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Förord  
Strömstad akademi ser till att antologierna blir allt fler. Fortfarande kan 
vi vid sidan av en digital utgivning också presentera dem i tryckt form.  

Ämnen lider vi ingen brist på och den föreliggande antologin är ju minst 
sagt påträngande och närgången i sina temata. Pandemin berör oss alla 
oavsett om vi bor i ett välutvecklat land eller i ett utvecklingsland. Och 
det är ett antal kvalificerade forskare som utifrån sina vetenskapliga 
kompetensområden och erfarenhetsbaserade iakttagelser berikar läsaren 
med värdefulla insikter. I en situation där ingen kan säga hur olika in-
satser från statliga, regionala och kommunala verksamheter fungerar och 
där den politiska ledningen inte kan bestämma utfallet är det tryggt att 
veta att ett antal forskare här ger dig arsenal att motstå oro och ängslan. 
Håll ut. 

Anders Gustavsson är initiativtagare till temat för denna antologi. Med 
outtröttlig energi har han på kort tid entusiasmerat ett antal forskare att 
medverka. De har samtliga blivit utsatta för peer reviewing för att säker-
ställa kvalitén. 

Carl E. Olivestam trädde till som biträdande redaktör i ett senare skede 
för att skriva en sammanfattande introduktion, hålla kontakter med res-
pektive skribent. Därtill välja och hålla kontakt med alla olika experter 
som är en förutsättning för att ett manus blir en bok. Inom akademin har 
vi sedan förra antologin också en formgivare, Per Flensburg, sedan års-
skiftet 2020/21 akademins nye rektor. Hanna Fideli Fritzell är liksom ti-
digare vår mycket uppskattade illustratör av omslaget.  

Köp och fördjupa dina kunskaper inom detta livsavgörande område! 

 

Anders Gustavsson & Carl E. Olivestam   
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Antologins struktur och innehåll 
Carl E. Olivestam 

Pan (alla) och Demos (folk) är de grekiska grundord som ger betydelsen 
till vårt begrepp pandemi. En smitta som drabbar mänskligheten över 
hela världen. I denna antologi har vi samlat experter från olika veten-
skapliga områden för att få en allsidig och djuplodande belysning av 
fenomenet pandemi. Antologin är disponerad för att du som läsare ska 
få en bästa överblick: 

Historiska tidsperspektiv fördjupas vid välbeskrivna Milstolpar som ger bak-
grund och förståelse för våra Nutida utmaningar.  

Historiska perspektiv 

Gudmund Bergqvist, biträdande professor inom pediatrik, tar sin ut-
gångspunkt i den förändring som ägde rum när de första samhällena 
uppstod som resultat av övergång från jägar- och samlarbeteende till 
agrart samhälle med bofast befolkning och nära kontakt med djur. Ur ett 
evolutionärt perspektiv framställs detta ofta som en mänsklighetens ut-
veckling från det primitiva mot det mer utvecklade tillståndet. Bergqvist 
visar att denna förändring samtidigt förde med sig försämrade villkor 
med ökande risk för spridning av infektioner och till och med epidemier. 
Inga insikter om vad förtätad befolkning innebar för folkhälsan fanns. 
Det skulle kräva åtskilliga generationers erfarenheter och en vetenskap-
lig kompetensutveckling innan en erfarenhetsbaserad medicinsk kom-
petens kunde med framgång bemästra orsaker och kartlägga spridnings-
vägar. Författaren startar sin exposé i antiken med utveckling fram till 
våra dagar. Han beskriver de stora: pest, smittkoppor, gastrointestinala 
infektioner och hur de orsakat epidemier men beskriver även andra sjuk-
domar som TBC och malaria, liksom de sjukdomar som gett epidemier 
under sista seklet som influensaepidemier och andra virusinfektioner 
som exempelvis HIV. Han avslutar med en riskbedömning avseende 
framtida pandemier; och framhåller de största farorna som nya virusin-
fektioner, antibiotikaresistens och nya sjukdomar på grund av global 
uppvärmning. Bekämpande av infektioner med hygien, vaccinationer 
och anda förebyggande åtgärder är självklart angeläget för en specialist 
inom området barns hälsa. 
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Carl E. Olivestam, professor inom utbildningsvetenskap, ger också han 
ett tidsgrepp på pandemiutvecklingen. Men han går ännu längre tillbaka 
i historien. Genom att nyttja Bibeln som källa kan de första spåren av 
detta mänsklighetens gissel spåras långt tillbaka. Men i likhet med Berg-
kvists analys anges också här samma anledning till pandemiernas fram-
växt: Städernas framväxt och slutenhet ställs mot det fria nomadlivet. 
Livsstilen är en grundorsak som avgör hälsotillstånd, både fysiskt och 
existentiellt. Fram till upplysningstiden dominerade en kristen interpre-
tation av orsak och verkan där en närvarande gudomlighet kunde vara 
både en tillgång och en fara. Med upplysningen växte en sekulariserad 
ideologi fram där orsaker och förhållningssätt till epidemier och pande-
mier fick en vetenskapligt baserad förklaring. Fokus på medicinska för-
klaringsmodeller dominerade för att i vår tid uppleva en renässans för 
ett existentiellt förhållningssätt men förankrat i en sekulär kontext. Pan-
demin är alltfort en mänsklighetens följeslagare. Naturvetenskapliga och 
medicinska framsteg kan inte ge hela lösningen till dess bemästrande. 
Val av livsstil och existentiell bearbetning är fortfarande avgörande vil-
ket denna tidsstudie har visat ha följt människan genom historien från 
biblisk ursprungstid till vår egen tid. Något som gör att vi kan ta till oss 
för att vara bättre rustade för framtid.   

Milstolpar 
KG Hammarlund, docent i historia med historiedidaktik, har valt att när-
mare studera hur myndigheterna behandlade den pestepidemi som gras-
serade i Sverige under åren 1710 till 1713. Författaren redogör för cen-
tralmaktens och regionala aktörers handhavande av epidemin. Det är i 
sig en mycket fängslande historia som utmynnar i en jämförelse med 
handläggandet av pandemin idag. Författaren tillåter sig att göra detta 
trots att samhällen då och nu är så vitt skilda avseende institutioner, vär-
deringar och referensramar. Han konstaterar att vid båda tillfällena gäll-
de det för myndigheterna att stoppa smittan genom begränsningar i folks 
mobilitet, avvägda mot de ekonomiska konsekvenser detta innebar för 
landet, dess näringsliv och för enskilda människor. Hammarlund noterar 
dock en stor skillnad och det gäller dödstalen. Dagens svenska pande-
mihantering har kritiserats hårt för de höga dödstalen där covid-19 i skri-
vande stund orsakat en överdödlighet på omkring 10 procent. Under 
1700-talets epidemi tredubblades dödstalen.   
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Anders Gustavsson, professor i etnologi, har forskat kring ytterligare en 
epidemi som hemsökte Sverige under en mycket lång tidsperiod från 
1834 till 1873. Koleraepidemin som då härjade och plötsligt uppträdde 
först inom tätorter för att därefter nå landsbygden. Ansvariga myndig-
heter hade viss beredskap genom att redan 1831 upprätta sundhets-
nämnder med instruktioner i händelse av smittor om att uppföra sjukstu-
gor liksom avskilda kolerakyrkogårdar. Stadens läkare kompletterades 
med läkare också på landsbygden. Men andra sätt än medicinskt motive-
rade åtgärder att förhålla sig till kolerasmittan förekom också. Folktro och 
sägner var spridda och kunde ta sig så makabra uttryck att även barnoffer 
förekom. Brännvinet ansågs av många i befolkningen ha förebyggande 
verkan i motsats till nutidens coronarestriktioner. Och eftersom smittan be-
dömdes vara luftburen kom olika rökritualer att användas. Att den verk-
liga orsaken skulle sökas i bristande hygien och trångboddhet var inte 
lika erkänt. Och i samtida tolkningar av katastrofen tillgreps ofta material 
från 1300-talets digerdöd som förklaringsmodell. Eftersom sjukdomen 
blossade upp på olika ställen och med års mellanrum samt snabbt skör-
dade många dödsoffer var det svårt för centrala myndigheter att tillämpa 
någon strategi för bekämpandet. Gustavsson har med sitt bidrag konkret 
bidragit till att teckna hur en epidemi som koleran spreds i ett samhälle 
som saknade etablerade kunskaper och en utvecklad strategi. Här finns 
en likhet med situationen under det första covid-19 utbrottet våren 2020.  

 

Bode Janzon, assisterande professor i historia, presenterar här sin fram-
ställning av pandemin för hundra år sedan, spanska sjukan och med fo-
kus på ön Orust med dess komplexa samhällsstruktur under åren 1918 
till 1920. Här framstår hemvändande fiskare, sjömän och värnpliktiga 
under höstens skördepermission liksom sommarens badgäster som 
främsta smittbringare. En omfattande befolkningsrörlighet till och från 
fiske- och sjöfartsamhällen och badorter medförde att dessa drabbades 
först. Sedan kom smittan även till det jordbruksdominerade inlandet av 
ön. De täta sociala kontaktnäten utgjorde effektiva smittvägar. Såväl 
Orust som andra kustorter hade en viss beredskap att möta olika sjuk-
domsangrepp. Den hade byggts upp genom besökande läkares inspekt-
ioner och utvecklande av en standardmanual för att förhindra smittsprid-
ning. Den av provinsialläkarna redovisade sjukligheten i spanska sjukan 
var jämförelsevis kortvarig i de tätbebyggda fiske- och sjöfartssamhäl-
lena och långvarig i den glesare befolkade och bebyggda jordbruks-
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bygden. Varför blev det så? Och hur förhöll det sig med dödligheten i 
spanska sjukan på Orust? Klarade sig jordbruksbygden bättre än fiske/ 
sjöfartsorterna? Det är frågor som Janzon ställer och belyser utifrån sitt 
material. 

Nutida utmaningar 

Övergripande 

Per Flensburg är professor i informatik. Utifrån denna sin ämneskompe-
tens analyserar han coronakrisen ur systemteoretisk synvinkel. Han kon-
staterar efter genomgång av de fakta som föreligger att Covid-19 ännu 
är ur medicinsk synpunkt oförutsägbart avseende spridningsvägar och 
dödlig utgång samtidigt som samhället står alldeles handfallet och tar till 
urgamla karantänregler. Inte heller statistiska uppgifter är otvetydiga. 
Flensburg anför som ett drastiskt exempel att om en person som är smit-
tad med covid-19 blir överkörd av en buss och dör så förs personen in 
under död pga covid-19. Samhällets bristande beredskap inför en ovän-
tad pandemi tvingade de ansvariga att söka lindra de ekonomiska kon-
sekvenserna som detta medförde för näringslivet samtidigt som effekter 
inom kulturlivet inte ansågs som ett lika angeläget problemområde. Bris-
ten på samverkan mellan sinsemellan självständiga statliga myndig-
heter, regioner och kommuner förvärrade det förvirrade läget i Sverige 
framhåller Flensburg. Ävenså bidrog nedskärningarna i äldreboendenas 
resurser till att smittan tog sig in där och förorsakade en överdödlighet 
på ca 6 000 personer. Detta förstärks i hans jämförelse med de nordiska 
länderna, främst Norge och Finland och då avseende dödstalen. Med ett 
rikligt antal tabeller tydliggörs Flensburgs tes att brist på samordning 
mellan samhällsansvariga och de högst ansvariga politikernas sena entré 
på slagfältet kom att bidra till en mindre funktionell hantering av covid-
pandemin. Han pekar också på den initiala spridningsfaktorns stora be-
tydelse för den fortsatta spridningen. Denna situationsbestämda analys 
är en intressant och informativ läsning som vägleder läsaren i den fort-
satta utvecklingen av detta hot mot vårt välfärdssamhälle. 

Marie-Louise (Marylou) Wadenberg, biträdande professor inom farma-
kologi, noterar att den nuvarande coronapandemin kan liknas vid en 
'perfekt storm'. Den innebär en helt ny typ av virus som var nära 
nog okänt inom forskarvärlden. Man måste gå tillbaka 100 år för att fin-
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na en motsvarande situation, det spanska influensautbrottet 1918. Olika 
länder utan tid för utarbetande av gemensamma strategier bemötte pan-
demin på olika sätt. Allt från regeringar som via nyinförda lagar tillgrep 
total inlåsning till andra regeringar som endast rekommenderade lik-
nande begränsningar förlitande sig på människors goda omdöme och 
solidaritet. Med WHO som referens rekommenderades detta recept av 
samtliga: Stanna hemma, arbeta hemifrån om möjligt, håll socialt av-
stånd, tvätta händerna - med tillägg för sjuttioåringar och äldre: träffa 
inte ens barn och barnbarn. 

Utifrån denna oväntade förändring av livsvillkoren söker Wadenberg be-
lysa frågeställningar som: Vad händer fysiskt och mentalt när människors 
livsvillkor så totalt förändras? Och vad händer när de blir berövade dag-
liga sociala interaktioner utan att veta när denna situation kommer att ta 
slut? 

Wadenberg lyfter fram några viktiga psykologiska aspekter och begrepp 
som infinner sig i en sådan situation: Beteendeförändringar i det dagliga 
livet och i tonen på sociala media. Sjukdomstillstånd betingade av räds-
la och isolering. Bruket av alkohol och övriga droger. Ökad risk för spel-
missbruk. Våldsbenägenhet i nära relationer.  

Dessa fenomen menar författaren vara de mest uppenbara psykologiska 
beteenden som följer på en social situation som den nuvarande pande-
min. Bara en fortsatt studie av pandemins förlopp till dess upphörande 
kan ge en fullödig bild av vad en pandemi som denna kommer att med-
föra för människan.  

Personorienterande 

Torkel Wadström, och Åsa Ljungh, professor, respektive biträdande pro-
fessor i medicinsk mikrobiologi, utgår från WHO:s uppmaning till alla 
länder att åstadkomma en samordnad utveckling av diagnostiska tester, 
förbättrad personlig skyddsutrustning (PPE) och vacciner. Som ett svar 
på detta kan konstateras att känsliga och snabba diagnostiska tester nu 
finns i många länder vilket är av avgörande betydelse. Wadström och 
Ljungh utgår från den beprövade erfarenhet som visar att de allvarligaste 
utbrotten av smittsamma sjukdomar i Sverige och världen är zoonoser, 
dvs. sjukdomar som sprids mellan djur och människor. Nya och föränd-
rade smittämnen uppstår hela tiden i kontaktytorna mellan djur, männi-
skor och ekosystem. Covid-19-pandemin utgör inget undantag och den 
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kommer att efterträdas av fler pandemier i nära framtid. Dessa framkallas 
som konsekvenser av förändringar i världens ekosystem, klimat- och vä-
derförskjutningar, människors ökade mobilitet och mikroorganismers 
anpassning. Författarna varnar för följderna och pekar på behovet av att 
som individ iaktta försiktighet. Men de stannar inte vid pandemins nu-
varande status utan framhåller behovet av att utifrån brister i samhälls-
planering och effektiva åtgärder dra lärdomar för kommande pandemier. 
För under överblickbar tid har infektioner hotat mänsklighetens överlev-
nad. Och så kommer det att förbli i framtiden också enligt Wadström 
och Ljungh. Pandemier har varit och kommer fortsatt att vara en avgö-
rande utmaning för samhällens existens och välbefinnande. 

Peter Währborg, läkare och psykolog, härleder sina utgångpunkter till 
Hippocrates (död 370 fvt). Denne anlade två perspektiv på begreppet 
sjukdom: vilken sjukdom har en viss människa och vilken människa har 
en viss sjukdom? Währborg konstaterar i Hippocrates efterföljd att räds-
la, brist på tillit och förtroende, samt ensamhet påverkar hur människor 
klarar av att genomleva en pandemi också den nu pågående. Han ana-
lyserar dessa olika reaktioner utifrån både medicinsk och psykologisk 
synvinkel och konstaterar att en pandemi medför såväl medicinska, psy-
kiska som sociala skadeverkningar av samma dignitet som de ekono-
miska. Därför rekommenderar Währborg att den utsatta människan ska 
svara genom att göra aktivt motstånd. Hans egna erfarenheter inom me-
dicin och psykologi förstärkt av vetenskaplig forskning visar enligt ho-
nom på att detta är ett effektivt sätt att lindra och i bästa fall förhindra 
några av pandemins skadeverkningar. Läsaren rekommenderas bland 
annat att hålla fast vid sina rutiner i ofärdstider. För rutiner gör vardagen 
tryggare och mindre främmande och skrämmande. 

Angelika Basch, assisterande professor i teknisk kemi, beskriver sina per-
sonliga erfarenheter av covidpandemin. Ett exempel på vad Währborg i 
sin artikel betonar, individens reaktioner. Basch är österrikisk forskare 
som kom att vistas i London från mars till september och därefter åter-
vända till sin hemort, Graz i Österrike, från oktober till december 2020. 
Baserat på sina egna erfarenheter och observationer försöker hon ut-
forska skillnader mellan de två länderna och egna reaktioner.  

Under denna första våg av coronaspridningen upplevde Basch sig mer 
trygg i London än i hemlandet där rykten florerade och den explosions-
artade epidemin utbröt i alperna nära den österrikiska gränsen. Strax 
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efter avstängningen i Österrike och före avstängningen i Storbritannien 
utvecklade många i London sina egna regler för hur man hanterar infek-
tionsrisken. De olika metoderna verkade ganska godtyckliga. Hon note-
rade skillnader mellan Österrike och Storbritannien avseende kommu-
nikationen av krisen till allmänheten. 

En likhet var att båda länderna introducerade interaktiva kartor som in-
dikerade den geografiska utvecklingen av coronafallen. Som olikhet no-
terar hon att mask var påbjuden i London medan ingen längre använde 
mask i Graz där människor agerade som om pandemin var över. I okto-
ber var läget helt annorlunda för Basch. När hon återvände till Österrike 
förelåg stora restriktioner men hon undkom att sitta i karantän före sitt 
inträde i Österrike trots att hon kom från Storbritannien. Basch konsta-
terar att en vistelse i två länder, då ännu inom EU, innebar i denna pan-
demitid personlig påfrestning samtidigt som det gav insikt i hur skilda 
kulturmönster blir extra tydliga. 

Problemorienterande 

Lennart Wetterberg, professor i psykiatri, tar sitt utgångsläge i WHO:s 
rapport att globalt mer än 80 miljoner fall och 1,8 miljoner dödsfall från 
COVID-19 rapporterats in vid nyåret 2021. Samtidigt visade det sig att 
dödstalet per miljon invånare var 80 gånger högre i Sverige än det glo-
bala genomsnittet. Den 7 januari 2021 överträffade USA för första 
gången mer än 4000 dödsfall, och den 4 februari fler än 5000 döda på 
en enda dag. Wetterberg koncentrerar sig på forskning av luktsinnet som 
belönats med nobelpris, 1906 och 2004, därefter på vad COVID-19 kan 
innebära för den drabbade i form av nedsatt luktfunktion som är det 
vanligaste symtomet vid COVID-19. Efter exponering för ämnen som 
framkallar en specifik doft ökar doftcentralen i hjärnan sin syreförbruk-
ning hos en frisk person. Minskad syreanvändning i doftcentra kan bli 
följden av att ha drabbats av COVID-19. Luktsinnet kan tränas upp där 
klöver, rosendoft, citron och eukalyptus är standarddofter som används. 
Ett nervbrott mellan näsan och hjärnan kan påvisas med nära infrarött 
ljus (fNIRS). Ett annat diagnostiskt verktyg för doftdetektering kan utföras 
av hundar. Tränade hundar kan sniffa COVID-19-infekterade individer 
genom svettprov på några sekunder. Hundar är globalt tillgängliga även 
på platser där virus- och antikroppstest är sällsynta eller saknas. De kan 
på så sätt underlätta snabb smittspårning och karantän för att hindra vi-
rus att spridas. 
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Åsa Morberg, biträdande professor i didaktik, koncentrerar sig på de på-
frestningar som coronapandemin innebär för utbildningssverige. Inom 
detta område var förberedelser helt obefintliga. Och vilka som var an-
svariga för formandet av en coronasäkrad utbildning var inte heller själv-
klart. På en natt ställdes gymnasieskolan om från skolförlagd utbildning 
till fjärrstyrd kunskapsförmedling. Lärarna fick lösa de didaktiska och 
praktiska problemen utan riktlinjer och ramar från regering och riksdag 
som ansvarig huvudman. Morberg betonar att viss erfarenhet av distans-
undervisning till trots så innebär fjärrundervisning ett helt nytt koncept 
där lärarna på egen hand skulle skapa en positiv attityd hos eleverna, få 
tekniken att fungera och samtidigt förbättra den egna digitala kompeten-
sen. En slutsats som ansvariga myndigheter, regering och Skolverk, mås-
te dra av coronapandemin bör vara att reformera grundutbildningen för 
lärare så att de har bättre förutsättningar att hantera stängning av skolor 
och övergång till fjärrundervisning. Det räcker inte med bara beröm-
mande ord från myndighetspersoner till dessa lärare som räddat utbild-
ningen från katastrofläge, betonar Morberg. Utbildning är nyckeln till 
vidareutveckling av samhället och är avgörande för de ungas framtid 
och framgång. I debatten kring coronapandemin intar denna del av sam-
hällsproblematiken en undanskymd plats. Morbergs bidrag bör därför 
särskilt uppmärksammas av varje läsare.  

Sten Philipson, professor i etik och värderingsforskning, utgår från hur 
ansvariga svenska myndigheter under den pågående pandemin etiskt 
försvarat beslut om prioriteringar med hänvisning till olika riktlinjer och 
anvisningar. Efter en kritisk analys går han igenom de etiska principer 
man borde ha följt för prioriteringar i de fall då resurserna inte räcker till 
alla behövande. I slutet hävdar författaren att lottdragning vid resursför-
delning kan vara etiskt försvarbart. Denna lösning ska dock tillgripas 
först när samtliga etiska principer är prövade och ingen visar sig tillräck-
lig. Under dessa förutsättningar kan lotten till slut vara en både rimlig 
och rationell lösning. Ett test som du som läsare skulle kunna fundera på 
är att lösa problemet med vilka grupper av människor som ska vaccine-
ras före andra så att ingen behöver känna sig lottlös.  

 
  

Per Flensburg
Sid 15-409 visas inte i förhandsgranskningen
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