agenda - tidningarna följde helt enkelt den nationella händelseutvecklingen utan 

någon särskild prioritering. 

 

3.3.3 Nationella och lokala myndigheter 

När det gäller nationella myndigheter finns det en tydlig skillnad mellan de båda tidningarna - 

Arbetarbladets kritik eller hyllande var mer kopplat till politisk ideologi än en eventuell 

perifer ställning, medan Norrlandspostens kritik, även om kritiken var sparsam, verkade ta 

avstamp i en perifer ställning, något som syntes när det gällde tidningens rapportering om 

läkarbristen i Norrland. 

När det gällde lokala myndigheter publicerade Norrlandsposten fler artiklar än Arbetarbladet - 

och i större detalj - Norrlandspostens perspektiv var alltså mer perifert. Detta perspektiv 

syntes också i det faktum att Arbetarbladet publicerade betydligt mer kritik mot lokala 

myndigheter än Norrlandsposten gjorde - kritik mer grundat i ideologi än ett perifert 

perspektiv. Båda Hoforsinsändarna hade dock det perifera perspektivet i åtanke.  

 

3.4 Sammanfattning och jämförelse 

Här kommer modellen tillbaka (fig. 3). De grå fälten i figuren markerar var i modellen 

tidningarnas tendenser i olika frågor befann sig. Som synes finns en tydlig skillnad mellan 

tidningarna.  Norrlandspostens inställning gick betydligt mer längs axeln som markerade 

centrum/perifer än den som markerade politisk färg. Mina slutsatser kring Arbetarbladets 

tendens placerade tidningen längs båda axlarna - men det bör påpekas att den politiska 

inställningen och de politiska allianserna oftast spelade en större roll.  

 

Sammanfattningsvis: Arbetarbladets tendens var mer beroende av Arbetarbladets politik än av 

dess geografiska läge, för Norrlandsposten gällde det motsatta. Inte heller Norrlandsposten 

kunde dock sägas ha ett helt och hållet lokalt perspektiv - perspektivet var blandat. 
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4.0 Diskussion 

4.1 Jämförelse med tidigare forskning 

Margareta Åmans resultat, beskrivet i denna uppsats forskningsöversikt kan kortfattat 

sammanfattas som följer:  

 

1. Stockholmstidningarna tenderade att ha ett centralt perspektiv där större delen av konflikten 

med aktörer i landet hade med politik att göra, Östersundstidningarna ett perifert perspektiv 

där konflikten grundade sig i geografiska förhållanden, Västeråstidningarna ett mer neutralt 

perspektiv där konflikt saknades.  

2. I centrum där politiken styrde konflikten "låstes" positionerna på ett sådant sätt att 

socialdemokratiska tidningar undvek att skriva något negativt om regeringen.191  

 

De undersökta Gävletidningarna passar in på en aning olika ställen bland dessa tendenser. 

Arbetarbladets position och utmaning påminde starkt om Social-demokraten i det att 

tidningen var tvungen att både kritisera militären och att försvara regeringen. Även 

strategierna påminde om varandra - man kritiserade vissa aktörer och myndigheter men med 

reservationer mot att kritisera regeringen och i de fall sådan kritik förekom i tidningen var det 

alltid genom att citera någon annan.  

Norrlandspostens sparsamma kritik påminde om Östersundstidningarnas, nämligen att påpeka 

läkarbristen i Norrland. Här bör dock påpekas en viktig skillnad. Östersundstidningarna 

befann sig i Norrlands, kritiken gäller alltså läkarbrist till tidningarnas egen ort - 

Norrlandsposten befann sig i Gävle men bevakade Norrland.192 Denna distinktion kommer få 

stor relevans i ett senare diskussionsavsnitt.  

Norrlandsposten och även i viss mån Arbetarbladet hade också en tendens som i en jämförelse 

med övriga forskningen måste sägas vara ovanlig. I forskningsöversikten nämndes att 

tidningarna Åman undersökte inledde bevakningen av epidemin med att beskriva enstaka 

dödsfall, med korta beskrivningar av fallet och personen som drabbats. När epidemin spred 

sig upphörde detta och dödsfallen reducerades till siffror. Detta skedde inte hos de undersökta 

                                                           
191 Andra positioner låstes också, men för denna uppsats är detta viktigast.  
192 Se beskrivningen av tidningen i "källkritik och källhänvisning", sid.  
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Gävletidningarna - tvärtom ökade antalet artiklar som berättade om enskilda fall under 

epidemins topp. Möjliga förklaringar kommer att tas upp i kommande avsnitt. 

 Åmans undersökning visade även att en handfull andra händelser drog fokus från 

rapporteringen om spanska sjukan. Dessa var tågolyckan vid Getå, livsmedelsransoneringen, 

krigsslutet och skräcken för ett kolerautbrott i mitten av juli. I denna uppsats hittades ingen 

inverkan från vare sig Getåolyckan eller koleran på antalet artiklar. Däremot finns det 

anledning att tro att såväl livsmedelsransoneringen och krigsslutet, såväl som situationen i 

Finland och Ryssland kan ha påverkan nyhetsrapporteringen. För Gävletidningarna verkar 

alltså enskilda händelser inte ha påverkat rapporteringen om spanska sjukan, däremot den 

övergripande situationen.  

Vid första anblick kan en möjlig orsak till att kolerautbrottet och Getåolyckan inte påverkade 

rapporteringen i Gävle är att spanska sjukans inverkan på orten kom jämförelsevis sent och att 

epidemin inte blivit aktuell för Gävleborna än. Ett problem för denna hypotes är dock att 

Gävletidningarna följde sjukdomens nationella förlopp snarare än dess lokala förlopp. I 

slutändan bör det ses som ett problem som denna uppsats inte kan reda ut.   

  

4.2 Norrlandsposten - medvetet perifer? 

Under denna uppsats har Norrlandsposten framstått som relativt unik - medan Arbetarbladet 

har påmint mer om en central tidning har Norrlandsposten varit perifer. Trots det varken 

försvarade eller kritiserade tidningen regeringen alltför mycket. Medan andra tidningar 

slutade med beskrivningar av enskilda fall när spanska sjukan fick en stor spridning, fortsatte 

tidningen att delge de dödas identitet.  

Orsaken till detta går troligen att utläsa från namnet Norrlandsposten, det faktum att 

Norrlandspostens uttalade vision var att sprida liberalismens idéer i Norrland. Medan de flesta 

tidningar, t ex Social-Demokraten hade som syfte att agitera för en ideologi och en tidning 

som Östersunds-Posten att bevaka tidningens eget område, var Norrlandspostens syfte att 

spridas bland personer boende på ett annat håll än tidningens tillverkningsort.  

Det finns anledning att tro att tidningen därför medvetet valde att lägga fokus på frågor som 

tilltalade perifera områden i Norrland, frågor som andra sydliga tidningar kanske inte lade 
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fokus på. Exempelvis läkarbrist i Norrland, enskilda personer i Norrland, samt små orter i 

Norrland.  

 

4.3 Vidare forskning 

Enligt denna uppsats författares åsikt och även enligt Margareta Åman och Gina Kolata har 

spanska sjukan fått en alltför undanskymd plats i vårt historiemedvetande och vår 

historieskrivning. Troligen bör läsaren därför inte förvånas över att denna uppsats skulle 

kunna rymma oerhörda mängder förslag på fortsatt forskning om spanska sjukan. I följande 

stycken har dock bara förslag på frågeställningar härledda ur författandet av just denna 

uppsats inkluderats. 

Ur ett centrum/periferiperspektiv är Gävle historiskt en intressant ort, med sin belägenhet norr 

om Dalälven, precis i gränslandet mellan Stockholm och Norrland. Vidare är Gävleborg ett 

intressant område med en blandning av närhet till Norrland i norra Hälsingland, närhet till 

Uppland söderöver samt Dalarna västerut. Detta geografiska mellanläge mellan olika sfärer i 

Sverige ställer många frågor om Gävles lojalitet och tillhörighet under Sveriges integrering, 

vilken tiden för spanska sjukan absolut tillhör.193 Även spanska sjukan i sig är i egenskap av 

historiens dödligaste epidemi är intressant och åren runt 1918, med alla de stora händelserna i 

Sverige och Europa194 är en intressant tidsperiod.  

På grund av detta finns det en uppsjö av frågor som anknyter till denna uppsats syfte för 

vidare forskning att besvara. De mest intressanta och relevanta är troligen följande:  

 

• Fortsatt forskning på konflikten mellan de olika axlarna i Stein Rokkans modell och 

övergripande teori kring geografisk identitet och nationell integrering. 

Förhoppningsvis visar denna uppsats att tidningar ett bra källmaterial för detta, då de 

axlar rollen av språkrör för olika grupper i samhället, men troligen kan t ex protokoll 

från fackföreningar och olika politiska församlingar också fungera.  

                                                           
193 Se i synnerhet 20-talets debatt som ledde till introducerandet av distriktssjukvård i Sverige.  
194 T ex krigsslutet, ryska revolutionen, matkrisen, arbetarrörelsens framsteg och rösträttsfrågan. 
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•  Bredare undersökning av pressens agerande under epidemin 1918-1920. Tidsperioden 

som undersökts i denna uppsats var kort195  och skulle behöva kompletteras med 

forskning om pressens agerande även 1919 och framåt. Vidare skulle frågan om i hur 

stor utsträckning andra händelser överskuggade spanska sjukan behöva besvaras.  

•  Jämförelse mellan debatten i såväl press som bland läkarkåren och i politiska 

församlingar under spanska sjukan och andra epidemihot under 1900-talet. 

Exempelvis Hong Kong-influensan, spridningen av HIV samt fågelinfluensan och nya 

influensan. Vad finns det för likheter och skillnader? Varför finns dessa likheter och 

skillnader?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 Detta gäller även Åmans avhandling.  
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5.0 Sammanfattning 

 

Denna uppsats har haft som syfte att kartlägga och jämföra tendenser i rapporteringen om 

spanska sjukan hos två Gävletidningar utifrån följande föreställningar.   

• Vilka likheter och skillnader verkar finnas hos pressrapportering och pressdebatt kring 

spanska sjukans spridning i Gävle?  

• Vilka likheter och skillnader verkar finnas hos pressrapportering och pressdebatt kring 

myndigheternas agerande mot farsoten och dess verkningar på samhället? 

• Går dessa tendenser primärt att förklara genom deras nationella politiska tillhörighet 

(intressen och ideologi) eller genom deras geografiska placering i Gävle 

(centrum/periferi-perspektiv)? 

 

Utifrån Margareta Åmans induktiva slutsatser och Stein Rokkans teori om centrum/periferi-

förhållandet i integrerandet av en nation utarbetades en deduktiv modell för att besvara 

ovanstående frågeställningar. Modellen byggde på antagandet att svensk press under tiden för 

spanska sjukan slets mellan olika tendenser i ett besvärligt politiskt läge (politiska allianser 

och ideologi) samt olika tendenser i ett geografiskt läge (centrum/periferi-perspektiv) och att 

tidningarnas tendenser skulle kunna placeras på olika platser i denna modell. Även frågan om 

huruvida tidningarna manade till lugn, höll sig objektiv eller försökte skapa oro berördes, men 

utanför det teoretiska ramverket. I enlighet med idéanalytisk metod konstruerades idealtyper 

för att precisera kännetecken för centrum/periferi samt politiska allianser och ideologi.  

Två tidningar undersöktes därefter: Norrlandsposten och Arbetarbladet. Resultaten, efter 

analys, var följande: 

• En viss tendens att vilja lugna läsarna fanns - dock inte genom självcensur. Snarare 

lades lugnande fakta till den objektiva rapporteringen.  

• Det gick att se en tydlig ideologisk konflikt hos Arbetarbladet där tidningen försökte 

att både kritisera militaristiska tendenser hos myndigheter, men samtidigt hålla sig väl 

med politiska allierade. Norrlandsposten å andra sidan visade inte upp mycket 

ideologisk kritik överhuvudtaget.  
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• Norrlandsposten uppvisade ett mer perifert perspektiv än vad Arbetarbladet gjorde, 

även om perspektivet var blandat.  

Efter analysen utfördes en diskussion kring likheter och skillnader med tidigare forskning 

(Margareta Åmans avhandling). Där konstaterades att Arbetarbladets utmaningar och 

konflikter påminde mycket om utmaningarna och konflikterna hos Stockholmstidningen 

Social-Demokraten. Vidare konstaterades att synnerhet Norrlandsposten inte följde ett vanligt 

mönster hos tidningarna Åman undersökte. Där dessa tidningar med tiden reducerade spanska 

sjukans offer till siffror fortsatte Gävletidningarna att kort beskriva de döda. Slutligen 

konstaterades att Getåolyckan och ett hotande kolerautbrott, som i många tidningar drog fokus 

från spanska sjukan, inte hade någon påverkan på rapporteringen hos Gävletidningarna. 

Emellertid kunde ingen orsak till detta hittas.  

Diskussionsdelen behandlade även orsakerna till de tendenser som syntes hos de undersökta 

tidningarna. Här konstaterades att Arbetarbladet styrdes av sin politiska tillhörighet och att 

Norrlandspostens uttalade syfte - att sprida liberalismens idéer i Norrland - troligen var 

förklaringen. Slutligen gavs uppslag till fortsatt forskning.  
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