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S A M M A N F A T T N I N G  

Spanska sjukan (1918-1920), eller i folkmun spanskan, orsakade mellan 25 till 50 miljoner 
dödsfall. Omkring 500 miljoner människor smittades världen över. Spanska sjukan kan därför 
räknas som en pandemi. I denna undersökning har medierapporteringen i samband med spanska 
sjukans utbrott undersökts i den moderata tidningen Norrbottens-Kuriren. Undersökningen har dels 
påvisat att medierapporteringen förändrades under spanska sjukans förlopp, dels också att dess 
innehåll och form efterföljde de vågor av farsoten som drabbade Sverige. Sammanfattningsvis var 
medierapporteringen mer alarmarmerande än lugnande. Rapporteringens innehåll kan 
sammanfattas till att behandla såväl kritik mot läkarbristen, tragiska familjehistorier som 
spekulationer om smittans härkomst och spridningssätt. 
 
Nyckelord: Spanska sjukan, medierapportering, dagstidning, Norrbottens-Kuriren, Norrbotten. 
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A B S T R A C T  

The Spanish flu (1918-1920), commonly referred to as “the Spanish”, caused the death of 25 to 
50 million people. As many as 500 million people were infected worldwide and therefore the 
disease is seen as a pandemic. In this study the media coverage in the liberal newspaper 
Norrbottens-Kuriren connected to the outbreak of the Spanish flu has been looked into. This study 
shows that the media reports changed during the course of the Spanish flu, and that it also 
followed up on the various waves of the epidemic that struck Sweden.  Media reports were all 
more alarming than calming.  The contents of the media report can be summed up as covering 
criticism against the shortage of doctors, tragic family stories and speculation about the source of 
the taint and the ways it infected. 

Keywords: The Spanish flu, media reports, newspaper, Norrbottens-Kuriren, Norrbotten, 
northern Sweden.   
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1 .  I N L E D N I N G  
Genom socken liemannen 

Det gångna året drog, 

Maken, fadern, sonen brodern, 

Hustrun, dottern, mön och modern 

han i lekens virvel tog. 

 

Intet mänskligt motstånd hjälper. 

Han åt allt blott hånfullt ler – 

Nu förhoppningsfulle sonen 

sluter öga, och ej mer 

uppå fader, moder ser. 

 

Så han härjat liemannen. 

skakat månget fridfullt tjäll. 

Såren, svida, ömma banden 

brustit har förrn livets kväll. 

Och till grav till Storsjövåg 

gick alltjämt de dödas tåg1 

 

 
 

                                                        

1  “Spanska sjukan” publicerad i en hembygdsskift från Bergs socknen 1918. http://www.svd.se/spanska-sjukan-historiens-storsta-katastrof 
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Spanska sjukan blev 1900-talets värsta pandemi2 i förhållande till antalet dödsoffer, där mellan 25-
50 miljoner människor beräknas ha avlidit i farsoten.3 Dikten på föregående sida vittnar om den 
hänsynslöshet och bedrövelse som spanska sjukan förde med sig, som om liemannen var på 
tillfälligt besök. 
 När nästa pandemi slår till är omöjligt att säga. Det kan ske imorgon, om fem månader eller 
om 50 år. Vad som däremot är säkert är att vid de senaste pandemiutbrotten i Sverige (såsom av 
HIV/Aids på 1980-talet) hämtade en stor del av befolkningen information via media.4 Det har 
under senare år också blivit allt vanligare att forskare granskar medias roll vid pandemiutbrott. 
Denna forskning har bland annat visat att pandemier har fått olika stort medieutrymme beroende 
på vilken eller vilka grupper som ansetts befinna sig i riskzonen. I samband med svininfluensans 
uppstartsskede år 2009 publicerades betydligt fler artiklar än vid utbrottet av HIV/Aids under 
1980-talet. Orsaken beskrivs vara att HIV/Aids befarandes vara en fara för redan marginaliserade 
grupper i samhället, som homosexuella män eller sprutnarkomaner, medan svininfluensan 
bedömdes kunna drabba samtliga grupper i samhället. 5 
 I vilken grad medierapporteringen vid kriser har påverkat dess läsare har också undersökts. 
Ett tydligt exempel är hur olika tidningar skildrade vaccinationskampanjen vid svininfluensans 
utbrott i Sverige. Vissa tidningar menade att vaccinet tagits fram för fort och att dess 
biverkningar inte var kända – medan andra uppmanande till massvaccination. Dessa uttalanden 
påverkade sedermera ett antal svenskar till att välja sida: att vaccinera sig eller inte6  Två andra 
områden som undersökts är hur medierapporteringen under 1990-talet påverkade konsumenter 
att inte köpa köttprodukter från Irland eller Storbritannien eller hur svenskar slutade att köpa 
kyckling under fågelinfluensans utbrott under det tidiga 2000-talet.7 
 Vilken bild media väljer att tillskriva en pandemi har också fått utrymme för undersökning. 
Medan fågelinfluensan skapade stora, och stundtals hotfulla rubriker i tidningarna, där ord som 
död, risk eller hot förekom i ett anmärkningsvärt högt antal artiklar – menade forskare att risken 
för dödsfall hos människor var förhållandevis låg.  Media kom därmed, trots forskarnas 
uttalanden, att ge en skev och stundtals hotfull bild av fågelinfluensan. 8 Media kan därför såväl 
betraktas som en maktfaktor i samhället, som ett sätt att skilda en verklighet. Det blir således en 
fråga om ur vems eller vilket perspektiv denna verklighet skall skildras och sist men inte minst för 
vem eller vilka. 9   
 Denna undersökning som nu föreligger handlar dels om hur media rapporterade om 
spanska sjukan, dels också om hur rapporteringen förändrades och hur förändringen kan förstås. 

                                                        

2  Med pandemi menas en smitta som är spridd över stora delar av världen och drabbar en hög andel av befolkningen i varje land. 
 Begreppet epidemi syftar på en mindre spridning av smitta begränsat till ett mindre område, exempelvis ett land. (Nationalencyklopedin, 
 pandemi. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pandemi, hämtad 2015-09-19) 
3  Kolata, Gina, Spanska sjukan: historien om den stora influensaepidemin 1918 och sökandet efter det virus som orsakade den, Prisma, 
 Stockholm, 2000, 17. 
4  Englund, Liselotte, Katastrofens öga: en studie av journalisters arbete på olycksplats, JMG, Institutionen för journalistik och 
 masskommunikation, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008,Göteborg, 2008. 
5  Andersson, Emma & Ekström, Josefin, “Bögpest” eller pandemi: en jämförande studie om HIV/Aids och svininfluensa, c-uppsats, 
 Södertörns högskola, 2013, 2. 
6 Ghersetti, Marina & Andersson Odén, Tomas, Pandemin som kom av sig: om svininfluensan i medier och opinion, Institutionen för journalistik, 
 medier och kommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg, 2010. 
7  Andersson, Emma & Ekström, Josefin, “Bögpest” eller pandemi: en jämförande studie om HIV/Aids och svininfluensa, c-uppsats, 
 Södertörns högskola, 2013, 2. 
8  Johansson, Isabel & Jonsson, Henrik, Hotet som kom av sig: medierapportering kring fågelinfluensan, c-uppsats, Luleå, 2007, 3 
9  Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom, Det redigerade samhället: om journalistikens, beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia, 
 Stockholm, 1994, 35. 



 

1.1 Syfte och frågeställningar 
I denna uppsats kartläggs och analyseras en del av medierapporteringen i Norrbottens län i 
samband med spanska sjukans utbrott och förlopp 1918-1920.  En av de vid tiden för utbrottet 
största dagstidningarna i Norrbotten, Norrbottens-Kuriren, kommer att stå i fokus för 
undersökningen. Uppsatsens syfte är att undersöka rapporteringens innehåll och om 
rapporteringen förändrades över tid. Lämpliga frågeställningar blir i detta fall: 

1. Vad i spanska sjukans utbrott och förlopp valde tidningen att fokusera på? 
2. Går det att se en förändring i medierapporteringen över tid? 
3. Hur kan förändringen i så fall förstås? Följer medierapporteringen exempelvis utbrottets 

(spanska sjukans) utveckling? 
 

1.2 Disposition 
I uppsatsens första kapitel beskrivs uppsatsens syfte, avgränsningar, material- och källkritik men 
också vilken metod som använts och varför. Det andra kapitlet innehåller en beskrivning av 
relevant forskning, indelad efter tre underrubriker, vilken också ger slutsatsen att det lider brist på 
historisk forskning med fokus på medierapportering vid kriser som pandemier. I kapitel 3 återges 
en kortare bakgrund om spanska sjukans förlopp och verkningar internationellt, nationellt och 
lokalt i syfte att skapa förförståelse om medierapporteringens innehåll. 
 Undersökningen återfinns i kapitel 4 där den presenteras utifrån två huvudrubriker, den 
tidiga medierapporteringen och den sena medierapporteringen, där båda rubrikerna innehåller tematiska 
indelningar efter det mest centrala innehållet i artiklarna under den granskade perioden. Därefter 
återfinns, i kapitel 5, en kortare sammanfattning över hur medierapporteringen förändrades över 
tid. I kapitel 6 återfinns en slutdiskussion där uppsatsens frågeställningar besvaras så långt det är 
möjligt utifrån det granskade materialet. Slutligen innehåller kapitel 7 förslag till vidare forskning, 
där för denna undersökning utelämnade frågeställningar presenteras och eventuellt kan bidra till 
fortsatta studier inom ämnet. 
 

1.3 Avgränsning 
Denna uppsats kommer att undersöka medierapporteringen vid spanska sjukans utbrott i 
Norrbotten mellan 1918-1920, dess innehåll och om den förändrades över tid. Som huvudsakligt 
källmaterial användes dagstidningen Norrbottens-Kuriren. Undersökningen innehåller således 
exempelvis inte någon statistik gällande medierapporteringens omfång. Undersökningens syfte är 
inte heller att återge en allmän redogörelse över spanska sjukans förlopp i länet. Det har inte 
heller gjorts någon komparation mellan olika tidningars rapportering av händelsen. Sedan 
medierapporteringen som undersökts sträcker sig över närmare tre år, hade det i detta 
sammanhang varit allt för tidskrävande att granska flera tidningars rapportering över en sådan 
lång tidsperiod. Samtliga val är således gjorda med hänsyn till såväl syfte, frågeställningar, omfång 
som forskningsläge.   
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1.4 Material och källkritik 
Med hänsyn till denna uppsats syfte och frågeställningar har dagstidningen Norrbottens-Kuriren 
valts ut som huvudsakligt källmaterial. Tidningen har valts ut eftersom den grundades redan 
under mitten av 1800-talet, har getts ut sex dagar per vecka sedan 1906,10 och därför kan antas ha 
varit en välkänd tidning för många norrbottningar under den undersökta tidsperioden (1918-
1920). Rapporteringen torde således ha lästs av många norrbottningar varpå den är intressant att 
använda som källa. Tidningen ges för övrigt fortfarande ut idag (2015). Tidningens exakta 
upplaga under perioden har inte kunnat fastställas eftersom den började mätas år 1942,11 men det 
är känt att den var en av tre större tidningar i regionen vid denna tid (Norrskensflamman och 
Norrländska socialdemokraten utgjorde andra större dagstidningar vid denna tid). Samtidigt är 
upplagan inte central för studien eftersom syftet är att undersöka hur medierapporteringen 
förändrades. 
 Tidningen beskrev sig under perioden som moderat, men har inte valts utifrån dess 
politiska tillhörighet utan endast utifrån antagandet att den var relativt väletablerad. 
Undersökningen hade kunnat baseras på en annan tidning, exempelvis Norrskensflamman, vilket 
även hade kunnat medföra ett annat resultat. Av omfångsmässiga skäl har det inte varit aktuellt 
med en komparation mellan dagstidningar. Det har också ansetts vara tillräckligt källmaterial med 
en dagstidning i detta fall. En annan större tidning under perioden, var Norrländska 
socialdemokraten, vilken valdes bort eftersom den startades 1919 och spanska sjukan förekom 
mellan 1918-1920. Syftet med uppsatsen krävde också att hela medierapporteringen från spanska 
sjukans uppstart till slutskede skulle granskas. Resultatet hade kunnat bli missvisande om inte hela 
perioden undersökts.  
 I den meningen att endast en dagstidning från perioden undersökts kan inte 
undersökningens resultat påstås vara riks- eller länstäckande eller för den delen hur det 
rapporterades generellt om spanska sjukans verkningar och konsekvenser. Med hänsyn till detta 
fyller ändå denna undersökning ett syfte: nämligen att undersöka om medierapporteringen 
förändrades över tid och i sådana fall hur. Samtligt källmaterial av primärkälla finns att tillgå på 
arkivet Norrbottens minne i Luleå.  
 I ett annat sammanhang hade det kunnat betraktas som problematiskt att använda 
dagspress som källmaterial, såsom om syftet hade varit att ge en bild över spanska sjukans 
verkningar i norr, där siffror om hur många som insjuknat eller avlidit hade varit centrala. Då 
hade inte tidningsartiklar kunnat ge ett trovärdigt vetenskapligt resultat. Med detta menas att en 
tidning är beroende av dess publik som i sin tur lockas av sensationella berättelser som berör och 
väcker intresse. Det uppstår således en situation där tidningar kan, i syfte att höja nyhetsvärdet 
för en händelse eller kris, utelämna vissa detaljer och förstärka eller överdriva andra.12 I detta fall 
är det tvärtom intressant att granska balansen mellan trovärdighet och sensation. Media kan i detta 
fall ses som självklar källa då det är förloppet av förändring i medierapporteringen som är intressant. 
Det är således alltid centralt att mäta en källas trovärdighet utifrån det syfte och de tillhörande 
frågeställningar som en undersökning söker besvara.13    

                                                        

10  Nationalencyklopedin Norrbottens-Kuriren. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norrbottens-kuriren (hämtad: 
 2015-09-19). 
11  Personlig kommunikation: koncernen Norrbottens-media, 2015-10-07. 
12  Falkheimer, Jesper, Medier och kommunikation: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2001, 154-156. 
13  Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, 72. 
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1.5 Metod 
Denna undersökning är gjord utifrån en kvalitativ metod, vilket innebär att den söker svar på hur 
medierapporteringen förändrades och varför. Kvalitativ forskning syftar således till att förstå och 
tolka någonting som skett (eller sker). Till denna uppsats syfte och frågeställningar hade inte en 
kvantitativ metod varit lämplig, eftersom den metoden besvarar frågor om hur mycket/många det 
är av någonting under en period. 14 I denna uppsats återfinns till exempel ingen statistik gällande 
medierapporteringen, eftersom det inte skulle besvara syftet och frågeställningarna. Däremot 
hade medierapporteringen kunnat, i en vidare studie, granskas utifrån en kvantitativ metod. 
 I syfte att finna relevant material till undersökningen söktes dagstidningen Norrbottens-
Kuriren igenom efter artiklar vilka på något sätt behandlade spanska sjukan eller dess 
konsekvenser. Under källinhämtningen framkom hur medierapporteringen uppträdde mer 
intensivt under vissa delar av de undersökta åren. Med detta menas inte att medierapporteringen 
om spanska sjukan helt försvann emellan dessa perioder. Eftersom denna uppsats syfte är att 
undersöka förändringen i medierapporteringen ansågs ändå hela perioden av spanska sjukans 
medierapportering vara av intresse.  
 Varje nummer (sex dagar/vecka) av Norrbottens-Kuriren letades igenom efter artiklar som på 
något sätt behandlade spanska sjukans förlopp och verkningar. Tidningarna finns i original på 
Norrbottens minne i Luleå och det var originalen som undersöktes. Ett antal nyckelord valdes ut 
i syfte att finna relevant material. Några av dessa ord var följande: spanska sjukan, spanskan, epidemi, 
pandemi, offer, dödsfall och jordfästning. I syfte att upptäcka förändring i medierapporteringen (och 
när och varför den förändrades) antecknades varje rubrik och datum ned. Varje artikel 
fotograferades också för vidare språkanalys, dvs. för att kunna kartlägga innehållet och upptäcka 
eventuella förändringar över tid. Det har varit centralt att undersöka hur användningen av språket 
förändrades, liksom hur förhållandet mellan trovärdighet och sensation, och nyhetsvärde, kom att 
förändras över tid. Sist men inte minst har det undersökta resultatet analyserats och jämförts med 
Falkheimers resonemang om hur media förändrar sitt sätt att rapportera vid en krissituation i 
samhället, exempelvis en pandemi, för att se om resonemanget även går att applicera på 
medierapportering för snart hundra år sedan, dvs. om spanska sjukan i Norrbottens-Kuriren. För 
mer information om teoretisk utgångspunkt läs nästkommande kapitel 2. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                             

 
14  Backman, Ylva, Vetenskapliga tankeverktyg: till grund för akademiska studier, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, 298. 
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2 .  T I D I G A R E  F O R S K N I N G  O C H  T E O R E T I S K  
U T G Å N G S P U N K T  

 
Hur media rapporterade i samband med spanska sjukan, 1900-talets största pandemi har, såvitt 
undertecknad kunnat se, inte tidigare undersökts ur ett svenskt perspektiv. Det blir således väl 
motiverat att utföra denna typ av studie. Forskningsläget kommer sålunda att beskrivas utifrån tre 
underrubriker: litteratur om spanska sjukan på nationell och internationell nivå, litteratur om spanska sjukan 
i Norrbotten och Luleå samt litteratur med fokus på medierapportering, för att sedan utmynna i en 
diskussion om teoretisk utgångspunkt med fokus på medias antagna agerande vid kriser. 
Sammantaget kan litteratur som behandlar medierapportering betraktas som extra intressant för 
denna studies syfte och frågeställningar. 

 

2.1 Litteratur om spanska sjukan på nationell- och internationellnivå 
Det finns mycket litteratur om spanska sjukans internationella verkningar, men mindre om hur 
sjukdomen påverkade Sverige. I detta sammanhang blir det internationella forskningsområdet 
mindre relevant eftersom denna uppsats utgår från ett lokalperspektiv (Norrbotten) och 
dessutom behandlar medierapportering, varvid viss internationell forskning kommer att 
utelämnas. Den största svenska undersökningen som skrivits är Margareta Åmans avhandling 
Spanska sjukan. Den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund vilken behandlar ett 
svenskt och internationellt perspektiv av spanska sjukans utveckling. Författaren utgår från tre 
svenska städer, som också utgör exempel för sjukdomens generella förlopp och konsekvenser i 
Sverige. Författaren beskriver även spanska sjukans konsekvenser ur ett myndighetsperspektiv 
med särskild hänsyn till epidemiberedskap.15  
 I artikeln Farsoten: spanska sjukan diskuterar Dick Harrisson dels spanska sjukan ur ett 
internationellt perspektiv i form av vilka folkgrupper som utpekades som syndabockar, dels också 
hur spanska sjukan påverkade orten Östersund i Sverige. Harrisson nämner också hur spanska 
sjukan blivit något av en glömd farsot i historien, inte minst i 1900-talets läroböcker och 
uppslagsverk i historia.16 
 Gina Kolata ger i boken Spanska sjukan: historien om den stora influensaepidemin 1918 och 
sökandet efter det virus som orsakade den ett internationellt perspektiv på spanska sjukans bakgrund 
och förlopp. Kolata beskriver även hur sökandet efter viruset förändrades med tiden.17  
 

2.2 Litteratur om spanska sjukan i Norrbotten och Luleå 
Det finns förhållandevis mycket litteratur som behandlar spanska sjukan och dess internationella 
förlopp, men mindre som behandlar sjukdomens förlopp i Norrbotten. Det mesta som skrivits är 
c-uppsatser, bland annat vid Luleå tekniska universitet, men Elisabeth Engberg, historiker vid 
                                                        

15  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, Univ., Uppsala, 1990, 12. 
16  Harrisson, Dick. Farsoten: spanska sjukan. Populär historia. No. 1 (2006): 5-6. 
17  Kolata, Gina, Spanska sjukan: historien om den stora influensaepidemin 1918 och sökandet efter det virus som orsakade den, Prisma, 
 Stockholm, 2000, 15. 
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Umeå universitet, beskriver i artikeln “Norrlands sjukvårdsfråga måste lösas” – läkarbrist och 
glesbygdssjukvård i ett historiskt perspektiv hur spanska sjukans förödande verkningar i Arjeplog och 
Arvidsjaur gav upphov till viktiga och livsnödvändiga förändringar inom sjukvårdspolitiken. 
Engberg beskriver att städer i Norrland generellt hade svårare att rekrytera läkare, däribland 
Arjeplog, som därför stod utan läkare när spanska sjukan slog till med hänsynslös kraft och 
krävde närmare 100 liv av det totala invånarantalet på 3000 personer. Efter utbrottet i Arjeplog, 
som kom att bli Sveriges värsta, blev debatten om att modernisera Norrlands sjukvård livlig och 
gav resultat i form av viktiga förändringar, däribland ökat läkararvode vilket lockade läkare till 
tjänstgöring i glesbygden.18Även Lennart Öhman beskriver i en kulturhistorisk skildring, När 
sjukvården kom till norr vilka förödande effekter spanska sjukan fick i Arvidsjaur och Arjeplog.19 
 Det har skrivits ett antal c-uppsatser vilka behandlat spanska sjukan i Norrbotten ur flera 
skilda perspektiv. Hur sjukvården i Norrland såg ut och förändrades under och efter spanska 
sjukans utbrott i Norrbotten har Maria Jakobsson granskat i c-uppsatsen Spanska sjukan och 
epidemisjukhusen från 1997. Jakobsson beskriver att spanska sjukan medförde en viss förändring av 
sjukvården, men att andra samhällsförändringar också var betydande.20 Detta skiljer sig delvis från 
Engbergs resultat som bl.a. tillskriver spanska sjukans höga dödlighet i Norrland större betydelse 
och som menar att den höga dödligheten i förlängningen medförde att den norrländska 
sjukvården kom att moderniseras betydligt.21 
 Mattias Bylesjö redogör för regeringens livsmedelspolitik och dess koppling till spanska 
sjukans utbredning i c-uppsatsen Spanska sjukan och svälten från 2003. Bylesjö undersöker huruvida 
det fanns ett samband mellan regeringens livsmedelspolitik och spanska sjukans utbredning i norr 
under början av 1900-talet. Resultatet av undersökningen visar att människorna i norr generellt 
sätt inte svalt, men fick övergå till mer vegetabilisk kost när priserna på kött ökade dramatiskt 
som en konsekvens av första världskriget. De grupper som svalt fick försämrad motståndskraft 
vilket i sin tur ökade risken att de skulle drabbas av spanska sjukan. Bylesjö beskriver i sin 
sammanfattande diskussion hur andra faktorer var desto mer avgörande för spanska sjukans 
framfart i Norrbotten, såsom bristen på läkare.22 
 Johan Wikström beskriver i sin c-uppsats Spanska sjukan i Kalix 1918-1920: en studie av 
epidemins omfattning och karaktär vid en ort i norra Sverige hur orten Kalix drabbades av spanska sjukan. 
Resultatet för Wikströms undersökning visar att Kalix, tillskillnad från andra jämförda orter i 
Sverige, hade en högre barnadödlighet där dödsorsaken var spanska sjukan.23 Engbergs artikel, 
Öhmans kulturhistoriska skildring samt Jakobssons, Bylesjös och Wikströms uppsatser är 
samtliga goda komplement till denna uppsats i den meningen att de återskapar en bild av spanska 
sjukans verkningar i Norrbotten. Materialet har också varit viktigt för att författaren ska kunna 
skapa sig en god översikt över spanska sjukans verkningar i länet.  

                                                        

18  Elisabeth Engberg, primärvårshistoria artikel ’’ ’’Norrlands sjukvårdsfråga måste lösas’’ – läkarbrist och glesbygdssjukvård i ett historiskt 
 perspektiv.’’ (2014) tidning: distriktsläkaren nr 1. 
19  Öhman, Lennart, Hur sjukvården kom till norr: en kulturhistorisk skildring med utgångspunkt från mellersta Lappland, Loanna, 
 Arvidsjaur, 1987. 
20  Jakobsson, Maria, Spanska sjukan och epidemisjukhusen., c-uppsats, Luleå, 1997, 33. 
21  Engberg, Elisabeth. ’’Norrlands sjukvårdsfråga måste lösas – läkarbrist och glesbygdssjukvård i ett historiskt perspektiv.  Distriktsläkaren. 
 No. 1 (2014): 22. 
22  Bylesjö, Mattias, Spanska sjukan och svälten: en studie av konsekvenserna av regeringens livsmedelspolitik och spanska  sjukans 
 verkningar i norra Sverige åren 1917-1920, c-uppsats, Luleå, 2003, 31-32. 
23  Wikström, Johan, Spanska sjukan i Kalix 1918-1920: en studie av epidemins omfattning och utbredning vid en ort i norra Sverige, c- uppsats, 
 Högskolan Dalarna, 2013, 2. 
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2.3  Litteratur med fokus på medierapportering 
För denna analys av hur media rapporterade om spanska sjukan i Norrbotten är det relevant med 
en översikt över historieforskning med fokus på medierapportering. Det är mycket vanligt inom 
historisk forskning att använda sig av dagstidningar som källmaterial och det finns också mycket 
historisk forskning som analyserar själva medierapporteringen (se nedan). När det gäller 
epidemier och pandemier och medierapportering i samband med detta har forskningen 
framförallt berört samtida utbrott. I avhandlingen Pandemin som kom av sig: om svininfluensan i medier 
och opinion beskriver författarna hur medierna vid svininfluensan påverkade svenskarnas attityd till 
vaccination mot influensan. Medias roll som den kanske viktigaste informationskanalen 
diskuteras och också och vilket ansvar det innebär i valet att framställa en kris på ett visst sätt.24 I 
c-uppsatsen “Bögpest” eller pandemi: en jämförande studie om HIV/Aids och svininfluensan analyserar 
författarna vilket utrymme respektive sjukdom gavs i media och vad som kan förklara resultatet.25 
Slutligen, hur fågelinfluensan framställdes i media gentemot forskarnas uttalanden om den 
egentliga smittorisken diskuterar Johansson & Jonsson i c-uppsatsen Hotet som kom av sig: 
medierapportering kring fågelinfluensan. 26  Det är dock mindre vanligt att granska medierapportering 
kring historiska pandemier, såsom exempelvis spanska sjukan, vilket gör att denna uppsats bidrar 
till forskningsläget. 
 När det gäller historisk forskning som analyserar medierapportering finns det exempel på 
forskning som fokuserar på mottagaren/läsaren, såsom Carleson i c-uppsatsen Den fiktiva läsaren i 
dagstidningar. Carleson undersöker skapandet av fiktiva läsare i tre dagstidningar 1890.27 Annan 
historisk forskning med fokus på medierapportering analyserar innehållet i rapporteringen och 
medias roll i samhället. Således granskar Widholm i sin avhandling Iscensättandet av 
Solskensolympiaden: dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden hur 
föreställningar om kollektiva identiteter återskapas i text och bild vilka publicerades i samband 
med Olympiaden 1912. 28 I avhandlingen Det redigerade samhället: om journalistikens, 
beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia undersöker Ekectrantz & Olsson 
journalistikens roll i samhället under olika tidsperioder. Författarna presenterar två skilda teorier 
kring journalistisk. Den första kallas för förmedlingsteorin vilken tolkar, förmedlar och förklarar 
en konkret verklighet. Den andra har kopplingar till konstruktivismen som teori vilken 
författarna förklarar vara en form av konstruktion av verkligheten.29 Ekecrantz & Olsson har i sin 
studie inte studerat en specifik rapportering kring en händelse i media vilken gör studien mindre 
relevant för denna undersökning. 
 Richard Johansson beskriver i sin c-uppsats Storstrejken 1909 i Örebros dagspress – en 
granskning av media som maktfaktor i kampen mellan arbete och kapital hur dagspressen användes som 

                                                        

24  Ghersetti, Marina & Andersson Odén, Tomas, Pandemin som kom av sig: om svininfluensan i medier och opinion, Institutionen för 
 journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg, 2010. 
25  Andersson, Emma & Ekström, Josefin, “Bögpest” eller pandemi: en jämförande studie om HIV/Aids och svininfluensan, c-uppsats, 
 Södertörns högskola, 2013, 33-34. 
26  Johansson, Isabel & Jonsson, Henrik, Hotet som kom av sig: medierapportering kring fågelinfluensan, c-uppsats, Luleå, 2007, 3. 
27  Carleson, Amanda, Den fiktiva läsaren i dagstidningar. En undersökning om skapandet av fiktiva läsare i tre tidningar 1890, c-uppsats, 
 Uppsala universitet, 2013, 3. 
28  Widholm, Christian, Iscensättandet av Solskensomlympiaden: dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid 
 Stockholmsolympiaden 1912, h:ström – Text & kultur, Diss. Lund: Lunds universitet, 2008, Umeå, 2008, 15. 
29  Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom, Det redigerade samhället: om journalistikens, beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia, 
 Carlsson, Stockholm, 1994, 35. 
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ett maktmedel för att fördjupa striden mellan arbetsgivare och arbetstagare. 30 Johanssons uppsats 
är relevant i den meningen att den granskar en händelse/process i medierapporteringen, liksom 
föreliggande uppsats. Men Johanssons studie blir mindre relevant med avseende att han tittar på 
en strejk/konflikt med tydliga stridande parter, och medias roll som arena för en maktkamp 
mellan dessa. I utbrottet av den spanska sjukan såväl som vid pandemier idag finns i regel inga 
tydliga motparter. 
 Av denna genomgång av litteratur med fokus på medierapportering kan vi sammantaget 
dra slutsatsen att det föreligger ett behov av historiska studier med fokus på innehållet i 
medierapporteringen i samband med kriser, såsom pandemier, och på hur rapporteringen kan 
komma att förändras över tid, parallellt med att en kris utvecklas. 
 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 
Det tål att sägas igen: media är en maktfaktor i samhället och ett sätt att skildra en verklighet, där 
frågan är ur vems perspektiv och för vem.31 När krissituationer uppstår i samhället, tillexempel en 
pandemi likt spanska sjukan, fågelinfluensan eller svininfluensan, spelar media en viktig roll. Det 
är via media som allmänheten inhämtar en stor och viktig del av informationen kring den kris 
som uppstått i samhället.32 
 Vad som däremot kan skapa diskussion är dels vilken ansvarstagande roll media har, och 
dels hur media kan vinkla och förändra en nyhet. Media ska rapportera oberoende samtidigt som 
nyheterna ska väcka intresse hos läsarna. Det kan därmed leda till att krissituationen framställs på 
ett vinklat eller rent av felaktigt sätt.33 Det är därmed väl motiverat att även i denna uppsats, att 
undersöka balansen mellan trovärdighet och sensation, i medierapporteringen om spanska sjukan. 
 Falkheimer menar att media har flera olika roller vid rapporteringen av kriser, och att dessa 
kan delas in i olika skeden. I ett första skede fungerar media som observatör (rapporterar fakta, 
rykten och hypoteser) till att bli vittnen och därefter till att bli förmedlare för olika aktörer i samhället, 
tillexempel för myndigheter. 34  Falkheimer har inte tydligt definierat vad som åsyftas med 
begreppet vittne. I denna undersökning förstås således begreppet vittne i linje med 
Nationalencyklopedins definition, som någon som intygar vad som skett.35 Falkheimer menar att 
media också kan fungera som aktör i meningen att media påverkar händelseförloppet utifrån dess 
valda sätt att vinkla händelsen (krisen).  Det uppstår således olika sätt att vinkla en nyhet på. Två 
exempel är lokalvinkel och hotvinkel. En nyhet blir mer intressant ju närmare läsaren den 
befinner sig geografiskt. I media är det också vanligt med personifikationer, överdrifter och 
förenklingar utifrån den vinkel som valts. Personifikationer används exempelvis genom att 
beskriva en familjs öde, vilket är vanligt för att ge händelsen ett ansikte. När en händelse vinklas 
som ett hot förekommer ibland överdrifter.36  
                                                        

30  Johansson, Richard, Storstrejken 1909 i Örebros dagspress – en granskning av media som maktfaktor i kampen mellan arbete och  kapital, 
 Örebro, 2009, 10-11. 
31  Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom, Det redigerade samhället: om journalistikens, beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia, 
 Carlsson, Stockholm, 1994, 35. 
32  Englund, Liselotte, Katastrofens öga: en studie av journalisters arbete på olycksplats, JMG, Institutionen för journalistik och 
 masskommunikation, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008,Göteborg, 2008. 
33  Ghersetti, Marina, Sensationella berättelser: en studie av nyheter från Angola 1987 och om prinsessan Diana 1997 i dagstidningar,  radio 
 och TV, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ. (JMG), Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 2000. 
34  Falkheimer, Jesper, Medier och kommunikation: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2001, 154. 
35  Nationalencyklopedin, vittne. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vittne (hämtad 2015-10-10). 
36  Falkheimer, Jesper, Medier och kommunikation: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 154-156. 
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 I denna uppsats ska Norrbottens-Kurirens rapportering om spanska sjukan kartläggas och 
analyseras utifrån Falkheimers beskrivning av medias olika roller. 
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3 .  B A K G R U N D  
 
Spanska sjukan utgör en av världens värsta katastrofer i förhållande till antalet avlidna. Under 
närmare tre år (1918-1920) avled mellan 25 till 50 miljoner människor världen över samtidigt som 
närmare 500 miljoner människor smittades av viruset.37 Spanska sjukan kan klassificeras som en 
pandemi, eftersom smittan drabbade de flesta länder världen över, samt krävde ett högt antal 
offer i varje land som drabbades.38 
 Smittan som utbröt år 1918 kallades i Sverige för spanska sjukan. Namnet kan ge indicier 
om att den uppstod i Spanien. Än idag är smittans ursprung okänt och endast teser om varifrån 
den kommer har presenteras. Smittans namn förknippades med Spanien även i andra länder än 
Sverige, vilka namn som ’’Den spanske syge’’ eller ’’Spanish Influenza’’ vittnar om. Den kallades 
däremot för ’’Three-day-feever’’ av amerikanska soldater. Sjukdomen fick dess namn eftersom 
den uppmärksammandes i spansk media. Spanien var under första världskriget neutralt vilket 
gjorde att det inte fanns ett intresse av att hemlighålla sådant som kunde klassificeras som dåliga 
nyheter.39  
 Spanska sjukan nådde även Sverige, där den bland annat kom att kallas för spanskan. Sverige 
upplevde, som övriga världen, flera vågor av smittan. Den första under hösten 1918, den andra 
under vårvintern 1919 och den tredje under våren 1920. Hösten 1918 gick till historien som den 
värsta vågen av spanska sjukan, sett till antalet avlidna. I Sverige avled totalt ca 38 000 människor 
av spanska sjukan, varav 27 000 under hösten 1918. Majoriteten av de som dog var unga och 
friska människor i en ålder mellan 20 till 40 år.40 Det var fler män än kvinnor som dog av smittan, 
vilket kan ha berott på att männen rörde sig ute i samhället mer än vad kvinnorna gjorde under 
perioden. Samtidigt drabbades alla typer av samhällsklasser. Symptomen för spanska sjukan 
började ofta med ögonhetta och huvudvärk, vilket senare övergick till att den smittade hostade 
blod i kombination med att andningen försvårades. Till slut dränktes den insjuknade av sitt eget 
blod. I många fall fick också huden en nyans av mörkt brunviolett. Sjukdomsförloppet kunde i 
vissa fall bara ta ett par timmar innan det ledde till döden, vanligen tog det emellertid ett par 
dagar.41 
 De norra delarna av Sverige var också de som kom att drabbas värst av spanska sjukan sett 
till antalet avlidna.42 Det berodde bl.a. på bristfällig sjukvård i och med en omfattande läkarbrist 
och dåliga kommunikationer. Hjälpen kom helt enkelt inte fram i tid eller inte alls. Det värsta 
utbrottet av spanska sjukan i Sverige skedde i det lilla samhället Arjeplog. Där avled närmare 100 
personer av bygdens totala 3000 invånare under ett par veckor efter vintermarknaden 1920. På 
orten saknades både läkare och apotek, men de huvudsakliga orsakerna till det anmärkningsvärt 
höga antalet dödsfall berodde dels på att marknaden orsakade en enorm spridning av viruset, dels 
att befolkningen i socken hade skonats från tidigare utbrott och därför saknade en betydelsefull 
grundläggande immunitet. Påskdagen i Arjeplog år 1920 kom säkerligen att gå till minnet som 

                                                        

37  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, Univ., Uppsala,  1990, 10. 
38 Nationalencyklopedin, pandemi. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pandemi (hämtad 2015-09-19) 
39  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, Univ., Uppsala, 1990, 32. 
40  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, Univ., Uppsala 33-36. 
41  Harrisson, Dick. Farsoten: spanska sjukan. Populär historia. No. 1 (2006): 5-6. 
42  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, Univ., Uppsala, 75. 
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sorgens dag, när hela bygden kom att klä i svart och närmare 50 personer, samtliga offer av 
spanska sjukan, begravdes. Det har berättats hur kyrkklockorna ringde och ringde den helgen.43  
 Kuststaden Luleå drabbades också av smittan, men inte i närheten av den grad som 
Arjeplog hemsöktes av farsoten. I Luleå fanns ett epidemisjukhus, medan ytterligare två 
provisoriska byggdes i samband med spanska sjukans ankomst. Olika delar av samhället 
påverkades, däribland folkskolans undervisning vid epidemins värsta utbrott under hösten 1918. 
Då flyttades skolstarten fram till mitten av september. Myndigheterna gjorde också insatser i syfte 
att bekämpa smittans spridning. I den mån det var möjligt, trots en rådande läkar- och 
sjukskötebrist, sändes extra läkare och/eller sjuksköterskor till de städer som ansågs vara i behov 
av förstärkning. 44 
 Men befolkningen stod försvarslös: viruset, som efteråt kom att bli märkt som 1900-talets 
värsta pandemi, spred sig som en löpeld såväl över världens kontinenter som Sverige och 
Norrbotten.45 

 
Begravning av spanska sjukans offer i Arjeplog under påskdagen 1920. 

Foto: Th. Sandberg ur Silvermuséet Arjeplogs arkiv 
 
 

 

 

                                                        

43 Öhman, Lennart, Hur sjukvården kom till norr: en kulturhistorisk skildring med utgångspunkt från mellersta Lappland, Loanna, 
 Arvidsjaur, 1987, 262. 
44  Jakobsson, Maria, Spanska sjukan och epidemisjukhusen, c-uppsats, Luleå, 1997, 10-13. 
45  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, Univ., Uppsala, 1990, 157-158. 
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4 .  U N D E R S Ö K N I N G :  S P A N S K A  S J U K A N  I  
D A G S P R E S S  

 
 
Spanska sjukan blev väl omskriven skriven i media. Om dåtidens journalister då anade att det 
handlade om det som skulle komma att bli 1900-talets värsta pandemi, är emellertid ovisst. Det 
blir därmed förhållandevis intressant att dels granska och undersöka hur media rapporterade om 
en av historiens värsta farsoter, dels också om rapporteringen förändrades i samtid med 
sjukdomens spridning och utveckling. Medierapporteringen kommer att presenteras utifrån två 
indelningar efter kronologisk ordning: den tidiga medierapporteringen (ca juli-december 1918) och den 
sena medierapporteringen (1919/1920). Varje indelning har också tematiska underrubriker efter 
medierapporteringens huvudsakliga innehåll under respektive period. Eftersom spanska sjukan 
kom i flera vågor, och dessutom ganska utspritt under olika år, hade det varit svårt att helt dela in 
och presentera medierapporteringen efter månad eller för den delen år. Materialet har bedömts 
framträda bättre genom vald indelning. I nästkommande kapitel (5) följer en sammanfattning om 
medierapporteringens centrala innehåll utifrån vilken bild som tidningen Norrbottens-Kuriren 
förmedlade av spanska sjukan. I slutdiskussionen (kapitel 6) diskuteras undersökningens resultat 
närmare med hänsyn till Falkheimers resonemang om hur media förändrar sin medierapportering 
i samband med kriser. 
 

4.1 Den t id iga medierapporter ingen 
Det var under den svenska högsommaren, i början av juli 1918, som tidningen Norrbottens-Kuriren 
kom att börja rapportera om spanska sjukan och hur smittan hade börjat närma sig Sveriges 
gränser. Detta var under slutskedet av första världskriget, vilket upptog den största delen av 
medierapporteringen ända fram till dess avslut den 11:e november 1918 och även en tid 
därefter. 46  Spanska sjukan upptog inte lika mycket plats i tidningen som kriget och dess 
konsekvenser. Ibland kunde det endast handla om mindre notiser om ”spanskans” utbredning i 
länet. Händelser kopplade till spanska sjukan fick exempelvis aldrig en förstasida under den tidiga 
medierapporteringen. Artiklarna publicerades istället ofta längre bak i tidningen. Med den tidiga 
medierapporteringen åsyftas det första halvåret av medierapportering, vilket också skulle kunna 
benämnas uppstarten. 
 

4.1.1 Är spanska sjukan någonting att oroa sig över? 
Den 4:e juli 1918 började den norrbottniska tidningen Norrbottens-Kuriren inte bara att rapportera 
mer frekvent om spanska sjukan utan också om hur smittan närmade sig Sverige. Den nämnda 
dagen innehöll många rubriker om smittan, bland annat “Spanska sjukan nalkas. En mängd nya 
fall i Kristiania”, “Ett uttalande av professor Petrén”, “När som helst ha vi den här” eller 
“Sjukdomen håller sitt intåg i Köpenhamn”. Artiklarna beskrev hur spanska sjukan smittat 
befolkningen i grannländer som Norge och Danmark, men också hur sjukdomen när som helst 

                                                        

46  Norrbottens-Kuriren 1/7 – 31/12 1918. 
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väntades till Sverige.47 Efter denna presentation kan det kanske antas att innehållet var tämligen 
hotfullt eller alarmerande, men det egentligen inte speciellt hotfullt, och speciellt inte i förhållande 
till senare medierapportering, vilken redogörs för i kapitel 4.2. Med detta menas att även om det 
förklarades att det var många som insjuknade, så handlade det aldrig om beskrivningar om att 
människor dött till följd av smittan. En av de under perioden värre artiklarna, det vill säga när 
innehållet var tämligen mer hotfullt, var följande artikel: “Sjukdomen håller sitt intåg i 
Köpenhamn” där det beskrevs hur: 

Det har idag konstaterats flera fall. En av de angripna hade just vänt hem från Berlin (...) Det har hänt att 
folk har fallit i vanmakt på gatorna, men det har icke inträffat något dödsfall. Smittan anses ha kommit 
från Hamburg och överförts med brev.48 

 
Detta citat var också det hotfullaste som publicerades under den första veckan av mer intensiv 
medierapportering, sett till att ordet dödsfall omnämns, men också hur det återfinns mer 
berörande uttalanden som att folk hade fallit i vanmakt. Norrbottens-Kuriren beskrev situationen 
mer hotfull ju längre bort smittan befann sig från Norrbotten. 
  Tidningen kom också att publicera uttalanden från sakkunniga personer, bland annat en 
professor Petrén som menade att smittan sannolikt var besläktad med tidigare influensaepidemin 
som startat under 1890, ryska snuvan, vilken även kom att nå en ofantlig spridning. 
Avslutningsvis stod i artikeln föjande: “Prof. Petrén framhöll att vi kunna vara ganska säkra på att 
sjukdomen vilken dag som helst är att vänta hit.” Litet mellan raderna kan här antas att han 
egentligen uttalade sig om att det skulle komma att bli en epidemi, men huruvida den skulle bli än 
värre än den senaste, var ingenting som antyddes.  
 Den bild som tidningen gav var därför aningen hotfull, men även artiklar vilka egentligen 
sade rakt emot uttalandet av professorn publicerades, och det redan samma dag. Detta tyder på 
en spekulationsfylld rapportering, det fanns egentligen inga riktiga eller bestämda svar på hur 
smittan spreds eller hur stor omfattningen av spridningen skulle bli. Det var rena antaganden. 
Artikeln som publicerades samma dag gick under namnet “Spanska sjukan ej av farligare 
karaktär”. I den artikeln, som var extremt lugnande, beskrevs hur spanska sjukan kunde likställas 
med vanlig influensa och därmed inte var någonting att oroa sig över. Artikeln refererar 
emellertid aldrig till någon aktör, tillexempel medicinalstyrelsen, som då hade det övergripande 
ansvaret för bekämpningen av smittspridning. Även artikeln “Smittade sjömän i Göteborg” 
innehöll beskrivningar över hur sjukdomen var en vanlig influensa; “Läkarna här anse sjukdomen 
relativt ofarlig och i det närmaste jämförlig med influensa.”49 Rubriksättningen “Spanska sjukans 
karaktäristik” vittnar även den om hur det spekulerades om sjukdomen. I den artikeln beskrevs i 
stället följande:  
 

Den spanska influensan är ytterst smittsam (...) lika snabbt som sjukdomen kommer, lika snabbt kan den 
gå. Den efterlämnar dock ofta stor mattighet och hos förut svaga personer kunna svårartade komplikationer 
inträffa, som lunginflammation (...) Någon specifik behandling för influensa finns ännu inte. Svettkurer och 
febermedel bruka emellertid vara välgörande.50 

                                                        

47  Norrbottens-Kuriren, 4/7 1918. 
48 Norrbottens-Kuriren, 4/7 1918. 
49  Norrbottens-Kuriren, 8/7 1918. 
50  Norrbottens-Kuriren, 9/7 1918. 
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Citatet kan tolkas som hotfullt när sjukdomen beskrevs i termer som att svaga personer kan få 
värre komplikationer, tillexempel lunginflammation, samtidigt som tidningen också nämner att 
det inte finns någon behandling för influensa, utan egentligen bara vanliga husmorsknep. Men 
artikeln kan också tolkas som spekulativ, vilket ordval som ofta, kunna och bruka vittnar om. Det 
uttrycks inte heller att alla drabbas av komplikationer, utan endast svaga personer i samhället. Att 
spanska sjukan dessutom kunde komma lika snabbt som den gick vittnar om att den inte 
beskrevs vara speciellt långvarig, och inte heller speciellt svår. Spanska sjukan beskrevs inte heller 
som epidemisk eller som en befarad pandemi. 
 Det var således särskilt i början av medierapporteringen av spanska sjukans spridning som 
det rådde en viss osäkerhet. Det gav upphov till uttalanden från läkare, professorer och andra 
personer med sakkunnighet inom medicin. 51  Den första medierapporteringen var tämligen 
spekulationsfylld, där frågan om huruvida spanska sjukan var ett potentiellt hot eller inte var 
ständigt återkommande. I och med att spanska sjukan dels beskrevs som endast en eventuell 
epidemi, dels också som en vanlig influensa, gav tidningen mer av en lugnande än en alarmerande 
bild till allmänheten om vad som skulle komma. Spanska sjukan beskrevs därför övervägande i 
lugna termer. Men än hade det potentiella hotet inte nått Norrbotten, och med det skulle 
medierapporteringen påvisa förändringar, också tämligen anmärkningsvärda sådana (se nedan). 

 

4.1.2 När hotet anlände till norr 
I de första artiklarna som publicerades i samband med att spanska sjukan närmade sig Sverige 
hade hotet, spanska sjukan, befunnit sig långt bort från Norrbotten och dess befolkning. 52 Det 
tog emellertid inte många dagar innan spanska sjukan även kom att drabba Norrbottens 
befolkning. Den 9:e juli rapporterade Norrbottens-Kuriren att “(...) spanska sjukan har nu jämväl 
börjat grassera i staden” 53 samtidigt som en annan artikel använde rubriksättningen: “Spanska 
sjukan i Luleå. Fyra fall konstaterade.’’ I artikeln beskrevs sedermera hur; 
 
 Den mångomtalade och fruktade spanska sjukan har nu kommit till Luleå. Till idag har fyra fall inträffat, 

intet dock av svårare art. I två fall har sjukdomen drabbat på Sockerbyrån54 anställd personal, i de andra 
tvänne, tullvaktmästare, som av allt att döma blivit smittade på tyska ångaren E. Russ, som ligger här.55 

 
Det som presenterades i artikeln ovan skulle inte bara komma att visa sig vara början på en 
intensiv medierapportering om spanska sjukans utbredning i Luleå och länet, utan visade också 
på en förändrad sådan. Redan dagarna efter, den 11 juli 1918, publicerades en artikel vilken 
beskrev att ett 10-tal nya fall av influensan hade upptäckts i staden, varav läget ej bedömdes vara 
allvarligt, medan den största smitthärden ansågs befinns sig på de tyska båtarna i hamnen. Läget i 
Luleå beskrevs även som icke-epidemiskt. 56 Samma dag, när fler hade beskrivits ha smittats i 
Luleå, och Norrbottens-Kuriren hade beskrivit det som icke-epidemiskt återfanns också 

                                                        

51  Norrbottens-Kuriren, 4/7-9/7 1918 
52  Norrbottens-Kuriren 4/7-8/7 1918 
53  Norrbottens-Kuriren, 9/7 1918 
54 Sockerbyrån var en form av dåtidens kristidsorgan. 
55  Norrbottens-Kuriren, 9/7 1918 
56  Norrbottens-Kuriren, 11/7 1918 
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artiklarna “Spanska sjukan som inbillningssjuka” och “Sjukdomen vanlig influensa”. I 
förstnämnda artikel beskrevs det hur:  
 
 En massa personer besökte under onsdagen läkare i Stockholm i tro att de angripits av spanska sjukan. På 

det allra flesta kunde det ej konstateras de minsta fel, under det ett litet fåtal ledo av influensan. Möjligen har 
ett 10-tal fall konstaterats av denna sjukdom. Någon influensaepidemi kan man inte tala om.  

 
Spanska sjukan bedömdes visserligen fortfarande vara en tämligen ofarlig influensa. Ordet 
epidemi hade fortfarande endast använts i ett sparsamt antal artiklar, och då i samband med andra 
städer. Situationen beskrivs desto mer hotfull och spekulationsfylld ju längre bort smittan befann 
sig, exempelvis: “Spanska sjukan. Härjar svårt i Stockholm” eller “Spanska sjukan. Härjningarna 
vid Stockholms regementen” eller “Elakartade fall i Hälsingfors”, emedan artiklarna om spanska 
sjukan i Luleå till en början skildrades i mer lugnande beskrivningar. I rubriksättningen för 
spanska sjukans utbredningar i staden uteslöts ord som elakartad eller härjningar helt. 
Informationsläget om spanska sjukans verkningar i Luleå var till en början generellt tunt, i den 
meningen att det övervägande handlade om korta notiser.57 
 Nyare forskning inom medierapportering har påpekat att när hotet kommer närmare ökar 
ofta informationsmängden medan artiklar vilka är spekulationsfyllda och alarmerande minskar. 
Det leder i sin tur också till att tidningen tar större etisk hänsyn till dess läsare ju närmare hotet 
befinner sig, vilket kan beskrivas i termer att man vill undvika att skapa panik.58  
 Spanska sjukan kom att beskrivas lugnande under den första tiden när den befann sig i 
Luleå. Med tiden blev rapporteringen mer hotfull – alarmerande – samtidigt som det övervägande 
artikelinnehållet kom att behandla just Luleå. I den meningen kan det inte sägas att det 
alarmerande minskar med tiden, och endast finns i krisens inledningsskede, vilket skiljer sig från 
nyare forskningsresultat. Ett tydligt exempel är när Luleå, enligt tidningen, fick sitt första offer i 
spanska sjukan vilket var en folkskollärare. Artikeln blev ingen uppblossad historia om att smittan 
var här, om att vem som helst kunde drabbas eller om att en epidemi var på väg. Det blev istället 
en liten notis, bland tidningens allra sista sidor: “Spanska sjukan har nu krävt sitt första offer i 
Luleå, det folkskolläraren (...) avlidit i farsoten.’’59 Dagarna innan hade tidningen istället tillskrivit 
situationen som spanska sjukan i Luleå “(...) artar sig till en fullkomlig epidemi.” 60 I den 
meningen är det intressant att när smittan väl krävt ett dödsoffer i Luleå, blev det endast till en 
liten notis. Det är också intressant att spanska sjukan beskrevs mer alarmerande ju längre bort 
smittan befann sig, där artiklar med rubriker som ”Flera dödsfall i Kristiania” eller ”24 dödsfall i 
Kristiania” eller ”100 dödsfall i Schlesiska armén” utgör goda exempel.61  
 

4.1.3 När hotet blev allvar 
När spanska sjukan, spanskan, hade tagit sig genom Sverige och upp till Luleå kom 
medierapporteringen således att påvisa förändring: det spekulativa byttes ut mot lugnande 

                                                        

57  Norrbottens-Kuriren, 11/7-26/7 1918. 
58  Wiebull, Lennart & Börjesson, Britt, Publicistiska seder: svensk pressetik i teori och praktik 1900-1994. Stockholm: Svenska 
 journalistförbundet/Tidens förlag, 1995. 
59  Norrbottens-Kuriren, 12/8 1918. 
60  Norrbottens-Kuriren, 7/8 1918. 
61  Norrbottens-Kuriren, 16/7-22/8 1918. 
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rubriker, dödsfall presenteras i korta notiser bland tidningens sista sidor.62 Denna förändring kan 
förstås utifrån nyare forskning vilken beskrivit hur potentiella hot ofta beskrivs desto mer hotfullt 
ju längre bort de befinner sig. I den meningen återfinns ofta mer spekulativa artiklar med 
alarmarmerade rubriker, när hotet befinner sig längre bort. Däremot tenderar artiklarna att bli fler 
när hotet kommer nära,63 även om det inte var så under de första dagarna, så kom Norrbottens-
Kurirens medierapportering, från slutet på augusti och löpande genom hela den undersökta 
perioden, att domineras av spanska sjukans verkningar i norr. 64  En nyhet bedöms också 
intressantare om den sker geografiskt nära dess läsare. Begreppet nyhetsvärde kan förstås utifrån 
vad som är intressant för media att berätta och inte.65  
 Hösten 1918 gick till historien som den värsta vågen av spanska sjukan. På bara ett par 
veckor hade smittan skiftat från att ha varit relativt lindrig – med få dödsfall – till en dräpare utan 
dess like under hela 1900-talets historia.66 Denna förändring märktes även bland Norrbottens-
Kurirens medierapportering om spanska sjukan, vilken blev tämligen mer intensiv samtidigt som 
spanska sjukan med språkets hjälp kom att beskrivas än mer alarmerande. I de tidigaste artiklarna 
om spanska sjukan under den första veckan i juli användes ofta ordet fall, tillexempel artiklarna 
’’Nytt fall av spanska sjukan i Göteborg’’67 eller ’’Många nya fall i Hyllinge’’68 från den första 
veckan i juli. Tidningen kom sedermera i rubriksättningen, när hotet blivit allvar, att tillskriva 
situationen som än mer alarmerande. Det var i samband med detta som ordet dödsfall började 
återfinnas i rubriksättningen.  
 Eftersom hot och kriser i samhället har ett högt nyhetsvärde är det vanligt att tillexempel 
ord som kris, hot eller risk återfinns i rubriksättningen i samband kriser. Orden används sedan 
tillsammans med sitt sammanhang, tillexempel möte, vilket istället skapar ordet krismöte. Det 
görs dels i syfte att väcka intresse hos läsaren men dels också för att höja nyhetsvärdet med 
dramatiska rubriker.69 I denna undersökning återfinns flera sådana exempel, bland annat: “24 
dödsfall i Kristiania’’. Notera ordet dödsfall, tidigare hette det enbart fall. I detta fall är det viktigt 
att ha i åtanke att spanska sjukan ändrade form under perioden och risken för dödsfall ökade70, 
vilket gör att det utan statistik går att undergräva möjligheten att dessa uttalanden var korrekta. 
 Men språket i tidningen genomgick inte bara en förändring vad gäller rubriksättningen. 
Spanska sjukan kom även att beskrivas på ett helt annat sätt ju närmare den kom Norrbotten och 
Luleå. Familjetragedier kom att uppta än mer plats i tidningen. Offer till spanska sjukan i 
Norrbotten började få sina familjehistorier presenterade i tidningen. Detta är någonting som 
förekom löpande genom medierapporteringen men som var starkast under hösten 1918 och 
våren 1920 – således i samband med de två av värsta utbrotten av spanska sjukan i Norrbotten. 
Detta kommer att beskrivas än närmare i avsnitt 4.2.2 Gripande familjeberättelser, sedan dessa 
berättelser är mycket gripande. Två exempel kan i detta fall ges från hösten 1918: “Den avlidne 

                                                        

62  Norrbottens-Kuriren, 9/7 – 22/8 1918. 
63  Wiebull, Lennart & Börjesson, Britt, Publicistiska seder: svensk pressetik i teori och praktik 1900-1994. Stockholm: Svenska 
 journalistförbundet/Tidens förlag, 1995. 
64  Norrbottens-Kuriren, 22/8 1918 – 1/5 1920. 
65  Hvitfelt, Håkan, Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori, Univ., Journalisthögskolan, Göteborg, 1989, 64. 
66  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, Univ., Uppsala, 1990, 33-34. 
67  Norrbottens-Kuriren, 9/7 1918. 
68  Norrbottens-Kuriren, 8/7 1918. 
69  Hvitfelt, Håkan, Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori, Univ., Journalisthögskolan, Göteborg, 1989. 
70  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, Univ., Uppsala, 1990, 33-34. 
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efterlämnar hustru och sex minderåriga barn i små omständigheter. Här givet ett tillfälle för bättre 
lottade att träda hjälpande emellan.”71 Ett annat exempel är följande: 
 

 Så skördade liemannen härom dagen bl.a en ung fru, hustru till lokförare (...), förut frisk och stark. En ung 
man, snickaren (...) skördades även söndagsmorgon av den hemske gästen och i Gellivare som Porjus går Den 
obarmhärtigt fram.72  

 
Detta kan jämföras med den tidigaste medierapporteringen vilken var mer fokuserad på 
faktauppgifter om hur många som dött och var smittan befann sig. Medierapporteringen hade 
därmed ändrat inriktning, inte bara för att smittan förekommit under en tid, utan också för att 
den befann sig närmare rent geografiskt. Norrbottens-Kurirens sätt att beskriva spanska sjukan hade 
förändrats från ett potentiellt hot som befann sig långväga från dess läsarkrets – till en fullkomlig 
tragedi, åtminstone i media, och det med språkets hjälp. 
 

4.1.4 Repövningarna för värnpliktiga hösten 1918 
Det var dags för repövningar för landets värnpliktiga under hösten 1918. Eftersom spanska 
sjukan hade nått Sverige, och dessutom förorsakat dödsfall, diskuterades det om repövningarna 
skulle komma att ställas in. Det var tillskillnad från föregående pandemi, ryska snuvan, allmänt 
känt att trängsel eller folksamlingar utgjorde en risk för smittspridning. Trots denna kunskap 
beslutade regeringen att repövningarna för landets värnpliktiga skulle äga rum. Beslutet kom att få 
enorma konsekvenser. Totalt inkallades 117 472 stycken värnpliktiga. Närmare 38 % insjuknade i 
spanska sjukan. Det tog således inte lång tid förrän militärsjukhusen blev överfulla och andra 
lokaler fick användas som provisoriska militärsjukhus. Sammanlagt avled 820/117 472 inkallade, 
och 40 % av dessa dödsfall inträffade under 2 veckor i september. 73  Norrbottens-Kurirens 
rapporteringsinnehåll i september 1918 handlade övervägande om situationen vid landets 
regementen. 
 Rubriksättningen kan uppfattas som mer hotfull än den tidigaste medierapporteringen, som 
istället tenderade till att vara med spekulativ. Artiklarna innehöll beskrivningar om hur spanska 
sjukan smittade fler och fler värnpliktiga, och hur antalet avlidna för var dag ökade. Situationen 
beskrevs i hotfulla termer. Artiklarna i tidningen var övervägande koncentrerade på situationen 
för de värnpliktiga vid Norrlands regemente. Situationen vid landets övriga regementen 
behandlades i korta notiser. De värnpliktiga som avled vid andra regementen i landet blev till 
siffror, medan de som avlidit i Norrbotten ofta fick sitt namn publicerat i tidningen, samtidigt 
som det beskrevs hur personen var familjens ende son, eller hur flera av familjens söner dött. 
 Rubriksättningen var visserligen alarmerande redan i början av medierapporteringen om 
militärövningarna och spanska sjukan, men de blev mer kritiska och alarmerande ju längre tiden 
gick samtidigt som artiklarna också blev fler. Antalet artiklar var under denna period fler än den 
första veckan i juli 1918, när spanskan väntades till Sverige. I början av september fram till mitten 
av månaden, återfanns bland annat följande rubriker i Norrbottens-Kuriren: “Spanska sjukans 
härjningar. Ett 100-tal fall vid Västerås regemente.” eller “170-nya fall vid Älvsby regemente”. 
Från mitten av månaden fram tills månadsskiftet september/oktober, återfanns istället följande 
                                                        

71  Norrbottens-Kuriren, 23/8 1918. 
72  Norrbottens-Kuriren, 23/8 1918. 
73  Harrisson, Dick. Farsoten: spanska sjukan. Populär historia. No. 1 (2006): 5-6. 
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rubriker: “En skandal utan dess like”, “Spanska sjukan i Boden. 10 dödsfall under det senaste 
dygnet” eller “48 offer för farsoten vid Bodens garnison”. Rubriker om hur många soldater som 
hade avlidit eller insjuknat avlöste därmed varandra. Ordet dödsfall blev välanvänt under perioden. 
Norrbottens-Kuriren uttryckte vid flera tillfällen hur sjukdomen “var på retur” bland militärerna i 
Boden (men också vid andra tidpunkter under rapporteringen om spanska sjukan i Norrbotten). 
Tidningen uttryckte däremot ofta redan dagen efter uttalandet, att sjukdomen uppblossat igen.74  
 I samtid med att fler och fler dödsfall hade skett inom det militära, började spekulativa 
rubriker att återfinnas i tidningen. Ett exempel var rubriken: “Komma repövningarna att ställas 
in?”. Medierapporteringen var därför såväl spekulationsfylld som hotfull och kritikfylld.75  
 I detta sammanhang blir det tydligt att ju närmare nyheten befann sig sina läsare 
geografiskt, desto mer utrymme fick den i Norrbottens-Kuriren. Det var betydligt fler artiklar om 
spanska sjukan och repövningarna vid Norrlands regemente, jämfört med situationen vid övriga 
regementen i landet. Med hjälp av den statistik som presenterades inledningsvis, blir det tydligt 
hur tidningen gjorde en nyhetsvärdering utifrån nyhetens geografiska närhet till dess läsare. Alla 
militärer som avled till följd av spanska sjukan var inte hemmahörande i Norrbotten, eller för den 
delen inkallade till Norrlands regemente.76 
 

4.1.5 Den kännbara läkarbristen i norr 
Det var en utbredd läkarbrist i hela Sverige under spanska sjukans utbrott, men mest kännbar var 
den i Norrland. I Norrland saknade flera distrikt läkare, däribland Arjeplog och Sorsele. 77 Hösten 
1918 gick till historien som den värsta vågen av spanska sjukan i Sverige, sett till antalet avlidna. 78 
Norrbottens-Kuriren var kritisk till myndigheternas försök till att lösa läkarbristen.79 Kritiken mot 
myndigheternas agerande förekom som mest i rapporteringen efter repövningarna hösten 1918, 
men också under våren 1920 efter det värsta utbrottet av spanska sjukan i Sverige, utbrottet i 
Arjeplog. Med bakgrund till detta kommer därför tidningens sätt att skildra kritiken mot 
myndigheterna att även beskrivas under kapitel 4.2.5 Det är skandal! Norrland behöver läkare! Det 
har bedömts som angeläget eftersom kritiken mot myndigheterna kom att beskrivas på ett 
annorlunda sätt i den sena medierapporteringen. För att lättare kunna påvisa förändringen i 
rapporteringen har därför indelningen varit nödvändig. 
 Med bakgrund till att läkarbristen dels var utbredd, och dels också betydligt kännbar i 
Norrland under perioden, är det viktigt att nämna att ämnet aldrig fick en förstasida eller en egen 
rubrik under de två första månaderna av medierapportering om spanska sjukan. Läkarbristen 
omtalades för första gången i slutet på augusti 1918, i samband med ett utbrott i Malmfälten där 
det beskrevs hur platsens läkare: “(...) hava en ansträngande tid med fyllda mottagningsrum samt 
därefter dag och natt oupphörliga sjukhusbesök.”80 
 Omkring två veckor senare, i mitten av september, i samband med att repövningarna för 
landets värnpliktiga hade dragit igång, kom läkarbristen för första gången att uttryckas explicit i 

                                                        

74  Norrbottens-Kuriren, 11/9-30/9 1918. 
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rubriksättningen i artikeln: “Den kännbara läkarbristen i norr”. I artikeln beskrevs hur den svåra 
läkarbristen i norr inte hade lyckats lösas, hur många läkartjänster stod vakanta81, samtidigt som 
många av de fåtal läkare som faktiskt fanns – själva hade insjuknat i spanska sjukan. Ett av 
problemen till endast få läkare fanns i länet beskrevs vara bostädernas skick. Artikeln avslutades 
med följande uttalande:  
 
 Medicinalstyrelsen gör stora ansträngningar i att skaffa läkare, men någon förbättring i nuvarande 

förhållanden kan ej väntas förrän läkarna ha fått bättre avlöning och lämpligare bostäder.”82  
 
Norrbottens-Kuriren var därför kritisk till läkarbristen samtidigt som tidningen också nämnde hur 
Medicinalstyrelsen hade gjort stora ansträngningar för att bekämpa smittan i form av att tillsätta 
läkare. Problemet tillskrevs istället att vara bostädernas skick tillsammans med att läkarna 
efterfrågade högre lön. Under denna period kan därför sägas att tidningen var delvis kritisk. 
Läkarbristen blev däremot ett omskrivet ämne av tidningen under hösten 1918. En artikel under 
perioden var: “Svårt att få läkare till Norrland” där det beskrevs än en gång, hur 
medicinalstyrelsens försök till att lösa problemet varit nästan utsiktslöst. Artikeln beskrev hur 
läkarna erbjudits högre arvode för att hjälpa till i “kampen mot spanska sjukan”83 Det handlade 
än en gång om kritik, men inte i sådan hög grad som den senare medierapporteringen påvisade, 
vilket således kommer att beskrivas under kapitel 4.2.5. 
 Rubriker som “Regeringen behandlar frågan om åtgärder mot sjukdomen”, “Kraftåtgärder 
mot farsotens spridning”, “Utsikterna för extra läkarehjälp till Norrbotten” eller “För spanska 
sjukans bekämpande i Norrland” var några av de andra artiklarna som förekom. Läkarbristen i 
norr diskuterades också i artikeln “Ett uttalande av statsrådet Nilsson” där vederbörande försökte 
att lugna folket utifrån de höga dödsiffrorna som media publicerat under veckorna i september, i 
samband med repövningarna för landets värnpliktiga. Han menade istället att de ansvariga gjort 
allt i sin makt för att bekämpa spridningen av viruset.84  
 Det faktum att läkarbristen var utbredd i Norrland framkom tydligt i Norrbottens-Kurirens 
medierapportering under hösten 1918. Läkarbristen uttrycktes i tidningen både explicit och 
implicit, det vill säga tydligt eller ”mellan raderna”. När läkarbristen uttrycktes mer implicit, 
handlade det mer om faktabeskrivningar om läkarnas situation i Norrbotten. Att det fanns få 
läkare (eller sjuksköterskor) i Norrland under perioden gjorde också att det blev vanligt att 
tidningen tackade de fåtal läkare och/eller sjuksköterskor som ställde upp för sina 
medmänniskor. Ett exempel är hur en sjuksköterska tackades i samband med en begravning i 
Överluleå socken:  
 

I detta sammanhang må ett varmt tack ägnas sjuksköterskeeleven Alma (...), som osjälviskt och omsorgsfullt 
vårdat alla de avlidna under deras svåra, sista stunder i livet. Hon grep in, när så många fruktade för 
smittan och stod dem bipå ett sätt som måste få erkännande.85 

 

                                                        

81  Med vakanta menade tidningen att läkartjänster stod lediga, men att tjänsterna inte var tillsatta eftersom ingen läkare sökt arbetet. 
82  Norrbottens-Kuriren, 14/9 1918. 
83 Norrbottens-Kuriren, 16/9 1918. 
84  Norrbottens-Kuriren, 19/9-2/11 1918. 
85  Norrbottens-Kuriren, 4/2 1919. 
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4.2 Den sena medierapporter ingen 
När den tidiga medierapporteringen var över hade spanska sjukan pågått i ungefär fem månader. 
Första världskriget hade avslutats i november 1918. Under spanska sjukans första 12 
kalendermånader (juli-1918 – juli 1919) avled fler människor jämfört med första världskrigets 
samtidiga år.86 I denna del av medierapporteringen blev spekulationerna om smittans härkomst 
och spridningssätt färre, medan spanska sjukan istället diskuterades ur ett samhällsperspektiv men 
också med tragiska familjeberättelser och med skärpt kritik mot myndigheterna jämfört med den 
tidiga medierapporteringen. 

 

4.2.1 Spanska sjukan och dess samhällskonsekvenser 
Under vintern och våren 1919 rapporterade Norrbottens-Kuriren om spanska sjukan ur olika 
samhällsperspektiv. Tidningen beskrev bland annat hur försäkringsbolag uppskattade att omkring 
26 000 avlidit i Sverige under hösten 1918 till följd av spanska sjukan, och hur det höga antalet 
avlidna sedermera kom att påverka sjukkassorna till en sådan gräns att de höga summorna blivit 
kännbara och svåra för dem att klara av att betala ut.87 I artikeln “Spanska sjukan är dyr” beskrevs 
hur försäkringsbolaget Trygg fram tills årsskiftet 1918/1919, utbetalat omkring 1 miljon kronor i 
försäkringar. 88 I april 1919 beskrevs hur:  
 

(...) om spanska sjukan skulle återuppblossas synes situationen för många sjukkassor nästan hopplös. 
Framställningar har gjorts till regeringen med anhållan om hjälp från statsmakternas sida, vilket man dock 
inte väntar sig något av.89 

 
Norrbottens-Kuriren gav en kritisk bild gentemot statsmakterna. Det är särskilt den sista meningen i 
citatet som tydligast framhåller resonemanget. I den meningen uttrycks en slags förtvivlan och 
kritik mot de ansvariga. 
 Spanska sjukans samhällskonsekvenser diskuterades till största del utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv, liksom beskrivningen ovan. Tidningen publicerade också artiklar vilka beskrev hur 
andra delar av samhället påverkades, däribland folkskolan. Hur folkskolan drabbades av spanska 
sjukan omskrevs till största del under hösten 1918, men förekom också vid andra tillfällen i den 
undersökta rapporteringen. I de flesta fall använde Norrbottens-Kuriren rubriksättningen “Skolan 
och spanska sjukan”. Samtliga artiklar om folkskolan innehöll beskrivningar om hur antingen 
lärare och/eller elever insjuknat i spanska sjukan och hur det sågs som en säkerhet att stänga 
skolan för en tid.90 Sammantaget presenterade tidningen, under hela den undersökta perioden, i 
högre grad spanska sjukan som ett hot mot befolkningen än mot samhället. 

                                                        

86  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, Univ., Uppsala, 1990.  
87  Norrbottens-Kuriren, 28/1 – 30/1 1919. 
88  Norrbottens-Kuriren, 11/2 1919. 
89  Norrbottens-Kuriren, 1/4 1919. 
90  Norrbottens-Kuriren 14/8 1918- 5/3 1920. 
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4.2.2 Gripande familjeberättelser 
Människan beskrivs ha lättare till att känna kollektiv sorg till en nyhets innehåll, om hon och 
nyheten på något sätt förbinds med varandra. Denna förbindelse kan ske genom att någon av 
samma nationalitet (tillexempel en svensk) är närvarande, eller när en person i hennes geografiska 
närhet är inblandad eller drabbad av händelsen. Vid kriser i samhället, såsom pandemier (eller 
epidemier) så berörs människan inte bara lättare, utan också mer, om hotet på något sätt kan 
förbindas med henne själv.91 En nyhet bedöms också mer intressant för media att publicera om 
den på något sätt har kopplingar till dess läsare, tillexempel genom en geografisk närhet.92 
 Det är med bakgrund till denna information som Norrbottens-Kurirens val att publicera 
tragiska familjebeskrivningar där en eller flera familjemedlemmar avlidit i spanska sjukan i 
Norrbotten kan förstås. Det är således ingen tillfällighet att dessa gripande familjeberättelser 
återfanns i medierapporteringen. I den tidiga medierapporteringen, när hotet befann sig långt 
bort (utanför Sverige eller i andra delar av Sverige än Norrbotten) så blev de insjuknade, eller 
avlidna till siffror. Exempelvis rubriken “24 dödsfall i Kristiania”93. Att beskriva familjers tragiska 
öden till följd av spanska sjukan blev vanligare efter repövningarna för landets värnpliktiga under 
hösten 1918,94 det vill säga i samtid med den värsta vågen av spanska sjukan.95 Under den 
perioden handlade det mest om hur militärsöner avlidit eller om beskrivningar hur familjens ende 
son avlidit.96 Dessa artiklar var tragiska, men det blev än mer tragiska från våren 1919 och 
resterande genom medierapporteringen om spanska sjukan i Norrbottens-Kuriren. 97  Ett antal 
tragiska familjebeskrivningar kommer att presenteras och analyseras. De har bedömts framträda 
bättre om de citeras än beskrivs. Det första exemplet är hämtat ur artikeln, “Där spanska sjukan 
härjar” vilken innehöll följande: 
 

På golvet i en vrå i det smutsiga rummet låg ena dottern död och kring henne kröp de båda kvinnornas fyra 
små barn. I sängen bredvid den döende modern fann man den andra dottern även hon stel och kall.98  

 
Ett annat exempel är artikeln “Den fjärde av samma familj” där det beskrevs hur: 
 

I torsdags avled gårdsägaren (...) a Hedsvedjan i sviter av spanska sjukan, som förut berövat honom mor 
och två syskon (...) I detta fall hade den farliga sjukdomen slagit sig på huvudet och mänsklig hjälp var 
förgäves.99  

 
Ett annat exempel är hur en familj i samhället Hietaneimi drabbats av spanska sjukan: 

 
Tisdag morgon avled (...) i nämnda sjukdom och icke fullt ett dygn därefter följde makan honom i döden. 
Nu ligger dottern i själatåget i spanska sjukans följdsjukdom. Spanska sjukan har gått mycket hårt åt i 

                                                        

91  Davis, Mike, Ett monster vid vår dörr: fågelinfluensan som globalt hot, Karneval, Stockholm, 2006, 9. 
92  Falkheimer, Jesper, Medier och kommunikation: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2001, 154 
93  Norrbottens-Kuriren 20/7 1918. 
94  Norrbottens-Kuriren 14/9 – 1/10 1918. 
95  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, Univ., Uppsala, 1990, 75. 
96  Norrbottens-Kuriren, 11/9-30/9 1918. 
97  Norrbottens-Kuriren, 1919-1920. 
98  Norrbottens-Kuriren, 4/2 1919. 
99  Norrbottens-Kuriren, 22/2 1919. 
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(...) familj, så att hjälp från grannar till de nödvändigaste göromålen nödgats anlitas.100 
 
Artikeln: “Hustrun dog på bröllopsfärden”:  
 

Då (...) från Lappträsk i Råneå härom dagen var på hemväg från Boden, där han ingå äktenskap, 
insjuknade hans unga hustru i spanska sjukan och måste stanna i Kvarntjärn, där hon avled några dagar 
sedan (...). Mannens sorg efter ett sådant slut på resan kan tänkas.101 

 
De citat som i detta sammanhang presenterats är såldes en liten del av den totala mängd som 
återfanns i tidningen under perioden. Artiklarnas rubriksättning kan också synas vara berörande. I 
den tidiga medierapporteringen användes istället ofta siffror vilka talade om hur många som dött. 
Under den sena medierapporteringen fick offren till spanska sjukan istället ett ansikte. Med detta 
menas att familjers sorg beskrevs. Rubriksättningen saknade ofta spanska sjukan utan istället 
förekom andra ordval som “Hustrun dog på bröllopsfärden.” I den artikeln återfanns också en 
slags medkänsla för mannens sorg av sin bortgångna hustru: “Mannens sorg efter ett sådant slut 
på resan kan tänkas”102Dessa typer av formuleringar var såldes också någonting helt annat än den 
tidiga medierapporteringen vilken redogjorde för siffror i antalet döda. Av denna analys går det 
att fastställa att även vid medierapporteringen av spanska sjukan förekom familjehistorier, dels i 
syfte att skapa sensationella beskrivningar av familjers öden som berörde på ett helt annat sätt 
sedan hotet kommit nära, och dels i syfte att höja nyhetsvärdet emedan en nyhet blir intressantare 
ju närmare den befinner sig sina läsare.103 

 

4.2.3 En hoppfull förtvivlan 
Artiklar vilka behandlade spanska sjukan, upptog övervägande Norrbottens-Kurirens 
medierapportering både under vårvintern 1919 och vårvintern 1920. Under dessa perioder 
rapporterade tidningen (så gott som dagligen) om hur smittan återigen spred sig på flera håll i 
länet. I samtliga av dessa artiklar kan en slags hoppfull förtvivlan antydas. Med detta menas att 
artiklarna dels innehöll beskrivningar om hur sjukdomen återigen spreds i länet, dels också tydliga 
beskrivningar och hoppfulla uttalanden om hur allmänheten tillsammans kunde förhindra 
ytterligare en spridning av viruset. Tidningen refererade också ofta till hösten 1918, vilken blev 
perioden då flest svenskar dog till följd av smittan (27000). Totalt avled 38 000 av spanska sjukan 
i Sverige mellan 1918-1920.104 Det återfanns således också en rädsla i tidningens artiklar där den 
implicit uttrycktes i termer av: skulle spanska sjukan komma tillbaka, och med en sådan förödelse 
som under hösten 1918? Medierapporteringen var således också hotfull sedan tidningen 
refererade till den vid tiden ännu värsta perioden av spanska sjukans utbrott i Sverige. Nedan 
kommer ett antal citat från tidningsartiklar under perioden att presenteras och analyseras. 
 Det blev under perioden mycket vanligt med uttalanden i artiklar vilka tydligt uttryckte hur 
sjukdomen kom utan förvarning. Ett exempel är: “har plötsligt blossat upp igen”105  Uttalanden 

                                                        

100  Norrbottens-Kuriren, 19/4 1919. 
101  Norrbottens-Kuriren, 19/4 1919. 
102  Norrbottens-Kuriren, 19/4 1919. 
103  Davis, Mike, Ett monster vid vår dörr: fågelinfluensan som globalt hot, Karneval, Stockholm, 2006, 9. 
104  Harrisson, Dick. Farsoten: spanska sjukan. Populär historia. No. 1 (2006): 5-6. 
105  Norrbottens-Kuriren, 7/3 1919. 
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som detta kan förstås som en utmanande hopplöshet, eftersom tidningen använde sig av ord som 
plötsligt och blossat upp. I samband med dessa uttalanden förekom också spekulationer om varför 
smittan plötsligt kommit tillbaka. Det bör även nämnas att spekulationerna inte bara var färre 
under perioden, utan också endast bestod av rena antaganden. Det förekom således aldrig något 
uttalande från någon person med sakkunnighet inom medicin gällande frågan varför spanska 
sjukan plötsligt fanns i landet än en gång. Ett exempel på en spekulationsfylld artikel från 
perioden, som dessutom byggde på rena antaganden, var: “Spanska sjukan och apelsinerna”. Där 
diskuterades och analyserades det om det möjligtvis var de spanska apelsinerna som importerades 
till Sverige som kunde vara den då fortfarande okända orsaken till det nya utbrottet av spanska 
sjukan i landet: 
 
 Som bekant har spanska sjukan åter blossat upp på flera platser i vårt land (...) Anledningen är ganska 

oförklarlig, men kanske är det genom importen från smittade länder vi nu ha att emotse en ny våg av 
epidemin (...) I en stor Stockholmsbank hade en av direktörerna tagit hem apelsiner, som han delade sig för 
billigt pris åt personalen. Nästa dag voro 15 av personalen sjuka i spanska sjukan.106 

I denna artikel framgår det tydligt hur det hela egentligen baseras på ett rent antagande där 
premissen att en stor del av personalen ätit av apelsinerna ledde vidare till slutsatsen att det måste 
ha varit via dem som smittan kom till platsen. Tidningen använder också ordet kanske vilket 
påvisar en tydlig osäkerhet i dess uttalande. Det fanns således inga tydliga bevis på att det var just 
de spanska apelsinerna som lett till sjukdomens spridning. 
 En hoppfull förtvivlan kan synas såväl i Norrbottens-Kurirens medierapportering om spanska 
sjukan under vårvintern 1919 som 1920, däremot uttrycktes hopplösheten starkare under våren 
1919 än under våren 1920.107 Vilket såhär i efterhand kan förklaras utifrån det att spanska sjukans 
virusstam dels ändrade form från relativt mild till en betydligt dödligare under ett par veckor 
mellan sensommaren och hösten 1918, dels också hur närmare 27 000 människor hade avlidit i 
landet under hösten 1918. Efter hösten 1918 kom inte spanska sjukan tillbaka i samma 
utsträckning,108  med undantag för utbrottet i Arjeplog 1920, vilket sedermera blev Sveriges 
värsta.109 Norrbottens-Kuriren rapporterade själv om hur det enligt försäkringsbolag avlidit 26 000 
människor i epidemin under hösten,110 vilket således var nära den egentliga siffran av avlidna som 
konstaterats i nutida forskning. 
 Tidningen rapporterade bl.a. förhållandevis mycket om spanska sjukans nya spridning i 
Råneå socknen, som ligger ett par mil utanför Luleå. I artikeln “Spanska sjukan” beskrevs hur 
nämnda sjukdom återigen hade anlänt till Råneå. Artikeln avslutades med: 
 

Sjukdomen synes dock hittills ej ha fått så allvarlig omfattning men åtgärder för dess bekämpande äro dock av 
behovet påkallande. Allmänt hoppas man att spanska sjukan ej måtte få sådan omfattning som fallet var 
under sistlidne höst.111 
 

                                                        

106  Norrbottens-Kuriren, 8/3 1919. 
107  Norrbottens-Kuriren, januari-april 1919 samt januari-april 1920. 
108  Harrisson, Dick. Farsoten: spanska sjukan. Populär historia. No. 1 (2006): 5-6. 
109  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, Univ., Uppsala, 1990, 148. 
110  Norrbottens-Kuriren, 26/1 1919. 
111  Norrbottens-Kuriren, 7/2 1920. 
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Artikeln är intressant eftersom den på många sätt vittnar om en hoppfull förtvivlan. Råneå 
socken var en av de platser som drabbades värst av spanska sjukan med 1127 anmälda fall av 
sjukdomen mellan år 1918-1920, varav de flesta sjukdomsfallen skedde under hösten 1918.112 Det 
uttrycks tydligt i artikeln hur man hoppades att situationen inte skulle bli som vid tidigare utbrott 
av spanska sjukan i socken, i detta fall hösten 1918.113 Det var inte bara spanska sjukans 
verkningar i Råneå socken som nämndes i termer av hopplös förtvivlan, även Luleå stads 
sjuklighet i spanska sjukan omnämndes i tidningen på liknande sätt, både under 1919 och 1920. I 
artikeln “Sjukligheten i Luleå” beskrevs följande: 
 

Det vackra vädret synes vara förrädiskt att döma av den tilltagande sjukligheten i staden. Även om någon 
allvarlig fara icke är för handen uppmanas allmänheten att vidtaga nödvändiga försiktighetsmått samt vid 
inträffat sjukdomsfall i tid tillkalla läkare.114 

 
Denna artikel kan också ses intressant, bl.a. uttrycker tidningen allmänhetens viktiga roll i att 
bekämpa smittan. Allmänheten ombands bland annat att tillkalla läkare om de misstänkte att de 
hade spanska sjukan. Detta uttalande var långt ifrån det sista som kom att beskriva allmänhetens 
viktiga roll i hanterandet av bekämpning av smittspridning. Det tog bara ett par dagar innan 
Norrbottens-Kuriren återigen explicit uttryckte allmänhetens viktiga roll: “Den stora allmänheten 
torde iakttaga största möjliga försiktighet för hindrande av epidemins vidare spridning.” och 
vidare hur “Göra nu alla sitt för att stävja epidemins framfart så äro även utsikterna stora för att 
detta ska lyckas.’’115  
 Även på andra håll i länet beskrevs spanska sjukan i termer av en hopplös förtvivlan, bl.a. i 
lilla Karesuando, i norra Norrbotten, som än en gång torde ha hemsökts av spanska sjukan: “Man 
undrar just om det är en släng av spanska sjukan som åter kommer hit.”116 Det uttalades också 
hur man i orten Gällivare antog att fallen av spanska sjukan var fler än vad som hade antecknats 
av platsens läkare: “Som vanligt är, torde epidemin även här vara med utbredd än de konstaterade 
fallen angivna”117 Litet mellan raderna antyds egentligen frågan: skulle denna spanska sjuka aldrig 
sluta? Samtidigt blev det under våren 1920, precis som vid repövningarna för militären under 
hösten 1918, vanligt med uttryck som att “spanska sjukan var på retur” eller hur inget nytt fall av 
spanska sjukan hade skett.118 I januari 1920, efter spanska sjukan hemsökt Sverige i två större 
vågor, beskrev tidningen följande: 
 

Sedan upphörde den emellertid och man trodde sig vara befriad, vilket nu dock ej synes vara fallet. Man får 
väl hoppas att i och med köldens ankomst sjukdomens vidare spridning hindras.119 

 
 Artikeln är på många sätt intressant. Den uttryckte tydligt hur det fortfarande fanns ett hopp att 

spanska sjukan snart skulle ge med sig, men när det skulle ske beskrevs i termer av ovisshet. 

                                                        

112  Öhman, Lennart, Hur sjukvården kom till norr: en kulturhistorisk skildring med utgångspunkt från mellersta Lappland, Loanna, 
 Arvidsjaur, 1987, 259. 
113  Norrbottens-Kuriren 7/2 1920. 
114  Norrbottens-Kuriren, 9/2 1920. 
115  Norrbottens-Kuriren, 12/2 1920. 
116  Norrbottens-Kuriren, 16/2 1920. 
117  Norrbottens-Kuriren, 10/2 1920. 
118  Norrbottens-Kuriren, februari-mars 1920. 
119  Norrbottens-Kuriren, 5/1 1920. 
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Tidningen använde också ord som hoppas och trodde sig vara befriad, vilka vittnar om en hopplös 
förtvivlan. Det var då ingen som visste att det bara var veckor till spanska sjukans värsta utbrott i 
Sverige skulle inledas: utbrottet i det lilla samhället Arjeplog.120 
 

4.2.4 Utbrotten i Arjeplog och Arvidsjaur våren 1920  
Spanska sjukans utbrott i Arjeplog anses av forskare under senare tid ha varit så allvarligt att 
händelsen helt “saknar motstycke i Sveriges moderna historia”121 I Arjeplog avled närmare 100 av 
bygdens 3000 invånare under ett par veckor efter vintermarknaden (12-14 februari) 1920. 
Arvidsjaur, grannsocken till Arjeplog, drabbades också hårt av spanska sjukan i samband med 
dess vintermarknad ett par dagar före den i Arjeplog.122 Norrbottens-Kuriren kom att rapportera om 
läget i Arvidsjaur redan den 19/2 (omkring en vecka efter vintermarknaden 1920) under rubriken: 
“Epidemin härjar våldsamt inom Arvidsjaurs socken” där det beskrevs hur: 
 

Spanska sjuka-epidemin härjar f.n med en förfärande våldsamhet i Arvidsjaurs socken. Sjukdomen har, 
enligt vad N-K, inhämtat, redan krävt ett 15-tal dödsoffer och en natt i början på denna vecka dukade icke 
mindre än 7 personer under för den hemska farsoten. I en familj har tre av dess medlemmar avlidit i 
epidemin (...).123 

 
I ovanstående artikel återfinns ord som härjar, förfärande och våldsamhet vilka tillsammans ger en 
hotfull bild av spanska sjukans utbrott i socken. Även den efterföljande medierapporteringen om 
spanska sjukan i Arjeplog och Arvidsjaur var hotfull. Ett par dagar senare publicerades artikeln: 
“‘Spanskans’ härjningar inom Arvidsjaur” där det beskrevs hur: 
 

Den epidemiska influensan härjar ännu med oförändrad fart inom Arvidsjaur och av vissa tecken synes 
framgå att den ännu inte nått sin kulmen. Hittills har icke mindre än 37 dödsfall inträffat. I ett fåtal fall 
har sjukdomsförloppet varit så snabbt och svårartat, att den angripne avlidit efter endast 1 dygns 
sjukdom.124 
 

Denna artikel kan också ses som hotfull i den meningen att den dels nämner hur sjukdomen krävt 
många dödsfall, dels också hur sjukdomsförloppet snabbt ledde till döden. Tidningen kom i 
efterföljande artiklar beskriva, som vid flera andra tillfällen under medierapporteringens tre 
granskade år, hur sjukdomen ”var på retur” i Arvidsjaur. Norrbottens-Kuriren började sedermera 
beskriva sjukdomens förlopp i Arjeplog: 
 

I Arjeplog grasserar spanska sjuka-epidemin fortfarande med stor våldsamhet. Hela familjer ligga även här 
insjuknade. I synnerhet härjar sjukdomen svårt bland skogsarbetare och körare. Omkring 50 dödsfall har 
tills dato inträffat.125 

 

                                                        

120  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, Univ., Uppsala, 1990, 158. 
121  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, 1990, 158. 
122  ibid., 145-147. 
123  Norrbottens-Kuriren, 19/2 1920. 
124  Norrbottens-Kuriren, 21/2 1920. 
125  Norrbottens-Kuriren, 28/2 1920. 
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Trots att sjukdomen av tidningen hade beskrivits ”vara på retur” i Arvidsjaur så dröjde det bara 
ett par dagar innan en lång lista på vilka som avlidit vilken dag i socken, publicerades. Artikeln 
fortsatte med följande: 
 

I Arvidsjaur rasar epidemin fortfarande med stor våldsamhet på skilda ställen inom socknen. De nytillkomna 
fallen äro visserligen ej fullt så många som förut, men svåra komplikationsfall, en stor del med dödlig utgång, 
tillstöta alltjämt. 126 

 

Detta exempel påvisar än en gång hur situationen framställdes som ett hot. Det blev nästan 
vardagsläsning för ett antal norrbottningar om vilka som dött och hur sjukdomen, eller som 
tidningen uttryckte det, liemannen, skördade offer efter offer i spanska sjukan. Redan dagarna 
efter uttrycktes det hur antalet avlidna av spanska sjukan i Arjeplog uppgick till 68 samtidigt som 
“(...) sjukdomen grasserade med oförminskat styrka.”127 och hur det i socken fanns 600 personer 
som låg sjuka i spanska sjukan.128 Siffrorna om antalet insjuknade och döda var höga i tidningen. 
Såhär i efterhand är det svårt att klandra tidningen för överdrivna- eller hotfulla uppgifter, 
eftersom spanska sjukans utbrott i Arjeplog blev Sveriges värsta, och det i Arvidsjaur ett av de 
värsta i landet.129 

 

4.2.5 Det är skandal! Norrland behöver läkare! 
Norrbottens-Kurirens kritik mot myndigheternas försök att lösa läkarbristen i Norrland, blev aldrig 
så tydligt framträdande som efter de fruktansvärda utbrotten av spanska sjukan i Arjeplog och 
Arvidsjaur. Kritiken blev således betydligt mer framträdande än den som framförts i tidningen i 
samband med repövningarna för landets värnpliktiga under hösten 1918. Under våren 1920 
förekom således ett högt antal artiklar vilka kritiserade myndigheternas agerande.130Det förekom 
också uttalanden om hur extra läkare och/eller sjuksköterskor börjat arbeta på olika platser i 
länet. Det blev således vanligt, i samband med att läkarbristen behandlades i tidningen, att nämna 
när och var de nya läkarna skulle börja arbeta.131  
 Det var under våren 1920 som spanska sjukan för första gången fick en förstasida i 
Norrbottens-Kuriren. Rubriken till den artikeln var: “Läkarbristen i Norrland”. I artikeln beskrevs 
hur många platser helt saknade läkare, hur det på många platser var svårt att tillsätta tjänsterna av 
läkare sedan ingen sökt, och hur det i många fall tvingats lösas med kortare vikariat. Vidare 
beskrevs följande: 
 

Befolkningen inom stora delar av Sverige är härigenom helt och hållet avskuren från att även de mest 
trängande akuta behov få annan sjukvårdshjälp än den ena barnmorska – oftast finns ej heller 
sjuksköterska inom dessa distrikt – eller någon behjärtad lekman kan giva. Detta upprörande förhållande 

                                                        

126  Norrbottens-Kuriren, 1/3 1920. 
127  Norrbottens-Kuriren, 2/3 1920. 
128  Norrbottens-Kuriren, 3/3 1920. 
129  Öhman, Lennart, Hur sjukvården kom till norr: en kulturhistorisk skildring med utgångspunkt från mellersta Lappland, Loanna, 
 Arvidsjaur, 1987, 258-259. 
130  Norrbottens-Kuriren, se bland annat 18/2 1920. 
131  Norrbottens-Kuriren, se bland annat 19/2 27/2 1920. 
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har ju upprepande gånger varit föremål för myndigheternas diskussioner och beslut, men någon effektiv hjälp 
mot eländet har ännu ej kunnat lämnas.132 

 

Artikeln gav en kritisk bild av läkarbristen i Norrland. Det beskrevs bland annat hur ingen 
effektiv hjälp ännu lämnats, trots myndigheternas diskussioner. Vidare beskrevs i artikeln hur det 
hela kunde ses som en skandal. Norrbottens-Kuriren kritiserade läkarbristen utifrån myndigheternas 
agerande, inte från att ingen läkare sökt de lediga tjänsterna. Tidningen kom förutom att kritisera 
myndigheternas agerande, också att kritisera läkarfruarna vid flera skilda tillfällen under våren 
1920. Läkarfruarna påstods, av tidningen, att förbjuda sina män att ta tjänsterna i Norrland 
eftersom de själva vägrade flytta. Bland annat beskrevs följande: 

Mången gånger har mannen varit villig att söka distrikt här uppe, men föredragit närmare anställning i 
mellersta Sverige därför att hustrun vägrat att flytta till Norrland.133 

Andra kritiska artiklar som förekom under perioden var bland annat “Övre Norrlands 
läkarefråga”134 eller “Vem ska betala för epidemisjukvården?”135 Även i dessa artiklar var kritiken 
mot myndigheterna stor. Det nämndes tidigare hur ämnet spanska sjukan endast fick endast en 
förstasida i tidningen under närmare tre års medierapportering. Detta kan förstås utifrån det 
faktum att spanska sjukan länge inte sågs som en politisk fråga.136 Det var först efter smittans 
utbrott i Arjeplog, som debatten om att förändra Norrlands då icke-moderniserade sjukvård 
påbörjades. Flera norrländska orter saknade läkare och/eller sjuksköterska. Den fruktansvärda 
sjukdomskatastrofen i Arjeplogs utgång, där närmare 100/3000 invånare avled under ett par 
veckor av spanska sjukans virus, utvecklades således till ett riksdagsärende där frågan löd: på 
vilket/vilka sätt skulle myndigheterna förändra den norrländska sjukvården i syfte att förhindra 
en liknande sjukvårdskatastrof? 137  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

132  Norrbottens-Kuriren, 18/2 1920. 
133  Norrbottens-Kuriren, 18/2 1920. 
134  Norrbottens-Kuriren, 9/3 1920. 
135  Norrbottens-Kuriren, 16/3 1920. 
136  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, 1990, 175. 
137  Engberg, Elisabeth. ’’Norrlands sjukvårdsfråga måste lösas – läkarbrist och glesbygdssjukvård i ett historiskt perspektiv. Distriktsläkaren. 
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5 .  M E D I E R A P P O R T E R I N G E N S  T E M A N  I  
S A M M A N F A T T N I N G

 
Spanska sjukan blev väl omskriven i den norrländska tidningen Norrbottens-Kuriren.  
Medierapporteringen sträckte sig över närmare tre års tid och särskilda förändringsmönster, vilka 
här benämns teman, har upptäckts. I detta kapitel kommer rapporteringen att sammanfattas 
utifrån två huvudrubriker: hotbild eller motbild samt dominerande ämnen och aktörer. 
 

5.1 Hotbild eller motbild? 
I avhandlingen Pandemin som kom av sig: om svininfluensan i medier och opinion diskuterar författarna 
det påvisade resultatet utifrån begreppen hotbild eller motbild. Med hotbild menas att 
rapporteringen tenderade att vara mer alarmerande än lugnande och med motbild menas dess 
motats, det vill säga att rapporteringen i huvudsak var lugnande.138 Dessa begrepp kommer att 
användas i detta sammanhang. 
 I tidningen Norrbottens-Kurirens medierapportering om spanska sjukan mellan 1918-1920, 
återfanns till största del en hotbild. Med detta menas att sjukdomen beskrevs som en motbild dels 
under den tidiga medierapporteringens första veckor, dels också under sjukdomens ankomst till 
Luleå. Under resterande period beskrevs spanska sjukan i termer av en hotbild. Tidningen gjorde 
således ett val: att larma eller lugna. Om tidningen valde att beskriva spanska sjukan som en 
hotbild eller motbild, förändrades således under den närmare tre år långa medierapporteringen 
om spanska sjukan. Denna förändring kan förklaras utifrån flera skilda faktorer, vilka kommer att 
beskrivas nedan. 
 Det var under sommaren 1918 som spanska sjukan började sin smittspridning i landet, 
vilket kom att märkas i medierapporteringen. Det är förhållandevis viktigt att nämna att i början 
av rapporteringen, första veckorna i juli, gav den undersökta tidningen mer en motbild än en 
hotbild av spanska sjukan. Rubrikerna beskrev ofta hur många insjuknat medan innehållet i 
artiklarna beskrev hur spanska sjukan var förhållandevis mild och att den ofta var över inom ett 
par dagar. Bland annat beskrevs spanska sjukan i termer av: “Någon influensaepidemi kan man 
inte tala om.”139 
 Att spanska sjukan blev 1900-talets stora pandemi är redan väl omnämnt i denna uppsats, 
men det blir än en gång relevant att nämna. Spanska sjukan kom under sensommaren och hösten 
1918 att ändra form: från en relativt mild influensa till en betydligt dödligare. Det är intressant i 
sammanhanget att Norrbottens-Kuriren valde att beskriva situationen som en hotbild om hotet 
befann sig längre bort. När spanska sjukan hade kommit till Luleå och beskrevs finnas i stadens 
hamn, och börjat kräva offer – så beskrevs emellertid situationen i lugna termer. 140 Samtidigt 
publicerades artiklar om att spanska sjukan var någon slags inbillningssjuka.  
 Nyare forskning har påvisat att en nyhet blir mer intressant om den befinner sig i närhet till 
sina läsare, tillexempel geografiskt men också om den är sensationell och plötslig. Nyheten om 

                                                        

138  Ghersetti, Marina & Andersson Odén, Tomas, Pandemin som kom av sig: om svininfluensan i medier och opinion, Institutionen för journalistik, 
 medier och kommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg, 2010. 
139  Norrbottens-Kuriren, 23/8 1918. 
140  Norrbottens-Kuriren, juli-augusti 1918. 
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spanska sjukan fyller samtliga av dessa kriterier. Trots det berättades det om Luleås första offer 
endast i en liten notis. Det blev alltså ingen stor rubrik om att smittan var här, mitt i staden bland 
folket. 
 Även om Norrbottens-Kuriren under en period valde att tillskriva situationen mer som en 
motbild än en hotbild, trots att smittan hade kommit till Luleå, återgick medierapporteringen 
snart till att leverera en hotfull bild av smittan, och den bilden fortlevde genom hela den 
undersökta perioden. Redan i mitten på augusti, när medierapporteringen pågått mer intensivt i 
ungefär 6 veckor, tillskrev tidningen spanska sjukan följande prognos: “Att sjukdomens virulenta 
karaktär är i tilltagande, synes vara alldeles visst. ”141 Detta vittnar om ett förändrat sätt att 
rapportera. I oktober 1918 beskrevs i sin tur hur; ”Epidemin har för närvarande anlagt en så pass 
allvarlig karaktär att säkert var och en förstår att det är bäst att ta den på allvar.”142 Det handlade 
således därefter om en hotbild och inte alls längre om en motbild. Formuleringar som att spanska 
sjukan tog sig vidare till varje avlägsen socken, eller att hela familjer blev offer,143 talar också för 
att medierapporteringen var desto mer hotfull i den meningen att den signalerade om att vem som 
helst kunde drabbas. 
  Det var således med språkets hjälp som spanska sjukan kom att tillskrivas som en kris i 
samhället, om det var på gott eller ont tillhör en annan studie. Om det handlade om trovärdighet 
eller sensation, det vill säga, om det handlade som riktiga uppgifter eller mer vinklade sådana är 
också relevant. Än en gång ska det nämnas att spanska sjukan blev 1900-talets värsta pandemi: 
således är det såhär i efterhand svårt att klandra tidningen för att ha gett en alltför hotfull bild, 
men rapporteringen kan ändå konstaterats många gånger ha varit vinklad utifrån en viss 
händelses närhet till läsarna.  Ett tydligt exempel på detta var i samband med repövningarna för 
landets värnpliktiga under hösten 1918. Händelsen sammanföll med det faktum att spanska 
sjukans virus började kräva fler dödsoffer. Totalt insjuknade över 30 000 soldater runt om i 
landet under två veckor i september 1918, varav 820 värnpliktiga avled till följd av viruset. Alla 
soldater som dog var inte hemmahörande i Norrbotten, inte heller alla som insjuknade144, men 
Norrbottens-Kurirens medierapportering behandlade övervägande situationen vid norrbottniska 
regementen. De värnpliktiga som dog under perioden samt var hemmahörande i Norrbotten, fick 
ofta sina namn publicerade i tidningen samtidigt som det uttrycktes att det var familjens ende 
son, eller hur sonen sörjdes djupt av familjen. Övriga värnpliktiga som dog under hösten 1918 
vid andra regementen utanför Norrbotten blev, i Norrbottens-Kurirens medierapportering, till 
siffror. 145 
  

5.2 Dominerande ämnen och aktörer 
Vilka ämnen eller aktörer som dominerande medierapporteringen förändrades under den 
undersökta perioden. Den tidiga medierapporteringen behandlade faktauppgifter och 
spekulationer om smittans härkomst och orsak. I rubriksättningen blev antalet insjuknade till 
siffror efterföljt av ordet fall. Ett exempel är artikelrubriken “124 fall i Kristiania”. 
Artikelinnehållet behandlade övervägande information om vart smittan befann sig och hur många som 
                                                        

141  Norrbottens-Kuriren, 14/8 1918. 
142 Norrbottens-Kuriren, 15/10 1918. 
143  Norrbottens-Kuriren oktober-december 1918. 
144  Harrisson, Dick. Farsoten: spanska sjukan. Populär historia. No. 1 (2006): 5-6. 
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insjuknat. Det förekom också att olika aktörer i samhället kom till tals, men det var mestadels 
läkare, professorer eller andra personer med sakkunnighet inom medicin. I dessa artiklar 
presenterades teorier om hur smittan spred sig och vad den skulle kunna komma att utvecklas till. 
Det var således rena antaganden. Medicinalstyrelsen, som hade det övergripande ansvaret för 
bekämpning av smittspridning, kom också till tals i artiklar hos tidningen. Medicinalstyrelsen kom 
däremot till tals i betydligt färre artiklar än utomstående personer med sakkunnighet inom 
medicin.146 Redan under den tidiga medierapporteringen kom läkarbristen att diskuteras, men då i 
samband med repövningarna för landets värnpliktiga vid Norrlands regemente. Repövningarna 
vid Norrlands regementen upptog en stor del av medierapporteringen om spanska sjukan i 
Norrbottens-Kuriren under två veckor i september 1918.147 
 Den sena medierapporteringens (från januari 1918-april 1920) artikelinnehåll behandlade, 
tillskillnad från den tidiga medierapporteringen, också spanska sjukans konsekvenser ur ett 
samhällsperspektiv. Det handlade dels om att sjukdomen var kostsam för samhället, dels också 
hur myndigheterna varken tog eller hade tagit sitt ansvar, både i form av den enligt tidningen 
utpräglade läkarbristen men också hur sjukkassorna inte fick det stöd de behövde. Den sena 
medierapporteringen innehöll också ett högt antal tragiska familjebeskrivningar. 
Familjebeskrivningar var dock vanligast när personer hemmahörande i Norrbotten dött, annars 
blev personens död i regel till siffror eller uttryck som att många hade avlidit.148 Under den sena 
medierapporteringen behandlade artiklarna övervägande spanska sjukans utbredning och 
konsekvenser i länet. Det var således under perioden ovanligt med artiklar vilka beskrev smittans 
förekomst i andra delar av landet, eller för den delen världen. 149 
 Avslutningsvis upptog utbrotten i Arjeplog och Arvidsjaur, tillsammans med spanska 
sjukans utbredning i länet, en stor del av rapporteringens innehåll under våren 1920. Det var 
också i samband med sjukdomskatastrofen i Arjeplog under våren 1920, som kritiken mot 
myndigheterna blev som tydligast och störst i Norrbottens-Kurirens medierapportering om spanska 
sjukan.150 Det var också väl känt för myndigheterna att läkare saknades i Arjeplog vid dess 
utbrott.151 
 
 

                                                        

146  Norrbottens-Kuriren, 4/7 – 31/12 1918. 
147  Norrbottens-Kuriren, 11/9 – 30/9 1918. 
148  Norrbottens-Kuriren, 1919-1920. 
149  Norrbottens-Kuriren, 1919-1920. 
150  Norrbottens-Kuriren, februari-april 1920. 
151  Engberg, Elisabeth. ’’Norrlands sjukvårdsfråga måste lösas’’ – läkarbrist och glesbygdssjukvård i ett historiskt perspektiv.  Distriktsläkaren. 
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6 .  S L U T D I S K U S S I O N  
 
I samband med pandemiutbrott, eller andra kriser i samhället, spelar media en viktig roll. Det är 
via media som allmänheten inhämtar en stor del av informationen vid en kris. Det är samtidigt 
medias ansvar att ge en noga granskad och tydlig bild till allmänheten om vad som sker. Media är 
i sammanhanget också beroende av sin publik. Med detta menas att allting som sker runt om 
kring oss inte kan bli en nyhet. 152 Begreppet nyhetsvärdering är i detta sammanhang centralt. 
Begreppet kan förstås utifrån vad som är intressant, men också vad som inte är intressant, för 
media att rapportera om. En nyhet anses av media vara mer intressant om den sker i närhet 
(vanligen geografiskt eller utifrån nationalitet) till sina läsare. Det är således ingen tillfällighet att 
nutida svensk media använder sig av svenskar som får berätta om katastrofala situationer 
utomlands.153 Media står därför i en klar och samtidigt omdiskuterad position som en maktfaktor 
i samhället.154 I detta sammanhang blir det kritiskt hur (ur vems perspektiv och för vem) som 
media skildrar verkligheten. 
 Denna undersökning handlar om hur media valde att beskriva en pandemi, i detta fall 
spanska sjukan. I analysen av hur medierapporteringen förändrades över tid utgår studien från 
Falkheimers resonemang om hur media under en rapportering vid en kris i samhället går igenom 
tre olika steg: observatör – vittne – förmedlare för olika aktörer i samhället. Resultatet av denna 
analys är dels att artikelinnehållet om spanska sjukan kom att förändras, dels också att 
förändringen överensstämde med det mönster som Falkheimer presenterat. 
 I den tidiga medierapporteringen har det påvisats hur artiklarna om spanska sjukan var 
enormt spekulationsfyllda samtidigt som fakta om hur många som insjuknade förekom. I nästa 
skede övergick artiklarna till att mer utförligt beskriva hur smittan spred sig och också vilka som 
insjuknat. Till detta senare skede kan också de tragiska familjeberättelserna kopplas. Spekulationer 
förekom visserligen fortfarande, men extremt sällan gentemot tidigare medierapportering. Ord 
som hemsökt, död, sviter och offer blev vanliga under detta skede. 
 Falkheimer beskriver också att media tillslut övergår, som en tredje fas, till att bli 
förmedlare för olika aktörer i samhället. Det är också någonting som i hög grad kan appliceras på 
medierapporteringen om spanska sjukan i Norrbottens-Kuriren. Medicinalstyrelsen, som hade det 
övergripande ansvaret för bekämpning av smittspridning i Sverige under perioden, kom till tals i 
flertalet artiklar under det sista skedet. Detta skedde i samtid med att läkarbristen i Norrland blev 
det hett diskussionsämne. Falkheimer beskriver sedermera hur media också kan fungera som en 
aktör i den meningen att de kritiskt påpekar hur myndigheterna hanterar krissituationen vid en 
pandemi. I denna analys har medias roll som aktör återfunnits under det sista skedet. Norrbottens-
Kuriren var kritisk till hur myndigheterna hanterat hela situationen med spanska sjukans 
                                                        

152  Englund, Liselotte, Katastrofens öga: en studie av journalisters arbete på olycksplats, JMG, Institutionen för journalistik och 
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verkningar i Norrland. Tidningen var kritisk till såväl läkar- och sjuksköterskebristen i Norrbotten 
som hur regeringen inte gett något stöd till sjukkassorna i landet. 
 Den sista frågeställningen handlade om hur medierapporteringens förändring i sådana fall 
kan förstås, och om den efterföljde spanska sjukans utveckling. Medierapporteringen blev som 
mest intensiv under hösten 1918, vårvintern 1919 och våren 1920. 155  Norrbottens-Kurirens 
rapportering om spanska sjukan efterföljde därmed de tre större vågor av spanska sjukan som 
drabbade Sverige. Hösten 1918 gick till historien som den värsta vågen av spanska sjukan.156 
 Medierapporteringens förändring under spanska sjukans förlopp kan förstås med hjälp av 
nyare forskning som har granskat medias roll i samband med större kriser i samhället, såsom 
pandemier. Det har påvisats hur det särskilt i början av en krisutveckling, efterfrågas snabb och 
informationsfylld medierapportering av allmänheten. I ett sådant sammanhang finns det ofta fler 
frågor än svar, vilket i sin tur leder till spekulationsfylld rapportering, ofta med rena antaganden. 
Media har samtidigt ett val: att larma eller lugna. 157  I det undersökta materialet har det 
framkommit hur medierapporteringen om spanska sjukan, var som mest spekulationsfylld under 
den tidigaste medierapporteringen. 
 Medierapporteringen i samband med spanska sjukan var också huvudsakligen alarmerande. 
Det har i tidigare forskning påvisats hur en nyhet av media bedöms som mer intressant om den 
sker i närhet till dess publik.158 Även detta fenomen framkommer i denna undersökning. Det 
faktum att medierapporteringen förändrades över tid till att innehålla mer familjebeskrivningar, 
kan också förklaras utifrån detta resonemang, men också utifrån annan forskning vilken påvisat 
att människan lättare berörs, det vill säga, känner kollektiv sorg som nyheten utspelas eller har 
utspelats inom ett angränsat område till dem själva.159  
 Det faktum att medierapporteringen innehöll mer kritiska uttalanden mot de ansvariga 
myndigheternas agerande gällande läkarbristen i Norrland, efter utbrotten i Arjeplog och 
Arvidsjaur år 1920 jämfört med hösten 1918, kan förstås utifrån att allmänhetens krav på snabba 
och korrekta åtgärder ökar när hoten är förutsägbara.160 Med detta menas inte att någon kunde 
förutsäga att spanska sjukan skulle slå till med sådan kraft i Arjeplog eller Arvidsjaur, men det var 
vid tidpunkten väl känt för myndigheterna att en fast läkare saknades i Arjeplog och att spanska 
sjukan hade krävt många liv i Sverige.161 Med tanke på att spanska sjukan hade orsakat dödsfall 
under 1918-1919, och dessutom diskuterats intensivt i tidningen, är det inte underligt att 
Norrbottens-Kuriren i sin rapportering blev mer kritisk till myndigheternas agerande. Sammantaget 
kan resonemanget förstås utifrån att ju mindre insatser samhället sätter in vid en kris, desto högre 
krav kan ställas på mediernas granskning av verksamheten, samtidigt som nyhetsvärdet för en 
sådan granskning förstärks. Människan undrar naturligt vad som gått fel, och varför, och söker 
sedermera efter svar i media.162  

                                                        

155  Norrbottens-Kuriren, 1918-1920. 
156  Åman, Margareta, Spanska sjukan: den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund, Univ., Uppsala, 1990. 
157  Ghersetti, Marina & Andersson Odén, Tomas, Pandemin som kom av sig: om svininfluensan i medier och opinion, Institutionen för 
 journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg, 2010. 
158  Hvitfelt, Håkan, Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori, Univ., Journalisthögskolan, Göteborg, 1989. 
159  Davis, Mike, Ett monster vid vår dörr: fågelinfluensan som globalt hot, Karneval, Stockholm, 2006. 
160  Ghersetti, Marina & Andersson Odén, Tomas, Pandemin som kom av sig: om svininfluensan i medier och opinion, Institutionen för 
 journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg, 2010. 
161  Engberg, Elisabeth. ’’Norrlands sjukvårdsfråga måste lösas’’ – läkarbrist och glesbygdssjukvård i ett historiskt perspektiv.  Distriktsläkaren. 
 No. 1 (2014): 20. 
162  Ghersetti, Marina & Andersson Odén, Tomas, Pandemin som kom av sig: om svininfluensan i medier och opinion, Institutionen för 
 journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg, 2010. 
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7 .  S L U T O R D  M E D  F Ö R S L A G  T I L L  V I D A R E  
F O R S K N I N G  

 
 
Spanska sjukan är i förhållande till dess enorma dräparkraft, tämligen bortglömd i såväl stora 
uppslagsverk som historieböcker.163 Vem ville (och vill) egentligen minnas “ett virus som kunde – 
och kan - sluka tiotals och åter tiotals miljoner aktiva människoliv på några månader?’’164 Det har 
således varit svårt att finna forskning om spanska sjukan i Sverige. I samband med denna 
undersökning gjordes en avgränsning där frågeställningar utelämnades till framtida forskning om 
ämnet. 
 Denna uppsats har kartlagt och analyserat medierapporteringen med fokus på förändring, 
hos en av Norrbottens troligtvis då största tidning, Norrbottens-Kuriren. Det har därför inte getts 
utrymme till en komparativ studie mellan två eller flera dagstidningars medierapportering om 
spanska sjukan. Det hade därför, i en vidare studie, varit intressant att jämföra 
medierapporteringen under delar av, eller hela, spanska sjukans förlopp. Om skillnader påträffas i 
en sådan studie hade det också varit intressant att försöka förklara och undersöka om 
tidningarnas olika ideologiska tillhörighet kan ha haft betydelse. Det kan också tilläggas att 
källmaterialet är gott i och med att flera större tidningar förekom i länet under perioden, bland 
annat tidningarna Norrskensflamman och Norrbottens-Tidningen.  
 Det har inte heller varit möjligt, utifrån det källmaterial som granskats, att ge en bild över 
hur allmänheten uppfattade spanska sjukans verkningar och konsekvenser i länet. Ett förslag blir 
därför att i en vidare studie, genom exempel brev eller dagböcker, granska och skildra 
allmänhetens bild av spanska sjukans verkningar på en plats i Sverige. I Arjeplog, som drabbades 
värst av spanska sjukan i hela Sverige, förlorade närmare 80 barn en eller båda sina föräldrar i 
farsoten. Det finns ännu ingen vetenskaplig studie som undersöker de förödande konsekvenser 
det måste ha inneburit i en socken som redan innan spanska sjukans utbrott var en av Sveriges 
fattigaste.165 Vad hände egentligen med alla dessa barn? Hur togs de omhand? Togs de omhand 
överhuvudtaget? Hur drabbade det familjen där fadern dog men modern överlevde, eller tvärt 
om?  
 Det finns fortfarande obesvarade frågor om spanska sjukans verkningar i Sverige. Kanske 
är det just det faktum att “skräcken i sig har för många 1900-talsmänniskor varit ett fullgott skäl 
att blunda”166 som gjort pandemin till en bortglömd farsot i historien. Historien ska vara bekväm 
och innehålla sådant som vi själva förorsakat och kan ta hand om.167 Det blir väl motiverat att 
avslutningsvis ställa frågan: ska en sådan historisk händelse – vilken bringade enorma 
konsekvenser ur flera skilda perspektiv – även fortsättningsvis stå i glömska?  
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R E F E R E N S E R  

 
Ark ivmater ia l   

Norrbottens-Kuriren, 1/7 – 31/12 1918. 
Norrbottens-Kuriren, 1/1-1919 – 31/12 1919. 
Norrbottens-Kuriren, 1/1 1920 – 1/5 1920. 
Samtliga nummer av tidningen Norrbottens-Kuriren finns att tillgå på arkivet Norrbottens minne i 
Luleå. 
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