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Förord 

När den mycket farliga och smittsamma blödarsjukan Ebola började spridas i Västafrika fick det 
stor uppmärksamhet i medierapporteringen. Sjukdomen var sedan tidigare fruktad för sin höga 
dödlighet. Det som orsakade stor oro bland kunniga inom smittskyddsområdet var den snabba 
smittspridningen i vissa delar av Västafrika. En annan faktor som drev på reaktionerna var att 
Världshälsoorganisationen (WHO) reagerade sent trots att många läkare larmade om faran.     

Ebola, virussjukdomens namn, kommer från Ebolafloden som ligger i Kongo-Kinshasa 
(dåvarande Zaire).  Ett av de första utbrotten uppmärksammades där 1976. Sjukdomen sprids 
genom kroppskontakt och kroppsvätskor. Sjukdomsförloppet är mycket snabbt då människor 
förblöder genom olika organ. Några färdiga beprövade läkemedel fanns inte vid utbrottet. I 
normala fall brukar mediciner genomgå omfattande tester innan det används på människor. Men 
i kriser fattas beslut på andra grunder vilket vi tydligt ser ett exempel på här i den uppkomna 
nödsituationen delades ett oprövat läkemedel ut till några smittade, som inte hade något annat 
val och ingenting att förlora. Preparatet hade den önskade effekten och därigenom lyckades man 
rädda några individer.  

Ebolautbrottet var under en tid förstahandsnyheter och ett dominerande samtalsämne. Oron var 
omfattande, eftersom det inte var tal om en vanlig influensa utan en mycket farligare smitta. 
Diskussionen hos oss handlade mycket om ifall Ebola-viruset kunde komma till Sverige och om vi 
hade möjligheter att ta hand om de som insjuknat. Ett mycket uppmärksammat fall var att en 
spansk missionär evakuerades ut ur Västafrika i en mycket avancerad sjukvårdsinsats. Denna 
händelse blev en världsnyhet under några dagar. 

Smittspridningen nådde inte Sverige och mycket få fall kom att drabba länder utanför Västafrika. 
Smittskyddsmyndigheter informerade tidigt om att det var liten risk att smittan skulle komma till 
oss. Detta kan ni läsa mer om i denna studie som har genomförts av forskarna Marina Ghersetti, 
Tomas Odén och Pavel Rodin från Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid 
Göteborgs universitet. I studien finns flera resultat om hur ledande svenska medier rapporterade 
på sina webbplatser och på Facebook, och hur nyheterna om Ebola kommenterades i sociala 
medier. Forskarna har tidigare studerat Fågelinfluensan (2006) och Svininfluensan (2009) vilket 
gör att denna studie blir extra intressant i ett jämförande perspektiv. 

MSB har till uppgift att förebygga och förbereda samhället för kommande olyckor och kriser.  
Till detta hör även att vara en plattform för samverkan mellan berörda myndigheter och andra 
aktörer som ska kunna hantera stora olyckor och kriser. Myndigheten utvecklar också metoder för 
kriskommunikation och krishantering. MSB bedriver omvärldsbevakning, initierar forskning och 
studier samt förmedlar resultat inom området. 

Henrik Olinder 
Sakkunnig kriskommunikation/redaktör 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka svenska 
nyhetsmediers rapportering om ebolautbrottet 2014, och sätta den i 
relation till internationella och nationella hälsovårdsmyndigheters officiella 
information om epidemin, samt till opinionsbildningen kring epidemin så 
som den kom till uttryck i sociala medier. 

Det undersökta materialet från hälsovårdsmyndigheterna är de löpande 
rapporter som kommit från Världshälsoorganisationen WHO, den 
europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och den svenska 
Folkhälsomyndigheten. Det undersökta mediematerialet är 
ebolarapporteringen i fyra stora svenska nyhetsmedier; Dagens Nyheters 
och Aftonbladets webbupplagor, Dagens eko 16.45 samt Rapport 19.30 
under perioden 1 augusti 2014 till 31 januari 2015, vilket totalt omfattar 965 
inslag om smittan. Dessutom har de två tidningarnas 
Facebookpubliceringar om smittan undersökts, totalt 47 artiklar, och de 
2 272 kommentarer som allmänheten gjort i anslutning till dessa. 

Ett resultat är att nyhetsmediernas rapportering om ebolasmittan i hög 
grad följer de internationella hälsovårdsmyndigheternas bedömningar. 
Men de ger också särskilt stor uppmärksamhet åt misstänkta fall i Sverige, 
och åt enstaka ebolafall i USA och Europa, på ett sätt som gör att man kan 
tala om en etnocentrisk rapportering. Intryck förstärks av att ebolasjuka i 
Afrika oftast behandlas i grupp eller som statistik. Sammantaget följer 
nyhetsmediernas gestaltning ett redan bekant mönster för hur epidemier 
och smittsamma sjukdomar i allmänhet rapporteras. 

Nyhetsmediernas publicering på Facebook är ganska sparsam, och lyfter i 
hög grad fram det mest sensationella, vilket ger den en tydlig 
löpsedelskaraktär. En stor del av allmänhetens kommentarer utgörs av 
spontana, känslomässiga inlägg om enskildheter som har mindre plats i 
medierapporteringen. Största ämnet i kommentarerna handlar om 
avlivning av en ebolasmittad persons hund. Andra resultat är att många 
kommentarer anser att medierapporteringen är överdrivet alarmistisk, och 
att kommentarerna även använder ebolautbrottet som en utgångspunkt för 
diskussioner med annat innehåll och i vissa fall tydlig opinionsbildande 
agenda. 
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1. En oroande upptäckt 

Söndagen den 23 mars 2014 fick Världshälsoorganisationen WHO ett officiellt 
meddelande från sitt Afrikakontor om några bekräftade fall av virussjukdomen 
Ebola i det västafrikanska landet Guinea. Sjukdomsfallen hade upptäckts på tre 
orter i det inre av landet, nära gränserna mot Liberia och Sierra Leone (WHO, 
2016a).  

Uppgiften var oroande – ebolasmittan hade sedan den först upptäcktes 1976 
blivit känd som en ytterst farlig sjukdom, där den som drabbades löpte stor risk 
att dö av kräkningar, diarréer och blödningar eftersom effektiva botemedel inte 
existerade. Lika allvarligt var att inget vaccin fanns att tillgå för att förhindra 
spridning. 1976 års utbrott hade krävt 280 liv, och sedan dess hade ytterligare 
ett 20-tal utbrott registrerats, samtliga i Afrika, med totalt cirka 1 500 
dödsoffer (WHO, 2016b).  

 

1.1 Berörde Afrika, inte Sverige 
Beskedet om ebolasmittan fick snabb spridning, möjligen påskyndad av att det 
redan före den officiella rapporten från WHO hade förekommit uppgifter om 
någon form av dödlig epidemi i Guinea. Redan samma dag gick ett tiotal 
svenska dagstidningar ut med uppgiften om ebolautbrottet, och ytterligare 
publiceringar kom några dagar senare då TT sände ut ett kort telegram om 
saken, med rubriken ”Guinea förbjuder fladdermussoppa” (TT, 20140326). 
Anledningen till förbudet var en misstanke om att det var från fladdermöss 
som viruset spridits till människan. 

För svenska läsare var emellertid uppgifterna och tonfallet i TT-telegrammet 
sådana att de knappast signalerade någon omedelbar fara. Detta var en farsot 
som berörde Afrika, inte Sverige, och rapporteringen blev därefter. Exempelvis 
publicerade Göteborgs-Posten uppgiften om ebolautbrottet långt ner i en 
notisspalt på sidan 21 i sin pappersupplaga, Svenska Dagbladet hade en liten 
notis på sidan 16, och andra tidningar gjorde liknande bedömningar av 
nyhetsvärdet.  

I början av april kom mera oroande uppgifter då organisationen Läkare utan 
gränser varnade för att den nya ebolaepidemin var allvarlig, och några dagar 
senare bedömde WHO att utbrottet, som då spridit sig till Liberia, var det 
värsta dittills, och att det skulle ta ytterligare flera månader att bekämpa. Ändå 
bedömde organisationen det inte som nödvändigt eller effektivt att införa några 
reserestriktioner för att hejda smittans spridning. 

Den 9 maj kom ett lugnande pressmeddelande från den svenska 
Folkhälsomyndigheten med rubriken ”Minskad spridning av ebola i västra 
Afrika” (Folkhälsomyndigheten 2014). Det var ett meddelande som ingav hopp 
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om att de internationella insatserna skulle få snabb framgång. De omfattande 
insatserna hade, enligt meddelandet, haft tydlig effekt, och de senaste dagarna 
hade inga nya fall rapporterats varken från Guinea eller från Liberia.  

Arbetet mot ebolan skulle också lyckas, men inte i maj, utan långt senare, och 
efter betydligt större insatser både från lokala vårdgivare i de drabbade 
länderna och från internationella organisationer, inklusive grupper av svenska 
biståndsarbetare. På den svenska hemmafronten ökade beredskapen senare i 
maj då Folkhälsomyndigheten några veckor efter det optimistiska 
pressmeddelandet publicerade en skrift med instruktioner för handläggning av 
misstänkta fall av ebola.  

På den internationella arenan deklarerade WHO ett internationellt nödläge när 
smittan i början av augusti nådde Nigerias mångmiljonstad Lagos, då man 
befarade att spridningen skulle bli okontrollerbar. Ytterligare bistånd sändes 
till det drabbade Västafrika, men trots det spred sig smittan till några av 
grannländerna. 

Genom några hemvändande sjukvårdsarbetare och andra resenärer kom 
ebolasmittan under hösten även till länder som Tyskland, Spanien och USA, 
vilket ökade oron ytterligare hos smittskyddsmyndigheter i Europa och 
Amerika. I dessa länder kunde smittan dock hejdas efter enstaka fall hos 
sjukhusens vårdpersonal, men i det drabbade Afrika orsakade smittan mer än 
11 000 dödsfall, varav de allra flesta i Guinea och Liberia, samt i Sierra Leone 
dit smittan också spridit sig tidigt.  

I Sverige förekom några tillbud med misstänkt smitta, och uppgifter om detta 
spreds i en del fall genom nyhetsmedier och sociala medier, men samtliga 
visade sig vara falsklarm. Den svenska närkontakten med ebolan begränsades 
till de sjukvårdsarbetare som bidrog i den internationella biståndsinsatsen i 
Västafrika, samt ett fåtal journalister som rapporterade från de drabbade 
platserna.  

Ebolautbrottet i Västafrika 2014, och den påföljande smittspridningen, fick stor 
uppmärksamhet i både svenska och utländska nyhetsmedier. I sociala medier 
blev epidemin en mycket omdiskuterad fråga som när den härjade som värst 
genererade ett stort antal delningar.  

I början av 2015 förbättrades situationen i Västafrika påtagligt och våren 2015 
betraktades ebolaepidemin vara under kontroll. I mars 2016 beslutade WHO 
att deklarera epidemin avslutad i Sierra Leone och i juni samma år även i 
Guinea och Liberia (WHO 2016c; WHO 2016d). 

 

1.2 Ett fåtal studier av medierapporteringen 
När denna rapport skrivs, två år efter utbrottet, kan det konstaterats att endast 
ett fåtal studier genomförts av hur traditionella nyhetsmedier rapporterat om 
händelserna, och att de studier som finns är koncentrerade på bevakningen i 
amerikanska och brittiska medier. För båda länderna gäller att ebolautbrottet 
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inte blev en riktigt stor nyhet i press, radio och tv förrän smittan fördes till USA 
och Europa. En undersökning av de tre största amerikanska dagstidningarna 
slår fast att de få fall av smitta som inträffade i USA fick oproportionerligt stort 
utrymme, jämfört med de tusentals dödsfall som epidemin skördade i 
Västafrika (Bach m.fl. 2015). Samma iakttagelse har gjorts om brittiska medier 
(Mitman 2015). Rapporteringen kännetecknades vidare av tydlig vinkling mot 
etnocentriska och sensationella inslag vilket riskerade att dels orsaka onödig 
oro, dels motverka myndigheternas information om smittprevention (jfr The 
Lancet 2014). 

I Sverige har medierapporteringen av ebolautbrottet beskrivits i några 
kandidatuppsatser, som visar att fokus låg på svenska förhållanden och på hur 
smittan skulle hanteras om den kom hit (Elmberg & Nordahl 2015). Kvalitativa 
textanalyser ger en mer detaljerad bild där rapporteringen också visar tydliga 
inslag av att framställa epidemin som ett hot mot Europa och USA, och att 
språket blev mer intensivt och innehöll fler värdeladdade markörer när smittan 
kom geografiskt närmare. Rapporteringen blev samtidigt mer personcentrerad 
(Dia 2015; Heikki & Hammarström 2015). 

Något fler studier har ägnats de sociala mediernas betydelse för 
informationsspridning och opinionsbildning i samband med ebolaepidemin. 
De flesta av dessa har publicerats i tidskrifter om medicinska och 
hälsorelaterade frågor. En rad forskare inom dessa ämnen har tillskrivit de 
digitala nätverksplattformerna stor potential som ett verktyg för att upptäcka 
smittspridning, prognostisera epidemier, inhämta epidemiologiska data, varna 
om smittorisk, kommunicera hälsorelaterade frågor, övervaka 
hälsokommunikation, påverka allmänhetens hälsobeteende och hantera 
patienter (Fung m.fl. 2016).  

I en översikt av tolv vetenskapliga artiklar publicerade efter 2013 visar Fung 
m.fl. att de tre vanligaste forskningsfrågorna kring ebola och sociala medier rör 
innehållet i meddelanden, metadata om meddelanden (antal 
originalmeddelanden och delade meddelanden), och användardata (exempelvis 
meddelanden från individer vs institutioner). Översikten visar också att en 
tydlig majoritet av studierna fokuserats på Twitter (sju), medan ett mindre 
antal analyserat Youtube (tre), endast en analyserat Facebook, och en jämfört 
Instagram och Flickr. En förklaring till fokuset på Twitter är att denna 
plattform i allmänhet främst anses användas för spridning av nyheter och 
information (Utz, Schultz & Glocka 2013) till skillnad från exempelvis 
Facebook, som är störst, men mest används för digitalt umgänge (Eriksson & 
Olsson 2016). Ytterligare en förklaring är att innehållet i Twittermeddelanden 
är offentligt och tillgängligt för analyser. I kontrast till det är merparten av 
innehållet på Facebook endast tillgängligt för medlemmarna i den grupp där 
meddelanden publiceras och delas. 

Studierna av Twitter i samband med ebolautbrottet har två huvudsakliga 
inriktningar. Den ena fokuserar på plattformen som ett medium för 
information och kommunikation. En analys av den strategiska kampanjen 
@EbolaAlert i Nigeria visar att Twitter lämpade sig väl för den 
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målgruppsanpassade informationskampanjen som bidrog till att minska 
spridningen av smittan utanför landets gränser (Carter 2014). Samtidigt visar 
en rad andra studier att Twitter också var en betydande källa till felaktig 
information och missvisande rykten (Jin m.fl. 2014; Oyeyemi, Gabarron & 
Wynn 2014; Rodriguez-Morales, Castañeda-Hernández, & McGregor 2015).  

Den andra typen av Twitterstudier analyserar relationen mellan aktiviteter på 
sociala medier och rapportering i traditionella nyhetsmedier. En amerikansk 
undersökning visar på statistiskt säkerställda samband mellan tv-nyheter och 
aktiviteter på Twitter. Inslag om ebola på någon av de stora tv-kanalerna (Fox 
News och MSNBC) resulterade inom ett dygn i tiotusentals tweets om ebola, 
men framför allt i mångdubbelt fler sökningar på Google (Towers m.fl. 2015). 
Antalet delningar på Twitter och sökningar på Google som mer specifikt 
fokuserade på ebola och symptom var betydligt färre. Sherry Towers och 
hennes forskarlag drar slutsatserna att de flesta använde de sociala medierna 
för att inhämta generell information om epidemin, men att relativt få kände sig 
direkt berörda eller använde nätverksplattformarna för att ta reda på om de 
själva var smittade. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I dagens globala och digitala kommunikationssamhälle får allmänheten mycket 
snabbt kännedom om händelser och förhållanden som inträffar utanför deras 
egen vardag, även när de äger rum mycket långt borta. Genom effektiva 
kommunikationssystem sprids nyheter om hot och risker blixtsnabbt. WHO:s 
besked den 23 mars 2014 om flera bekräftade fall av ebolasmitta i Guinea 
rapporterades i svenska nyhetsmedier redan efter några timmar. Ganska snart 
uppstod också en oro för att smitan skulle spridas utanför Afrika. En allt mer 
tilltagande global rörlighet och effektiva transportsystem ökade risken för att 
epidemin förr eller senare skulle överföras till andra kontinenter. Under hösten 
inträffade också några smittdrabbade fall i både USA och Europa. Det rörde sig 
om personer som vistats i de eboladrabbade länderna och tagit med sig smittan 
därifrån, och om personer som vårdat dem. 

Ebolautbrottets intensitet, dess dödlighet och smittans spridning förmedlades 
till svenska allmänheten till största del genom svenska och utländska 
nyhetsmedier. Händelsen fick stor uppmärksamhet; en sökning i det digitala 
mediearkivet Retriever mellan 1 mars 2014 till 28 februari 2015 ger 13 314 
träffar i svensk tryckt press, 705 i tv/radio och 27 884 i webbnyheter. Men 
också sociala medier är en viktig kanal för information och kommunikation, 
inte minst när kriser inträffar. Det utbyte av erfarenheter och åsikter som sker 
där speglar både hur allmänheten uppfattar händelserna och deras attityder 
och förtroende för myndigheternas hantering. 

Det övergripande syftet med den denna studie är analysera svenska 
nyhetsmediers rapportering om ebolautbrottet 2014 i relation till officiella 
rapporter, och till opinionsbildningen kring epidemin så som den kom till 
uttryck i sociala medier. 
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Undersökningens tre huvudsakliga frågeställningar är: 

Hur har officiella svenska och internationella organ bedömt hotet från 
ebolasmittan? 

Hur har ledande svenska nyhetsmedier rapporterat om ebolautbrottet, med 
fokus på saklighet, relevans och tonläge? 

Hur har den allmänna svenska opinionen om ebolasmittan kommit till uttryck i 
sociala nätverk på internet, med fokus på frågor om oro och förtroende? 

 

1.4 Bokens uppläggning 
Det följande kapitlet, kapitel 2, redogör för analysens teoretiska 
utgångspunkter. Kapitel 3 ger en sammanställning av händelseutvecklingen 
från det att WHO bekräftar smittans utbrott till dess att epidemin anses vara 
under kontroll våren 2015. I kapitel 4 presenteras de olika datamängder och 
empiriska underlag som undersökningen bygger på. Kapitlen 5, 6 och 7 
redovisar för analysen av medieinnehållet, nyheter på Facebook och 
Facebookkommentarerna.  I kapitel 8 sammanfattas och diskuteras 
undersökningens viktigaste resultat. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Kriser och katastrofer är händelser som får stor uppmärksamhet i 
nyhetsmedierna, även i de fall då de inte utgör ett direkt eller akut hot mot 
Sverige och svenska medborgare. Händelser som är dramatiska och 
sensationella, och som berör många människor eller viktiga samhällsintressen, 
uppfyller några av journalistikens vanligaste och mest återkommande 
nyhetskriterier (Harcup & O’Neill 2016). Så var också fallet med ebolafebern 
som fick sitt utbrott i Västafrika 2014. Smittans aggressiva spridning, 
sjukdomens dramatiska förlopp och extremt höga dödlighet spred rädsla och 
oro långt utanför de drabbade afrikanska länderna. Den förmådde också sjuk- 
och hälsovården i många europeiska länder att höja beredskapen för att ta 
emot och behandla smittade personer, och till att organisera biståndsinsatser 
till och i de drabbade länderna. Ebolasmittan och de aktiviteter den utlöste 
bland svenska myndigheter och vårdinstitutioner bedömdes av 
nyhetsredaktionerna ha stort allmänintresse, och rapporteringen blev både 
långvarig och tidvis intensiv. Den handlade bland annat om antalet dödsfall 
och smittade på den afrikanska kontinenten, i USA och några europeiska 
länder, om smittbegränsande insatser, bistånd och beredskap, om själva 
ebolavirusets egenskaper och om utbrottets eventuella samhälleliga 
konsekvenser. 

Ebolautbrottet och den följande spridningen av smittan genererade också 
omfattande uppmärksamhet och aktivitet i sociala medier. Under hösten 2014 
och januari månad 2015 delades svenska nyhetsartiklar och -inslag om frågor 
som på olika sätt berörde ebolaepidemins spridning och dess konsekvenser 
över 15 800 gånger på Twitter. På Facebook, (FB), genererade ebola omkring 
168 400 aktiviteter, fördelade på drygt 34 900 delningar, 85 200 gillanden och 
48 200 kommentarer. I tillägg skapades, delades och kommenterades ett stort 
antal ebolarelaterade inlägg, bilder, artiklar och inslag på Instagram, SnapChat, 
Flickr, YouTube med flera nätverk.  

I detta kapitel diskuteras några centrala teoretiska utgångspunkter för analys 
av nyhetsmediers rapportering om hälsorelaterade kriser, och den allmänna 
opinion som skapas, så som den kommer till uttryck i kommentarer till artiklar 
och inslag som publiceras på nyhetsmediernas FB-sidor. De teorier som 
diskuteras nedan relaterar till allmänhetens behov och meningsskapande i 
samband med samhälleliga kriser, den kommunikativa mångfald som uppstår 
samt förutsättningar för olika mediers kommunikation och gestaltningar av 
krisen. 
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2.1 Kriskommunikation ur 
medborgarperspektiv 

De flesta studier om kriskommunikation utgår från ett organisationsperspektiv, 
och från de behov och strategier som styr organisationers kommunikation och 
agerande när de i samband med kriser försöker begränsa skador och mildra 
negativa konsekvenser för den egna verksamheten. Denna studie utgår istället 
från ett medborgarperspektiv, där allmänhetens upplevda behov och önskemål 
utgör bakgrund till analysen (Odén m.fl., 2016).  

Utgångspunkten är att samhällskriser framkallar situationer av osäkerhet, 
förvirring och oro. I det mest akuta läget söker allmänheten information om 
vad som hänt, om man själv är drabbad och hur man bäst agerar i den 
uppkomna situationen. Andra frågor som uppstår är vem eller vilka som 
hanterar krisen och tar hand om dem som drabbats. I ett senare och 
uppföljande skede av krisen uppstår behov av att få veta vilka myndigheter och 
samhällsinstitutioner som organiserat räddningsarbetet och som kan avkrävas 
ansvar för krishanteringen. Utöver detta, behöver människor också få möjlighet 
att själva kommunicera om det som händer, bearbeta sina upplevelser och dela 
erfarenheter med varandra. Hur myndigheter, medier och allmänhet 
kommunicerat kring ebolaepidemin utvärderas därför med utgångspunkt i om 
den information som getts varit relevant, tillförlitlig och begriplig, och om den 
tillgodosett det kommunikationsbehov som allmänheten förväntas ha haft. 

 

2.2 Meningsskapande (sense-making) 
Kriser är avbrott från vad som vanligtvis uppfattas som vardaglighet och 
normalitet. De kommer ofta utan förvarning, medför hot och fara, och 
framkallar osäkerhet och oro. När de inträffar söker människor information för 
att förstå vad som händer, veta vilka som är drabbade och avgöra om de själva 
berörs. En process av meningsskapande tar vid där människor tillsammans 
tolkar och förhåller sig till den information de får och de signaler de fångar upp 
(Dervin 1998, Vigsö och Odén 2016). Meningsskapande är med andra ord en 
social process genom vilken människor försöker begripa krisens karaktär, dess 
utbredning och konsekvenser. 

Till grund för meningsskapandet ligger det informationsinhämtande och den 
kommunikation som sker utifrån individuella iakttagelser och erfarenheter, 
samtal mellan människor och medierade budskap i nyhetsmedier och sociala 
medier. Signaler tolkas, diskuteras och omförhandlas i den interaktion som 
sker mellan människor och grupper, och ett kollektivt meningsskapande växer 
fram både enskilda individer emellan (horistonellt), och mellan allmänhet och 
organisationer (vertikalt) som på olika sätt är inblandade i krisen (Odén m.fl. 
2016).  

Ur dessa kommunikativa praktiker växer berättelser fram som ger ett 
sammanhang och en mening åt det som sker (Weick 1995). Berättelserna, eller 
gestaltningarna, får stor betydelse för hur människor tolkar och uppfattar 
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krisen (Seeger & Sellnow 2013, 2016), och kan ha större inverkan på hur 
allmänhet, organisationer och samhällsaktörer agerar och värderar krisens 
konsekvenser för individ och samhälle än de händelser som faktiskt inträffar 
(Weick 2010).  

En central fråga i sammanhanget är när en händelse eller förhållande uppfattas 
som en kris. Vissa händelser har så direkta och omfattande skadeverkningar att 
de inte kan upplevas och tolkas som annat än allvarliga hot mot individer och 
samhälle. Hit hör exempelvis omfattande bränder, naturkatastrofer och 
terrorattentat. Men andra händelser kan vara svårare att entydigt definiera som 
kriser. Till dessa hör mer långsamt eskalerande förhållanden som 
klimatförändringar, överexploatering av naturresurser och spridning av 
smittsamma sjukdomar. När övergår exempelvis en tilltagande 
antibiotikaresistens till att bli ett allmänfarligt hot, eller ett långvarigt 
nationalekonomiskt underskott till att bli en samhällskris?   

Nyhetsmedier är, i samband med kriser, centrala informationskällor som ger 
större överblick och mer detaljerad information än vad individen får genom 
egna erfarenheter och kontakter med andra. Den bild medierna förmedlar av 
en annalkande eller pågående kris har stor betydelse för hur allmänheten 
skapar mening i det som sker och bedömer olika situationer. Hur krisen 
berättas och gestaltas i den medierade kriskommunikationen, framför allt i 
nyhetsmedierna men även i sociala medier, utgör underlag för allmänhetens 
tolkningar, uppfattningar och i förlängningen agerande i samband med kriser. 

 

2.3 Retorisk arena 
Den kommunikation som uppstår kring en samhällskris är av mycket olika slag 
och inkluderar många skilda röster, som enskilda nyhetsmediers rapportering, 
olika myndigheters information, uppmaningar och åtgärder, intressegruppers 
interna och externa kommunikation, en mängd mellanmänskliga kontakter 
som tas i syfte att förstå, hantera och utvärdera vad som sker. Tillsammans 
utgör denna mångfald av röster, kontakter, samtal och budskap vad Finn 
Frandsens och Winnie Johansens (2007, 2010) med ett samlande begrepp 
kallar för en retorisk arena. På denna arena äger en ”multivokal” process rum, 
där aktörer och röster kämpar om tolkningsföreträde över hur en kris ska 
beskrivas och avgränsas, och hur den bör hanteras. 

När en samhällskris inträffar möts olika aktörer på den retoriska arenan, 
många röster hörs, och en mängd kommunikativa processer tar plats. Enligt 
Frandsen och Johansen består arenan av två nivåer: en makro- (kontext) och 
en mikro- (text) nivå (Frandsen & Johansen 2010; Johansen & Frandsen 
2007). Makronivån ger en överblick av vilka aktörerna, rösterna och de 
kommunikativa processerna är. Det kan röra sig om myndigheter och 
organisationer, enskilda personer och grupper i samhället, företag, 
frivilligorganisationer och nyhetsmedier. Aktörerna och rösterna 
kommunicerar till, med, mot, förbi och om varandra. De kan både vara sändare 
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och mottagare av information, och deras budskap kan vara överensstämmande 
lika väl som motstridiga.  

I denna studie avgränsas analysen till att endast gälla aktörer och röster i 
medierad kommunikation, inte interpersonell kommunikation. Merparten av 
analysen har gjorts på röster om ebola som kommit till tals genom 
nyhetsmedier och sociala medier, det vill säga i pressens webbnyheter, Rapport 
(SVT) och Ekot 16:45 (SR), samt i publiceringar och kommentarer på 
Facebook. Därutöver har gjorts en genomgång av kommunikationen från 
internationella och nationella hälsovårdsmyndigheter, som underlag för 
analysen av nyhetsmediernas rapportering och kommentarerna till denna.  

Den retoriska arenans mikronivå omfattar innehåll och form i de 
kommunikationsprocesser som äger rum mellan sändare och mottagare 
(Johansen & Frandsen 2007). Innehåll och form kan analyseras utifrån fyra 
parametrar: den första är kontext, det vill säga de psykologiska och sociala 
sammanhang som omger varje kommunikationsprocess; den andra är medier, 
vilket både syftar till olika medieformat, som press, radio, tv, webb, och till 
kommunikativa element som text, ljud, bild och video; den tredje är genre, 
exempelvis krönikor, ledare, nyheter, osv; medan den fjärde och sista 
parametern är text, vilket inkluderar berättarteknik och språkdräkt.  

 

Figur 2.1 Ebolakrisens retoriska arena och subarenor 

 

 

 

De kommunikativa processerna kan ske mellan eller inom avgränsade grupper, 
inom enskilda medier och/eller kring ett specifikt tema eller aspekt på krisen. 
Coombs och Holladay (2013:41) menar att den retoriska arenan därför i själva 
verket består av ett antal subarenor centrerade kring olika aktörer och/eller 
innehåll. I ebolastudien identifieras och analyseras fyra sådana subarenor: den 
första består av myndigheternas rapporter om ebolautbrottet, den andra av de 
traditionella nyhetsmediernas webbnyheter, radio- och tv-inslag, den tredje av 
nyhetsartiklar som de traditionella medierna publicerade på sina FB-sidor, och 
den fjärde av de FB-kommentarer som dessa nyheter låg till grund för. Fokus i 
analysen ligger på subarenorna med journalistiskt innehåll och innehåll i 
anslutning till detta, det vill säga de tre sista. Var och en av dessa präglas av en 
egen sorts logik. 
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2.4 Medielogik 
Begreppet medielogik myntades i slutet av 1970-talet av Altheide och Snow för 
de professionella normer, organisationsform, format och publik som 
kännetecknar olika nyhetsmedier, och som styr vad och hur de rapporterar om 
händelser och förhållanden. Den bild nyhetsmedierna ger påverkar i sin tur hur 
publiken uppfattar och tolkar samma händelser och förhållanden (Altheide & 
Snow 1979, Esser 2013). Medielogik ska därför betraktas som en interaktiv 
process som utgår från medieorganisation, medieinnehåll och publik, och som 
både handlar om utformning och tolkning.  

Altheide och Snow talar om medielogik i singularis, men senare forskare 
argumenterar för flera, delvis överlappande och samexisterande medielogiker 
(Krotz 2009; Lundby 2009; Klinger & Svensson 2014). Många av de medier 
och kommunikationspraktiker som finns i dagens nätverkssamhälle skiljer sig 
på fundamentala sätt från det medielandskap Altheide och Snow utgick från 
när de formulerade sin teori. Enkelriktade informationsmeddelanden har 
omvandlats till mångriktade kommunikationsflöden, publik har övergått till att 
bli användare, och mottagare till att bli medverkande. En ny medieekologi har 
vuxit fram där mediernas behov, egenskaper och förutsättningar inte bara 
skiljer sig mellan enskilda medier, utan också mellan olika typer av medier. 
Följaktligen präglas inte bara press, radio och tv av skilda medielogiker utan 
också traditionella nyhetsmedier i förhållande till webbnyheter och sociala 
nätverk. 

2.4.1 Nyhetsmediernas logik 

Den medielogik som definierades av Altheide och Snow (1979) utgår från de 
behov och egenskaper som kännetecknar nyhetsmedier, och hur dessa bäst 
utnyttjas för att tillmötesgå publikens önskemål och behov.  

Olika nyhetsmedier har olika behov och egenskaper, men det finns också 
sådana som är gemensamma för alla medier som ägnar sig åt journalistik och 
nyhetsförmedling. Hit hör normerande yrkesideal som exempelvis oberoende 
och objektivitet, som sedan länge varit väl förankrade i den svenska 
journalistkåren (Wiik 2012). Idealen anknyter till journalistikens anspråk på 
att sanningsenligt och korrekt rapportera om händelser och förhållanden i 
verkligheten (Strömbäck 2003), ett attribut som utmärker den i förhållande till 
de flesta andra former för verklighetsåtergivningar. 

Till nyhetsmediernas egenskaper kan också räknas de professionella regler och 
rutiner som präglar det journalistiska hantverket (Asp 2014). Bland dessa ingår 
bedömningar och praktiker som definierar vad nyheter är och hur de bör 
berättas för att vara begripliga, väcka uppmärksamhet och hålla kvar en publik. 
Andra medietypiska egenskaper är tekniska aspekter som reglerar användning 
av text, bild, video och ljud, och formatmässiga aspekter som reglerar hur ofta 
nyheterna publiceras (en gång per dag, upprepade gånger eller i ett obrutet 
flöde), tillgängligt utrymme (antal sidor, minuter eller obegränsat 
webbutrymme), förhållandet mellan olika nyheters placering (exempelvis 
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inrikes, utrikes) och hur den journalistiska texten struktureras (den inverterade 
pyramiden).  

Nyhetsmediernas behov har att göra med deras ställning på marknaden och 
genomslag hos publiken (Asp 2014). Nyheter produceras med en, oftast 
betalande, målgrupp för ögonen och anpassas till de förväntningar och 
användningsmönster som publiken förmodas ha. Så långt möjligt utnyttjar 
nyhetsmedierna sina egenskaper och särart för att stärka eller, i bästa fall, 
behålla publikens uppmärksamhet. En objektiv och opartisk journalistik anses 
till exempel öka möjligheterna till en större och mer heterogen publik än en 
politiskt färgad rapportering (Schudson 1978). I en medieekologi som allt mer 
kännetecknas av sociala nätverk, alternativa nyhetskällor och 
användargenererat innehåll, ger också etablerade redaktionella rutiner, 
upparbetade informationskanaler och professionell källkritik viktiga fördelar i 
konkurrensen om den publik som efterfrågar nyheter.  

2.4.2 Webbnyheternas logik 

Nyheter som publiceras på webbplatser och i sociala medier produceras i 
huvudsak efter samma medielogik som nyheter i traditionella medier, men med 
andra tekniska och formatmässiga förutsättningar. Den digitala tekniken tillför 
webbjournalistiken nya egenskaper, av vilka de fyra mest framträdande är 
interaktivitet, hyperlänkar, multimedialt berättande och en ökad 
publiceringshastighet (Karlsson 2015a).  

Interaktivitet ger medierna nya möjligheter att kommunicera med publiken.  
På webben kan användarna lämna omedelbara kommentarer till journalisterna 
och till varandra, de kan själva bidra med nyhetsmaterial och därigenom 
tillföra journalistiken nya och andra perspektiv. Vid tiden för ebolaepidemin 
deltog publiken i nyhetsrapporteringen bland annat genom kommentarer till 
nyhetsmediernas artiklar på sociala medier. Forskning visar emellertid att 
mediepubliken i praktiken endast har en perifer roll i journalistiken, att 
journalisterna i grunden ställer sig avvaktande till merparten 
användargenererat material, och att publiken inte ens själv är särskilt 
intresserad av att medverka i nyhetsproduktion i någon större utsträckning 
(Bergström 2008; Karlsson & Holt 2014). 

Genom hyperlänkar, det vill säga referenser till andra texter inom eller utanför 
det egna mediet, öppnar webbjournalistiken för mer och annan information, 
och för fler och andra källor. Generellt är interna länkar mer vanliga än 
externa, helt enkelt därför att de senare leder publiken bort från nyhetsmediet 
och det då riskerar att tappa sin användare. I den mån externa länkar används, 
går de oftast till stora inhemska och utländska nyhetssajter (Karlsson 2010). 
Undersökningar av svenska medier ger dock vid hand att interna hyperlänkar 
tenderar att minska medan externa ökar, men också att hyperlänkar inte verkar 
vara ett särskilt centralt journalistiskt redskap i svenska tidningar (Karlsson 
2015b). 

Begreppet multimedia har i journalistiska sammanhang fått åtminstone två 
olika betydelser. Det syftar dels till att tidigare skilda berättarformer som text, 
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ljud, bild och video på webben integreras i ett och samma nyhetsmedium, dels 
till nya berättarformer, som exempelvis interaktiv grafik och bildspel (Deuze 
2004). Efter en ganska trevande initial utveckling har användningen av 
multimedia tagit fart parallellt med senare års bredbandsutbyggnad, och 2012 
hade ungefär en tredjedel av de svenska webbnyheterna inslag av multimedia 
(Karlsson & Clerwall 2012).  

Digitaliseringens sannolikt största påverkan på journalistiken är emellertid den 
mycket högre hastigheten med vilken nyheter både produceras och distribueras 
(Örnebring 2015). Digital teknik har på flera sätt förenklat och förkortat den 
journalistiska produktionsprocessen. Tung och omständlig teknik har bytts ut 
mot lätta och bärbara kameror, datorer och telefoner. Där det förut krävdes ett 
helt team av medarbetare kan idag en enskild journalist själv samla in, 
bearbeta och direkt publicera nyhetsinslag. Inte minst har bildöverföring 
underlättats och förbättrats. Tekniken har också bidragit till att radikalt 
förändra det journalistiska nyhetsdygnet, där medierna tidigare hade sina fasta 
utgivningstider. På webben publiceras nyheter i ett obrutet flöde, och det 
tidigare centrala begreppet deadline har i praktiken tappat i betydelse.  

Forskning visar dock att det ökade tempot också medfört försämringar, framför 
allt för innehållet. Större och mindre brister – från stavfel till faktafel, ändrade 
vinklingar och ideologiska förändringar – har ökat online (Karlsson 2012). 
Ändå värderar mediepubliken den snabbare nyhetsförmedlingen som den 
absolut största fördelen med digitala nyheter (Bergström 2008). I samband 
med ebolarapporteringen kom till exempel de svenska webbmediernas 
uppdateringar om antal smittade och döda strax efter att WHO publicerat dem 
på sin webbplats, liksom att nyheterna om de smittade personerna i Spanien 
och Tyskland publicerades i princip samtidigt som i dessa länder. 

Ytterligare en egenskap hos digital journalistik som bör nämnas är dess 
gränsöverskridande räckvidd. Även om svenska nyhetsmedier på webben 
publicerar sig på sitt eget språk, och därmed begränsar den publik som kan ta 
del av innehållet, så är de tillgängliga i alla länder och på alla platser där 
internetuppkoppling är möjlig. På samma sätt kan mediepubliken i Sverige ta 
del av nyheter från hela världen, och göra det samtidigt som medborgarna i de 
länder där nyhetsmedierna är baserade. Det innebär inte nödvändigtvis, eller 
ens troligtvis, att medierna väljer och publicerar nyheter med en internationell 
eller global målgrupp för ögonen. Men det innebär att nyhetspubliken, när 
händelser inträffar långt borta, kan hämta information från lokala medier i 
andra länder och på så sätt ta del av andra och kanske annorlunda 
gestaltningar än dem som de egna nyhetsmedierna erbjuder. I samband med 
ebolaepidemin hade svensk nyhetspublik möjlighet att följa hur utbrottet och 
smittspridningen rapporterades i de västafrikanska, hårdast drabbade länderna 
och i de europeiska länder som hanterade smittade fall. 

Sammanfattningsvis är det som främst skiljer webbnyheternas logik från de 
traditionella nyhetsmediernas logik hastighet och konvergens. Den nya 
tekniken har möjliggjort en mycket snabbare rapportering i långt fler format, 
där många olika uttrycksmedel kombineras och bilder är centrala, men 
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parallellt också skapat förväntningar hos publiken på nyheter som direkt, helst 
i realtid, berättar vad som händer. Samtidigt har också risken för missvisande 
uppgifter och direkta felaktigheter i rapporteringen ökat. 

2.4.3 Sociala mediers logik 

Sociala medier är en plattform för interaktiv och nätverksbaserad 
kommunikation, som fungerar med en egen och jämfört med nyhetsmedierna 
annorlunda logik. Till skillnad från de talrika studier som finns kring 
traditionella nyhetsmediers logik, och även den under senare år växande 
forskningen kring webbmediernas logik, så är sociala mediers logik än så länge 
ett relativt outforskat fält.  

I ett försök att systematiskt bena upp de sociala mediernas logik identifierar 
van Dijk och Poell (2013) fyra särdrag i de processer, principer och praktiker 
som präglar nätverkens sätt att bearbeta och dela nyheter, information och 
kommunikation och, mer allmänt, kanalisera social trafik. Särdragens engelska 
benämningar är programmability, popularity, connectivity och datafication. 
Flera av dem saknar vedertagna svenska översättningar, men vi väljer här att 
försöksvis kalla dem för programmerbarhet, popularitet, anslutningsbarhet och 
datafiering. 

Programmerbarhet syftar till den dubbelriktade process som sker mellan de 
sociala mediernas infrastruktur och användare, det vill säga de algoritmer som 
möjliggör olika format, processer och interaktion. Begreppet relaterar till de 
egenskaper och möjligheter som sociala medier erbjuder, och som dels utgår 
från särdrag i gränssnitt (hyperlänkar, funktionsknappar, etc) och interna 
algoritmer, och dels användarnas praktiker. Programmerbarhet kan därför 
både definieras som de sociala mediernas möjlighet att driva på och styra 
användarnas kreativitet och kommunikation, och som användarnas 
möjligheter att samtidigt påverka kommunikationsflödet och den information 
som delas på plattformen (jfr. Miller 2013).  

Ett belysande exempel kan hämtas från Facebook. Användarna kan utnyttja 
nätverkets förformaterade struktur för att rangordna nyheterna på sina konton 
efter antingen senaste nytt eller toppnyheter. Men de kan också tillämpa egna 
strategier för att strukturera nyhetsflödet, till exempel genom att blocka vissa 
avsändare och sidor (inklusive annonser) eller selektivt välja sidor att följa. Ett 
annat exempel är hur aktivt användarna förhåller sig till enskilda meddelanden 
i nyhetsflödet. De kan välja att låta ett meddelande passera okommenterat, att 
kommentera det med plattformens standardiserade ”reaktioner” (”gillar”, 
”arg”, ”wow”, ”ledsen”), eller att dela det med andra och lämna en kommentar. 
Det senare öppnar i sin tur för flera möjliga sätt att interagera med 
meddelandet, som att lägga till emojier (smileys och andra symboler), bilder, 
video, skriva kommentarer, eller tagga andra användare (skapa en länk till 
någon annan användares profil), bara för att nämna några. 

Det andra särdraget i social medielogik som van Dijk och Poell (2013) listar är 
popularitet. Genom att alla användare kan medverka och bidra med innehåll på 
samma villkor framhölls sociala medier till en början som mer jämställda och 
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demokratiska än exempelvis nyhetsmedier, där urval och nyhetsvärdering är 
redaktionella processer. Allt eftersom plattformar som Facebook och Twitter 
mognat, har de emellertid utvecklat sofistikerade tekniker för att filtrera fram 
populära ämnen och inflytelserika personer. Inbyggt i nätverkens arkitektur 
finns verktyg för rangordning, mätning och övervakning av användarnas 
aktiviteter och inlägg, som både prioriterar och befrämjar populärt innehåll. 
Inlägg som genererar en viss användaraktivitet blir därmed än mer synliga och 
spridda, vilket i sin tur ytterligare ökar deras spridning, osv (Singer 2014). 
Spridningen av innehåll är därför i grunden osymmetrisk i sociala medier; 
endast mycket få meddelanden får viral uppmärksamhet, det mesta förblir 
obemärkt (Klinger & Svensson 2014). Popularitetsprincipen blir uppenbar 
exempelvis genom trendiga hashtags på Twitter och genom ”gillanden” och 
delningar på Facebook. Samma princip har lagt grunden för det som kommit 
att kallas för ”gillaekonomin” (Gerlitz & Helmond 2013).  

Anslutningsbarhet är den sociala medielogikens tredje särdrag (van Dijk & 
Poell 2013). Det syftar till de sociotekniska egenskaper och kvaliteter som 
kopplar samman nätverksplattformarnas innehåll med användarnas aktiviteter 
och med annonsörer. Förprogrammerade algoritmer styr hur kontakter skapas 
och användare kopplas samman. Det gäller såväl människa till människa som 
människa till plattform och plattform till plattform.  

Men det är användarna själva som bestämmer över produktionen av innehåll, 
liksom över vilket innehåll de vill dela och sprida vidare (Jenkins, Ford & 
Green, 2013). Spridning och delning av innehåll är bland de aktiviteter i sociala 
nätverk som vuxit snabbast (jfr Zephoria.com). Det gäller inte minst innehåll 
av nyhetskaraktär. Under 2016 fick till exempel majoriteten vuxna i USA sina 
nyheter genom sociala medier (Gottfried & Shearer 2016). I Sverige använder 
de flesta fortfarande webbnyheter för senaste nytt, men bland de yngsta, de 
mellan 16 och 25 år, har Facebook gått om traditionella medier som största 
nyhetskälla (Davidsson & Findahl 2016). 

Datafiering är det fjärde särdraget i de sociala mediernas logik (van Dijk & 
Poell 2013), en egenskap som i själva verket ligger till grund för alla processer i 
sociala medier. Datafiering syftar till nätverkens förmåga att omvandla 
vardagslivet till mätbara data. Det handlar inte om data som samlats in genom 
elektroniska enkäter, utan om automatiserad insamling av metadata från 
datorer, smarta telefoner, surfplattor, pulsklockor och aktivitetsband. Det kan 
handla om tidsregistrering av händelser (s.k. tidsstämplar), GPS-baserade 
positioneringar eller olika typer av hälsodata (puls, kaloriförbrukning, m.m.). 
På några sekunder aggregeras dessa data, analyseras och omvandlas till 
information om individer, grupper och hela samhällen. I praktiken handlar det 
om att stora nätverksföretag som Facebook och Twitter spårar rörelser i 
användarnas beteenden och i realtid kartlägger pågående samt upptäcker nya 
trender, frågor och opinioner. Data som sedan säljs till annonsörer. 

De fyra särdragen i social medielogik utgår från sociotekniska attribut i 
nätverkens infrastruktur, men kan enbart förstås i relation till de sociala och 
interaktiva kommunikationspraktiker som omger dem. Användarnas 
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aktiviteter och sociala interaktion är det som främst skiljer de sociala 
mediernas logik från nyhetsmediernas och webbnyheternas logiker. Enligt 
Klinger och Svensson (2014) är det just amatörernas medverkan i 
produktionen, distributionen och användningen av innehåll som utmärker 
social medielogik, till skillnad från nyhetsmedier där dessa processer styrs av 
professionella normer och praktiker.  

De olika mediernas logiker utesluter och ersätter dock inte varandra, de bör 
snarare betraktas som olika ”spelplaner” som medierna har att förhålla sig till 
för att dra nytta av sina specifika egenskaper och tillmötesgå publikens krav 
och behov.  

 

2.5 Mediernas gestaltningsfunktioner och 
effekter 

Det moderna samhället består av ett oändligt flöde av händelser, skeenden och 
förhållanden. Endast en mycket liten del av dem kommer till vår kännedom. 
Det kan ske genom att vi själva upplever eller berörs av något, att vi ser något 
hända eller att någon i vår närhet berättar om det. Det vanligaste sättet att få 
information om vad som sker i samhället är dock genom olika medier (jfr. 
Odén m.fl. 2016). Nyhetsförmedling gör det möjligt för människor att skaffa sig 
kunskaper som når bortom de egna erfarenheterna och det egna vardagslivets 
begränsningar. Men den påverkar samtidigt också den bild de får av 
verkligheten och hur olika frågor tolkas och värderas, och i förlängningen hur 
människor agerar.  

Enligt teorin om mediernas dagordningsfunktion finns ett samband mellan de 
frågor, aktörer och problem som medierna ägnar mest uppmärksamhet och 
dem som människor uppfattar som viktigast (McCombs & Shaw 1972, 
McCombs 2014, Strömbäck 2014). Att frågor, aktörer och problem synliggörs i 
medierna leder till att de hamnar på människors mentala kartor, medan de 
händelser och aktörer som syns lite eller inte alls tenderar att marginaliseras, 
glömmas bort eller inte uppmärksammas alls. I allmänhet anses mediernas 
opinionsbildande effekt vara större i frågor där människor saknar erfarenheter 
än i frågor där de relaterar till egen kunskap och erfarenhet (McCombs 1981).  

Traditionella teorier om medieeffekter utgår från nyhetsmediernas centrala roll 
för allmänhetens möjligheter att orientera sig vardagen och i samhället. I dag 
bör också internet och sociala plattformsnätverk räknas till de medier som 
bidrar till att forma människors verklighetsbilder. De flesta vänder sig 
visserligen till nyhetsmedierna för samhällsinformation (Mediebarometer 
2015), men det är i de sociala nätverken som nyheter och frågor delas, 
diskuteras och omförhandlas. Till skillnad från nyhetsmediernas 
uppifrånperspektiv på nyhetsurval och gestaltning, så sker emellertid här vad 
Nisbeth (2010) betraktar som en icke obetydlig förskjutning mot ett ”botten 
upp”-perspektiv. 
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Enligt dagordningsteorin ligger mediernas betydelse för allmänhetens bild av 
verkligheten inte så mycket i vilka åsikter människor har, utan vad man har 
åsikter om. Teorin om mediernas gestaltningsfunktion (framing) utgår däremot 
från att de sätt som medier beskriver en fråga, person eller problem på, det vill 
säga de attribut som de tillskriver dem, också påverkar hur dessa objekt 
uppfattas av allmänheten (Entman 1993). Medierna påverkar med andra ord 
inte bara vad vi ska tänka på, utan också hur vi ska tänka kring det.  

2.5.1 Framing 

Gestaltningsteorin kan sägas ha två inriktningar, eller två ben om man så vill. 
Den omfattar både sätten som nyhetsmedierna presenterar verkligheten på och 
hur dessa påverkar allmänhetens bild av verkligheten. Journalistisk gestaltning 
utgår från att redaktionellt arbete inkluderar en rad medvetna och omedvetna 
val som gör att nyheter förmedlar bilder av verkligheten utifrån givna 
perspektiv, vinklar och problemformuleringar (Gitlin 1980; Reese m.fl. 2001), 
och att en specifik aspekt av en fråga eller händelse därmed både synliggörs och 
betonas (Entman 1993). På engelska används termen framing, vilket anspelar 
på att nyhetshändelser ramas in och att olika ramar framhäver olika perspektiv 
på händelsen. Dessa perspektiv framträder på olika sätt i den journalistiska 
berättelsen genom val av argument, vinkel, vem som får uttala sig, vilka fakta 
som åberopas och, inte minst, hur värdeladdade ord används (Shehata 2015).  

Förekomst av journalistiska gestaltningar är ett område som flitigt utforskats i 
samband med enskilda händelser och företeelser, och utgör vad de Vreese 
(2005) väljer att kalla sakspecifika gestaltningar. Men det finns också 
gestaltningar som återkommer oberoende av nyheternas sakinnehåll, så 
kallade generiska gestaltningar. Exempel på generiska gestaltningar är 
”konflikt”, ”allmänmänskligt intresse”, ”ekonomiska konsekvenser”, ”moralitet” 
och ”fördelning av ansvar” (Semetko & Valkenburg 2000), gestaltningar som 
ger varje händelse en specifik inramning.  

Sakspecifika gestaltningar med särskild relevans för kriskommunikation 
handlar om hur olika kriser rapporterats i medierna. Studier av svininfluensan 
visar till exempel att epidemin i huvudsak beskrevs som mycket allvarlig och 
starkt smittsam, och att alarmistiska budskap oftast framfördes av företrädare 
för offentliga myndigheter och institutioner (da Silva Medeiros & Massarani 
2010; Mandeville m.fl. 2013; Nerlich & Koteyko 2012; Vasterman & Ruigrok 
2013), en gestaltning som väl sammanföll med vaccinationskampanjerna i 
många europeiska länder. Ändå visade en jämförande studie av 
nyhetsrapporteringen i tre länder på tydliga nationellt och kulturellt 
förankrade gestaltningar av vaccinationsfrågan; starkt ifrågasättande och 
granskande gestaltning i brittiska nyhetsmedier, politisk och konfliktfylld 
gestaltning i italienska medier, och administrativ/byråkratisk gestaltning i 
svenska medier (Cornia m.fl. 2015). De flesta komparativa studier har dock 
snarare hittat likheter än skillnader i mediers sätt att gestalta kriser. Till 
exempel gestaltade både brittiska BBC och amerikanska CNN SARS-utbrottet 
2003 ur ett globalt perspektiv och med fokus på hälso- och medicinska frågor 
(Tian & Stewart 2005). En annan studie av amerikanska mediers rapportering 
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om naturkatastrofer visade på likartade och över tid konstanta gestaltningar av 
kriserna. De beskrevs som oförutsedda händelser utan egentliga orsaker och 
utan konkreta samhälleliga följder. Fokus i rapporteringen låg istället på 
dagsaktuella aspekter, med betoning på konsekvenser för enskilda människor, 
byggnader och närmiljö (Houston, Pfefferbaum & Rosenholtz 2012). 

Gestaltningsteorins andra inriktning handlar om medieinnehållets effekter på 
människors verklighetsbild. Den gestaltningsprocess som startar i 
redaktionella rutiner och manifesteras i nyhetsinnehåll avspeglas efterhand i 
människors uppfattningar, tolkningar och tankar om verkligheten (de Vreese 
2005; Scheufele 1999; Iyengar 1991). Genom jämförelser av nyhetsinnehåll och 
opinioner, så som de kommer till uttryck i survey- och experimentella studier, 
har forskare visat hur medieinnehåll påverkar allmänhetens uppfattningar om 
både generella företeelser och specifika frågor (Gadarian 2010; Cho m.fl. 2003; 
Iyengar & Simon 1993). Nyhetspublikens tolkningar och problematisering av 
händelseförlopp och frågor, ansvar och skuld tenderar att överensstämma med 
nyhetsmediernas bild av desamma.  

I de fall där nyhetsrapporteringen i samband med samhälleliga kriser fokuserar 
på förödelse och dramatik finns därför en risk att medierna skapar eller 
underblåser allmänhetens oro, och journalistik som fokuserar på 
ansvarsutkrävande och kritik av myndigheters agerande kan i förlängningen 
leda till försvagat samhälleligt och allmänmänskligt förtroende. Det råder 
däremot delade meningar om hur beständiga, i termer av styrka och 
uthållighet, som medieeffekterna är (de Vreese 2012). Budskap och 
gestaltningar som återkommande upprepas torde exempelvis vara mer 
bestående, medan motstridande gestaltningar torde ta ut varandra och därför 
ha svagare och mer kortvariga effekter på allmänhetens verklighetsuppfattning 
och opinionsbildning. 

2.5.2 Olika narrativer om kriser 

De amerikanska kommunikationsforskarna Seeger och Sellnow (2016) väljer 
att betrakta gestaltningar av kriser som narrativer (crisis narratives), eller 
berättelser. Till skillnad från dagordnings- och framingforskning som fokuserat 
på nyhetsmedier, utgår de från att krisnarrativer har många och skilda 
upphovsmän, allt från offer och berörd allmänhet till journalister, 
räddningsarbetare, myndighetspersoner, intressegrupper och politiker. Var och 
en bidrar till att begripliggöra och tolka krisens orsaker, hantering och 
konsekvenser, oberoende om deras berättelser sprids från person till person, 
genom offentliga utredningar, sociala medier, nyhetsmedier eller fiktiva 
rekonstruktioner som romaner och filmer. 

Seeger och Sellnow identifierar fem arketypiska teman för krisberättelser: 
skuld- och ansvarstema (blame narrative), framåtblickande tema (renewal 
narratives), offertema (victim narratives), hjältebedrifter (hereo narratives), 
och minnesceremonier (memorial narratives). Berättelserna kan uppstå vid 
olika tidpunkter och fylla olika funktioner på den retoriska arena som uppstår 
kring en krishändelse, de både kompletterar och konkurrerar med varandra. I 
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extrema fall kan den krisnarrativ som en grupp förmedlar stå i direkt motsats 
till den en annan ger.  

Den osäkerhet och det informativa vacuum som en plötslig kris utlöser öppnar 
för spekulationer, ofullständiga uppgifter och missvisande information, och för 
att krisen återberättas ur skilda observationer och perspektiv. Men 
kännetecknande för alla krisberättelser, menar Seeger och Sellnow (2016), är 
att de är retoriska, i betydelsen att de har ett budskap, och uttalat eller 
underförstått försöker övertyga en publik om att verkligheten förhåller sig på 
ett visst sätt.  

Efterhand löper de många olika krisnarrativen samman och konvergerar, det 
vill säga att de delar samma grunddrag. De berättelser som får störst spridning 
får också störst genomslag i den allmänna bilden av krisen. Här spelar 
nyhetsmedier och sociala medier en betydande roll både för hur stor 
spridningen blir, och för hur allmänheten i efterhand kommer att minnas och 
begripliggöra krisen, dess konsekvenser och de ansvarigas agerande. 
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3. Jämförande analys av fyra 
ebolabeskrivningar 

Föreliggande ebolastudie bygger på en jämförelse mellan intramediedata och 
extramediedata (Rosengren 1970). Med intramediedata menas här 
nyhetsmediernas innehåll, det vill säga nyhetsartiklar och -inslag om 
ebolaepidemin. Med extramediedata menas material om ebola som 
producerats av individer och institutioner i princip oberoende av 
medierapporteringen, antingen före eller efter det att ebolanyheter har 
publicerats. 

Intramediedata har använts för analysen av hur de största svenska 
nyhetsmedierna rapporterat om ebolautbrottet. Extramediedata har dels 
använts för att jämföra medieinnehållet med av medierna oberoende 
sammanställningar av epidemin, med avseende på bland annat saklighet och 
relevans, dels för att jämföra det med allmänhetens synpunkter och 
kommentarer om epidemin, så som de kommit till uttryck i sociala medier. 

 

3.1 Intramediedata: Nyhetsmedier 
En kvantitativ innehållsanalys har genomförts av samtliga nyheter om 
ebolautbrottet i Aftonbladet och Dagens Nyheter, samt i Rapport 19:30 i 
Sveriges Television och Dagens Eko kvart i fem i Sveriges Radio under perioden 
1 augusti 2014 till och med 31 januari 2015. Urvalet av nyhetsmedier har utgått 
från storlek och spridning. Mot bakgrund av händelsens rikstäckande 
nyhetsvärde, har syftet varit att analysera de medier som når flest inom 
kategorierna kvällstidning, morgontidning, tv och radio. Tidningsnyheterna 
har hämtats från de båda mediernas webbeditioner, aftonbladet.se och dn.se.  

Alla artiklar och inslag som helt eller delvis handlat om ebolautbrottet under 
den aktuella perioden har analyserats. Tidningsnyheterna har sökts fram i 
Aftonbladets och Dagens Nyheters egna elektroniska arkiv. Radio- och tv-
inslagen har identifierats genom det elektroniska mediearkivet Retriever och 
sedan beställts från Statens ljud- och bildarkiv vid Kungliga biblioteket. Det 
sökord som använts i båda fallen har varit ebola*. 

3.1.1 Webbnyheter och radio-/tv-inslag 

Webbjournalistik skiljer sig från traditionell tidningsjournalistik på flera sätt. 
Dels disponerar den över fler kommunikativa element och kan presentera 
nyheter i såväl text och stillbild som ljud och video. Även interaktiv grafik och 
hyperlänkar är vanliga komponenter i de digitala nyheterna. Till skillnad från 
tryckta tidningstexter är webbnyheter därför närmast att betrakta som inslag 
där olika presentationsformer konvergerat. Begreppet inslag används därför 
om såväl radio- och tv-nyheter som om webbnyheter i redovisningen av 
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innehållsanalysen som presenteras i kapitel 5. Dels ingår webbnyheten i ett 
obrutet publiceringsflöde där fasta utgivningstider och deadline är inaktuella 
begrepp, och där ständiga uppdateringar sker allt eftersom nya uppgifter 
tillkommer.  

När fler webbnyheter med samma rubrik och vinkel därför identifierats i 
tidningarnas arkiv har endast den senaste versionen kodats. Om däremot en 
”uppdatering” publicerats under ett nytt datum har den räknats som ett nytt 
unikt inslag och kodats för sig. Likaså har samma inslag kodats två gånger om 
det publicerats med minst tre dagars mellanrum. Det har då räknats som en 
unik nyhet. Samma princip har tillämpats för tv-klipp på tidningarnas 
webbsidor som förekommer fler gånger.  

Analysenhet har varit enskilda inslag på tidningarnas webbplatser och i de 
analyserade tv- och radioprogrammen. I kodningsarbetet har enskilda inslag i 
tv och radio avgränsats med hjälp av följande kriterier: a) genom 
påannonsering av programledare, och/eller b) genom tydligt byte av vinkel 
eller fråga, och/eller c) genom tydligt byte av miljö. 

	

Tabell 3.1 Typ av analyserade inslag. Procent.  

 dn.se aftonbladet.se Rapport Ekot Totalt 

Tidningstext 97,9 83,0 - - 77,4 

Ljudfil (radioinslag) - - - 100 6,4 

Ljud- och bildfil (tv-
inslag) 

1,0 9,1 100 - 11,3 

Bildspel i tidningar 0,3 3,6 - - 2,2 

Interaktiv grafik 0,3 3,2 - - 2,0 

Grafik 0,3 - - - 0,1 

Chatt - 0,9 - - 0,5 

Övrigt - 0,2 - - 0,1 

Summa procent 100 100 100 100 100 

Antal inslag 289 559 55 62 965 

 

Sammantaget har 956 inslag analyserats, av dessa publicerades 848 på 
tidningarnas webbplatser, 55 i Rapport och 62 i Dagens eko (tabell 3.1). Störst 
variation av olika inslagstyper hade Aftonbladet.se, som förutom vanlig 
tidningstext också publicerade sina ebolanyheter i form av tv-inslag, bildspel, 
interaktiv grafik och chattar. Dagens Nyheter var mer restriktiv både med att 
använda flera olika publiceringsformer och med hur ofta de användes. För de 
två etermedierna har endast ljudfiler (radio) respektive ljud- och bildfiler (tv) 
analyserats, inte de texter som publicerats på respektive mediums webbsidor. 

3.1.2 Nyheter på Facebook 

Samtliga här analyserade nyhetsmedier publicerar varje dag ett urval artiklar 
och inslag på sociala nätverksplattformer. Genom att lägga ut nyheter här kan 
medierna dels nå nya konsumentgrupper, dels kan de i nyheternas 
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kommentarsfält ta del av användarnas synpunkter på artiklarna och inslagen, 
och själva kommunicera med dem.  

Facebook är det sociala medium som flest svenskar använder, 71 procent 
besökte nätverket under 2016, 52 procent gjorde det dagligen (Findahl & 
Davidsson 2016). Till skillnad från några andra stora sociala medier som är 
mer profilerade mot särskilda grupper i befolkningen – Instagram är störst 
bland ungdomar, Twitter bland journalister, kommunikatörer och akademiker, 
och LinkedIn är närmast ett nätverk för yrkes- och kompetensprofilering 
(Herbert & Englund Hjalmarsson 2012) – så är Facebook väl förankrad i de 
flesta  
ålders-, yrkes- och sociala grupper. Vi har därför valt att analysera de artiklar 
som Aftonbladet och Dagens Nyheter lagt ut på sina Facebooksidor. 

Till skillnad från Facebooks grupper som kan tillämpa sekretess, så är 
Facebooks sidor offentliga och öppna för alla. Det vill säga att alla som går in 
på nätverket kan ta del av nyheterna och kommentera dem där. Facebooksidor 
får skapas och hanteras av företrädare för officiella verksamheter, som företag, 
organisationer och myndigheter (www.facebook.com/help). Majoriteten 
svenska nyhetsmedier har Facebooksidor där de dagligen lägger upp ett urval 
artiklar och inslag.  

Under perioden 1 augusti 2014 till sista januari 2015 lade samtliga analyserade 
medier upp ett stort antal nyheter på sina Facebooksidor. Dessa har 
identifierats och laddats ner med hjälp av dataprogrammet Netvizz 1.3.1 
Verktyget är anpassat för att extrahera data från Facebooks plattform. Samtliga 
publicerade poster (artiklar och inslag) på Aftonbladets och Dagens Nyheters 
Facebooksidor under perioden 140801 – 150131 laddades ner. Sammantaget 
ingår 3 217 poster i datamängden (tabell 3.2).  

Tabell 3.2  Poster (nyhetsartiklar och –inslag) på Facebook perioden 140801–
150131, samt poster om ebola. Antal. 

 Alla nedladdade 
poster 

Ebolarelaterade 
unika poster 

Dagens Nyheter (www.facebook.com/dn) 1 259 17 

Aftonbladet (www.facebook.com/aftonbladet) 1 958 30 

Antal poster 3 217 47 

 

Ur denna datamängd sorterades ebolapubliceringarna fram med hjälp av 
sökorden: ebola, Västafrika, Monrovia, Liberia och Sierra Leone, vilket 
resulterade i en datamängd på 52 poster, fördelade på 19 i Dagens Nyheter och 
33 i Aftonbladet. Endast 1,6 procent av samtliga poster på de två tidningarnas 
FB-sidor handlade således om ebolautbrottet. Dessutom var fem av de 52 
posterna i det närmaste identiska uppdateringar av tidigare publiceringar, 

                                                        
1 Programmet har utvecklats av Digital Methods Initiative Group vid universitetet i 
Amsterdam. Det finns att hämta på https://apps.facebook.com/netvizz. Beskrivning av 
applikationen finns på https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/ToolNetvizz. 
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vilket ger ett nettourval på 47 unika ebolapubliceringar, 17 i Dagens Nyheter 
och 30 i Aftonbladet. 

Centrala egenskaper i innehållet i de två tidningarnas FB-nyheter har 
analyserats efter samma kriterier som de nyheter som publicerades på 
tidningarnas webbplatser. Inslagen i radio och tv har inte analyserats då det 
inte framgår ur FB-materialet vilken redaktion på Sveriges Radio och Sveriges 
Television som producerat dem, och en jämförelse mellan inslagen på 
Facebook och de som sänts i Dagens eko kvart i fem och i Rapport låter sig 
därför inte göras. Tidningsartiklarna på Facebook har däremot producerats av 
Dagens Nyheter och Aftonbladet. Analysen av dessa redovisas i kapitel 6. 

 

3.2 Extramediedata 
Med extramediedata data menas sammanställningar av ebolaepidemin som 
producerats utanför nyhetsmedierna, det vill säga berättelser, granskningar 
och kommentarer till händelseutvecklingen som tagits fram oberoende av 
medierna (Rosengren 1970). Hit har vi räknat officiella utredningar, statistik 
och rapporter från svenska och utländska myndigheter och organisationer samt 
kommentarer på Facebook i anslutning till nyhetsinslag. Vid analyser av 
relationerna mellan mediernas innehåll och relevant material som producerats 
utanför medierna kan det vara fruktbart att skilja på premediedata, det vill 
säga sådant som producerats före medierapporteringen och som kan tänkas 
ligga till grund för denna, och postmediedata, vilket är material som 
producerats efteråt och ibland som en pendang till medierapporteringen 
(Hvitfelt 1989).  

3.2.1 Utredningar, rapporter och statistik 

Till premediedata räknar vi officiell statistik, rapporter och utredningar som 
utgjort källor för mediernas rapporteringar. För att bland annat kunna bedöma 
saklighet och relevans i mediernas rapportering har nyhetsinnehållet jämförts 
med sammanställningar över ebolautbrottet från svenska och internationella 
smittskyddsmyndigheter och organisationer.  

Ett relativt stort antal officiella utredningar, rapporter och statistik togs fram 
både under epidemins gång och efter det att smittan bedömts vara under 
kontroll. Så publicerade till exempel WHO veckovisa och ibland nästan dagliga 
bedömningar och rapporter med information om antal smittade och döda i de 
drabbade länderna. Likaså publicerade europeiska smittskyddsmyndigheten 
European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, regelbundna 
bedömningar och rapporter, bland annat över smittans spridning i Europa. I 
Sverige var det Folkhälsomyndigheten som på sin webbplats tillhandahöll 
motsvarande information. Denna typ av premediedata har utgjort underlag för 
sammanställningen och tidslinjen som publiceras i kapitel 3. 
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3.2.2 Extramediedata: FB-kommentarer 

Till postmediedata räknar vi kommentarer och inlägg på nätverksplattformen 
Facebook. Man kan diskutera i vilken grad de tagits fram oberoende av 
nyhetsmedierna, kommentarerna har åtminstone i någon mån anknytning till 
redaktionellt producerat nyhetsmaterial, eller utgör inlägg i diskussioner som 
utgår från nyhetstexter. Samtliga är dock producerade av användare utanför de 
traditionella nyhetsmedierna, inte av redaktionella medarbetare, och många av 
dem är svar på andra användares tidigare inlägg snarare än kommentarer till 
de ursprungliga nyhetstexterna.  

Facebooks struktur bygger på grupper, konton och sidor. Sidorna är till för 
etablerade verksamheter, de är offentliga och därmed tillgängliga för alla FB-
användare. Grupper och konton kan däremot skapas av privatpersoner, de är 
avsedda för personlig, icke-kommersiell användning, och är vanligtvis 
semioffentliga, det vill säga endast tillgängliga för en grupps medlemmar eller 
”vänner”. Den som administrerar en grupp bestämmer hur öppen och 
tillgänglig den ska vara (Herbert & Englund Hjalmarsson 2012). Vissa grupper 
är osynliga och hemliga, andra bara tillgängliga för godkända medlemmar 
medan åter andra är öppna för alla. 

Med största sannolikhet publicerades merparten av alla FB-inlägg om 
ebolautbrottet i semioffentliga grupper/konton, helt enkelt för att de är så 
många gånger fler än antalet öppna sidor. Innehållet i dessa grupper är 
emellertid inte allmänt tillgängligt och ingår därför inte i analysen av 
ebolakommentarerna. Analysen av postmediedata bygger istället på de 
kommentarer som gjorts i anslutning till de artiklar och inslag som 
nyhetsmedierna publicerat på sina FB-sidor. Dessa kommentarer har gjorts av 
vanliga användare. 

Sammantaget har 2 272 användargenererade kommentarer analyserats. Av 
dessa har 91 procent hämtats från Aftonbladets FB-sida. Samtliga 
kommentarer har producerats i anslutning till eller i så kallade ”trådar” som 
utgått från ebolarelaterade artiklar och inslag (tabell 3.3).  

 

Tabell 3.3 Poster (artiklar/inslag) om ebola på Facebook under perioden 
140801–150131, samt kommentarer. Antal. 

 Ebolarelaterade 
poster 

Ebolarelaterade 
kommentarer 

Dagens Nyheter (www.facebook.com/dn) 19 211 

Aftonbladet (www.facebook.com/aftonbladet) 33 2 061 

Antal poster 52 2 272 

 

För nedladdning av kommentarerna har dataprogrammet Netvizz 1.3 använts. 
Analysen av kommentarerna redovisas i kapitel 7. I resultatredovisningen 
används citat från FB-kommentarerna. Dessa har anonymiserats, men återges 
ordagrant så som de ursprungligen formulerats. 
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3.3 START-modellen 
Innehållsanalyserna av nyhetsinslagen, nyheterna på Facebook och FB-
kommentarerna utgår från START-modellen (Odén m.fl. 2016). START är en 
akronym för de engelska begreppen Situation (situation), Tone (ton), Action 
(agerande), Responsibility (ansvar) och Trust (förtroende). Modellen är ett 
metodstöd för analys av innehållsdata, enkätdata och intervjudata i samband 
med studier av samhällskriser och kriskommunikation. Den stödjer bland 
annat analys av hur nyhetsmedierna och allmänheten, så som den kommer till 
uttryck i sociala medier, uppfattar en krissituation, sin egen och andra aktörers 
roller och uppgifter, samt tar del i och kommunicerar kring krisen.  

Modellen har här applicerats på innehållet i nyhetsinslagen och FB-
kommentarerna.  
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4. Myndigheternas ebolabild 

Utbrottet av ebola i Västafrika 2014 ledde till att både nationella och 
internationella smittskyddsmyndigheter engagerades för att bekämpa 
spridningen av smittan. De olika myndigheternas bedömningar och åtgärder 
vid olika tidpunkter under utbrottet kan följas i de dokument som successivt 
offentliggjordes. 

Här nedan följer korta sammanställningar av viktiga uppgifter i dokumenten 
från tre sådana myndigheter: FN-organisationen WHO, den europeiska 
smittskyddsmyndigheten ECDC samt den svenska Folkhälsomyndigheten.  

Bakgrundsbeskrivningen av smittans ursprung och tidigare ebolautbrott är 
gjord utifrån WHO-dokumentet ”Ebola virus disease, fact sheet No 103”. 
Beskrivningen av WHO:s bedömningar under 2014 års utbrott är i första hand 
skapad utifrån de rapporter som WHO utgav 1-3 gånger i veckan under 
perioden 29 augusti 2014 – 10 juni 2016. För beskrivningen av den inledande 
fasen har har använts WHO:s dokumentation ”2014 West African Ebola 
outbreak: feature map”. Samtliga dokument finns tillgängliga på 
www.who.int/csr/disease/ebola/en/.  

Beskrivningen av ECDC:s rapportering av ebolasmittan är gjord utifrån 
dokument i organisationens offentliga system för redovisning av situationen för 
smittsamma sjukdomar. Informationen är hämtad från 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/news.aspx, där 
dokumentationen finns samlad. 

Beskrivningen av den svenska Folkhälsomyndighetens rapportering är gjord 
utifrån material på myndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se, där 
samtliga dokument från 2014 och 2015 där ebola är omnämnd har analyserats. 

 

4.1 Bakgrundsteckning enligt WHO 
Ebola är en virussjukdom som är känd sedan 1976, då två utbrott samtidigt 
drabbade Demokratiska republiken Kongo och nuvarande Sydsudan. Sedan 
dess har ett 20-tal utbrott dokumenterats före det i Västafrika 2014 som är det 
mest omfattande hittills (tabell 4.1).  

Sjukdomen antas uppkomma genom att virus, som förekommer naturligt hos 
vissa flyghundar (besläktade med fladdermöss), överförs från djur till 
människor, antingen direkt från flyghundarna eller via mellanvärdar, 
exempelvis apor. Det sprids sedan mellan människor genom direktkontakt med 
blod och andra kroppsvätskor. 

Från smittotillfället tar det 2–21 dagar innan de första symptomen uppträder i 
form av feber, trötthet, muskelsmärtor, huvudvärk och halsont. Sjukdomen 
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utvecklas därefter som kräkning, diarré, hudutslag, blödningar och nedsatt 
funktion hos lever och njurar. Dödligheten är mycket hög. 

 

Tabell 4.1 Utbrott av ebola före epidemin i Västafrika 2014. 

År Land Smittade Döda Dödlighet 

2012 Demokratiska republiken Kongo 57 29 51% 

2012 Uganda 7 4 57% 

2012 Uganda 24 17 71% 

2011 Uganda 1 1 100% 

2008 Demokratiska republiken Kongo 32 14 44% 

2007 Uganda 149 37 25% 

2007 Demokratiska republiken Kongo 264 187 71% 

2005 Kongo 12 10 83% 

2004 Sudan 17 7 41% 

2003 (nov-dec) Kongo 35 29 83% 

2003 (jan-apr) Kongo 143 128 90% 

2001–2002 Kongo 59 44 75% 

2001–2002 Gabon 65 53 82% 

2000 Uganda 425 224 53% 

1996 Sydafrika (ex-Gabon) 1 1 100% 

1996 (jul-dec) Gabon 60 45 75% 

1996 (jan-apr) Gabon 31 21 68% 

1995 Demokratiska republiken Kongo 315 254 81% 

1994 Elfenbenskusten 1 0 0% 

1994 Gabon 52 31 60% 

1979 Sudan 34 22 65% 

1977 Demokratiska republiken Kongo 1 1 100% 

1976 Sudan 284 151 53% 

1976 Demokratiska republiken Kongo 318 280 88% 

Kommentar:	Tabellen	hämtad	från	www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/	
(bearbetad)	

 

Vid ebolautbrottet 2014 konstaterade WHO att det varken fanns något godkänt 
vaccin, eller någon effektiv behandling att ge smittade personer, annat än 
tillförsel av vätska.    

4.1.1 Beskrivningen av 2014 års epidemi 

Den första WHO-rapporten om utbrottet i Västafrika kom den 23 mars 2014 då 
WHO:s regionala kontor meddelade att den identifierat fall på tre orter i 
sydöstra Guinea, nära gränserna till Liberia och Sierra Leone. Det första fallet i 
Liberia rapporterades 29 mars, och det första i Sierra Leone den 25 maj. Den 
27 juli rapporterades ett fall av ebola i Nigeria. 

I juli 2014 öppnade WHO ett centrum i Guineas huvudstad Conakry för 
koordinering av de insatser som Läkare utan gränser, Röda korset, 
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amerikanska smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC, samt WHO och andra satt in mot ebolasmittan, på begäran 
av elva afrikanska hälsoministrar. I meddelandet om centret uppgavs antalet 
smittade till 964 personer, varav 603 hade dött. 

Den 8 augusti 2014 benämnde WHO:s generaldirektör Margaret Chan 
ebolautbrottet i Västafrika för ett internationellt nödläge för folkhälsan2, och 
från slutet av samma månad gav WHO ut regelbundna uppdateringar av 
smittsituationen, till en början ett par gånger i veckan, senare i form av 
veckorapporter.  

I den första av dessa regelbundet utgivna WHO-rapporter, daterad 29 augusti 
2014, uppgavs antalet konfirmerade eller misstänkta fall av ebola vara 3 052, 
varav 1 546 hade avlidit, med en snabb ökning av antalet fall. Berörda länder 
var Guinea där utbrottet först upptäckts, Liberia där ökningen var snabbast, 
samt Sierra Leone.  

Fallet i Nigeria var det enda utanför de tre centrala länderna. Det var en person 
som hade fått med sig smittan vid resa från Liberia till flygplatsen i Lagos, 
Nigeria, där den sedan spridits vidare till ett 20-tal personer, inklusive 
vårdpersonal. 

Trots det ansträngda läget bedömdes i den första WHO-rapporten 
vårdsituationen vara någorlunda tillfredsställande i Guinea och Nigeria, men 
mer problematisk i Liberia och Sierra Leone. 

De följande veckorna rapporterades fortsatt ökad spridning i de tre centrala 
länderna, intensiv uppföljning av fallet i Nigeria, samt spridning av ett enstaka 
fall till Senegal. Man noterade också ett separat mindre utbrott i Republiken 
Kongo, som man menade inte kunde relateras till utbrottet i Västafrika. 

I rapporten 1 oktober andades WHO-rapporten viss återhållen optimism, 
baserad på att antalet nya fall hade minskat två veckor i rad, samtidigt som 
inga nya fall hade upptäckts i Nigeria eller Senegal. Men redan den 3 oktober 
kom uppgifter om ett fall i Texas, USA. Patienten hade kommit från Västafrika 
och fått symptom några dagar efter ankomsten till USA, där han togs in på ett 
sjukhus i Dallas. 

Den 10 oktober rapporterades ett fall från Spanien, där en person i 
vårdpersonalen smittats av en patient som blivit smittad i Västafrika och förts 
hem till Spanien för vård. Fallet beskrevs som det första där en person smittats 
genom mänsklig kontakt utanför Västafrika. I samma rapport konstaterades att 
uppföljningsarbetet i Nigeria och Senegal slutförts utan att några nya fall hade 
upptäckts. 

                                                        

2 WHO Statement 8 August 2014: ”…the conditions for a Public Health Emergency 
of International Concern (PHEIC) have been met.” 
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I rapporten den 15 oktober rapporterades ett nytt fall i USA, och i den följande 
rapporten 22 oktober ytterligare ett, utan särskilda kommentarer om vilka som 
smittats.  

Den 25 oktober rapporterades det första fallet i Mali, dit en 2-årig flicka hade 
rest med sin farmor/mormor från grannlandet Guinea. Flickan hade dött på 
sjukhus 24 oktober, men hade under resan haft åtskilliga kontakter som man 
börjat kontakta och undersöka. I USA hade ytterligare ett fall upptäckts hos en 
person som återvänt efter sjukvårdsarbete i Guinea och fått feber några dagar 
efter hemkomsten till New York. 

Den 12 november rapporterades om nya fall i Mali, som inte hade med det 
första fallet att göra. De nya fallen uppträdde i huvudstaden Bamako, och efter 
en del motstridiga uppgifter fastställdes i slutet av månaden att det rörde sig 
om 8 fall, varav 6 dött. 

I rapporten den 31 december rapporterades om ett fall i Storbritannien, som 
bekräftats sjuk den 29 december. Patienten var en person som återvänt till 
Glasgow efter sjukvårdsarbete i Sierra Leone. 

4.1.2 De tre centrala ebolasmittade länderna 

I den första WHO-rapporten 29 augusti 2014, redovisades utvecklingen från 
årets början i form av ett stapeldiagram över antalet smittade vecka för vecka. 
Nästan alla fallen kom från de tre centrala länderna Guinea, Liberia och Sierra 
Leone, men dessutom förekom ett fåtal smittade i Nigeria (figur 4.1). 

 

Figur 4.1 Nya inrapporterade smittfall, veckovis 2014. 

 

 

Kommentar:	Figur	efter	diagram	i	WHO-rapport	29,	augusti	2014.	

 

Även om antalet nya fall inte ökade i samma takt efter att den internationella 
insatsen intensifierats, så fortsatte veckosiffrorna för de nya fallen att vara 
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mycket höga: i mitten av september var de ca 100 i Guinea, 400 i Liberia och 
över 200 i Sierra Leone. I början av oktober rapporterades sjunkande siffror av 
nya fall från Guinea och Liberia, men en fortsatt ökning i Sierra Leone. 

I rapporten den 24 september konstaterade hjälporganisationen stor brist på 
sängplatser i de tre mest drabbade länderna, särskilt i Liberia där det saknades 
1 550 platser men också i Sierra Leone, medan situationen var något mindre 
akut i Guinea. Situationen uppmärksammades regelbundet i kommande 
rapporter: den 22 oktober rapporterades om ett underskott på 2 690 
sängplatser i Liberia, 1 198 i Sierra Leone och 260 i Guinea. 

I varje rapport noterades också antalet dödsfall för de tre värst drabbade 
länderna, land för land och totalt. I den första rapporten var den totala 
dödssiffran för dessa länder 1 546, varav 101 hade inträffat de senaste tre 
veckorna. Siffrorna från den sista rapporten varje månad är sammanställda i 
tabell 4.2.  

 

Tabell 4.2 Rapporterade döda, totalt (inklusive misstänkta men ej konfirmerade 
fall), aug 2014–jan 2015. Antal. 

 29 aug 26 sep 31 okt 26 nov 31 dec 28 jan 

Guinea 430 648 1 018 1 260 1 709 1 910 

Liberia 694 1 830 2 413 3 016 3 423 3 686 

Sierra Leone 422 605 1 510 1 398 2 758 3 199 

Antal döda 1 546 3 083 4 941 5 674 7 890 8 795 

 

Statistiken gjorde inte anspråk på att vara exakt. I rapporten 28 januari 2015 
skrev WHO att antalet konfirmerade, sannolika och misstänka fall överskred 
22 000, och att antalet dödsoffer var minst 8 800, men att siffrorna var osäkra 
eftersom ”utgången för många av fallen var okänt”. 

4.1.3 Drabbade i samband med sjukvårdsinsatserna 

Flera av de fall som upptäcktes utanför de tre centrala länderna rörde personer 
som fört med sig sjukdomen efter att själva ha arbetat som vårdpersonal i 
Västafrika, men fått de första symptomen först då de anlänt till ett annat land. 
Det gällde för ett av ebolafallen i USA och för fallet i Skottland. Det gällde också 
för ett fall i Italien som fanns med i WHO-rapporten den 20 maj 2015. 
Patienten fick symptomen efter hemkomsten, och vårdades för dem först på 
Sardinien och sedan i Rom.  

I ebolafallet i Spanien hade en vårdarbetare blivit sjuk i Västafrika, och förts ut 
ur området för vård i hemlandet, där ytterligare en person smittades. Sådana 
fall där personer insjuknat i Västafrika och förts ut ur området i ambulansflyg 
eller liknande, för vård i något annat land, finns inte med i WHO:s rapporter 
om de inte smittat någon där. Det finns exempelvis medieuppgifter om 
vårdpersonal som förts hem till Norge, och ett fall med en sudanesisk läkare 
som fördes till Tyskland för vård, båda i oktober 2014, som inte nämns i 
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WHO:s sammanställningar. Den norska patienten tillfrisknade, medan den 
sudanesiska läkaren avled. 

I den stora vårdinsatsen som genomfördes i Västafrika var det många läkare, 
sköterskor och andra vårdarbetare som smittades, och en hel del som dog. I 
WHO-rapporten 3 oktober 2014 underströks allvaret: 

”The high number of EVD infections in health-care workers (HCWs) 
continues to be a cause of great concern. 401 HCWs are known to have 
been infected with EVD up to the end of 5 October. 232 have died.” 

Den 31 december 2014 rapporterades 678 hälsovårdsarbetare ha smittats varav 
382 hade dött. 660 av de smittade och 375 av dödsfallen hade inträffat i de tre 
centrala länderna.  

4.1.4 Utbrottet i Demokratiska Republiken Kongo 

I WHO-rapporten den 16 september 2014 noterades i en tvåradig fotnot att det 
pågick ett parallellt ebolautbrott i Demokratiska Republiken Kongo. Det 
betonades att utbrottet inte hade något samband med det i Västafrika, något 
som upprepades i de följande rapporterna. I dessa behandlades utbrottet i 
Kongo helt separat i några få rader i ett appendix i slutet av rapporterna, i 
huvudsak i form av uppdaterade siffror över insjuknade och döda. I rapporten 
den 25 oktober noterades totalt 67 fall, varav 49 dödsfall. I samma rapport 
meddelades att det senaste fallet var från den 10 oktober, varför man förutsåg 
att Kongo, om det inte kom några nya fall, kunde förklaras ebolafritt 42 dagar 
efter senaste nya fallet. 

4.1.5 Fria från ebola 

Ebolasmittan utanför Afrika spred sig aldrig vidare mer än till någon enda 
person som behandlat de sjuka som kommit från Västafrika. Där kunde man 
nöja sig med att följa upp personer som varit i kontakt med den sjuke, och 
behövde inte hantera någon smittspridning utöver detta. 

I tre av de afrikanska länderna var situationen likartad, men mer dramatisk 
genom närheten till den stora smitthärden. Trots det kunde smittan begränsas, 
och i veckorapporten den 22 oktober 2014 noterades att Senegal och Nigeria 
förklarats fria från ebola den 17 respektive 19 oktober. I rapporten den 21 
januari 2015 förklarades Mali ebolafritt från den 18 samma månad.  

I de tre huvudsakliga eboladrabbade länderna dröjde det längre. Liberia 
deklarerades fritt från sjukdomen 9 maj 2015, då det gått 42 dagar utan nya 
sjukdomsfall. I rapporten den 11 november 2015 förklarades Sierra Leone 
ebolafritt från den 7 samma månad. Och i den sista rapporten 2015 förklarades 
även Guinea ebolafritt från den 29 december.  

I den sista WHO-rapporten 2015 redovisades totalt 28 637 kända fall av 
utbrottet som startade i Västafrika året innan. Av dessa hade 28 601 inträffat i 
Guinea, Liberia och Sierra Leone, av de övriga 36 hade 20 registrerats i Nigeria, 
8 i Mali och 1 i Senegal. Fyra fall hade registrerats i USA och därutöver ett 
vardera i Italien, Spanien och Storbritannien. 
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Av de ebolasmittade patienterna hade 11 315 avlidit. Flest dödsfall – 4 809 
stycken – registrerades i Liberia, 3 955 i Sierra Leone och 2 536 i Guinea. Av 
övriga dödsfall registrerades 8 i Nigeria, 6 i Mali och 1 i USA. 

Ebolautbrottet i Demokratiska Republiken Kongo förklarades avslutat den 21 
november 2014. Utbrottet summerades i WHO-rapporten två dagar innan: 
totalt uppskattades antalet fall till 66 personer, varav 38 bekräftade. Totalt 
hade utbrottet krävt 49 dödsfall, varav 8 bland sjukvårdspersonalen. 

 

4.2 ECDC:s beskrivning av ebolautbrottet 
I den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s årliga rapport, utgiven 
2015, noterades att 2014 blev första gången som ebola konstaterats i The 
European Surveillance System, TESSy, ett system för insamling, analys och 
spridning av information om smittsamma sjukdomar i EU samt ett fåtal andra 
europeiska länder som anslutit sig till systemet.  

De första rapporterna om ebola handlade dock enbart om utbrotten i Afrika. 
Den första rapporten, daterad 25 mars 2014, inleds med att ECDC bedömer 
risken för turister och andra som besökt Guinea att få ebola är låg. Man 
meddelar därefter att 80 ebolafall rapporterats från Guinea den 22 mars, och 
att 59 av dessa dött. Men om man inte kommit i direkt kontakt med någon 
smittad persons kroppsvätskor löper man inte risk att bli smittad. Man noterar 
därefter att det är osannolikt, men inte omöjligt att resenärer som smittats i 
Guinea kan anlända och utveckla sjukdomen efter ankomsten till EU. Personer 
som blir sjuka inom tre veckor efter att ha besökt infekterade länder ska alltid 
söka snabb medicinsk vård, och meddela var de varit. Inkubationsperioden 
varierar mellan 2 till 21 dagar, och dödligheten mellan 50% och 90%. 

Den 8 augusti 2014 noterade ECDC att WHO deklarerat ebolautbrottet som ett 
internationellt nödläge, sedan antalet smittade uppgått till 1 779, inklusive 961 
dödsfall, vilket gjorde epidemin till den största någonsin, både i antal fall och i 
geografisk spridning. Sjukdomen spreds huvudsakligen i Guinea, Liberia och 
Sierra Leone, men nyligen hade ett fall även upptäckts på flygplatsen i Lagos, 
Nigeria. Den 7 augusti genomfördes transporter av två ebolasjuka patienter till 
USA och en till Spanien. 

Den 26 augusti rapporterades att WHO noterat ett ebolautbott i Demokratiska 
Republiken Kongo, med 24 misstänkta fall, varav 13 döda. Man noterade att 
utbrottet inte var kopplat till ebolasmittan i Västafrika. Liksom WHO 
rapporterade ECDC de följande två månaderna korta uppdateringar om 
utbrottet i Kongo. 

Den 1 oktober noterade ECDC att dess amerikanska motsvarighet, CDC, två 
dagar tidigare hade rapporterat det första importerade ebolafallet, en person 
som anlänt från Liberia och diagnosticerats i Dallas, Texas. Personen skulle 
hälsa på släktingar i USA, och hade inte haft symptom vid ankomsten, utan 
insjuknat ett par dagar senare. CDC bedömde inte sannolikheten stor att 
personen smittat ner andra resenärer, men skulle följa upp de kontakter 
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han/hon haft under resan och efteråt, eftersom vidarespridning inte kunde 
uteslutas. I rapporten redogjordes vidare för möjligheten att personer kunde 
bära med sig smitta vid resor till EU. 

Den 7 oktober 2014 meddelades att spanska myndigheter dagen innan 
rapporterat ett bekräftat fall av ebola hos en kvinnlig vårdpersonal som deltagit 
i behandlingen av en spansk ebolapatient som evakuerats till Madrid, Spanien, 
och dött där den 25 september. Detta var det första fallet där en person fått 
ebolasmitta på plats i EU. Enligt informationen skulle den smittade ha haft 
föreskriven skyddsutrustning. Hennes man isolerades, och en undersökning 
initierades om hur kvinnan blivit smittad, med ECDC-personal på plats i 
Madrid. 

Deb 9 oktober offentliggjordes ett uttalande av ECDC:s chef Marc Sprenger, 
som försäkrade att det europeiska skyddet hade hög standard. ”Men det finns 
inget sådant som noll procents risk, och det är viktigt att förstå att risken för 
ebola i Europa endast kan uppnås genom att utbrottet i Västafrika elimineras.” 

Den 15 oktober kom två rapporter, en där man meddelade att en anställd vid 
Texas Health Presbyterian Hospital testat positivt för ebola, efter att ha varit 
med och vårdat patienten som fått med sig smittan från Liberia. I den andra 
rapporten samma dag meddelades att man uppgraderat sin riskvärdering, 
sedan mer än 4 000 personer dött i epidemin i det värst drabbade området, och 
att det både uppträtt fall utanför regionen och ett fall där smittan förts vidare 
till vårdpersonal utanför Västafrika. Man konstaterade att det inte kunde 
uteslutas att smittan kan uppträda i Europa och att fallet i Dallas påminner om 
vikten av försiktighet, även om man fortfarande bedömde risken som låg. I 
rapporten finns också en länk till en teknisk rapport om mätning av 
passagerarnas kroppstemperatur (entry och exit screening) som EU:s 
folkhälsomyndigheter beslutat om, efter rekommendation från WHO. 

Den 17 oktober meddelade ECDC en uppdaterad riskbedömning, sedan 
ytterligare 600 ebolafall upptäckts i Västafrika veckan innan, med 461 dödsfall 
som följd. I den uppdaterade riskbedömningen dras slutsatsen att utvecklingen 
i Västafrika har potential att bli explosiv, med allvarliga konsekvenser för 
regionen, och att risken för ebola i EU inte kan elimineras förrän smittan 
stoppats i Västafrika. 

Med anledning av att flera evakueringar av smittade genomförts från Västafrika 
för vård dels i Europa dels i USA distribuerade ECDC den 23 oktober 
rekommendationer för sådan evakuering, samt instruktioner om handhavandet 
av personer som haft kontakt med ebolasmittade inom EU, exempelvis 
vårdpersonal. En vecka senare distribuerades instruktioner om handhavandet 
av skyddsutrustning, inklusive hanteringen efter användning. 

Den 10 november publicerade ECDC en teknisk rapport om hur man bör ta 
hand om personer som återvänt till Europa efter att ha arbetat med 
ebolabekämpning i Västafrika. Rapporten inkluderar råd till återvändande om 
kontakter med familj, vänner etc, men också instruktioner om hur man skulle 
söka medicinsk hjälp om det skulle visa sig nödvändigt. 
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Den 19 november publicerades en uppdaterad riskbedömning, där man 
konstaterar ett nytt fall i Mali, men att riskbedömningen för EU är oförändrad. 
Det totala antalet smittade uppgavs vara mer än 14 000, inklusive mer än  
5 000 dödsfall. 

Den 30 december publicerades en uppdatering om ett nytt fall i Skottland. En 
kvinna som återvänt efter sjukvårdsarbete i Sierra Leone hade insjuknat efter 
hemkomsten. I rapporten publicerades färdvägen inom EU: Casablanca – 
London Heatrow – Glasgow Airport, dit hon anlänt 23:30 den 28 december. 
Morgonen därpå hade hon tagits in på sjukhus i Glasgow. Eftersom hon 
diagnosticerats tidigt bedömdes risken för spridning som liten. 

Den 16 januari 2015 meddelade ECDC att man, i samarbete med WHO, satt 
samman fyra grupper med fransktalande epidemiologer som skulle bistå 
ebolabekämpningen i Guinea. Man menade också att Europa nu var allt bättre 
förberett att hantera importerade ebolafall, och att bistånd från 
världssamfundet avvärjt det ”worst case scenario” som man varit rädd för 
tidigare under epidemin. 

I utskicket den 4 februari menade ECDC att risken för Europa minskat som en 
följd av sjunkande tal för nya smittade i Västafrika. Samtidigt manade man till 
fortsatt försiktighet, och betonade att situationen ännu inte var under kontroll. 
Personer som uppvisar febersymptom vid ankomst från drabbade länder skulle 
även fortsättningsvis kontrolleras. 

 

4.3 Svenska Folkhälsomyndighetens 
beskrivning av ebolautbrottet 

Den svenska Folkhälsomyndigheten noterade i ett nyhetsbrev den 9 maj 2014 
att ”omfattande åtgärder för att begränsa utbrottet av ebola i västra Afrika ser 
ut att ge resultat. Inga nya fall har konstaterats de senaste dagarna och 
utbrottet verkar vara under kontroll.” Samtidigt betonades att det kunde 
komma nya fall, eftersom inkubationstiden kan vara tre veckor, samt att 
övervakningen fortgår, med WHO på plats med över hundra experter i Guinea, 
Liberia och Sierra Leone. 

Den 27 maj rapporterades det första utbrottet i Sierra Leone: fem fall varav ett 
laboratorieverifierat. Man noterade också att det kommit nya fall i Guinea, men 
att hjälporganisationer med laboratorietekniska hjälpmedel fanns på plats ”så 
det finns goda förutsättningar att hantera den uppkomna situationen.” 

I maj presenterades också en skrift ”Rekommendation för handläggning av 
misstänkta fall av ebola”, utarbetad av Socialstyrelsen utifrån en vägledning 
som ursprungligen producerats vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset 
i Linköping. Skriften omfattar ett 50-tal sidor, med information bland annat 
om föreskrifter och lämplig hantering av misstänkt sjuka, konstaterade 
sjukdomsfall och döda. Skriften uppdaterades flera gånger under 
ebolaepidemin. 
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I ett nyhetsbrev den 11 juni noteras att ebolautbrottet fortsätter, och att risken 
för fortsatt spridning i regionen ska tas på största allvar. I dokumentet 
redogörs för antalet smittade och döda region för region i Guinea och Sierra 
Leone, samt att 11 personer i Liberia står under observation. Risken för 
spridning till länder utanför regionen bedöms fortfarande som liten. 

Den 1 september vidarebefordrade Folkhälsomyndigheten ett pressmeddelande 
från Stockholms läns landsting, med anledning av att en person lagts in på 
Karolinska Universitetssjukhuset för vård och utredning. Provsvaren, som var 
utförda på Folkhälsomyndigheten, visar dock att personen inte var smittat av 
ebola. Avdelningschef Karin Tegmark Wisell uttalar sig: 
”Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att analysera prov med frågeställningen 
ebola från hela landet. Myndighetens säkerhetslaboratorium har beredskap 
dygnet runt.” 

Den 9 oktober publicerade myndigheten en video från Nordens enda 
säkerhetslaboratorium med högsta skyddsnivå, administrerat av 
Folkhälsomyndigheten. Några dagar senare anordnades en pressträff med 
statsepidemiolog Anders Tegnell, samt en kurs på Karolinska institutet för 
personal från Sverige som ”har eller kommer att få arbeta med att hejda 
smittspridningen på plats.” 

I mitten av december presenterades ett faktablad om ebola för närstående till 
hjälparbetare som återvänt efter hjälparbete i Västafrika. I faktabladet betonas 
att den som återvänt ska kontrollera sin kroppstemperatur i 21 dagar, men att 
den som är feberfri inte smittar och kan leva ett normalt liv. Någon dag senare 
presenterades en 16-sidig vägledning till kommuner och smittskyddsläkare 
med rutiner för sanering i samband med ebola. 

I maj 2015 meddelade myndigheten att WHO deklarerat ebolautbrottet i 
Liberia var över, men att det fortfarande pågick i Guinea och Sierra Leone.  
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5. Nyhetsmediernas ebolabild 

Det analyserade medieinnehållet omfattar rapporteringen om ebola i fyra 
svenska nyhetsmedier: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Rapport 19.30 i Sveriges 
Television och Dagens Eko kvart i fem i Sveriges Radio. För de båda 
tidningarna har materialet hämtats från nätupplagorna aftonbladet.se och 
dn.se. Urvalet är baserat på att dessa är de nyhetsmedier i Sverige som når flest 
konsumenter inom mediekategorierna kvällstidning, morgontidning, 
nyhetsprogram i tv samt nyhetsprogram i radio. Analysen är gjord på 
nyhetsmaterial om ebola under perioden 1 augusti 2014 till och med sista 
januari 2015. Startpunkten sammanfaller med starten för den intensiva 
internationella insatsen för att stoppa smittan – WHO öppnade sitt centrum 
för samordning av insatser mot ebolan i Guineas huvudstad Conacry den 1 juli 
2014, och i början av augusti deklarerade WHO ett internationellt nödläge för 
folkhälsan sedan smittan fått stor spridning i Liberia, Guinea och Sierra Leone, 
och dessutom spridit sig till mångmiljonstaden Lagos i Nigeria. 

Vid studiens slutpunkt hade antalet nya fall börjat minska i de tre värst 
drabbade länderna, och spridningen utanför dessa i allt väsentligt stoppats. 
Den 16 januari 2015 ansåg europeiska smittskyddsinstitutet ECDC att det 
”worst case scenario” som man tidigare varit rädd för, hade avvärjts. 

 

5.1 Rapporteringens omfattning 
Analysen omfattar 965 artiklar och inslag om ebola, fördelade på totalt 848 
webbpubliceringar i de två tidningarna och 117 inslag i Ekot och Rapport. I 
etermedierna förekommer endast nyheter, medan det i tidningarna även finns 
en mindre del opinionsbildande och kommenterande material som ledare, 
debattartiklar och analyser/kolumner (tabell 5.1).  

 

Tabell 5.1 Analyserat material. Procent. 

 dn.se aftonbladet.se Rapport Ekot Totalt 

Nyheter 96 97 100 100 97 

Opinionsmaterial 4 3 0 0 3 

Summa procent 100 100 100 100 100 

Antal artiklar/inslag 289 559 55 62 965 

 

För enkelhets skull benämns i fortsättningen både nättidningarnas och 
etermediernas publiceringar – oavsett form och typ av innehåll – för inslag. En 
motivering är att materialet i nättidningarna inte alltid har textformat, utan 
kan förekomma också i form av ljudfiler eller som rörlig bild. En annan 
motivering är att undvika den otympliga formuleringen ”webbnyheter och 
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radio/tv-inslag” varje gång som publiceringar i tidningarna och etermedierna 
omnämns i ett sammanhang. 

Flest inslag om ebola fanns den undersökta perioden i aftonbladet.se, med 559 
stycken, följd av dn.se med 289. Inslagen i etermedierna är betydligt färre – 62 
i Ekot och 55 i Rapport. I genomsnitt hade vart och ett av de undersökta 
medierna nio inslag per vecka om ebola den undersökta perioden, det vill säga 
mer än ett inslag per dag, man som framgår ovan var de ojämnt fördelade. 

En första topp i bevakningen inträffade i början av augusti 2014. Vid den 
tidpunkten var det känt att smittan redan skördat hundratals människoliv i de 
tre värst drabbade länderna, och att den genom fallen i Nigeria visat sig kunna 
sprida sig även utanför detta område. WHO-deklarationen den 8 augusti, om 
internationellt nödläge för folkhälsan, markerade också situationens allvar. 
Den veckan publicerade de undersökta nyhetsmedierna i genomsnitt mer än 
två inslag var om ebolasmittan varje dag (figur 5.1). 

En ny topp inträffade i månadsskiftet augusti-september, då medierna 
rapporterade om en rad olika saker, bland annat om en alarmerande WHO-
rapport om den snabba smittspridningen i Västafrika och om ett ebolarelaterat 
upplopp i Guinea. Den 31 augusti kom också uppgifter om ett misstänkt 
ebolafall i Solna, sedan en person som nyligen kommit till Sverige från 
Västafrika hade drabbats av feber. Fallet resulterade i åtskilliga inslag under ett 
par dagar, innan det kunde avskrivas.  

 

Figur 5.1 Webbnyheter i de fyra undersökta nyhetsmedierna. Antal per vecka. 

	
Kommentar:	N=	965	

 

Allra mest intensiv var rapporteringen i mitten av oktober 2014. Det var under 
en period då konsekvenserna av ebolaepidemin på ett påtagligt sätt även 
påverkade omvärlden, dels genom ett stort antal dödsfall bland dem som 
arbetade som sjukvårdsarbetare i Västafrika, dels genom ett fall i Spanien där 
en sjukvårdsarbetare smittats av en person som återvänt från Västafrika, och 
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några fall i USA, där sjukdomen brutit ut hos personer som nyligen vistats i 
Västafrika. Samtidigt var epidemin i Västafrika inne i ett mycket intensivt 
skede med hundratals nya dödsoffer varje vecka. I genomsnitt publicerade de 
undersökta medierna fyra inslag var om ebola varje dag under de mest 
intensiva veckorna i oktober. 

Förutom dessa perioder med massiv bevakning finns några mindre toppar. En 
inföll i mitten av november då flera medier bland annat uppmärksammade en 
viss ljusning i ebolabekämpningen i Liberia. En topp i december 2014 är helt 
koncentrerad till Aftonbladet, som då hade ett reportageteam på plats i 
Västafrika, och skildrade epidemin och vårdinsatserna i en serie inslag före 
julhelgen. 

I flera medier kom också en mindre topp i januari 2015 då en svensk 
sjuksköterska flögs hem till Sverige från Västafrika, och det fanns farhågor om 
att hon hade smittats av ebola. Hon visade sig snart vara smittfri, men fallet 
skapade viss uppståndelse under osäkerhetsperioden, bland annat med 
nyhetsbilder från flygplatsen Sturup utanför Malmö, där planet med den 
misstänkt sjuka sköterskan hade landat. 

Förutom dessa toppar kan man som ett övergripande mönster notera en svagt 
sjunkande kurva i uppmärksamheten från den omfattande bevakningen då 
frågan var ny i augusti 2014, till den mindre intensiva bevakningen mot slutet 
av den undersökta perioden 

 

5.2 Rapporteringens innehåll 
De allra flesta inslagen i nyhetsmedierna har någon form av geografisk 
händelsearena, det vill säga en plats som berörs av det som rapporteras. I 
ebolarapporteringen gäller det för 93 procent av inslagen, medan återstående 
sju procent har innehåll som inte är geografiskt bestämbart, exempelvis 
biologiska grundfakta om ebolaviruset eller nyheter från internationella 
organisationer.  

Av de inslag som kan placeras geografiskt har nära hälften Afrika som 
huvudarena (45 %), medan den andra hälften fördelas ganska jämt mellan 
Sverige, Nordamerika samt Europa utom Sverige. Utöver detta finns ett litet 
antal inslag från andra geografiska områden (tabell 5.2). 

Variationen mellan de fyra nyhetsmedierna är ganska liten, men det finns en 
tendens att de båda tidningarna har en något större andel inslag med Afrika 
som huvudarena, medan etermedierna har en något större andel från Sverige 
(Rapport) och övriga Europa (Ekot).  
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Tabell 5.2 Huvudsaklig arena för rapporterade händelser. Procent. 

 dn.se aftonbladet.se Rapport Ekot Totalt 

Afrika 44 46 42 42 45 

Sverige 16 16 24 21 17 

Nordamerika 16 13 15 13 14 

Europa utom Sverige 12 11 13 18 12 

Övriga länder 7 6 6 0 6 

Ospecificerad arena 6 8 2 7 7 

Summa 100 100 100 100 100 

Totalt antal inslag 289 559 55 62 965 

 
En närmare analys visar att olika händelsearenor dominerar vid olika 
tidpunkter, dock med Afrika som en av de dominerande arenorna under hela 
den analyserade perioden. Endast under två av de 27 veckorna var något annat 
geografiskt område händelsearena i fler inslag. Förklaringen är naturligtvis att 
smittan och dödsfallen i ebola var så koncentrerade till de tre västafrikanska 
länderna Liberia, Guinea och Sierra Leone (Figur 5.2). 

	

Figur 5.2 Huvudsaklig händelsearena veckovis. Antal inslag per vecka. 

	
 

I rapporteringen som helhet hade alltså 45 procent Afrika som huvudsaklig 
händelsearena, och i de flesta fallen, 38 procent, var arenan något av de tre 
värst drabbade länderna, eller Västafrika som region. Just Västafrika som 
region användes flitigt som geografisk bestämning i inslagen (19 procent), 
vilket leder till att det enskilda land som oftast anges som primär 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

Augusti September oktober November December januari

Sverige

Europa utom Sverige

Nordamerika

Afrika



46 

 

 

händelsearena är Sverige (17 procent), följt av USA (13 procent) och först 
därefter Liberia (11 procent).  

Generellt dominerade alltså Afrika som händelsearena, men vid två tidpunkter 
flyttades fokus utanför Afrika. Den första av dessa tidpunkter inföll i början av 
oktober 2014 då Europa utom Sverige var den dominerande händelsearenan. 
Flera händelser bidrog till detta, och den som fick mest uppmärksamhet gällde 
ett vårdbiträde i Spanien som smittades av ebola då hon vårdade två 
missionärer som flugits dit från Västafrika. Hon blev därmed den första 
personen att få smittan i Europa. Ganska stor uppmärksamhet fick också ett 
fall med en ebolasmittad FN-anställd sudanes som flugits för vård till Tyskland, 
där han strax därefter avled. Ytterligare ett par fall av misstänkt ebolasmitta i 
Europa fick också uppmärksamhet, innan de kunde avskrivas som falsklarm. 

Den andra tidpunkten då fokus hamnade utanför Afrika var den vecka i början 
av januari 2015 då epidemin i Afrika var på tillbakagång, men då en svensk 
sjuksköterska befarades ha blivit smittad. Det är den enda veckan under 
perioden då Sverige blev dominerande händelsearena i de fyra 
nyhetsmediernas ebolabevakning. 

Under ett par veckor i mitten av oktober 2014 var det också en massiv 
rapportering både med Sverige och Nordamerika som händelsearena, utan att 
de blev dominerande, eftersom rapporteringen från Västafrika var ännu mera 
omfattande. Nyheterna med amerikansk händelsearena handlade om två nya 
ebolafall, ett i Dallas och ett i New York, och händelser kring dessa. Fokuset på 
Sverige gällde dels uppmärksamhet kring utbildning av vårdpersonal och 
annan planering för svenska sjukvårdsinsatser i Västafrika, dels ett larm om en 
misstänkt ebolasmittad man som kommit med flyg från Mellanöstern till 
Arlanda. Mannen visade sig inte ha ebola, och händelsen och 
uppmärksamheten kring den ledde strax därefter till att myndigheternas 
webbplats krisinformation.se beslutade att sluta rapportera misstänkta 
ebolafall, eftersom man menade att uppmärksamheten ledde till onödig oro. 

5.2.1 Vari består hotet och hur allvarligt är det? 

I flera fall kunde mediernas rapportering om ebolasmittan den undersökta 
perioden uppfattas ha ett högt tonläge, och kanske till och med vara 
alarmistisk. Uttryck som ”den dödliga ebolasmittan” och ”det fruktade 
ebolaviruset” förekom flitigt i inslagen, i många fall i kombination med 
uppgifter om sjukdomens starka höga smittsamhet.  

Vid genomgången av mediernas rapportering har de uttryck som använts för 
att beskriva sjukdomen noterats, och det visar sig att sådana beskrivande ord 
och uttryck finns i många av de 965 inslagen. Förekomsten är svår att 
kvantifiera, eftersom samma uttryck kan förekomma i många versioner med 
minimal variation, men till de uttryck som förekommer ofta hör ”den dödliga 
blödarfebern”, ”den obotliga sjukdomen” och ”den fruktade virussjukdomen”. I 
en ledare (dn.se 141008) beskrivs smittan som ”det grymma ebolaviruset” och i 
en faktaspäckad bakgrundsvideo på aftonbladet.se (140801) förklaras ebola 
vara ”ett av världens dödligaste virus och kallas ofta för det farligaste”. I samma 
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filminslag menar reportern att ”vad som sprider skräck är den höga 
dödligheten kombinerat med det snabba och ofta smärtsamma 
sjukdomsförloppet”. 

Det höga tonläget var inte gripet ur luften utan baserades i många fall på 
skarpa uttalanden från aktörer som WHO, som förklarat situationen för ett 
internationellt nödläge (Kelland 2014), och organisationen Läkare utan gränser 
vars internationella chef Joanne Liu yttrade att ”sex månader in på den värsta 
ebolaepidemin i historien håller världen på att förlora kampen om att stoppa 
den” (dn.se 140903).  

Det allvar som signaleras med dessa benämningar av smittan understryks i den 
kvantitativa mätningen av de sakfrågor som lyfts fram i mediernas 
rapportering. I denna rapportering dominerar fyra sakfrågor, varav tre utgörs 
av döda, sjuka och smittade människor, ebolasmittans spridning samt 
vaccinering, vård och hantering av smittade. Dessa tre teman utgör 
tillsammans hälften av alla sakområden som identifierats i det undersöka 
materialet. Det fjärde dominerande sakområdet är bistånd (tabell 5.3). 

Tabell 5.3 Sakfrågor i mediernas nyhets- och opinionsmaterial. Procent. 

 Nyheter 
Opinions-
material Totalt 

Döda, sjuka, smittade 26 5 25 

Ebola-smittans spridning 13 11 13 

Bistånd 12 26 12 

Vaccinering, vård, hantering av smittad 11 5 11 

Lokala sjukvårdens beredskap/kapacitet 9 11 9 

Skyddsåtgärder bland allmänhet/i samhället 8 5 8 

Allmän oro för smitta 5 5 5 

Samhälleliga konsekvenser 3 11 3 

Fakta om ebola 3 3 3 

Risker för vårdpersonal, biståndsarbetare 2 0 2 

Mediernas rapportering 1 8 1 

Ebolafritt/begräsning hävs 1 0 1 

Misstro mot myndighet 1 0 1 

Övrig sakfråga 6 11 6 

Summa procent 100 100 100 

Antal sakfrågor 1323 38 1361 

 

Totalt har 1 361 sakområden identifierats i de 965 analyserade inslagen, vilket 
betyder att det i genomsnitt har noterats 1,4 sakområden per inslag. 
Huvudregeln har varit att identifiera minst ett huvudsakligt sakområde i varje 
inslag, och i de fall där det funnits flera sakfrågor notera de två mest 
framträdande. 

Rapporteringen om ebolasmittan är alltså starkt inriktad på sjukdomen som 
sådan och bekämpningen av den, samt på människorna som drabbas. 
Tendensen förstärks av att två andra relativt stora sakområden är 
skyddsåtgärder samt sjukvårdens beredskap och kapacitet. 
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Opinionsmaterialet, som endast finns i de två tidningarna, avviker en del från 
nyhetsmaterialet genom att i betydligt högre grad ta upp biståndet. Detta är 
den största sakfrågan i opinionsmaterialet, där de tre andra dominerande 
ämnena är smittans spridning, vårdens kapacitet och samhälleliga 
konsekvenser. Med en lätt generalisering kan man konstatera att 
nyhetsmaterialet i samband med ebolaepidemin gav information om sakernas 
tillstånd, medan opinionsmaterialet diskuterade deras samhälleliga 
konsekvenser och vad man kan göra åt dem. 

En närmare analys av de olika nyhetsmedierna visar att dagstidningarnas mer 
omfattande rapportering också gör det möjligt för dem att ta upp flera olika 
sakfrågor, medan radio och tv-medierna är något mer koncentrerade på ett 
färre antal. Medan Rapport har inslag om 9 av de 13 specificerade sakfrågorna 
och Ekot 11, har både dn.se och aftonbladet.se inslag om alla 13. En effekt av 
detta är att nyheterna i Rapport kan uppfattas som mer alarmistiska än de 
övriga medieföretagens, eftersom de i så hög grad koncentreras på döda, sjuka 
och smittade i ebolaepidemin. I Rapport utgör kategorin döda, sjuka och 
smittade en tredjedel (32%) av alla de huvudsakliga sakfrågorna, och 
ytterligare nästan en tredjedel (31%) utgörs av vård, hantering av smittade och 
den lokala sjukvårdens kapacitet. Motsvarande siffror för aftonbladet.se är 24 
respektive 19 procent. 

Det är olika sakfrågor som dominerar i inslagen från olika länder och 
kontinenter. I inslag med svensk arena är bistånd det enskilt största 
sakområdet, medan inslag med Afrika som arena har ebolasmittans spridning 
som största sakområde, följt av sakområdet döda, sjuka och smittade. Inslagen 
från Nordamerika och Europa utanför Sverige liknar varandra mycket på den 
här punkten; i båda fallen dominerar sakområdena döda, sjuka, smittade samt 
vaccinering, vård och hantering av smittade (tabell 5.4).  

 

Tabell 5.4 Största sakfrågor på fyra olika arenor. Procent. 

 Sverige Övriga Europa Nordamerika Afrika 

Sakfråga 1 Bistånd (26) Döda, sjuka, 
smittade (50) 

Döda, sjuka, 
smittade (40) 

Ebolasmittans 
spridning (21) 

Sakfråga 2 Döda, sjuka, 
smittade (23) 

Vaccinering, vård, 
hantering av 
smittad (20) 

Vaccinering, vård, 
hantering av 
smittad (17) 

Döda, sjuka, 
smittade (16) 

Sakfråga 3 Lokala sjuk-
vårdens 
beredskap 
/kapacitet (17) 

Ebolasmittans 
spridning (8), 
Bistånd (8) 

Allmän oro för 
smitta (13) 

Bistånd (12) 

Antal sakfrågor  208 143 194 639 

 

Skillnaderna förklaras av de olika regionernas exponering för ebolasmittan. I 
det i särklass svårast drabbade området i Afrika var smittspridningen, och 
sådant som rör döda och sjuka människor, de allt överskuggande frågorna. I 
Nordamerika och på den europeiska kontinenten handlade frågorna mycket om 
att ta hand om enstaka fall som kommit dit med resande från Västafrika, och 
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hindra smittan att nå utanför väggarna i sjukhusens isoleringssalar. I Sverige, 
dit smittan aldrig nådde, var bistånd det enskilt största sakområdet, vilket dels 
kan tolkas som koncentration på hjälp till behövande, dels som ett försvar för 
att hindra smittan att komma hit över huvud taget. 

5.2.2 Myndigheternas kontroll 

De sakfrågor som lyfts fram i nyhetsmediernas rapportering signalerar i sig en 
dramatisk situation, framför allt i Västafrika förstås, och den understryks av 
mediernas beskrivning av myndigheternas möjlighet att hantera den. Analysen 
visar att fler inslag signalerar att myndigheterna inte har kontroll över 
situationen, än det är som signalerar att de har det.  

Analysen bygger på att det för varje undersökt inslag har noterats om de 
ansvariga myndigheterna beskrivs ha situationen under kontroll eller ej. 
Uppgifter om detta har funnits i knappt hälften (48 procent) av inslagen. I 
totalt 19 procent har myndigheterna beskrivits ha kontroll, och i 23 procent har 
de beskrivits sakna kontroll. I sex procent har det funnits uppgifter om båda 
delar, det vill säga att olika personer i inslagen gjort olika bedömningar eller att 
man har kontroll på vissa saker men inte på andra. Skillnaderna mellan de 
undersökta medierna är små. 

För överskådlighetens skull redovisas resultaten i denna fråga i fortsättningen i 
form av ett index, I, som är 100 x antalet inslag som uttrycker kontroll minus 
inslag som uttrycker icke-kontroll dividerat med alla inslag. Kategorin som 
uttrycker både kontroll och icke-kontroll adderas till båda dessa grupper. 
Indexets värde kan variera mellan + 100 (alla inslag uttrycker kontroll) och  
– 100 (alla inslag uttrycker icke-kontroll). Om indexet är 0 finns lika många 
inslag av de två typerna. 

En närmare analys av frågan visar på två saker. Den första är att det finns stora 
skillnader i beskrivningen beroende på vilka geografiska områden som är 
omnämnda, den andra att det finns en tydlig utveckling över tid. 

De geografiska skillnaderna är, som förväntat, mycket tydliga. Generellt 
beskrivs situationen i Sverige över hela den undersökta perioden som under 
myndigheternas kontroll (I = +48), vilket i stort sett också gällde för övriga 
Västvärlden (I = +18). Situationen i Afrika, vilket i detta fall i praktiken betyder 
Västafrika, beskrivs däremot som utom myndigheternas kontroll (I = –35). I 
huvudsak beskrivs ebolaepidemin alltså som en riskfaktor under kontroll i 
Sverige, som en sjukdom under hygglig kontroll i övriga Västvärlden, och som 
en okontrollerad farsot i Afrika (tabell 5.5).  

Om man ser till utvecklingen av ebolaepidemin generellt över tid så beskrivs 
den de första månaderna som en farsot som myndigheterna har dålig kontroll 
över. Indexvärdena för augusti och september är klart på minussidan, för att bli 
mer positiva senare under året, med en dipp i december.  
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Tabell 5.5  Myndigheternas kontroll av ebolasmittan augusti 2014 – januari 
2015, enligt nyhetsinslagen. Index. 

Index för: aug sep okt nov dec jan Totalt 

Sverige +55 +56 +53 +36 +50 +25 +48 

Övriga västvärlden +16 +25 +16 +30 +31 +20 +18 

Afrika –63 –47 –27 +4 –31 ±0 –35 

Övriga världen +4 ±0 +20 +50 +17 ±0 +11 

Totalt – 25 – 24 + 8 + 18 – 15 + 10 – 4 

Antal inslag 206 127 399 94 79 60 965 

Kommentar: Indexet har beräknats med formeln 100*((a+c)-(b+c)/(a+b+c)), där a= 
myndigheterna har kontroll, b= myndigheterna saknar kontroll och c = både/och. Indexet kan 
variera mellan värdet +100, där +100 innebär att myndigheterna har full kontroll och -100 att 
myndigheterna helt saknar kontroll. 
 

	

För Afrika håller den negativa bilden i sig längre. Generellt kan man säga att 
den negativa bilden höll i sig under hela 2014, med undantag för november då 
det förekom en del ljuspunkter, främst i form av minskad spridning i Liberia, 
och stopp för spridningen i Nigeria och Senegal, som WHO förklarat ebolafria 
alldeles i slutet av oktober. 

5.2.3 Hotade objekt 

Beskrivningarna av vilka som hotades av ebolasmittan omfattar allt ifrån hela 
kontinenter till enskilda individer, och olika nivåer däremellan. I enstaka inslag 
anges hotbilden beröra hela världen, som i något som närmast kan beskrivas 
som ett nödrop från Läkare utan gränser i början av september 2014, 
publicerat i dn.se under rubriken ”Världen håller på att förlora kampen”. Den 
typen av inslag, med hela världen som hotbild, är dock få, och förekommer 
endast i dagstidningarna. Annars är det även i detta avseende små skillnader 
mellan de undersökta medierna. 

Den vanligaste nivån för hotbilden är det som här kallats ”grupp av länder”, 
vilket i de flesta fall är detsamma som de drabbade länderna i Västafrika, följd 
av särskilt utsatta grupper och enskilda utsatta individer. 

Det finns en påtaglig skillnad i de uppgivna hotbilderna i inslagen med Afrika 
som arena och de med arena i Västvärlden. I rapporteringen med afrikansk 
arena är hotet i första hand ”grupp av länder” eller något enskilt land, vilka 
tillsammans samlar 84 procent av hoten. I rapporteringen med arena i 
Västvärlden är den beskrivna hotbilden i mycket högre grad riktad mot 
enskilda utsatta personer eller grupper av personer. I rapporteringen med 
svensk arena utgör dessa kategorier tillsammans 58 procent, i övriga Europa 75 
procent och i Nordamerika hela 78 procent (tabell 5.6). 

	

	
  



51 

 

 

Tabell 5.6 Hotade objekt i inslag med olika arena. Procent. 

  Sverige 

Europa 
utom 

Sverige 
Nord-

amerika Afrika 

Övriga 
länder 

/arenor 

Ospeci-
ficerad 
arena Totalt 

Världen 2 1 1 2 7 2 2 

Kontinent 3 2 0 2 11 2 2 

Grupp av länder 32 21 17 66 32 76 48 

Enskilt land 4 1 4 18 11 7 11 

Särskilt utsatta grupper 19 37 55 6 18 2 19 

Enskild utsatt person 39 38 23 6 21 11 18 

Inget hot 1 0 1 1 0 0 1 

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100 

Antal inslag  98 98 101 370 28 45 740 

 

Generellt skulle man kunna dra slutsatsen att rapporteringen är mera 
individcentrerad ju närmare den ligger mediet själv och dess konsumenter, 
men mönstret störs av att individcentreringen är större i övriga Västvärlden än 
i Sverige. Förklaringen ligger i det faktum att det förekom konkreta fall av ebola 
både i USA och i några europeiska länder, men inte i Sverige, vilket ledde till en 
ökad rapportering om enskilda fall i dessa länder. 

5.2.4 Vilka har drabbats/riskerar att drabbas? 

Om man bortser från det som uppfattas som hot mot länder eller kontinenter 
och ser specifikt på vilka människor, eller grupper av människor, som uppges 
vara i riskzonen så är givetvis personer i de drabbade afrikanska länderna den 
mest utsatta gruppen. Mest uppmärksammas den västafrikanska befolkningen 
i allmänhet, men det förekommer också relativt ofta att särskilda riskgrupper 
pekas ut, som inhemsk vårdpersonal och olika former av biståndsarbetare.  

Totalt förekommer utpekade riskgrupper 585 gånger i det undersökta 
materialet, varav 59 procent utgörs av riskgrupper i Afrika. Trots att smittan 
knappast nådde utanför den afrikanska kontinenten förekommer det relativt 
ofta att det i medierapporteringen nämns riskgrupper i Sverige (11 procent), 
övriga Europa (10 procent) och i Nordamerika (12 procent). Återstående 8 
procent utgörs av riskgrupper på andra geografiska arenor, eller i inslag med 
ospecificerad arena (tabell 5.7). 	

Då inslaget har Afrika som huvudsaklig arena är det de drabbade ländernas 
invånare som pekas ut som primär riskgrupp. Det gäller även då arenan är 
Sverige, då inslaget exempelvis kan handla om ett svenskt beslut att skicka ett 
vårdteam för att bistå människor som hotas av ebola i Liberia. Men i inslag 
med övriga Europa eller Nordamerika som huvudsaklig arena är det personer 
som varit i kontakt med smittade som utgör den primära riskgruppen (i Europa 
är de två kategorierna lika stora). 	
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Tabell 5.7 Utpekade riskgrupper i inslag med olika geografisk arena. 

 Sverige Övriga Europa Nordamerika Afrika 

Riskgrupp 1 Invånare i 
drabbade länder 

Personer i kontakt 
med smittade 

Personer i kontakt 
med smittade 

Invånare i 
drabbade länder 

Riskgrupp 2 Bistånds-
arbetare 

Invånare i 
drabbade länder 

Invånare i drabbade 
länder 

Inhemsk 
vårdpersonal 

Riskgrupp 3 Personer som 
vistats i 
drabbade länder 

Biståndsarbetare Vårdpersonal som tar 
hand om hemkom-
mande 

Biståndsarbetare 

Arenans andel av 
samtliga artiklar 
(%) 

11 10 12 59 

Kommentar:	N=	585.	

 

Återigen kan skillnaden mellan Sverige och övriga Västvärlden förklaras med 
att det förekom smittade personer både i USA och i några av de europeiska 
länderna, som Tyskland och Spanien. Det handlade då om människor som 
kommit till dessa länder för vård efter att ha blivit smittade i Västafrika. Vid ett 
fåtal tillfällen hände det också att smittan spreds, eller befarades ha spridits, till 
andra personer i deras närhet, vilket var grunden för en hel del 
medierapportering från dessa länder.  

Till de utpekade riskgrupperna hör också biståndsarbetare av olika slag. Dessa 
uppmärksammas både då arenan utgörs av det drabbade området i Västafrika, 
och då arenan är biståndsarbetarnas hemländer, exempelvis Sverige eller något 
annat land i Europa. 

Andra riskgrupper som nämns i en del medieinslag är passagerare i 
transportmedel, exempelvis bussar och flygplan, och anhöriga till smittade 
personer. Dessa uppmärksammas dock i mycket mindre utsträckning. 

5.2.5 Rapportering av vidtagna åtgärder  

Ett svårt problem i arbetet med ebolasmittan var avsaknaden av utprovade 
vacciner och verksamma mediciner. I brist på sådana sjukvårdsåtgärder var 
samhället hänvisat till att sätta in allmänt livsuppehållande åtgärder, som 
vätsketillförsel och blodtransfusioner för dem som blivit sjuka, och på att hitta 
och isolera personer som varit i kontakt med dem som insjuknat för att 
förebygga fortsatt smittspridning (Socialstyrelsen, 2014).  

I mediernas rapportering är det fyra slags åtgärder som dominerar: vård av 
sjuka, isolering, bistånd samt allmänt preventiva åtgärder, med vård och 
isolering som de två största enskilda åtgärderna. Tillsammans utgör dessa två 
hälften av alla de åtgärder som nämns i inslagen (tabell 5.8).  

Totalt har i det undersökta materialet identifierats 825 beskrivningar av 
åtgärder i 562 av de undersökta inslagen. I några inslag har det alltså 
förekommit omnämnanden av flera åtgärder, exempelvis vård och isolering. 
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Tabell 5.8 Uppgivna smittbegränsande åtgärder på olika arenor. Procent. 

  Sverige 

Europa 
utom 

Sverige 
Nord- 

amerika Afrika 
Övriga 
länder 

Ospeci-
ficerad 
arena Totalt 

Vård av sjuka, smittade 35 34 39 14 27 26 26 

Isolering 12 46 41 12 18 17 23 

Bistånd, hjälp 32 2 0 19 12 14 14 

Smittprev. åtgärd allmänt 12 2 5 23 6 10 13 

Reserestriktioner 4 2 7 12 15 10 8 

Vaccinering 2 7 2 5 12 24 6 

Spårning av smittbärare 0 3 5 6 3 0 4 

Annan åtgärd 4 6 2 9 6 0 6 

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100 

Antal åtgärder 120 137 132 361 33 42 825 

 

Rapporteringen från det centrala ebolautbrottet i Afrika domineras av allmänt 
smittpreventiva åtgärder, som stängningar av arbetsplatser, utegångsförbud 
och ändrade begravningsrutiner. Det är en samling av specifika åtgärder som 
ger mediekonsumenterna hundratals mil därifrån en inblick i hur ebolasmittan 
påverkar livet för den enskilde, samtidigt som de understryker situationens 
allvar. Det handlar också om åtgärder som, om de genomförs väl, kan hindra 
att smittan sprids utanför det centrala spridningsområdet, exempelvis till 
Europa eller Nordamerika, något som i högsta grad kunde intressera 
mediekonsumenterna i västvärlden. 

Ungefär en fjärdedel av åtgärderna som nämns i inslag med Afrika som 
huvudarena handlar om den sortens åtgärder. En nästan lika stor andel (19 %) 
handlar om bistånd, och först på tredje plats kommer vård av sjuka och 
smittade (14%). 

Eftersom en stor del av rapporteringen om ebolasmittan har Afrika som 
händelsearena blir dessa åtgärder stora kategorier i sammanräkningen, trots 
att några av dem sällan nämns i inslag med Europa eller Nordamerika som 
arena. I inslag med svensk arena dominerar istället vård av sjuka samt bistånd 
till de drabbade länderna. Det kan synas underligt att vård av sjuka och 
smittade utgör en så stor andel av åtgärderna med svensk arena, men det 
handlar här om ett ganska stort antal inslag om undersökning av mer eller 
mindre misstänkta fall, som samtliga snabbt kunde avskrivas.  

Inslagen med arenor i övriga Europa eller Nordamerika domineras av åtgärder 
som isolering och vård av sjuka. Skillnaden mot Sverige, det vill säga den stora 
andelen som handlar om isolering, kan återigen förklaras med de ebolafall som 
behandlades, exempelvis i Spanien och i USA, och som på ett helt annat sätt 
aktualiserade den frågan.  

Andra åtgärder som nämns, men i mindre utsträckning, är reserestriktioner, 
vaccinering och spårning av smitta och smittbärare. Det förekom alltså inslag 
om vaccinering mot ebolasmittan, trots avsaknaden av ett utprovat vaccin. 
Mest förekom ämnet redan i augusti 2014, det vill säga alldeles i början av den 
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stora internationella insatsen, då exempelvis aftonbladet.se hade ett inslag om 
att Kanada skänker ca 1 000 doser av ett oprövat ebolavaccin till WHO, och en 
kort notis om testning av ett möjligt ebolavaccin på människor.  

Enstaka inslag om vaccinering återkommer sedan flera gånger, då olika 
läkemedelsföretag inleder tester av nya vacciner, exempelvis i Ekot den 24 
oktober 2014 och dn.se den 6 januari 2015. Vissa förhoppningar om ett större 
genombrott för ebolavaccin kom i augusti 2015, efter den stora epidemins 
avklingande, då tidskriften the Lancet publicerade en studie om framgångsrik 
vaccinering av ett stort antal människor i Guinea (Henao-Restrepo et al, 2015). 

Sammantaget handlar rapporteringen om vidtagna åtgärder i hög grad om 
samhällets insatser för att försäkra att smittan inte ska nå utanför det värst 
drabbade området i Västafrika. I rapporteringen från detta område dominerar 
uppgifter om stängda arbetsplatser, inställda evenemang och andra preventiva 
åtgärder, samt om bistånd så att man har resurser att begränsa smittan. 

I de få fall då smittan ändå når utanför de tre värst drabbade länderna handlar 
rapporteringen om att misstänkt drabbade personer snabbt blir undersökta och 
att de, om de visar sig smittade, isoleras så att ebolaviruset inte kommer ut i det 
omkringliggande samhället. 

 

5.3 De som uttalar sig och blir omtalade i 
inslagen om ebola 

I de undersökta inslagen förekommer en rad aktörer som antingen själva 
uttalar sig, eller som blir omtalade i samband med ebolarapporteringen. I varje 
inslag har de tre mest framträdande aktörerna som uttalar sig noterats, liksom 
de tre mest framträdande som blir omtalade, vilket i de allra flesta fall omfattar 
samtliga i inslaget förekommande aktörer. Totalt har 2 452 aktörer noterats, 
fördelade på 1 352 som själva agerar eller uttalar sig, och 1 100 som omnämns 
(tabell 5.9).	

En stor del av aktörerna i medierapporteringen är svenskar, och det gäller 
framför allt för de aktörer som själva får komma till tals. Av dessa är nästan en 
tredjedel svenskar (31 %), medan 26 procent är representanter för någon 
internationell organisation, som WHO eller Läkare utan gränser, för att ta ett 
par vanliga exempel. Tillsammans utgör dessa två kategorier alltså mer än 
hälften (57 %) av alla som får komma till tals i de undersökta medieinslagen. 
Afrikanska och amerikanska aktörer svarar för cirka 15 procent vardera, och 
europeiska, utom svenska, för 8 procent. 
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Tabell 5.9 Aktörer i inslagen om ebola. Procent. 

 Aktör som 
kommer till tals 

Omtalad 
aktör Totalt 

Svenska aktörer 31 16 24 

Aktörer från internationell organisation 26 17 22 

Nordamerikanska aktörer 14 26 19 

Afrikanska aktörer 16 19 17 

Europeiska aktörer, utom svenska 8 15 11 

Aktörer från övriga världen 5 7 6 

Summa procent 100 100 100 

Antal aktörer 1 352 1 100 2 452 

 

Bland dem som uttalar sig finns alltså en dominans av svenskar och 
representanter för internationella organisationer (oavsett nationalitet). 
Betydligt ovanligare är representanter för dem som huvudsakligen berörs av 
ebolasmittan, det vill säga personer i de tre västafrikanska länderna Liberia, 
Guinea och Sierra Leone.  

Inte heller bland de omtalade utgör västafrikaner den största kategorin. Det är 
istället personer från Nordamerika, som utgör drygt en fjärdedel (26%) av alla 
som blir omtalade, medan en knapp femtedel (19 %) är afrikaner. Ungefär var 
sjunde omtalad aktör utgörs av någon från internationella organisationer (17 
%), Sverige (16 %) eller övriga Europa (15 %). 

Om man istället ser till vilka funktioner aktörerna har så domineras de som 
själva agerar av organisationer, myndigheter, politiker och vårdpersonal. 
Personer ur dessa fyra kategorier utgör tillsammans mer än två tredjedelar (68 
%) av alla som själva kommer till tals (tabell 5.10). 	

Tabell 5.10 Grupper av aktörer. Procent. 
 Agerande 

aktör 
Omtalad 

aktör Totalt 

Organisationer/NGO 25 17 21 

Myndigheter 18 10 14 

Politiker 14 10 12 

Namngiven smittad person 2 17 9 

(Misstänkt) insjuknade/tillfrisknade 1 17 8 

Vårdpersonal/-instans 11 6 8 

Experter 7 2 5 

Medier 5 1 3 

Allmänhet 3 2 3 

Avliden person 0 5 2 

Biståndsarbetare 2 2 2 

Anhörig till sjuk/smittad 2 1 2 

Anonym, vag person 2 1 1 

Övrig 8 11 10 

Summa procent 100 100 100 

Antal aktörer 1 352 1 100 2 452 
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De som omtalas i medierna är delvis desamma – såväl organisationer som 
myndigheter och politiker finns med i de mest förekommande kategorierna. 
Men man omtalar också i hög grad offren för smittan, både som anonyma och 
som namngivna smittade, och ibland tillfrisknade, personer.   

	

5.3.1 Aktörer som kommer till tals 

En närmare analys av vilka individer som kommer till tals i medierna visar att 
det bland de tolv som förekommer mest finns fyra politiker och åtta personer 
som kan räknas som medicinska experter. Tre av de medicinska experterna 
företräder FN-organisationen WHO, fyra är svenska forskare och läkare och en 
är chef för USA:s smittskyddsmyndighet CDC (tabell 5.11).  

Allra mest uppmärksammas den svenska statsepidemiologen Anders Tegnell, 
som förekommer i 41 inslag i det undersökta materialet. Han återkommer som 
intervjuperson under hela epidemin, där han exempelvis kommenterar WHO:s 
ebolalarm och den svenska beredskapen. Han förekommer även i chattar med 
allmänheten, där han svarar på frågor om epidemin. 

Andra svenska experter som förekommer flitigt är Hans Rosling och Johan von 
Schreeb, som båda var engagerade i den internationella ebolainsatsen i 
Västafrika, och blev flitigt intervjuade som experter insatta i förhållandena på 
plats. Den fjärde svenska experten, Åke Örtqvist, är smittskyddsläkare i 
Stockholms län, och framträder framför allt för att svara på frågor om 
hanteringen av ett par misstänkta svenska fall av ebola, som senare visar sig 
vara falsklarm. 

 

Tabell 5.11  De tio aktörer som kommer mest till tals i medierapporteringen. 
Antal inslag där personen förekommer. 

  Antal inslag 

1. Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten 41 

2. Hans Rosling, professor internationell hälsa 27 

3. Barack Obama, president i USA 24 

4. Margaret Chan, generalsekreterare WHO 19 

5. Thomas Frieden, direktör CDC 14 

6. Johan von Schreeb, svensk läkare, Läkare utan gränser 13 

7. Marie-Paule Kieny, v. generalsekreterare WHO 13 

8. Åke Örtqvist, smittskyddsläkare, Stockholms län 13 

9. Isabella Lövin, biståndsminister 12 

10. Gabriel Wikström, folkhälsominister 
Ellen Johnson Sirleaf, president Liberia 
David Nabarro, ebolaansvarig WHO 

10 
10 
10 

 

Rosling och von Schreeb har alltså här räknats som svenska experter, men 
skulle lika gärna ha kunnat räknas till de internationella experterna, som 
annars omfattar tre av de högsta tjänstemännen på WHO: generalsekreteraren 
Margaret Chan, vice generalsekreterare Marie-Paule Kieny samt David 
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Nabarro, som fick ett särskilt FN-uppdrag att arbeta med organisationens 
insatser mot ebolan.  

Politikerna som kommer till tals uttalar sig sällan om smittan som sådan, utan 
framträder som beslutsfattare. Mest citerad är USA:s president Barack Obama, 
som framträder dels i samband med att USA fattar beslut om bidrag till 
internationella ebolainsatser, dels då ebolasmittan vid ett par tillfällen 
förekommer på amerikanska sjukhus. De andra är dels två ministrar i den 
svenska regeringen – biståndsminister Isabella Lövin och folkhälsominister 
Gabriel Wikström – dels Liberias president Ellen Johnsson Sirleaf. 

De enskilda, namngivna personerna som får komma till tals mycket i de 
undersökta svenska nyhetsmedierna kommer alltså egentligen bara från två 
kategorier, nämligen politiker och experter. I samtliga fall utom ett är de från 
västvärlden. Undantaget är den liberianska presidenten Ellen Johnson Sirleaf, 
som bland annat kommer till tals då hon utlyser katastroftillstånd i sitt land. 
Men med henne som undantag är det experter och i några fall politiker från 
Västvärlden, främst Europa och USA, som beskriver smittan och på andra sätt 
uttalar sig om den. 

5.3.2 Aktörer som omtalas 

Listan över de enskilda personer som blir omtalade i inslagen, utan att 
nödvändigtvis själva komma till tals, domineras nästan helt av namngivna 
ebolasmittade personer med kopplingar till USA. Av de tio mest omtalade hör 
sex personer till den kategorin, och ytterligare två är ebolasmittade personer 
från Spanien. Det är alltså de få smittade som förekom i västvärlden som 
uppmärksammades på detta sätt (tabell 5.12). 

Allra mest omtalade är Thomas Eric Duncan, en liberian som upptäcktes vara 
ebolasmittad då han rest till USA för att hälsa på släktingar, samt Teresa 
Romero, en spansk sjuksköterska som drog på sig smittan när hon vårdade två 
patienter som kommit från Liberia till Spanien för att få vård. Romero 
överlevde sjukdomen, medan Duncan dog på ett sjukhus i Dallas, Texas.  

	

Tabell 5.12  De tio mest omtalade aktörerna i medierapporteringen. Antal 
inslag där personen förekommer. 

  Antal inslag 

1. Thomas Eric Duncan, ebolasmittad Liberia 45 

2. Teresa Romero, ebolasmittad Spanien 42 

3. Kent Brantly, ebolasmittad USA 29 

4. Nancy Writebol, ebolasmittad USA 22 

5. Nina Pham, ebolasmittad USA 20 

6. Barak Obama, president USA 14 

7. Miguel Pajares, ebolasmittad präst Spanien 13 

8. Craig Spencer, ebolasmittad läkare USA 12 

9. Amber Vinson, ebolasmittad sköterska USA 11 

10. Ellen Johnson Sirleaf, president Liberia 9 
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Läkaren Kent Brantly och sjukvårdsarbetaren Nancy Writebol blir också 
mycket omtalade i medierapporteringen. De smittades både under arbete på en 
vårdinrättning i Liberia, och flögs hem till USA för vård. Till uppmärksamheten 
bidrog att de båda behandlades med en icke färdigtestad medicin, Zmapp, och 
överlevde. Brantley omnämns också för att andra ebolapatienter i USA senare 
behandlades med blodplasma som man hämtat från honom, i förhoppningen 
att där skulle finnas antikroppar som kunde bidra till återfrisknandet. 

På listan över omtalade finns även sjuksköterskorna Nina Pham och Amber 
Vinson, som uppmärksammas för att de smittades när de behandlade den 
ebolasjuke Duncan på ett sjukhus i Dallas. Det gör också Craig Spencer, som 
fick sjukdomen vid hemkomsten efter att ha arbetat för Läkare utan gränser i 
Guinea, och uppmärksammas för att han är det första ebolafallet i New York. 
Såväl Pham som Vinson och Spencer överlevde. Det gjorde däremot inte 
Miguel Pajares, en spansk präst som fick smittan då han arbetade med 
ebolasmittade i Liberia och flögs hem till Spanien för vård.  

Två personer på listan faller utanför kategorin: de är dels USA:s president 
Barack Obama, dels den liberianska presidenten Eller Johnson Sirleaf, som 
båda även är med på listan över personer som kom till tals. Dessa två är 
betydande politiker med makt att påverka händelseutvecklingen, och vad de 
gör och inte gör uppmärksammas av andra aktörer, inklusive medierna. 

Trots att smittan nästan helt och hållet var koncentrerad till tre länder i 
Västafrika var det alltså endast två av de 20 mest förekommande personerna i 
ebolarapporteringen som kom från något av dessa länder – en president och en 
smittad som uppmärksammades när han insjuknade och dog i USA. Den 
senare hade med största säkerhet inte fått den uppmärksamheten om han, som 
tusentals andra, hade insjuknat och dött i sitt hemland Liberia. 

Detta faktum uppmärksammades också i enstaka inslag, som då aftonbladet.se 
den 18 oktober skrev om läkaren Olivet Buck från Sierra Leone som smittades 
och dog efter att ha arbetat med ebolasjuka i huvudstaden Freetown. I artikeln 
uppmärksammas att utländska läkare som insjuknat hade flugits hem till 
Europa eller USA, och i flera fall klarat sig, medan knappast någon av de 
insjuknade inhemska läkarna eller sköterskorna fått samma chans till 
förstklassig vård. I anslutning till artikeln uppmärksammas ett tiotal av de 
inhemska offren, med namn och gärning.  

Detta är dock ett undantag – listorna över aktörer, både de som kommer till 
tals och de som förekommer som omtalade, illustrerar tydligt den del i 
mediernas nyhetsvärdering som säger att personer och företeelser som ligger 
oss nära geografiskt och kulturellt är de som får mest uppmärksamhet, medan 
de som är på större avstånd uppmärksammas mindre. På samma sätt får 
elitföreteelser mer uppmärksamhet än företeelser som inte hör till det som vi 
uppfattar som tillhörande någon form av elit (Galtung & Holmboe-Ruge, 1965; 
Prakke et al, 1968). Det betyder att drabbade eller berörda i Sverige, övriga 
Europa eller USA i detta fall betraktas och behandlas som individer, medan 
motsvarande personer i Afrika behandlas i grupp, eller till och med enbart som 
statistik.  
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5.4 Rapporteringens ton och saklighet 
Ebolasmittan utgjorde en dödlig farsot som spred sig snabbt, och som 
läkarvetenskapen saknade effektiva behandlingsmetoder mot. Det vore 
underligt om inte åtminstone delar av medieinslagen om saken hade präglats 
av en viss oro. Analysen av de fyra nyhetsmediernas rapportering visar att det 
också fanns en alarmerande ton i materialet, men att det var stor skillnad i 
tonläge beroende på vilken geografisk arena som behandlades. 

Analysen bygger på att varje inslag undersökts på förekomsten av ord och 
uttryck som signalerar fara eller stark fara, eller som utgör lugnande eller klart 
lugnande besked till nyhetskonsumenterna. Det har också noterats om inslaget 
varit ensidigt alarmerande, alternativt lugnande, eller om det haft inslag av 
båda delar. I analysen ingår också vilken del av världen som faran, eller det 
lugnande budskapet, har gällt. 

Liknande analyser av annalkande epidemier har gjorts i tidigare 
undersökningar av medierapporteringen om fågelinfluensan 2004–2006 och 
om svininfluensan 2009, och jämförelser med dessa visar att rapporteringen 
om ebola innehöll ungefär samma andel alarmerande och lugnande inslag som 
den om svininfluensan, medan fågelinfluensan rapporterades i annat tonläge, 
med färre inslag av lugnande karaktär och – framför allt – färre som var 
alarmerande (Andersson Odén m.fl. 2008, Ghersetti & Odén 2010). Vid 
fågelinfluensan hade bara några få procent av inslagen alarmerande karaktär, 
medan siffran vid svininfluensan och ebolaepidemin låg strax över 40 procent 
(tabell 5.13). 

	

Tabell 5.13  Tonläge i rapporteringen om tre epidemier under 2000-talet. 
Procent. 

 Fågelinfluensan 
2004–2006 

Svininfluensan 
2009 

Ebolaepidemin 
2014–2015 

Alarmerande 3 42 41 

Både /och 6 11 12 

Lugnande 3 8 11 

Varken/eller 88 40 36 

Summa procent 100 100 100 

Antal artiklar/inslag 1 507 1 978 965 

	

Om man ser specifikt till rapporteringen om ebolaepidemin kan för det första 
konstateras att den som helhet är alarmerande i betydligt högre grad än 
lugnande. I mer än hälften (53 %) av alla inslag finns en alarmerande ton, 
antingen enbart alarmerande (41 %) eller med både alarmerande och lugnande 
delar (12 %) i samma inslag. Lugnande avsnitt finns i knappt vart fjärde inslag 
(23 %), fördelade på enbart lugnande 11 % och både lugnande och alarmerande 
12 %. Drygt vart tredje inslag (36 %) är neutrala i det avseendet och saknar 
både lugnande och alarmerande ton. 
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Ett andra tydligt resultat är att oron i hög grad är koncentrerad till att gälla 
Västra Afrika, och i mycket liten grad till Sverige. Om man ser specifikt till 
inslagen om situationen i Västafrika så har två tredjedelar av dem (64 %) en 
alarmerande ton och en ännu större andel (76 %) om man räknar med inslagen 
med både alarmerande och lugnande ton. Motsvarande siffror för inslag om 
Sverige är 4 % respektive 11 %. Intrycket att ebolan framför allt var en fara för 
Västafrika förstärks av att inslagen om ebolasituationen i Västafrika var nästan 
fyra gånger så många som de med Sverige som händelsearena (tabell 5.14). 

Oron var emellertid inte helt koncentrerad till Västafrika, utan gällde i viss mån 
även Västvärlden. Nära två ebolainslag av fem (38 %) som gäller Västvärlden 
utom Sverige har antingen enbart alarmerande ton, eller både lugnande och 
alarmerande. Siffran för resten av världen/världen allmänt är 32 %, en siffra 
som dock bygger på betydligt färre inslag än de övriga.	

	

Tabell 5.14 Andel av inslagen med alarmerande respektive lugnande ton för 
olika delar av världen. Procent. 

 

 
 

Sverige 

 
Övriga 

Västvärlden 

 
Västra 
Afrika 

Övriga 
världen, 
världen 
allmänt 

 
Totalt 

Alarmerande 4 21 64 24 41 

Både /och 7 17 12 8 12 

Lugnande 26 14 6 0 11 

Varken/eller 63 48 18 68 36 

Summa procent 100 100 100 100 100 

Antal artiklar 133 278 488 66 965 

Index +21 –7 –58 +24 –30 

Kommentar:	Indexet	har	beräknats	med	formeln	100*((b+c)-(a+c))/(a+b+c+d)),	där	a=	
alarmerande	inslag,	b=	lugnande	inslag,	c=	både/och,	och	d=	varken	eller.	Indexet	kan	variera	
mellan	värdet	+100,	vilket	indikerar	enbart	lugnande	inslag,	och	–100,	vilket	indikerar	enbart	
alarmerande	inslag,	och	där	0	indikerar	lika	många	lugnande	som	alarmerande.	
		

Både tonläget och antalet artiklar markerar alltså att ebolaepidemin utgjorde 
en allvarlig fara för regionen västra Afrika, och för människor som befann sig 
där. Men inte heller Västvärlden var säker, utan löpte viss risk att drabbas, 
möjligen med undantag för Sverige som var relativt säkert.  

5.4.1 Larmtoppar i september och december 

Det finns i rapporteringen som helhet två tillfällen – i september och december 
2014 – då den är mer alarmerande än annars. Vid båda tidpunkterna var det 
situationen i Afrika som uppmärksammades mest.  

Faran för Västvärlden framgår inte i de första veckornas medierapportering, 
men under hösten sker en tydlig förskjutning i orosbilden, från att ensidigt 
gälla Afrika till att även gälla Västvärlden. Särskilt starkt är detta i oktober, 
men i viss mån även i november 2014, varefter den återigen koncentreras till 
Afrika, innan inslagen med alarmerande ton nästan helt försvinner från 
medierapporteringen i början av 2015 (figur 5.3). 
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Figur 5.3 Inslag med alarmerande ton. Procent. 

 

Kommentar:	Diagrammet	visar	andelen	i	procent	av	alla	inslag	respektive	månad	med	
alarmerande	innehåll,	inklusive	de	inslag	som	både	innehöll	alarmerande	och	
lugnande	delar.		

 

Det som först vållade höstens oro för Västvärlden var de ebolafall som kom till 
USA och Europa med resande och med evakuerade sjukvårdsarbetare. Ett 
första sådant fall, med en man som kom till USA från Liberia, blev känt den 1 
oktober, och de närmast följande dagarna kom rapporter dels om en smittad 
norsk kvinna som flögs hem efter att ha arbetat för Läkare utan gränser i Sierra 
Leone, dels om två ebolasmittade missionärer som tagits in på sjukhus i 
Spanien. 

Särskild oro vållades av att smittan i några fall inte kunde begränsas till dem 
som själva kom från Västafrika, utan också spred sig till personer som vårdade 
dem på sjukhusen i USA och Spanien. Det första exemplet på sådan spridning 
inträffade i Spanien, och rapporterades i medierna den 8 oktober. Fyra dagar 
senare rapporterades om samma sak från Texas, USA. 

I en krönika den 14 oktober raljerar Dagens Nyheters tv-kolumnist Johan 
Croneman om hur medierna, och särskilt tv, i det läget bidrog till att skrämma 
upp sina tittare: 

”Det finns nog knappast något värre i branschen, åtminstone i min 
värld, än kollegor, journalister, som ständigt tror sig ställa tittarnas 
frågor, när det egentligen bara handlar om ett högst eget sätt att 
skruva upp nyhetsläget, öka nyhetsvärdet, stissa upp folk till 
bristningsgränsen. Man vet ju samtidigt att samma journalister, 
alltid, bara efter tre-fyra dagar är komplett ointresserade av hela 
frågan och problematiken och ”den där jäkla ebolan”. Det var väl 
ändå gårdagens nyheter?” 
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Den oroliga tonen fanns kvar i medierna ytterligare en tid, bland annat med 
rapporter om misstänkta fall på flygplan, om EU-krismöte om ebolan och om 
bristande säkerhet i USA:s ebolavård. 

Även om det fortsatte att komma enstaka larm om misstänkta ebolafall på 
flygplatser i Europa och på andra håll i världen, så avtog oron för Västvärlden 
när spridningen på sjukhusen hade stoppats, och i december var de 
alarmerande inslagen åter helt koncentrerade på Västafrika. Till detta bidrog 
också att Aftonbladet gjorde en särskild satsning på att skildra ebolaepidemin i 
december, med ett eget reportageteam på plats i Liberia och en insamling till 
arbetet där i samarbete med Rädda Barnen och SOS Barnbyar. I flera reportage 
skildrade aftonbladet.se vårdteamens arbete och situationen inne i 
ebolasjukhusen. Man beskrev också förhållandena för barn som blivit 
föräldralösa, och uppmanade sina läsare att bidra till att lindra deras svåra 
situation. 

Till den alarmerande tonen i december bidrog också inslag i flera av medierna 
om att ebolan skördade liv bland läkarna som arbetade med att vårda patienter 
i Västafrika. 

I januari blev tonfallet avsevärt mindre alarmerande, vilket framför allt 
berodde på att smittspridningen i Västafrika avtog rejält. Det kom också 
positiva prognoser, både från WHO och från den svenska professorn Hans 
Rosling, som arbetat på plats med att hejda smittspridningen. Medierna kunde 
också rapportera om framsteg för framtagandet av ebolavaccin från flera 
läkemedelsföretag. 

En viss oro uppstod emellertid i Sverige då en hjälparbetare flögs hem till 
Skåne, sedan en av hennes skyddshandskar gått sönder då hon vårdade 
ebolapatienter i Västafrika. Fallet kunde dock avskrivas snabbt, då det 
konstaterades att hon inte blivit smittad 

5.4.2 Lugnande inslag förekom 

Andelen inslag med lugnande ton är betydligt mindre, och särskilt i början av 
den undersökta perioden är entydigt lugnande inslag direkt sällsynta. I augusti 
och september finns ett fåtal klart lugnande inslag om Sverige, men inga alls 
som gäller Västafrika eller Västvärlden. De få inslag med lugnande besked som 
gäller dessa områden är inslag med både alarmerande och lugnande ton eller, i 
enstaka fall gällande Västvärlden, inslag med svagt lugnande ton (figur 5.4). 

Den lugnande tonen, i de fall den förekommer, utgör inte försök att 
bagatellisera sjukdomen eller tona ner allvaret i epidemin. Uttalandena handlar 
snarare om försök att motverka eventuell oro hos människor att sjukdomen 
skulle få någon spridning i Sverige, eller i andra delar av Västvärlden, annat än 
möjligen i form av enstaka fall hos hemvändande biståndsarbetare. 
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Figur 5.4 Inslag med lugnande ton. Procent. 

 

Kommentar:	Diagrammet	visar	andelen	i	procent	av	alla	inslag	respektive	månad	med	
lugnande	innehåll,	inklusive	de	inslag	som	både	innehöll	alarmerande	och	lugnande	
delar.		

 

Ett av de lugnande inslagen om Sverige som publiceras under sensommaren 
baseras på ett telegram från Tidningarnas Telegrambyrå, TT, som intervjuat 
statsepidemiolog Anders Tegnell om utbrottet i Västafrika. Enligt telegrammet 
bedömde Tegnell att det skulle ta några månader att få bukt med utbrottet, 
samtidigt som han avfärdade risken för spridning till EU eller Sverige, bortsett 
från att det skulle kunna komma någon enstaka smittad hit från det drabbade 
området i Afrika: 

”Att vi skulle få en spridning inom EU som vi ser i Västafrika ser jag 
som helt omöjligt. Det finns ingen expert som tror på någonting sådant, 
säger Tegnell.” 

Några veckor senare, då Karolinska sjukhuset utredde ett misstänkt ebolafall, 
gjorde Dagens Nyheters medicinreporter bedömningen att den goda svenska 
sjukvården skulle hindra spridningen, om sjukdomen skulle komma till 
Sverige. Övriga lugnande inslag om Sverige publicerades i anslutning till några 
provsvar som visade att misstänkta fall inte hade ebolasmitta.  

I oktober publiceras ganska många inslag med lugnande ton om Västvärlden. 
Merparten av dessa har både alarmerande och lugnande delar, och kommer i 
anslutning till de ebolafall som upptäcks i USA och Spanien. Ett typiskt 
exempel kan hämtas från en artikel som aftonbladet.se publicerade då det 
första fallet i USA blivit känt. I artikeln säger chefen för den amerikanska 
smittskyddsmyndigheten CDC dels att det är fullt möjligt att någon som haft 
kontakt med mannen kan komma att utveckla ebola, dels att han inte tvivlar på 
att landet ska kunna kontrollera ebolafallet så att det inte sprider sig. 
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Under november kommer en strimma av hopp i ebolaarbetet i Västafrika, vilket 
uppmärksammas i några av de undersökta nyhetsmedierna. Exempelvis 
rapporterar Ekot och aftonbladet.se i mitten av månaden att 
undantagstillståndet hävts i Liberia, och ett par dagar senare noterar medierna 
att Mali förklarats ebolafritt. Rapporteringen i december är dock åter tämligen 
nattsvart, innan det vänder på allvar i januari 2015, då aftonbladet.se citerar 
FN-sändebudet David Nabarro, som menar att ebolaepidemin i Västafrika nått 
en vändpunkt. Det som inger hopp är att siffrorna över antalet nytillkomna 
smittade är lägre än på flera månader.  

5.4.3 Spekulation 

Tidigare undersökningar av medierapportering om spridning av smittsamma 
sjukdomar, gjorda i samband med fågelinfluensan och svininfluensan, har visat 
att den inte alltid enbart baserats på fakta, utan att den också innehållit en del 
spekulationer och obekräftade uppgifter. I rapporteringen om fågelinfluensan 
innehöll 32 procent av inslagen någon form av spekulationer, och i 
rapporteringen om svininfluensan 39 procent. Huvuddelen av inslagen var 
dock baserade på fakta – de rent spekulativa inslagen utgjorde i båda fallen inte 
mer än några enstaka procent. 

Med spekulation menas här att ett inslag förutom att innehålla fakta också 
innehåller prognoser eller gissningar om händelseutvecklingen. Viktigt i 
sammanhanget är att spekulationen inte nödvändigtvis behöver vara gripen ur 
luften. Den kan så småningom visa sig vara riktig, men är då den uttalas inte 
helt baserad på fakta, utan på något slags antagande.  

Medierapporteringen om ebolaepidemin innehåller något mindre 
spekulationer än rapporteringen om de två föregående smittorna. Totalt 
förekommer spekulationer i ungefär vart fjärde inslag, och endast två procent 
av dem är huvudsakligen spekulativa (tabell 5.15). 

Spekulationer förekommer i högre grad i dagstidningarna (i båda fallen 27 %), i 
något mindre grad i Rapport (22 %), och minst i Ekots rapportering (16 % av 
inslagen). 	

Tabell 5.15 Förekomst av spekulation i inslagen om ebola. Procent. 

 Fågelinfluensa Svininfluensa Ebola 

Huvudsaklige spekulativt inslag 2 4 2 

Spekulationer förekommer 30 35 24 

Ej spekulativt/ej tillämpbart 69 61 74 

Summa procent 100 100 100 

Antal artiklar/inslag 1 507 1 978 956 

 

Mest spekulationer förekommer i början av epidemin; i augusti 2014 innehåller 
nästan var tredje inslag om ebolan någon form av spekulation. Därefter 
minskar spekulationerna successivt. En viss uppgång av andelen spekulerande 
inslag i januari 2015 förklaras mest av att det totala antalet inslag då är så litet 
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att några enstaka spekulerande inslag ser ut att vara många när de uttrycks i 
procent (figur 5.5). 

 

Figur 5.5 Förekomst av inslag med spekulationer, över tid. Procent. 

  

 

Ett exempel på spekulativt inslag är en artikel i aftonbladet.se med rubriken 
”Ebola kan bli lika stort hot mot väst som islamiska staten”, publicerad 6 
oktober 2014. I artikeln spekuleras i möjligheten att någon terrororganisation 
skulle kunna använda viruset som ett biologiskt vapen mot västvärlden. Ett 
annat exempel utgörs av en debattartikel i dn.se som spekulerar i möjligheten 
att smittan skulle kunna spridas till Europa i form av insmugglat viltkött från 
gorillor, schimpanser och antiloper. 

Det förekommer också spekulationer om smittspridning, både geografiskt – 
exempelvis att smittan skulle ha nått Kina – och gällande virusets egenskaper, 
som att smittan skulle kunna börja spridas via luften. Det förekommer också 
spekulativa inslag, så sent som i januari 2015, om antagna problem med ett 
muterat, ännu mera smittsamt ebolavirus.  

Dessa exempel är hämtade från artiklar med starka inslag av spekulation. Om 
man ser till alla inslag där någon form av spekulation förekommer så 
dominerar spekulationer om enskilda smittade och döda. Det handlar i flera 
fall om spekulationer om ifall specifika personer ifråga – exempelvis 
passagerare på flygplan – är bärare av ebolasmitta eller ej. Ofta, men inte 
riktigt alltid, har det senare visat sig vara falskt alarm. Var tredje inslag (32 %) 
som innehåller någon form av spekulation handlar om den sortens ämnen 
(tabell 5.16).  
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Tabell 5.16 Sakfrågor i inslag där spekulationer förekommer. Procent. 

  Procent 

Dödsfall, sjuka, smittade 32 

Risk för spridning 22 

Vaccin, behandling 11 

Samhälleliga konsekvenser 6 

Utbrottets längd 6 

Övriga konsekvenser 5 

Virusets ursprung 4 

Virusets egenskaper 3 

Samhällelig beredskap 2 

Övrig spekulation 9 

Summa procent 100 

Antal spekulationer 312 

 

Näst vanligast är spekulationer om spridningsrisk (22 %). Här handlar det om 
inslag med oroande rubriker som ”Sverige förbereder sig för ebola” (AB 
141002), ”Ebolafall utreds i Huddinge” (DN 140831), men också om enstaka 
lugnande inslag av typen ”Osannolikt att ebola sprids i Sverige” (DN 141007). 

Relativt vanliga (11 %) är också spekulationer om vaccin och behandling, och 
ofta handlar det då om förhoppningar om nya vaccin eller behandlingsmetoder, 
som i Ekot (140906) ”Nya medel i kampen mot ebola”.  

5.4.4 Olika spekulationer om olika delar av världen 

Även om det finns stora likheter i vilka ämnen som är föremål för spekulation i 
olika delar av världen, så finns det också en del skillnader. En påtaglig skillnad 
är att det förekommer en större andel inslag med spekulationer om dödsfall, 
sjuka och smittade i rapporteringen om Afrika än i den om Sverige och övriga 
Europa. Intressant nog är andelen ännu högre i Nordamerika, där mer än 
hälften av alla spekulationer handlade just om detta. I Sverige och övriga 
Europa är det risken för spridning som dominerar i spekulationerna (tabell 
5.17).   

Skillnaderna mellan beskrivningarna som rör Afrika och Sverige/övriga Europa 
handlar uppenbarligen om de vitt skilda verkligheter som råder i det 
eboladrabbade Afrika och det närmast ebolafria Europa. I Afrika var smittan 
spridd i de länder man rapporterade ifrån – där handlade spekulationerna om 
huruvida individer smittats eller ej. I Europa fanns ingen smitta, utom i 
isoleringsrum på ett par sjukhus, och här handlade spekulationerna i stället om 
ifall den skulle komma hit.  
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Tabell 5.17  De tre vanligaste ämnena för spekulationer i fyra geografiska 
områden. Procent. 

Sverige 
Europa, utom 

Sverige Nordamerika Afrika 

Risk för spridning  
(35 %) 

Risk för spridning  
(32 %) 

Dödsfall, sjuka, 
smittade (51 %) 

Dödsfall, sjuka, 
smittade (36 %) 

 
Dödsfall, sjuka, 
smittade (27 %) 

 
Dödsfall, sjuka, 
smittade (25 %) 

 
Risk för spridning  
(34 %) 

 
Risk för spridning  
(18 %) 

 
Samhälleliga 
konsekvenser (9 %) 

 
Vaccin, behandling 
(25 %) 

 
Vaccin, behandling 
(11 %) 

 
Samhälleliga 
konsekvenser (9 %) 

   Utbrottets längd  
(9 %) 

Kommentar: Antalet spekulationer som procenttalen är beräknade på är för Sverige 34 
stycken, för Europa utom Sverige 28, för Nordamerika 35 och för Afrika 157 stycken. 

 

Det blir lite märkligt att jämföra Nordamerika och Afrika i detta avseende. 
Medan Afrika efter några månaders med epidemin räknade de eboladöda i 
tusental så handlade det i Nordamerika om ett fåtal personer som fått med sig 
smittan från Västafrika, och därutöver om ett fåtal som smittades när de gav 
dessa patienter vård. Men när det gäller spekulationer så har de svenska 
mediernas rapportering om Nordamerika större likhet med den om Afrika än 
med rapporteringen om Europa. Majoriteten av spekulationerna handlade inte 
om risken för spridning, utan om dödsfall, sjuka och smittade, med risken för 
spridning på andra plats. Till skillnad från rapporteringen om Afrika var det 
dock inte de samhälleliga konsekvenserna som kom på tredje plats, utan den 
om vaccin och behandling. En förklaring är rimligtvis att resurstillgången på 
det området var så mycket bättre i Nordamerika än i Afrika, vilket gav mer 
underlag för spekulationer, exempelvis om testandet av nya, kostsamma 
behandlingsmetoder.  
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6. FB-nyheternas ebolabild 

De senaste decenniernas digitalisering har radikalt kastat om medieföretagens 
affärsmodeller, och i synnerhet de kommersiella nyhetsmediernas ställning på 
marknaden. Värst drabbad är dagspressen, vars annonsörer och läsare i allt 
större utsträckning söker sig till internet och de mer ekonomiska, ibland helt 
kostnadsfria, tjänster som erbjuds där (Ohlsson 2016). 

Digital teknik och digitala tjänster har skapat nya förutsättningar för såväl 
konsumtion och produktion som för distribution av nyheter. Utvecklingen av 
mobila medier har lett till en exceptionellt ökad nyhetsanvändning i smarta 
telefoner, på surfplattor (Westlund 2014) och under det senaste året även i 
digitaliserade pulsklockor (Newman 2016). Snabb, enkel och lätt teknik har 
kortat ner den redaktionella produktionsprocessen, ökat möjligheterna till 
direktrapportering och öppnat för multimodal och interaktiv rapportering. 
Webbpublicering har också eliminerat utrymmesbegränsningar och möjliggjort 
kontinuerliga uppdateringar (Örnebring 2015). På distributionssidan har på 
senare år dominerande digitala nätverksföretag öppnat för publicering av 
nyheter i sociala medier, vilka samtidigt erbjuder tjänster som underlättar 
användarnas tillgång till nyheter och dessutom personanpassar urvalet 
(Westlund 2016). Främst bland dessa är Facebook, FB, (Ju, Jeong & Chyi 
2014).  

Svenskarnas nyhetsvanor är bland de mest digitaliserade i världen; 2016 tog 89 
procent del av nyheter på internet minst någon gång per vecka, 69 procent 
genom sin smarttelefon, 64 procent genom sin dator och 56 procent genom 
sociala medier (Newman 2016). Nyhetsmedierna har, inte minst av 
ekonomiska skäl, följt efter sina konsumenter till de nya digitala plattformarna 
(Hille & Bakker 2013). Numera publiceras nyheter och opinionsmaterial i 
traditionella format som press, radio och tv, liksom på egna webbplatser, i 
appar och sociala medier. Artiklarna och inslagen är anpassade för de olika 
digitala formaten.  

Alla stora svenska nyhetsmedier har egna sidor på Facebook, och följer noga 
statistiken över antal gillanden, delningar och kommentarer kring 
nyhetsmaterialet. Förhoppningar finns på redaktionerna om att där framför 
allt kunna nå den yngre publiken, som i högre grad än andra generationer 
övergivit de traditionella medierna till fördel för de digitala (Bolin 2014). 

 

6.1 Ebolanyheter på Facebook 
Utvecklingen som skissats ovan väcker frågor om vad som kännetecknar de 
nyheter som publiceras i sociala medier, och om dessa skiljer sig från 
nyhetsinnehållet på mediernas webbplatser.  



69 

 

 

I samband med rapporteringen om ebolautbrottet publicerade Aftonbladet 30 
unika nyhetsinslag och Dagens Nyheter 17 nyhetsinslag på Facebook (FB) 
under perioden 1 augusti 2014 till 31 januari 2015 (figur 6.1). 

 

Figur 6.1 Ebolanyheter publicerade på Aftonbladets och Dagens Nyheters FB-
sidor samt ebolanyheter i webbtidningarna. Totalt antal per vecka. 

 

Kommentar: Antal ebolanyheter publicerade på FB-sidor är 47, och publicerade i 
webbtidningarna är 344. 

 

De sammanlagt 47 nyhetsinslagen fördelar sig över tidsperioden med ett 
mönster som starkt liknar det för rapporteringen på tidningarnas webbplatser. 
På båda plattformarna intensifieras publiceringen i samband med tre 
händelser: att WHO deklarerar nödläge i september 2014, att smittan sprids 
utanför Afrika i oktober och att Aftonbladet skickar ett eget team till Liberia i 
december. Det senare fallet får relativt sett betydligt mer uppmärksamhet på 
tidningens FB-sida än på dess webbplats (jfr. kapitel 5). 

Flest nyhetsinslag, åtta stycken, publiceras på Facebook i oktober 2014 då 
smittan når USA och Europa. Nästan lika många, sex inslag, publicerar 
Aftonbladet under den vecka i december då tidningen har reportrar på plats i 
Liberia, och samtidigt genomför en insamlingskampanj för pengar till de 
drabbade i landet. Att WHO i början på augusti deklarerar ebolautbrottet som 
ett internationellt nödläge får främst uppmärksamhet i Dagens Nyheter, medan 
Aftonbladet veckan därpå, vecka 33, ensam publicerar tre nyhetsinslag kring en 
smittad spansk sköterska och hennes hund, att svenska forskare arbetar med 
ebolaviruset i Solna, och om en brittisk fotograf som dokumenterar smittan i 
Liberia. 

Till skillnad från tidningarnas webbnyheter, finns dock i deras FB-
publiceringar ytterligare en liten topp i månadsskiftet oktober/november. 
Aftonbladet publicerar då ett inslag om att kolloidalt silver inte skyddar mot 
ebola, och Dagens Nyheter ett om att kritik framförts mot en sexistisk 
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eboladräkt som lanserats inför Halloweenfirandet. Efter den 18 december 2014 
publicerar Aftonbladet inga nya inslag om ebolautbrottet, och Dagens Nyheter 
inga efter den 5 januari 2015. I de traditionella medierna höll rapporteringen i 
sig ytterligare några veckor. 

6.1.1 FB-nyheternas innehåll 

Liksom i de traditionella mediernas rapportering, så är Afrika den oftast 
förekommande huvudsakliga arenan för nyhetshändelserna, det vill säga där de 
utspelar sig, och Sverige den näst vanligaste. I 18 inslag utspelar sig nyheterna 
på Facebook på den afrikanska kontinenten, med Liberia som det enskilt oftast 
förekommande landet. Sverige utgör huvudarena i tolv inslag, medan 
Nordamerika och Europa utan Sverige gör det i sju inslag vardera. Att Afrika 
får mest uppmärksamhet förefaller rimligt då smittan nästan undantagslöst 
drabbade ett fåtal länder där. Den stora uppmärksamhet som ebolafrågor med 
anknytning till Sverige får, kan däremot endast förklaras med att nyhetsvärde 
står i omvänd proportion till geografiskt och kulturellt avstånd. Ju närmare 
mediernas egna publik en händelse kommer, desto större allmänintresse 
bedöms den ha. 

Nyhetsinslagen på Facebook har, liksom mediernas vanliga redaktionella 
material, undersökts med avseende på sakfrågor, åtgärder, aktörer och tonläge. 
Vad gäller sakfrågor har upp till två olika frågor per nyhetsinslag registrerats i 
analysen. Totalt har 28 sakfrågor kodats för Dagens Nyheter och 50 för 
Aftonbladet. Då antalet kodade inslag är lågt, är det snarare tendenser i 
innehållet än exakta mått och jämförelser som är av intresse. 

 

Tabell 6.1 Sakfrågor i FB-nyheterna. Procent. 

 DN Aftonbladet Totalt 

Döda, sjuka, smittade 32 36 35 

Ebolasmittans spridning 32 14 21 

Vaccinering, vård, hantering av smittad 11 20 17 

Bistånd - 10 6 

Allmän oro för smitta 7 4 5 

Fakta om ebola 4 4 4 

Lokala sjukvårdens beredskap/kapacitet 7 - 3 

Avlivande av spansk hund - 4 3 

Samhälleliga konsekvenser 4 - 1 

Risker för vårdpersonal, biståndsarbetare - 2 1 

Skyddsåtgärder i samhället - 2 1 

Övrig sakfråga 4 4 4 

Summa procent 100 100 100 

Antal sakfrågor 28 50 78 

 

Det är samma två sakfrågor – om döda, sjuka, smittade samt om ebolasmittans 
spridning – som fått mest uppmärksamhet i nyheterna på Facebook som på 
tidningarnas webbplatser. Tillsammans utgör de gott och väl hälften av alla 
sakfrågor (56 procent) i FB-nyheterna. 17 procent av sakfrågorna handlar om 



71 

 

 

vaccinering, vård och hantering av smitta, vilket placerar sakfrågan på tredje 
plats i tidningarnas FB-nyheter. Övriga sakfrågor behandlas betydligt mera 
sällan (tabell 6.1).  

Sammantaget kännetecknas innehållet i FB-nyheterna av ett fokus på 
spektakulära händelser. Aftonbladet hade exempelvis två inslag om att en 
smittad spansk sjuksköterskas hund skulle avlivas, och de protester detta 
väckte. Bland de övriga sakfrågorna ligger en nyhet på Dagens Nyheters FB-
sida om att en sexistisk variant av skyddsdräkten för ebolasjukvårdare har 
lanserats inför Halloweenfirandet, och på Aftonbladets en nyhet om att 
kolloidalt silver inte skyddar mot ebola, eller för den delen mot cancer och hiv. 

Det finns även i övrigt en del skillnader mellan tidningarna. Medan Dagens 
Nyheter i större utsträckning publicerat nyheter om ebolans smittspridning, 
den lokala sjukvårdens beredskap och samhälleliga konsekvenser på sin FB-
sida, så har Aftonbladet hellre betonat nyheter om vaccinering, bistånd, den 
spanska hunden, risker för vårdpersonal och skyddsåtgärder i samhället. 

De åtgärder som myndigheter i olika länder vidtog har också noterats i 
analysen. Det handlar om sådant som gjordes för att hejda ebolasmittan och 
bota dem som redan insjuknat. I FB-nyheterna förekom rapporter om åtgärder 
såväl i Afrika där tiotusentals människor drabbades, som i de västerländska 
länder där endast några få personer smittades och dog. Samtliga åtgärder som 
nämnts i de analyserade inslagen har kodats. Totalt förekommer i de 47 
inslagen rapporter om 30 åtgärder. Av dessa förekommer nio åtgärder i inslag 
som har Sverige som händelsearena, sju i inslag med Afrika som händelsearena 
och åtta respektive fem med övriga Europa och USA som händelsearenor.  I ett 
fall rapporteras åtgärder när arenan är ospecificerad. 

Hälften av alla åtgärder som rapporterades i FB-nyheterna handlade om 
isolering av smittade personer. Framför allt framhålls isolering som åtgärd i 
länder utanför Afrika (11 gånger), och i Sverige (5 gånger). Allt eftersom 
smittan upplevs komma närmare tycks de två tidningarna framhäva de 
säkerhetsåtgärder som vidtas. Näst vanligast är rapportering om bistånd, men 
den åtgärden genererar bara en fjärdedel så många omnämnanden som 
åtgärder om isolering. 

Aktörerna som förekommer i de två tidningarnas FB-artiklar är i stor 
utsträckning svenska, och det gäller särskilt för de aktörer som själva får 
komma till tals. Totalt är det i FB-nyheterna 107 aktörer som kommer till tals 
och 80 som blir omnämnda. I varje nyhet har kodats upp till tre aktörer som 
uttalar sig, och tre som blir omnämnda (tabell 6.2). 

Tre aktörer av tio som förekommer i FB-nyheterna är svenska, och av dem som 
kommer till tals är de svenska mer än var tredje. Näst vanligast sammanlagt är 
aktörer från andra europeiska länder och från USA. Först på fjärde plats 
kommer afrikanska aktörer, som i betydligt större utsträckning medverkar som 
omnämnda (31 procent) än själva kommer till tals (16 procent). 
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Tabell 6.2. Aktörer som kommer till tals och som omtalas i FB-nyheterna. 
Procent. 

 

Aktörer 
till tals 

Omtalade 
aktörer Totalt 

Svenska aktörer 35 25 30 

Europeiska aktörer u. Sverige 18 15 17 

Amerikanska aktörer 17 18 17 

Afrikanska aktörer 16 31 23 

Internationella organisationer 13 10 12 

Aktörer från övriga världen 2 1 2 

Summa procent 101 100 101 

Antal aktörer 107 80 187 

 

Den största aktörsgruppen i FB-nyheterna är myndigheter, med 21 procent, 
och dessa förekommer framför allt som aktörer som kommer till tals (tabell 
6.3). Näst största gruppen är (misstänkt) insjuknade och tillfrisknade personer, 
med 18 procent. Till skillnad från myndigheterna förekommer dessa oftast som 
omnämnda.  

Organisationer av olika slag förekommer också relativt ofta, både som aktörer 
som kommer till tals och som omtalade aktörer. Även vårdpersonal 
förekommer en del, och då nästan uteslutande i en roll där de själva kommer 
till tals. Politiker förekommer däremot ganska sällan (4 procent). 

Tabell 6.3 Grupper av aktörer i de publicerade artiklarna på Facebook. 
Procent. 

 Aktör till 
tals 

Omtalad 
aktör Totalt 

Myndigheter 24 16 21 

(Misstänkt)insjuknad/tillfrisknad 5 35 18 

Organisationer/NGO 15 15 15 

Allmänhet 11 14 12 

Vårdpersonal/instans 17 1 10 

Medier 14 1 9 

Politiker 4 4 4 

Avliden 0 8 3 

Experter 4 1 3 

Företag/näringsliv 3 3 3 

Anhörig till sjuk/smittad 3 0 2 

Anonym aktör 1 0 1 

Övrig aktör 1 0 1 

Summa procent 100 100 100 

Antal aktörer 107 80 187 

 

Tonläget i FB-nyheterna om ebola avspeglade givetvis det faktum att ebola är 
en livsfarlig sjukdom med potential att spridas snabbt, och att det vid tillfället 
för utbrottet 2014 saknades ett godkänt vaccin. Situationen spred oro, inte bara 
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i de länder som drabbades, utan i dagens mobila samhälle också i övriga delar 
av världen. I analysen har förhållandet mellan lugnande och alarmerande 
inslag i rapporteringen räknats fram i ett index som kan gå mellan +100 där 
alla nyheter är lugnande, till –100 där alla är alarmerande, och 0 indikerar lika 
många av varje (tabell 6.4). 

Tabell 6.4 Tonläge i FB-nyheterna. Antal inslag. 

 DN Aftonbladet Total 

Alarmerande inslag förekommer 9 22 31 

Lugnande inslag förekommer 2 3 5 

Både och förekommer 4 1 5 

Varken det ena eller andra förekommer 2 4 6 

Summa inslag 17 30 47 

INDEX –44 –63 –55 

Kommentar: Indexet har beräknats med formeln 100*((b+c)-(a+c))/(a+b+c+d)), där a= 
alarmerande inslag, b=lugnande inslag, c=både/och, och d= varken eller. Indexet kan 
variera mellan värdet +100, vilket indikerar enbart lugnande inslag, och –100, vilket 
indikerar enbart alarmerande inslag, och där 0 indikerar lika många lugnande som 
alarmerande. 

Av tabellen framgår att båda tidningarnas FB-nyheter är övervägande 
alarmerande, i synnerhet i Aftonbladet med ett indexvärde på –63 jämfört med 
–44 i Dagens Nyheter.  

FB-nyheterna är också olika alarmistiska beroende på händelsearena. Medan 
indexvärdet är övervägande lugnande för Sverige (I= +17), är det klar 
alarmerande för övriga Västvärlden (I= –79) och särskilt för Västafrika (I=  
–85).  

Tendenserna för tonläget i FB-nyheterna liknar de som tidigare noterats för 
inslagen på tidningarnas webbplatser, med den skillnaden att indexvärdena där 
är märkbart mindre negativa: -32 för dn.se respektive -31 för aftonbladet.se 
(jfr. kapitel 5). Man kan alltså konstatera att den som endast tar del av 
nyheterna som lagts ut på Facebook får en mer alarmerande bild av 
ebolaepidemin än den som tar del av utbudet i mediernas webbnyheter. 
Materialet skiljer sig åt även på andra sätt. När det gäller sakfrågor är det 
samma ämnen – döda, sjuka, smittade och smittans spridning – som toppar, 
men i webbnyheterna förekommer betydligt fler andra ämnen medan dessa två 
sakfrågor dominerar utbudet i FB-nyheterna, där de tillsammans utgör  
56 procent mot 38 procent i webbnyheterna. 

Även när det gäller aktörer är spridningen mindre än i webbnyheterna, vilket 
exempelvis tar sig uttryck i att andelen svenska aktörer är högre i FB-nyheterna 
än i webbnyheterna. En annan skillnad är att politiker och aktörer från 
internationella organisationer har en mindre framträdande plats i FB-
nyheterna än i webbnyheterna, medan ”vanliga människor” förekommer mer i 
nyheterna på Facebook, där (misstänkt) insjuknade/tillfrisknade, avlidna, 
anhörig till sjuk/smittad och allmänhet tillsammans utgör 35 procent av alla 
aktörer, mot 24 procent i webbnyheterna.  
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7. Ebolabilden i allmänhetens 
kommentarer 

Sociala medier och nätverksplattformer kännetecknas av en ständigt växande 
flora av användargenererat material. Det allt mer varierande innehållet och, 
framför allt, mängden meddelanden som dagligen publiceras markerar tydligt 
att användarna som tidigare både betraktades och behandlades som ”publik” 
(Rosen, 2006) numera övergått till att bli medproducenter, eller så kallade 
”prod-users” (Bruns, 2008, 2010), och aktivt deltar i produktionen av innehåll 
på internet.  

Företeelsen är inte helt ny, det har också tidigare funnits möjligheter för 
publiken att interagera med nyhetsmedierna, genom att till exempel skicka 
insändare till tidningsredaktörer (Nord 2001; Landert & Jucker 2011), ringa in 
till radioprogram (Loviglio 2002) och genom att delta i talkshows på tv och i 
vox pop-intervjuer (Livingstone & Lunt 2002; Lewis, Inthorn & Wahl-
Jorgensen 2005). Men i samtliga fall har det då handlat om att allt material 
passerat och modererats av en redaktör innan det publicerats. Mycket inskickat 
material har därför aldrig lämnat redaktionen, och heller inte nått allmänheten. 
Tidigare forskning uppskattar exempelvis att endast fem till tio procent av alla 
insändare till ledande amerikanska nationella nyhetstidningar faktiskt 
publicerades (Wahl-Jorgensen 2002). Sådana uppskattningar måste visserligen 
bedömas utifrån land och medietyp, men de ger ändå en fingervisning om 
vilken liten andel som generellt publiceras.  

De traditionella nyhetsmediernas digitalisering på 1990 och 2000-talen 
medförde en rad nya kommunikationsytor och tjänster. En av dessa var 
kommentarsfält till tidningarnas webbartiklar där användare kunde lämna 
synpunkter, ställa frågor, kommunicera med reportern och med varandra. På 
så sätt kom kommentarsfälten att utgöra ett forum där alla inlägg, till skillnad 
från tidigare insändare, blev offentliga.  Ansvarig utgivare var dock fortfarande 
ansvarig för innehållet då kommentarsfälten låg på tidningarnas nätsajter.  

Avsaknaden av rutiner och kapacitet för moderering i kombination med oklar 
lagstiftning öppnade från första början internet även för olika typer av näthat 
och kränkande innehåll. I kommentarsfälten publicerades även åsiktsutbyten 
som passerade vad man normalt kallar anständighetens gräns. Hat, 
personangrepp, mobbning och olika typer av anstötligt innehåll publicerades 
parallellt med sakliga och seriösa diskussioner. Moderering av innehållet i 
kommentarsfälten, ansågs därför nödvändigt, något medierna antingen skötte 
själva eller köpte från fristående företag. Detta föranledde efterhand en 
diskussion om gränsdragning mellan textmoderation, censur och yttrandefrihet 
som engagerade såväl medborgare, politiker och forskare som Sveriges Högsta 
domstol (HD 2014).  



75 

 

 

Möjligheterna att lämna läsarkommentarer på svenska tidningars webbplatser 
blev i början på 2010-talet också alltmer begränsade.  Till att börja med 
infördes krav på någon typ av avsändaridentitet, oftast en inloggning i form av 
e-postadress eller öppet ID, eller att läsaren gjorde kommentarerna genom sitt 
Twitter- eller FB-konto.  Efter det att Facebook ändrade förutsättningarna för 
användning av vissa verktyg blev emellertid mediernas moderering av 
användarkommentarer allt mer problematisk, vilket fick Aftonbladet att 2014 
helt släcka sina kommentarsfält som en av de första tidningarna i Sverige. 
Andra nyhetsmedier tog efter och idag erbjuder inga längre denna tjänst. 
Istället har den kraftiga expansionen av sociala medier skapat nya 
kommunikationsytor liksom nya möjligheter för användare att interagera med 
nyhetsmediernas innehåll. 

De nya kommunikationsplattformerna erbjuder olika grader av öppenhet. På 
Facebook finns till exempel både offentliga och vad som kan kallas för 
semioffentliga arenor. På de förra förs diskussioner som är öppna och 
tillgängliga för alla FB-användare att delta i, exempelvis i kommentarstrådar på 
myndigheters, mediers och företags FB-sidor. På de andra är diskussionerna 
istället endast åtkomliga för ett begränsat antal användare, nämligen de som är 
medlemmar eller ”vänner” i de grupper där kommentarsfälten finns. De båda 
typerna av arenor samexisterar på sociala medier och i båda fallen går det att ta 
fram uppgifter om hur många kommentarer som gjorts kring ett visst ämne. 
Men till skillnad från innehållet på de öppna sidorna, så är inte innehållet i de 
semiöppna gruppernas kommentarsfält offentligt och möjligt att som 
utomstående analysera. Den följande redovisningen bygger därför endast på 
kommentarer från nyhetsmediernas öppna sidor på Facebook. 

 

7.1 FB-kommentarer om ebola 
Med hjälp av en särskild mjukvara3 har alla kommentarer som gjorts om 
ebolautbrottet på Facebook under den för projektet aktuella perioden, 1 augusti 
2014 till 31 januari 2015, identifierats och laddats ner, inklusive kommentarer i 
stängda FB-grupper. Uppgifter om hur många dessa var och när de 
publicerades var åtkomliga, men inte innehållet i dem. Sammanlagt 
publicerades 29 300 kommentarer, varav 2 272 (8 %) på Aftonbladets och 
Dagens Nyheters FB-sidor där de var tillgängliga för alla användare. Det är 
dessa kommentarer som analyserats här, och merparten av dem, 91 procent, 
kommer från Aftonbladets FB-sida och 9 procent från Dagens Nyheters. 

Kommentarerna som gjordes på de båda mediernas FB-sidor fördelar sig över 
den analyserade tidsperioden i huvudsak enligt samma mönster som 
                                                        

3 Programmet ”News Money”, som framtagits av Peter M Dahlgren vid Institutionen för 
journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet, är en RSS-klient som först 
laddar ned nyhetsartiklar från i förväg valda nyhetswebbsidor, och sedan hämtar de gillar-
klick, delningar och kommentarer som gjorts till de nedladdade artiklarna (jfr. 
https://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND1004/001/1.0).  
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kommentarerna i de semioffentliga FB-grupperna/konton. Mönstret har också 
stora likheter med det för de analyserade nyhetsmediernas publiceringar på 
Facebook (figur 7.1). 

 

Figur 7.1 Kommentarer om ebola på FB-sidor, samt ebolarelaterade inslag i de 
två analyserade nyhetsmediernas FB-publiceringar. Antal per vecka. 

 

 

En viss skillnad finns dock mellan kurvorna i diagrammet, framför allt i början 
och slutet av den analyserade perioden. Som redan beskrivits i kapitel 5, 
utlöstes nyhetsrapporteringen i augusti 2014 både i webbtidningarna och på 
FB-sidorna av att WHO klassade ebolautbrottet i Västafrika som en 
internationell nödsituation, och av att några misstänkt smittade fall spreds till 
länder utanför den afrikanska kontinenten. Trots det, var antalet FB-
kommentarer relativt få under hela augusti månad.  

Den första toppen i kommentarsflödet på Facebook inträffade vid 
månadsskiftet augusti/september parallellt med en topp i publicerade FB-
artiklar. Den huvudsakliga orsaken var det första misstänkta fallet av ebola i 
Sverige. En ung man hade besökt Västafrika och insjuknat i feber och vårdades 
nu på Karolinska sjukhuset. Trots lugnande uttalanden från Folkhälsoinstitutet 
om att risken för ebolasmitta i Sverige var mycket liten, utlöste nyheten livliga 
och intensiva diskussioner på FB-sidorna. Många av dem gav uttryck för stark 
oro. Argument om att det bara var en tidsfråga innan epidemin skulle nå 
Sverige var inte sällsynta, även om det misstänkta fallet visade sig vara 
negativt. Somliga kommentarer gav uttryck för stark och närmast ödesmättad 
oro: 

”Läkarna och myndigheterna är helt handfallna och kan ingenting göra inför dessa 
dödliga hoten, så lugnande besked är det enda de kan erbjuda allmänheten.” 
(kommentar till artikel från Aftonbladet, 1 september 2014) 

Andra kommentarer efterfrågade en mer sansad bedömning av situationen, och 
lade skulden på medierna för att piska upp en överdrivet dramatisk stämning: 
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”Ja, nu kommer vi alla att dö … masshysteri skapad av massmedia på ingång. 
Precis som vid fågelinfluensan. Lär er tänka själva istället.” (kommentar till artikel från 

Aftonbladet, 21 augusti 2014) 

Känslorna av hot och annalkande fara verkade förstärkas av den pågående och 
växande europeiska krisen kring flyktingströmmarna från Syrien, Afghanistan 
och Nordafrika. Tiotusentals flyktingar sökte sig till Europa och sökte 
uppehållstillstånd i olika länder. Sverige var ett av de länder som tog emot 
störst andel, och de påfrestningar som migrationen under hösten 2014 utgjorde 
på berörda myndigheter och frivilligorganisationer fick mycket stor 
uppmärksamhet i nyheterna. I de analyserade FB-kommentarerna kopplades 
ebolaepidemin i många fall samman med flyktingströmmarna. Det 
argumenterades för en stängning av gränserna som skulle skydda Sverige från 
ebolaviruset: 

”Stäng gränserna, om man väljer att åka till ebolasmittat land kan man ju stanna 
där sen :((4”. (kommentar till artikel från Aftonbladet, 31 augusti 2014). 

De två sista veckorna i september minskar mediernas publiceringar på 
Facebook, liksom kommentarerna.  

Den andra och tredje toppen i kommentarsflödet kring epidemin inträffade 
under oktober månad. Mellan vecka 41 och 44 publicerades majoriteten av alla 
de läsarinlägg som gjordes på de analyserade nyhetsmediernas FB-sidor kring 
ebolautbrottet. Under denna period smittades ett flertal utländska 
hjälparbetare, vilka skickades till sina hemländer för medicinsk vård. Särskilt 
två fall genererade flitig aktivitet i kommentarsfälten under vecka 41, i början 
på oktober. I det ena rörde det sig om en norsk sköterska som flögs till Oslo för 
behandling. Den geografiska närheten till Sverige utlöste oro för smittspridning 
bland FB-användare som förde intensiva diskussioner om de möjliga 
konsekvenserna av att transportera en ebolasmittad person till Norge, och 
samtidigt ifrågasatte om det var rimligt att på detta vis: 

” … sätta EN person före ett helt land ”. (kommentar till artikel från Aftonbladet, 6 

oktober 2014) 

Andra lovordade alla hjälparbetare som åkt till Afrika, deras heroiska insatser, 
och argumenterade för västvärldens moraliska skyldighet att stödja dem och 
tillhandahålla så mycket medicinsk hjälp som möjligt när de blivit smittade: 

 ”Klart dom ska få vård i sitt hemland. Det är ett krav om dessa frivilliga läkare och 
vårdpersonal ska hjälpa till. Att dom vill göra detta, ska vi vara tacksamma över. 
Annars skulle denna fruktade sjukdomen gå bananas och ännu fortare komma 
hit.” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 6 oktober 2014) 

Det andra fallet som fick mycket uppmärksamhet under vecka 41 rörde sig om 
den mest kommenterade nyheten på FB-sidorna under hela den analyserade 

                                                        
4 :(( betyder ”ledsen” på internetslang. 
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perioden. Två artiklar om en möjligtvis ebolasmittad hund, ägd av en smittad 
spansk sköterska, genererade över 400 kommentarer.  

Den tredje toppen i kommentarsflödet byggdes upp kring ett ebolalarm på 
Arlanda flygplats. Vecka 43 anlände en misstänkt smittad man till Sverige. 
Denna händelse fick relativt sett betydligt större uppmärksamhet i 
användarnas kommentarer än i nyhetsartiklarna som de två tidningarna 
publicerade på Facebook. Återigen blandades alarmerande kommentarer med 
lugnande. Somliga efterfrågade omedelbara reserestriktioner och stängning av 
gränserna, och varnade för att inte vidta tillräckliga åtgärder: 

”Tro inte att Sverige är save. Ebola liksom hiv kommer att sprida sig världen runt! 
Det är bara en tidsfråga.” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 19 oktober 2014) 

Andra uppmanade till mer försiktiga och genomtänkta reaktioner: 

Risken är ju liten, såfort någon får feber på ett flygplan så klassas läget som 
ebolalarm.” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 19 oktober 2014) 

Åter andra pekade på den överdrivna dramatiken i argumentationen och att 
sannolikheten för att det misstänkt smittade fallet skulle visa sig vara positivt 
var låg: 

  ”Har varit i Afrika i 10 dagar, är just nu på Amsterdams flygplats o ska med nästa 
flyg till Sverige, det är mer hysterisk om ebola i Sverige än i själva Afrika, och 
världens största flygplats...” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 19 oktober 2014) 

I några fall riktades ilska mot medierna som anklagades för att spä på 
dramatiken, vara dåligt pålästa och hänsynslöst kommersiella: 

”Allt för att sälja lösnummer! Shame on you Aftonbladet att gå ut med detta innan 
det är bekräftat samt känns som Aftonbladet fan inte ens har varken koll på hur 
det smittar o vart han flög ifrån, patetiskt!” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 19 

oktober 2014) 

I november kom ebolasmittan under kontroll, men trots att de traditionella 
nyhetsmedierna fortsatte att rapportera var publicerades inga nya artiklar på 
FB och kommentarsfälten var nästan tomma under resten av den analyserade 
perioden, fram till slutet av januari 2015.  

 

7.2 FB-kommentarernas innehåll 
Kommentarerna på Facebook var mycket olika, både till längd, innehåll och 
tonläge. I vissa fall handlade det om inlägg kring en distinkt sakfråga, i andra 
om känslomässiga reaktioner – ibland endast uttryckta genom så kallade 
emojier och andra grafiska tecken – och i åter andra om personliga taggar5 och 
länkar till andra källor.  Innehållet i kommentarerna har kodats utifrån samma 
lista över ämnen och sakfrågor som i analysen av nyhetsmediernas 

                                                        

5 En användare skriver någon annan användares namn för att fånga hennes/hans intresse. 
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rapportering, kompletterad med nya ämnen som kommit upp i FB-
kommentarerna. I analysen har det huvudsakliga innehållet i varje kommentar 
kodats. 

Totalt 63 procent av alla kommentarer rör sakfrågor med anknytning till 
ebolautbrottet. Återstående 37 procent innehåller känslomässiga eller 
svårtydda reaktioner (sammanlagt 17 procent), personliga taggar (10 procent), 
eller annan typ av ostrukturerat innehåll (10 procent) som exempelvis ”Ja!” 
eller bara ”!!!”. 

Tabell 7.1 Sakfrågor i FB-kommentarerna. Procent. 

 Procent 

Avlivande av spansk hund 15 

Varningar mot ebola 11 

Åtgärder mot spridning (inklusive vaccinering) 11 

Läkemedel/alternativ medicin 9 

Lugnande röster 4 

Fakta om ebola och dess spridning 3 

Mediernas bevakning av ebola 3 

SD/invandringspolitik (u. direkt koppling till ebola) 2 

Halloweendräkt med ebolaanknytning 1 

Konspirationsteorier/förklaringar 1 

Misstro/kritik mot läkemedelsföretag 1 

Misstro/kritik mot myndigheter 1 

Länkar till andra källor 1 

Andra kommentarer/reaktioner  

Känslomässiga reaktioner 11 

Personliga taggar 10 

Osammanhängande kommentarer 6 

Övrigt innehåll 10 

Summa procent 100 

Antal kommentarer 2 272 

Även på andra sätt skiljer sig FB-kommentarerna från de webbnyheter som 
publicerades och från de artiklar som lades ut på mediernas FB-sidor. Dels är 
spridningen i frågorna betydligt större i kommentarerna än i nyheterna. Endast 
tre sakfrågor utgör mer än tio procent av kommentarerna, och de allra flesta 
utgör endast några få procent, eller ännu mindre, av det totala antalet 
kommentarer. Dels har de frågor som fått uppmärksamhet i FB-
kommentarerna en delvis annan karaktär än webbmediernas nyhetsinslag. 
Ibland handlar de om helt andra frågor, som exempelvis konspirationsteorier 
om ebolavirusets upphov och spridning.  

Det är också en påtaglig skillnad i storleken på den uppmärksamhet som olika 
ämne fått i kommentarerna och i nyheterna. Till exempel var den enskilda 
sakfråga som fick mest utrymme i FB-kommentarerna avlivandet av en spansk 
hund (15 procent), medan denna nyhet knappt fick någon uppmärksamhet alls 
i webbnyheterna och endast begränsad uppmärksamhet i nyheterna på 
Facebook.  
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Kommentarerna innehåller också mycket annat än faktauppgifter och sakliga 
inlägg. I många fall är de snarast uttryck för spontant tyckande och 
känslomässiga reaktioner än för rationell argumentation. I tillägg är de 
naturligtvis avsevärt kortare än de journalistiska texterna, och mestadels 
skrivna på ett oredigerat språk.  

Nedan ges en närmare redovisning av innehållet i de vanligaste typerna av 
kommentarer. 

 

7.2.1 ”R.I.P. lilla vovven” 

Det mest uppmärksammade ämnet i FB-kommentarerna rör en hund, tillhörig 
den spanska sköterskan Teresa Romero som smittades med ebola då hon kom i 
kontakt med de spanska missionärer som insjuknat i Västafrika och förts till 
Spanien för vård. Teresa Romero insjuknade i feber och stannade hemma i sin 
lägenhet i ungefär en vecka. Där bodde också hennes man och hennes hund, 
Excalibur. Efter att hon testat positivt för ebolasmitta placerades hennes man, 
som inte var smittad, av säkerhetsskäl i isolering. Nästa dag meddelande 
Madrids hälso- och smittskyddsmyndigheter att isolering inte var aktuellt för 
parets hund, utan att den skulle avlivas. Excaliburs öde rapporterades av 
nyhetsmedierna – två artiklar publicerades på Aftonbladets FB-sida den 7 och 
8 oktober 2014 – och fick omedelbart viral spridning i de sociala medierna. 

Bild 7.1 Artikel publicerad på Aftonbladets FB-sida (skärmdump). 

 

Frågan genererade en storm av kommentarer. En av de starkaste rösterna kom 
från djurrättsaktivister som argumenterade mot att avliva hunden, vilken inte 
ens hade testats för ebolasmittta. De ansåg beslutet vara både förhastat och 
grundlöst: 
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”Djurens hälsa och välbefinnande ska komma först, djuren är mer värda än 
människan att leva på jorden, djuren lever med naturen, människan förstör den.” 
(kommentar till artikel från Aftonbladet, 8 oktober 2014)  

Andra tog mer fasta vid sköterskans och hennes familjs förlust: 

”Blir upprörd av detta. För er är det bara en hund för henne är det en 
familjemedlem. Man kan väl inte DÖDA djur bara för att man TROR att de är 
smiytade. Ta reda på fakta pm hundens tillstånd innan något beslutas.” (kommentar 

till artikel från Aftonbladet, 8 oktober 2014)  

Djurrättsaktivisternas argument bemöttes av andra som försvarade de spanska 
myndigheternas beslut och menade att omtanke om människor går före 
omtanke om djur:  

”Bra val. Människors hälsa ska alltid gå före husdjurs. Ett husdjur är trots allt ett 
djur.” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 8 oktober 2014) 

Några kommentarer gick så långt som att antyda att extremt djurfientliga 
attityder skulle kunna slå tillbaka mot Sverige: 

”Det sägs nu att Isis vill använda sig utav ebola som Biologiska krigföring, det blir 
nog många svenskar som kommer att behålla sina smittade hundar (y)6.” 
(kommentar till artikel från Aftonbladet, 8 oktober 2014) 

I andra fall var kommentarerna mer kluvna: 

”Alla individer både djur och människor ska man ha respekt för … Men när 
människor börjar ropa rädda rädda till vilket pris som helst .. Då är man inte 
längre realist utan fruktansvärt obalanserad och oförnuftig!” (kommentar till artikel 

från Aftonbladet, 8 oktober 2014) 

Trots dess till synes triviala karaktär innehöll nyheten om Excalibur en i 
grunden mycket omstridd fråga. Polariserade diskussioner om djurrätt har 
under en längre tid involverat många och tagit stort utrymme i sociala medier. 
Excalibur är ett tydligt exempel på att kontroverser och motstridigheter tilldrar 
sig publikens intresse och engagemang, vilket även visats i tidigare forskning 
(Wadbring & Ödmark 2014; Harcup & O’Neill 2016). Meningsutbytet växte 
efterhand till en diskussionstråd där kommentarer till kommentarer gjordes, 
och där det gradvis antog karaktären av en metadebatt. En användare gjorde 
följande observation: 

”Helt otroligt, små barn blir bort gifta, folk flyr av rädsla för sina liv ifrån ISIS, 
tusentals flyktingar dör under flykten, ebolan skördar massa människors liv, barn 
och för den delen vuxna också utnyttjas och säljs som sexslavar, Ja listan kan göras 
hur lång som helst. ..Och den längsta tråden som iaf jag sett på fb handlar om rätt 
eller fel att avliva en hund som kunde vara smittad av ebola och därför föra vidare 
smitta ……….” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 9 oktober 2014) 

                                                        

6 (y) betyder ”tummen upp” på internetslang. 
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7.2.2 Konspirationer och halloweenutstyrsel 

Berättelsen om Excalibur var inte den enda som rörde upp känslorna och 
framkallade häftiga diskussioner. Ytterligare två andra triviala nyheter följde 
samma mönster, men med betydligt färre kommentarer. Den ena anknöt till 
sakfrågan om läkemedel och alternativ medicin (9 procent), och Aftonbladets 
publicering om kolloidalt silver som säljs som mirakelmedicin mot bland annat 
cancer, hiv och ebola. Den andra handlade om en haloweenutstyrsel. 

 

 

Bild 7.2 Artikel publicerad på Aftonbladets FB-sida (skärmdump). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionerna om användningen av kolloidalt silver handlade bland annat om 
bristen på vetenskapliga bevis: 

”Vem säger egentligen att det är en mirakelmedicin mot cancer, hiv och 
ebola....? Att visa säger att det skulle kunna hjälpa mot det är väl ändå inte 
samma sak som att det säljs som detta...” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 

29 oktober 2014) 

Men det fanns också de som inte gav mycket för vetenskaplig evidens, utan lät 
personliga beprövade erfarenheter avgöra:  

”Jag skiter fullständigt i vad alla andra tror.. Ks [kolloidalt silver] fungerar på 
mig och jag kommer aldrig sluta använda de.. Låt oss använda de om vi vill 
och dom som inte vill kan låta bli!” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 28 

oktober 2014) 

Den andra nyheten som väckte mycket uppmärksamhet i Facebooks 
kommentarsfält publicerades av Dagens Nyheter och handlade om en 
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halloweendräkt som skulle likna skyddsutrustningen mot ebola. Dräkten fanns 
att köpa genom en amerikansk maskeradsajt på internet, och damvarianten 
marknadsfördes som ”sexy ebola containment suit”. Somliga inlägg var mycket 
kritiska till vad de uppfattade som osmakligt utnyttjande av djupt tragiska 
förhållanden: 

Bild 7.3 Artikel publicerad på Dagens Nyheters FB-sida (skärmdump). 

 

 

”Problemet ligger väl inte främst i att det är en "sexig" kostym, utan det faktum 
att det är fruktansvärt osmakligt att göra en gimmicky dräkt i samband med en 
sjukdom som dödar tiotusentals människor.” (kommentar till artikel från Dagens 

Nyheter, 28 oktober 2014) 

Andra såg mindre allvarligt på saken: 

”Det är ok att skämta om allt. Precis allt. Att man blir förolämpad av det och 
tycker det är osmakligt har ingenting med saken att göra.” (kommentar till artikel från 

Dagens Nyheter, 28 oktober 2014) 

Och åter andra tyckte till och med att dräkten var underhållande: 

”Den är fantastiskt rolig.” (kommentar till artikel från Dagens Nyheter, 28 oktober 2014) 

 

7.2.3 ”Stäng gränserna nu” 

I Dagens Nyheters artiklar på Facebook var frågan om smittspridning, 
tillsammans med frågor om döda, sjuka och smittade, den vanligaste 
sakfrågan; i Aftonbladet var det den tredje vanligaste. Också en relativt stor 
andel av FB-kommentarerna kretsade kring frågor som rörde åtgärder mot 
spridning (11 procent) och varningar mot smittan (11 procent). Bland de 
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vanligaste åtgärderna som nämndes var vaccination, att införa reseförbud till 
Afrika och stänga av flygtrafik till de drabbade länderna, samt att stänga den 
svenska gränsen.  

Som redan nämnts, vävdes inte sällan frågor om flyktingströmmar och 
Islamiska Staten in i kommentarerna kring ebolautbrottet. Flera uttryckte 
starka önskemål om omedelbara reserestriktioner och stängning av gränserna, 
och argumenterade för behovet av strikt kontroll över alla resenärer som kom 
till Sverige, inklusive flyktingar. Ett talande exempel är: 

”Stäng gränsen nu! Inte rasistiskt utan nödvändigt för att hindra Ebola att komma 
in i landet. Öppna gränsen igen när hotet försvunnit.” (kommentar till artikel från 

Dagens Nyheter, 9 oktober 2014) 

I två procent av de analyserade kommentarerna utvecklades svensk 
migrationspolitisk, invandring och Sverigedemokraterna till ett eget 
diskussionsämne. Här användes ebola endast som utgångspunkt för en 
argumentation som lika gärna hade kunnat publiceras i kommentarstrådar om 
andra ämnen. Ett sådant exempel är: 

”Så öppen invandring med båtar till Italien och andra länder kan inte fixa Ebola i 
hela EU. Nyhetsfolket behövs. Och sedan är det negrerna som är invandrade 
flyktingar som pendlar hem. Från de länder de flytt från bara derbyt konstig 
invandring. Och har inte bara Ebola. På meny. Dom för med sig en massa ohyra 
som de har medxsigvi mat och kläder. Kolla hyreshusen i Malmö. Som inte går att 
sanera rent från ohyran. Och det bor bara negrer i dom. Öppna landskap är fint. 
Öppen invandring en galenskap som hela EU får betala för. Det var bättre för.” 
(kommentar till artikel från Aftonbladet, 13 oktober 2014) 

En särskild analys av argument för och emot invandrare visar att tre procent av 
alla kommentarer uttryckte öppen främlingsfientlighet och en procent ett 
uttalat stöd för flyktingarna, som i dessa två kommentarer: 

Var stark bror, tyvärr växer redneck svensken i oss alla i sådant här skede, och för 
det ber jag om ursäkt för. (kommentar till artikel från Aftonbladet, 1 augusti 2014) 

Och: 

Vissa här tror att bara invandrare "tar" hit sjukdomar när dom rest utomlands. Jag 
vet inte om jag ska skratta eller gråta! (kommentar till artikel från Aftonbladet, 1 

september 2014) 

De främlingsfientliga kommentarerna var vanligast i början av september, då 
bland annat ett misstänkt ebolafall upptäcktes i Solna, och i slutet på oktober i 
samband med ett ebolalarm på Arlanda flygplats, och då flyktingströmmen till 
Sverige under flera månader hade ökat och sammanlagt nästan 70 000 
personer hade ansökt om asyl (www.migrationsverket.se, nedladdat 170201). 

7.2.4 ”Skrämselpropaganda”  

I tre procent av kommentarerna handlade diskussionen om det sätt som 
nyhetsmedierna rapporterat om ebola, och i vissa fall riktades skarp kritik mot 
vad som uppfattades vara hårdvinklad, spekulativ och sensationsinriktad 
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journalistik. Det var i första hand Aftonbladets rapportering som väckte FB-
användarnas missnöje. 

 

 

Bild 7.4 Artikel publicerad på Aftonbladets webb-sida (skärmdump). 

 

En tydlig misstro mot sakligheten i medierapporteringen kom till uttryck i 
kommentarerna. Paralleller drogs till tidigare ökända dödliga epidemier, 
exempelvis undrade några FB-användare om ebola var den ”nya digerdöden” 
(13 september 2014) och ”den moderna tidens pest” (4 december 2014). 

Sarkasmen i vissa kommentarer gick inte att ta miste på: 

”Oohh äntligen har svensk media hittat något nytt att skrämmas med…klart vi inte 
har ebola här.” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 1 september 2014) 

I flera kommentarer gjordes kopplingar till tidigare fall av nyhetsrapportering 
kring epidemier som i efterhand uppfattats som överdrivna och dramatiserade, 
som exempelvis fågelinfluensan och svininfluensan: 

”Ja nu kommer vi alla att dö… masshysteri skapad av massmedia på ingång. Precis 
som vid fågelinfluensan. Lär er tänka själva istället.” (kommentar till artikel från 

Aftonbladet, 31 augusti 2014) 

Ebolaepidemin diskuterades också i relation till frågan om möjliga 
biverkningar av vaccinering, något som var högst aktuellt efter den massiva 
vaccinationskampanj som svenska myndigheter drog igång i samband med 
svininfluensan 2009: 

”Fågel influensa svin influensa och nu Ebola ja sprid panik bara och vaccinet va ju 
skit bra mot fågel influensa med tanke på alla som fick narkolepsi!!!” (kommentar till 

artikel från Aftonbladet, 15 augusti 2014) 
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7.2.5 Misstro och kritik mot myndigheter 

Men det var inte bara medierna som misstroddes i kommentarerna, några 
sarkastiska slängar riktades också underförstått mot myndigheterna: 

”Ännu ett vaccin som kommer att sälja som mjukglass en sommardag! Well 
played, well played!.” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 29 augusti 2014) 

Denna typ av kommentarer var dock inte särskilt vanliga, de utgjorde en 
procent av alla kommentarer, och lika stor andel utryckte misstro mot 
läkemedelsföretagen. När dessa förekom var det i första hand myndigheternas 
och sjukvårdens lugnande besked som ifrågasattes: 

”Läkarna och myndigheterna är helt handfallna och kan ingenting göra inför dessa 
dödliga hoten, så lugnande besked är det enda de kan erbjuda allmänheten.” 
(kommentar till artikel från Aftonbladet, 1 september 2014) 

Ordet ”myndighet” nämndes sammanlagt bara 17 gånger i kommentarerna, och 
de myndigheter som specifikt namngavs var Socialstyrelsen (2 ggr), 
Livsmedelsverket (1 gång) och Polisen (1 gång). Diskussionerna gick ut på att 
svensk sjukvård inte var redo att hantera ebolasmittade personer, och att 
myndigheterna inte förmådde kontrollera strömmen av flyktingar som kom till 
Sverige. En av de saker som skapade oro var bristen på utprövat och godkänt 
vaccin mot viruset. I flera kommentarer övergick oron i växande kritik mot 
läkemedelsindustrin, som ansågs profitera på ebolautbrottet. Flera FB-
användare var tydligt misstänksamma mot de affärsmodeller som företagen 
tillämpar i sådana situationer: 

”Det är väl meningen att folk ska bli smittade för att sälja vaccin. Vi lever i ett skit 
värld där pengar styr allt. Ett samarbete mellan WHO, medicin tillverkare och 
Soros, som äger en stor del aktier i laboratorier som tillverkar biologiska vapen i 
Afrika...” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 16 oktober 2014) 

Kommentaren ligger nära den sakfråga som i analysen benämnts som 
konspirationsteorier, vilken samlade en procent av alla kommentarer. 
Konspirationerna ifrågasatte om viruset var naturligt eller i själva verket 
framtaget i laboratorium, och därmed var en form av biologiskt vapen. Man 
undrade också vilka hemliga grupper som kunde ligga bakom utbrottet: 

”Det finns rykte om att konstgjorda viruset fungerar som biologiska missiler, 
nämligen att de bara angriper vissa folkslag medan helt ofarligt för andra. Om det 
här ebolaviruset bara dödar svarta afrikaner så kan det väl vara konstgjort, men 
om det drabbar alla folk världen över på måfå då är det nog ett naturligt virus.” 
(kommentar till artikel från Aftonbladet, 3 augusti 2014) 

7.2.6 Lugnande röster 

Oavsett vilka sakfrågor inläggen handlade om så uttrycktes i många en påtaglig 
oro för att smittan skulle spridas till Sverige, för att vaccin saknades eller för att 
den svenska sjukvården inte hade beredskap att hantera situationen, om den 
skulle uppstå. Men det fanns också de som försökte lugna och dämpa 
diskussionen. Sammanlagt fyra procent av alla kommentarer hade denna 
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karaktär, som till exempel följande inlägg, som gjordes i samband med ett 
ebolalarm i Berlin: 

”Rädd, rädd och livrädd. Lugna ner er människor. Det finns ingen anledning att 
vara orolig. Kvinnan kan vara sjuk av en annan orsak/infektion eller fan vet jag! 
Har ni inte lärt er källkritik i skolan?” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 19 augusti 

2014) 

7.2.7 ”OMG!” och ”Vad läskigt!” 

I kommentarsfältens innehåll fanns också sådant som kan sägas vara typiskt 
för interaktiv delaktighet och utbyte i sociala medier, som känslomässiga 
reaktioner (11 procent), personliga taggar (10 procent), osammanhängande 
kommentarer (6 procent) samt övrigt ostrukturerat innehåll (10 procent).  

Yttringarna kunde handla om korta, ofta känslomässigt laddade och spontana 
reaktioner på ett publicerat inlägg, som till exempel ”OMG” (Oh My God, på 
internetslang), ”Vad läskigt” och ”Fruktansvärt”, eller om att någon ”taggar” 
(märker) en kommentar med en annan FB-användares namn. I många fall 
rörde det sig också om lösryckta korta kommentarer i form av skiljetecken (!!! 
eller ???) och emoijer, det vill säga ideogram, som ;) eller :-o, eller smileys som 
J och L, som är mycket vanliga i elektronisk kommunikation. Detta sätt att 
uttrycka känslor används i tillägg till de som redan finns på Facebook, 
exempelvis gilla-knappen som kan användas för både inlägg och kommentarer. 
Idag finns knappar för ett flertal olika standardiserade känslomässiga uttryck 
på Facebook, men under perioden augusti 2014 till januari 2015 fanns endast 
gillaknapppen. Därför kunde också kommentarer som denna förekomma: 

”Vem ”gillar” detta?” (kommentar till artikel från Aftonbladet, 31 augusti 2014)  

 

7.3 Facebookkommentarernas tonläge 
Utöver sakfrågor och känsloyttringar kodades också tonläget i FB-
kommentarerna, det vill säga om de hade alarmerande eller lugnande ton, om 
de kunde misstänkas bidra till att sprida oro eller, tvärt om, försökte dämpa en 
dramatiserad diskussion. 

Något fler än hälften av alla kommentarer var vare sig alarmerande eller 
lugnande, och ungefär var tjugonde var så knapphändig att kodning av tonläge 
inte gick att utföra. Knappt var tredje kommentar var tydligt alarmerande, 
medan betydligt färre, ungefär var tionde, var lugnande. Andelen alarmerande 
kommentarer var således tre gånger fler än de lugnande. I fem procent av 
kommentarerna uttrycktes både alarmism och tillförsikt (tabell 7.3). 
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Tabell 7.2 Tonläge i kommentarerna på Facebook. Procent. 

 Procent 

Alarmerande 28 

Lugnande 9 

Både och 5 

Varken eller 54 

Ej tillämpbart 4 

Summa procent 100 

Antal kommentarer 2 272 

Index –26 

Kommentar: Indexet har beräknats med formeln 100* ((b+c)-(a+c))/(a+b+c+d)), där a= 
alarmerande inslag, b=lugnande inslag, c=både och, och d= varken eller. Indexet kan variera 
mellan värdet +100, vilket indikerar enbart lugnande inslag, och –100, vilket indikerar 
enbart alarmerande inslag, och där 0 indikerar lika många lugnande som alarmerande 
inslag. 

Förhållandet mellan alarmerande och lugnande inlägg i kommentarsflödena på 
Facebook har beräknats i ett index som går mellan +100, då alla inlägg är 
lugnande, till –100, då alla är alarmerande. Värdet 0 indikerar lika många 
lugnande som alarmerande inlägg (figur 7.3).  

Figur 7.2 Tonläge i FB-kommentarer och i mediernas webbpubliceringar över 
tid. Index. 

 

Kommentar: Indexet har beräknats med formeln 100*((b+c)-(a+c))/(a+b+c+d)), där a= 
alarmerande inslag, b=lugnande inslag, c=både och, och d= varken eller. Indexet kan variera 
mellan värdet +100, vilket indikerar enbart lugnande inslag, och –100, vilket indikerar 
enbart alarmerande inslag, och där 0 indikerar lika många lugnande som alarmerande 
inslag. 

 

Indexvärdet för FB-kommentarerna är –26, vilket innebär en svagt alarmistisk 
ton. Jämfört med tonläget i webbnyheterna, indexvärde –31, och i nyheterna 
publicerade på Facebook, indexvärde –53, verkar dock allmänheten förhålla sig 
till ebolautbrottet med större fattning än nyhetsmedierna. 
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I figuren visas indexvärden både för tonläget i FB-kommentarerna och i de 
ebolanyheter som medierna publicerade på sina webbplatser (se kapitel 5).  
Indexvärdet har räknats fram för varje vecka, vilket medför att det i vissa fall 
bygger på ett relativt lite antal nyhetsinslag respektive FB-kommentarer.  

Som framgår av figuren håller FB-kommentarerna en mindre alarmistisk ton 
än nyhetsmedierna under nästan den hela analyserade tidsperioden (skillnaden 
mot mediernas FB-publiceringar är ännu större, se kap 6). Särskilt stor är 
skillnaden i slutet av augusti och i början av september, då det rapporterades 
om ett flertal fall av smittade personer i Europa, och ett misstänkt fall i Sverige. 

Under december månad och halva januari 2015 är merparten av FB-
kommentarerna varken alarmerande eller lugnande, utan tonläget är mestadels 
neutralt. 

Det behöver påpekas att den mycket alarmistiska tonen i FB-kommentarerna 
under veckorna 45 och 46 förklaras av att väldigt få inlägg gjordes dessa veckor 
– endast två respektive ett inlägg – och att alla tre var alarmerande. 
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8. En igenkännbar dramatisk 
berättelse  

Ebolaepidemin som i första hand drabbade Västafrika åren 2014 - 2015 var 
sjukdomens värsta kända utbrott hittills. Enligt WHO beräknas mer än 28 000 
personer ha smittats under utbrottet, med 11 300 dödsfall som följd, de allra 
flesta i Liberia, Guinea och Sierra Leone. Ett fåtal fall inträffade i 
omkringliggande länder som Nigeria och Senegal, och utöver dessa fanns 
enstaka fall i USA och Västeuropa, dit smittan kom med hemvändande 
sjukvårdsarbetare och andra resenärer från de drabbade länderna i Västafrika. 

Ebolaepidemin uppmärksammades i ett stort antal artiklar och inslag i de stora 
svenska nyhetsmedierna. Den beskrevs som fruktad, dödlig och obotlig, och ett 
inslag på aftonbladet.se (140801) menade att ebola är ”världens dödligaste 
virus och kallas ofta för det farligaste”. Tonläget i medierna var alltså högt. 

Frågan är om det var orimligt högt? Det är en av de frågor som ska besvaras 
med hjälp av underlaget som hämtats in från fyra stora svenska nyhetsmedier, 
från FN-organisationen WHO och andra hälsovårdsmyndigheter, samt från 
nyhetsmediernas publiceringar på Facebook och allmänhetens kommentarer 
till dessa.  

De tre huvudsakliga frågeställningarna i projektet har varit: 

• Hur har officiella svenska och internationella organ bedömt hotet från 
ebolasmittan? 

• Hur har ledande svenska nyhetsmedier rapporterat om ebolautbrottet, 
med fokus på saklighet, relevans och tonläge? 

• Hur har den allmänna svenska opinionen om ebolasmittan kommit till 
uttryck i sociala nätverk på internet, med fokus på frågor om oro och 
förtroende? 

 

8.1 Hälsovårdsmyndigheternas bedömningar 
av hotet 

Som redovisats i kapitel 4 har uppgifter om hälsovårds- och 
smittskyddsmyndigheternas bedömningar av hotet hämtats in från de 
uppdateringar som under epidemins förlopp offentliggjordes av WHO, ECDC 
och svenska Folkhälsomyndigheten. WHO är den av källorna som presenterat 
den mest omfattande dokumentationen, och den svenska 
Folkhälsomyndigheten den som publicerat minst. 

I den faktabeskrivning av ebolasmittan som fanns tillgänglig redan vid 
utbrottets början slog WHO fast att ebola är en svår sjukdom med många 
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allvarliga symptom och hög dödlighet. Man konstaterade också att vaccin och 
effektiva behandlingsmetoder saknades. 

I de första meddelandena som följde noterade WHO utbrottet i Guinea, och 
spridningen till grannländerna samt öppnandet av ett centrum för 
koordinering av insatserna från olika organisationer. Den 25 mars bedömde 
ECDC risken för turister i Guinea som låg. I början av maj skrev svenska 
Folkhälsomyndigheten att åtgärderna för att begränsa ebolasmittan såg ut att 
ge resultat, och att utbrottet verkade vara under kontroll, och i slutet av maj 
menade man att det fanns goda förutsättningar att hantera situationen 
eftersom det fanns hjälporganisationer och laboratorieteknik på plats. 

En påtaglig vändning i hälsovårdsmyndigheternas beskrivningar av utbrottet 
kom den 8 augusti, då WHO deklarerade ett internationellt nödläge för 
folkhälsan. ECDC noterade detta samma dag och rapporterade om 1 779 
smittade personer, varav 961 hade dött. Man noterade också att de första 
transporterna av ebolasmittade patienter då just hade genomförts, en till USA 
och en till Spanien. Den 11 juni noterade Folkhälsomyndigheten att 
ebolautbrottet i Västafrika fortsatte, att risken för spridning inom regionen 
skulle tas på största allvar, men att risken för spridning utanför den var liten.  

Trots deklarationen om internationellt nödläge syns i 
hälsovårdsmyndigheternas beskrivningar under augusti och september en 
förhoppning att epidemin skulle kunna begränsas till Västafrika, och att det 
internationella engagemanget i första hand skulle handla om bistånd och 
omhändertagande av enstaka hemskickade sjukvårdsarbetare. Brist på 
vårdplatser i de värst drabbade länderna var dock ett allvarligt problem. 

Ännu i WHO-rapporten 1 oktober märks viss optimism sedan antalet nya fall 
visat en tendens att minska, samtidigt som man hade lyckats hindra smittan att 
få fäste i Nigeria och Senegal, där enstaka fall hade upptäckts.  

Under oktober månad märks en stigande oro, främst hos ECDC som 
uppgraderade sin riskvärdering sedan ebolasmitta noterats hos vårdpersonal 
både i Spanien och i USA, som tagit hand om personer som kommit från 
Västafrika med smittan. Den 9 oktober uttalade ECDC:s chef Marc Sprenger att 
risken för ebola i Europa endast kunde undvikas genom att utbrottet i 
Västafrika eliminerades, och de följande veckorna uppgraderade institutet 
riskbedömningen, samtidigt som man spred information om mätning av 
flygpassagerares kroppstemperatur som metod att identifiera eventuell smitta 
på de internationella flygplatserna. 

WHO fortsatte att rapportera om många nya fall i Västafrika, inklusive enstaka 
fall i Mali, samt upptäckten av ett nytt fall hos en hemvändare till USA. Man 
uttryckte också oro över omfattande spridning av smitta till sjukvårdsarbetare i 
Västafrika, vilken till och med den 5 oktober hade skördat 232 dödsoffer. 

Mot slutet av oktober kom en viss ljusning då man kunde rapportera att 
Senegal och Nigeria var ebolafria, men spridningen var fortfarande stor i de tre 
ursprungligen drabbade länderna. 
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De följande månaderna var myndigheternas bedömningar i stort sett 
oförändrade, med många fall i Västafrika och enstaka fall hos 
sjukvårdsarbetare som återvände till Europa. Dock noterades inga nya fall av 
spridning till vårdpersonal som tog hand om dessa. I januari 2015 menade 
ECDC att bistånd från världssamfundet avvärjt det ”worst case scenario” som 
man tidigare varit orolig för. 

 

8.2 Nyhetsmediernas rapportering om 
ebolautbrottet 

I allt väsentligt följde rapporteringen i de undersökta medierna de 
beskrivningar som kom i hälsovårds- och smittskyddsmyndigheternas 
rapporter och uppdateringar. I många nyhetsinslag var dessa rapporter – och 
myndigheternas experter – också den huvudsakliga källan, eller åtminstone en 
av flera källor.  

Redan WHO-uttalandet om internationellt nödläge den 8 augusti fick stor 
uppmärksamhet i medierna. Det är inte förvånande: uttalandet kom från en 
betrodd källa, handlade om en obotlig sjukdom, beskrev nödläget som 
internationellt samt åtföljdes av statistik över de många dödsfallen, vilket 
alltsammans bidrog till att ge uttalandet högt nyhetsvärde.  

Efter det dramatiska beskedet om nödläge rapporterade medierna med viss 
regelbundenhet om utvecklingen i Västafrika. De närmast följande veckorna 
avtog dock intresset något, vilket kan förklaras med myndigheternas relativt 
lugnande rapporter. Ett undantag utgörs av ett något ökat intresse i 
månadsskiftet augusti-september, då en person som kommit till Sverige från 
Västafrika uppvisade feber och togs in på sjukhus för undersökning. När det 
visade sig vara falsklarm avtog intresset snabbt. 

Några dagar in i oktober förändras situationen radikalt, då samtliga undersökta 
nyhetsmedier plötsligt ger ebolasmittan mycket uppmärksamhet. Det ökade 
medieintresset förklaras delvis av svårigheter att bekämpa epidemin i Afrika, 
där bland annat de många döda sjukvårdsarbetarna uppmärksammades. Men 
framför allt förklaras det av att den fruktade sjukdomen för första gången hade 
överförts till personer som befann sig i västvärlden, närmare bestämt på ett 
sjukhus i Spanien och på ett i USA. De ebolasmittade personer som tidigare 
hade befunnit sig i västvärlden hade alla kommit dit efter att ha smittats i 
Afrika; nu fanns också fall av smittspridning både i Europa och i Nordamerika. 

Dramatiken underströks av ett dramatiskt uttalande av ECDC-chefen Marc 
Sprenger, och av införandet av feberkontroller av passagerare på vissa 
flygrutter.  

Nyhetsmediernas intensiva rapportering höll i sig under några veckor i oktober, 
då ECDC beskrev utvecklingen i Västafrika som potentiellt explosiv, och då 
organisationen i samband med ytterligare ett fall i USA – som fick stor 
medieuppmärksamhet – inte uteslöt att smittan kunde få spridning i Europa.  
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När de nya fallen i västvärlden senare upphörde avtog nyhetsrapporteringen 
markant. Endast två saker ledde därefter till en ökad medierapportering; den 
första var en kampanj inför julhelgen för de eboladrabbade länderna från 
Aftonbladets sida, och den andra ett fall då en sjuk flygpassagerare på Sturups 
flygplats misstänktes bära på ebolasmittan – vilket snabbt konstaterades inte 
vara fallet.  

En jämförelse med hälsoorganisationernas uttalanden och rapporter visar att 
nyhetsmediernas uppmärksamhet varit stor när dessa har kommit med 
alarmerande nyheter, och betydligt mindre när det saknats nya aspekter på 
epidemin. Nyheter som haft direkt relevans för Europa eller USA har haft 
särskilt stor genomslagskraft, medan uppdateringar om situationen i Västafrika 
fått mindre uppmärksamhet, utan att de för den skull på något sätt förtigits. En 
särskild kampanj från Aftonbladets sida i december 2014 bröt mönstret, och 
innebar stor uppmärksamhet utan att det kom alarmerande nyheter från 
myndigheterna. 

8.2.1 Saklighet och ton 

Av det undersökta materialets sakfrågor utgörs nära 80 procent av sex ämnen, 
som därmed får sägas dominera rapporteringen. Dessa ämnen handlar om 
döda, sjuka och smittade, om smittans spridning, om bistånd, om vården av 
smittade, om vårdsystemens kapacitet och om samhällets skyddsåtgärder. 
Samtliga ämnen är sådana som också finns med i hälsovårdsmyndigheternas 
rapporter. Endast en procent av nyhetsrapporteringen utgörs av någon form av 
misstroendeyttringar mot myndigheterna.  

Det största ämnet i ebolarapporteringen med Afrika som geografisk arena 
gällde smittans spridning, medan det i rapporteringen med svensk arena var 
biståndsfrågor, vilket avspeglar de mest aktuella frågorna i respektive region. I 
rapporteringen från övriga Europa och Nordamerika var frågor om döda, sjuka 
och smittade det största ämnet, vilket dels förklaras av de fall som förekom av 
personer som transporterades hem för vård efter att ha smittats i Västafrika, 
dels av de enstaka fallen av smittspridning på sjukhusen i USA och Spanien. De 
senare fallen orsakade uppenbar oro hos hälsovårdsmyndigheterna, vilket 
avspeglas i nyhetsmediernas rapportering.  

Generellt beskrev dock medierna situationen i Västvärlden som varande under 
myndigheternas kontroll, med en viss försämring i oktober då 
smittspridningen ägde rum i USA och Spanien. Situationen i Sverige beskrevs 
som stabil även denna månad. Situationen i Afrika beskrevs däremot som utom 
myndigheternas kontroll, särskilt under sensommaren och början av hösten 
2014, för att därefter beskrivas något mindre negativt men fortfarande tydligt 
problematiskt. 

Mönstret går igen i rapporteringens tonläge, där situationen i Afrika mestadels 
beskrevs som alarmerande, ända fram till de försiktigt positiva uttalandena 
från hälsovårdsmyndigheterna i början av 2015. Nyheterna om situationen i 
västvärlden hade en betydligt lugnare ton, med undantag för några veckor i 
oktober 2014 då fallen med smitta i Spanien och USA väckte en del oro. 
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Situationen i Sverige beskrevs som oroande endast i enstaka artiklar om ett par 
misstänka fall, som snabbt kunde avskrivas. 

8.2.2 Ett svenskt perspektiv på epidemin 

Sammantaget visar resultaten att de undersökta nyhetsmedierna i huvudsak 
gestaltade 2014 års ebolautbrott ur ett tydligt svenskt, eller möjligen 
västerländskt, perspektiv. I de tidiga rapporterna om epidemin beskrevs den 
som en farsot som drabbat Afrika men som i praktiken inte utgjorde något hot 
mot andra delar av världen, om bara de rika länderna bistod med insatser för 
att begränsa den. När smittan någon månad senare spreds utanför de tre värst 
drabbade länderna lades stort fokus vid resandet som problem – och särskilt 
den långväga flygtrafiken. Det förekom att flygpassagerare som hade feber då 
de landade i Sverige uppmärksammades som misstänkta ebolafall, innan de 
avskrivits som falsklarm. Stor uppmärksamhet riktades också mot de enstaka 
fall då vårdpersonal smittades av ebolapatienter i USA och Spanien.  

Att just dessa faktorer fick stor uppmärksamhet kan förklaras med att de 
fokuserar på sprickorna i de säkerhetssystem som byggts upp för att hålla 
farsoten borta från västvärlden. Systemet bygger på att riskfaktorn ska hållas 
på avstånd, och på att den, om den ändå drabbar oss, ska isoleras och 
därigenom säkerställa att tryggheten bevaras. 

I övrigt kännetecknades rapporteringen av vad som kan kallas för en i 
huvudsak allmänmänsklig inramning (jfr de Vreese 2005). Ett tydligt fokus 
fanns på beskrivningar av hur familjer och hela släkter drabbats i de afrikanska 
länderna, och av enskilda personer i USA och Europa. Snarare än att 
rapportera om de strukturella, logistiska och ekonomiska förutsättningar som 
fanns för att bekämpa och begränsa ebolautbrottet, berättade nyhetsmedierna 
om epidemins skoningslösa framfart bland barn, syskon och föräldrar, unga 
och gamla. 

Inslag av hjälteberättelser fanns också i rapporteringen (jfr Seeger & Sellnow 
2016). Porträtt av svenska och utländska biståndsarbetare, läkare och 
sjuksköterskor, som trots personliga uppoffringar och den stora smittorisken, 
åkt till de drabbade afrikanska länderna för att arbeta i outhärdlig värme och 
under primitiva förhållanden förmedlade bilden av människor med mod, 
plikttrogenhet och ansvarskänsla. 

 

8.3 Mediernas ebolanyheter på Facebook 
Endast sex procent av de webbinslag om ebolautbrottet som publicerades på 
dn.se och fem procent av de på aftonbladet.se publicerades också på mediernas 
FB-sidor, och då i versioner som särskilt bearbetats för Facebook. I huvudsak 
följdes de båda plattformarna åt – toppar i webbnyheternas ebolabevakning 
genererade också fler publiceringar på FB-sidorna. 

FB-nyheternas gestaltning av ebolaepidemin skiljer sig emellertid från 
webbnyheternas på flera punkter. En skillnad är att de har ett större fokus på 
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dramatiska och spektakulära inslag. En betydligt högre andel av FB-artiklarna 
handlar om döda, sjuka och smittade personer, om risken för smittspridning 
och vård av smittade. Rapporteringen kretsar till stor del kring enskilda 
smittade personer i Europa och i Afrika, i det sista fallet inte minst genom 
Aftonbladets artikelserie från Liberia i december 2014. Även andra 
uppseendeväckande inslag, som en ebolainspirerad halloweendräkt och 
avlivande av en spansk hund, får jämförelsevis större genomslag på FB-
sidorna. Aspekter på händelserna som rör sjukvårdens beredskap i det värst 
drabbade länderna, skyddsåtgärder i samhället och samhälleliga konsekvenser 
i stort får däremot sammantaget mindre uppmärksamhet än i webbnyheterna. 

En annan skillnad är att artiklarna på Facebook har en större andel aktörer 
från Sverige och andra europeiska länder, vilka här utgör nästan hälften av alla, 
men endast något fler än en tredjedel i webbnyheterna. Också afrikanska 
aktörer förekommer något oftare i artiklarna på Facebook, 23 procent jämfört 
17 procent i webbmedierna.  

Vidare är andelen vanliga människor, det vill säga representanter för 
allmänhet, smittade, insjuknade, avlidna personer och deras anhöriga, mer 
framträdande bland aktörerna som förekommer i rapporteringen på Facebook 
än i webbnyheterna (35 procent mot 24 procent). På dn.se och aftonbladet.se 
utgör däremot personer som medverkar i egenskap av sin profession, såsom 
myndigheter, politiker, företagare, organisationer och experter, fler än hälften 
av alla aktörer. Motsvarande andel i FB-nyheterna är en tredjedel. 

Ytterligare en märkbar skillnad mellan de två tidningarnas FB-nyheter och 
webbnyheter är att de förra har en starkare alarmistisk ton med ett 
sammanlagt indexvärde på –55 jämfört med –38. Störst är skillnaden hos 
Aftonbladet där indexvärdet är dubbelt så negativt i artiklarna på Facebook,  
–63, som på aftonbladet.se, –32. Hos Dagens Nyheter är de motsvarande 
indexvärden –44 och –31. 

I de flesta fallen är också FB-artiklarna relativt korta, och ibland mer 
illustrerade. Sensation och överraskning, negativa nyheter, samt relevans och 
närhet, vilket här kan sägas motsvara svensk vinkel, är nyhetskriterier som ofta 
används för att dra till sig publikens uppmärksamhet och intresse (jfr. Harcup 
& O’Neill 2016). Sammantaget kan därför de artiklar som publiceras på de två 
tidningarnas FB-sidor sägas ha en mer utpräglad löpsedelskaraktär än inslagen 
om ebola på webben.  

Ändå pekar forskningen på avsaknad av en aktiv strategi i mediehusens 
användning av sociala medier för publicering av nyheter. Enligt Hille och 
Bekker (2013) använder nyhetsmedierna sociala medier mest för att de inte 
vågar låta bli, ifall det skulle visa sig att de på något sätt attraherar ny publik, 
och kanske till och med drar nya läsare till mediernas egna webbplatser. 
Svenska studier pekar på liknande tendenser – publicering av nyheter på 
Facebook och Twitter ses i första hand som ett sätt att driva publik till 
modermediernas huvudplattformar (Odén m fl 2016). Därför övervakar 
redaktionerna noga hur många klick och delningar de nyheter som de lägger ut 
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på sociala medier genererar, och använder statistiken som en indikator på 
vilket nyhetsinnehåll publiken helst vill ha (Welbers m.fl 2016; Tien Vu 2014). 

 

8.4 Allmänhetens FB-kommentarer 
I anslutning till de artiklar och inslag om ebolautbrottet som Aftonbladet och 
Dagens Nyheter publicerade på sina öppna sidor på Facebook fanns 
kommentarsfält där användare av nätverksplattformen hade möjlighet att 
kommentera och diskutera nyheterna.  Sammantaget gjordes 2 272 
kommentarer från augusti 2014 till och med januari 2015, vilka laddats ner och 
analyserats inom projektet.  

Kommentarerna sprider sig över tidsperioden med samma mönster som för 
nyhetsinslagen på webben och publiceringarna på mediernas FB-sidor. Ett 
tydligt resultat av undersökningen är därför att en intensiv nyhetsbevakning i 
traditionella medier också genererar fler kommentarer i sociala medier, något 
som dessutom bekräftas av fördelningen över tid av ebolakommentarer i 
semioffentliga FB-grupper/konton. 

Innehållet i ebolakommentarerna på de analyserade mediernas FB-sidor har 
tydlig anknytning till nyhetsrapporteringen, men uppvisar också väsentliga 
skillnader. För det första kännetecknas kommentarerna till formen av att 
snarare vara spontana, ofta känslomässiga, och oredigerade inlägg än sakliga 
argument kring en fråga. I drygt en tredjedel (37 procent) av alla kommentarer 
går det inte ens att avgöra vilka aspekter på ebolautbrottet som exakt 
diskuteras. De är ytterst korta och består endast av ett eller några få ord (”vad 
läskigt”, ”fruktansvärt”), emoijer (J,L) eller olika skiljetecken (!!!, !?!).  

För det andra dominerar andra frågor och aspekter på ebolautbrottet än i 
nyhetsmediernas rapportering. Den enskilt mest diskuterade frågan under hela 
den undersökta perioden var om det var rätt eller fel att avliva en smittad 
spansk sjuksköterskas hund. Även andra mer triviala inslag, som exempelvis en 
ebolainspirerad, sexistisk halloweendräkt och naturläkemedlet kolloidalt silver, 
genererade stundtals intensiva meningsutbyten. Frågorna om varningar för 
ebolasmittan och åtgärder för att förhindra spridning fick också relativt mycket 
uppmärksamhet. Men också dessa kommentarer kännetecknades i hög grad av 
impulsivitet i formuleringarna. Resultatet sammanfaller väl med tidigare 
studier som pekar på att ämnen och frågor som roar och upprör lättare delas i 
sociala medier än andra, liksom nyheter med uppseendeväckande bildmaterial 
(Harcup & O’Neill 2016). 

Kännetecknande för innehållet är också att vissa kommentarer endast 
använder ebolautbrottet som en utgångspunkt för att diskutera andra ämnen. 
Ett sådant tydligt exempel är rasistiska och främlingsfientliga inlägg som styr 
in diskussionerna på frågor om migration och flyktingmottagning. Utan tvekan 
anknyter de till den vid tidpunkten stora flyktinginvandringen till Sverige, och 
argument både för och emot förekommer, även om de osminkade rasistiska tar 
sig större utrymme än de som försvarar invandringen. 
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En fjärde skillnad mellan FB-kommentarerna och nyhetsmediernas innehåll är 
att tonläget kring ebolautbrottet och viruset spridning i de förra är betydligt 
mindre alarmistiskt än i både webbnyheterna och FB-nyheterna. På båda 
plattformarna kommer visserligen fler varningar och larm mot ebola till uttryck 
än lugnande och förtröstansfulla uppgifter, men sammantaget är tonen mer 
optimistisk i kommentarsfälten.  

 

8.5 Ebolaepidemin i nyheter och på Facebook 
Redovisningen ovan sammanfattar de fyra retoriska subarenorna som 
studerats i undersökningen var för sig. Nedan följer några övergripande 
slutsatser. 

8.5.1 Mediedagordning byggd på myndigheternas 
information 

När WHO i augusti 2014 deklarerade internationellt nödläge, i samband med 
att smittan nått mångmiljonstaden Lagos i Nigeria, tog rapporteringen fart i de 
stora svenska nyhetsmedierna. Även innan dess hade de rapporterat om 
smittan, som startade i mars samma år, men i mindre omfattning då den i allt 
väsentligt hade betraktats som ett afrikanskt problem. 

Men från sensommaren 2014 till januari 2015 var ebolautbrottet ett ihållande 
nyhetstema i Rapport 19:30, Ekot 16:45, Aftonbladet och Dagens Nyheter. 
Rapporteringen var olika intensiv under de fem analyserade månaderna, med 
en påtaglig topp i början av oktober, då några personer som förts till USA och 
Europa för vård spred smittan till vårdpersonalen, samtidigt som 
smittspridningen i de värst drabbade afrikanska länderna kulminerade. Både 
före och efter detta fanns några tillfällen då rapporteringen intensifierades, 
men generellt var den mindre omfattande än dessa veckor. När situationen i 
Västafrika tydligt förbättrades i januari 2015 minskade mediernas bevakning.  

Samma mönster finns i mediernas FB-nyheter, och i allmänhetens 
kommentarer till dessa. Dramatiska uttalanden och information från 
myndigheter aktiverar således mediernas nyhetsrapportering, vilket i sin tur 
leder till fler publicerade artiklar på Facebook, och större aktivitet i 
allmänhetens kommentarer till dessa. Mönstren är desamma på de tre 
medierelaterade retoriska subarenorna, ett resultat som har stöd i tidigare 
studier av delning av ebolanyheter och sökningar om ebola i sociala medier 
(Towers m.fl. 2015). 

Det finns således ett tydligt samband mellan de traditionella mediernas 
nyhetsurval och nyhetsvärdering, och de frågor allmänheten intresserar sig för 
och engagerar sig i. Nyhetsmediernas dagordningseffekt framträder tydligt i de 
kommentarer om ebola som allmänheten gjorde på tidningarnas FB-sidor. 
Däremot fanns, som också visats, skillnader i aspekter och tonläge i de sätt som 
epidemin gestaltades i nyhetsmedier respektive sociala medier. 
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8.5.2 Intensivare när smittan kom till väst 

I det stora hela var de traditionella nyhetsmediernas rapportering om 
ebolautbrottet rimlig i den meningen att relevanta uppgifter om dramatiska 
händelser och information som ansvariga myndigheter bedömde som viktig 
snabbt förmedlades till allmänheten genom mediernas försorg. När utbrottet 
upptäcktes i Guinea var medierna snabba att rapportera om saken, och när 
WHO den 8 augusti förklarade läget för en internationell nödsituation gav 
medierna stor uppmärksamhet åt uppgiften. 

Riktigt omfattande blev dock inte rapporteringen förrän smittade individer 
förde med sig sjukdomen till västvärlden, som vanliga resenärer eller för att de 
som biståndsarbetare blivit smittade när de arbetat i Västafrika, och förts till 
USA eller Europa för vård. Än mer alarmerande blev medierapporteringen när 
smittan sedan spred sig till sjukvårdspersonal i Spanien och USA. Dessa 
mönster har också noterats i tidigare undersökningar om ebolasmittan i 
medierna (Bach m.fl. 2014; Mitman 2014). Det är när sjukdomen når 
västvärlden som medierapporteringen intensifieras, samtidigt som den blir mer 
personcentrerad (Dia 2015; Heikki & Hammarström 2015).  

Undersökningarna visar att medierna även vid den här typen av dramatiska 
händelser följer den traditionella mallen för nyhetsvärdering, som säger att 
nyheter blir större när de berör många människor och viktiga 
samhällsintressen (Harcup & O’Neill 2016), angår elitpersoner och elitnationer 
(Galtung & Holmboe-Ruge 1968) och förhållanden på litet geografiskt och 
kulturellt avstånd (Prakke 1969). 

I FB-nyheterna, som var av mycket mindre omfattning, lades större vikt vid det 
sensationella – och vid några tillfällen vid spektakulära saker som kan 
uppfattas som perifera. Det som presenterades där hade snarast drag av 
löpsedelsjournalistik, och kan betraktas som smakprov på vad man kunde ta 
del av om man gick till mediernas huvudsakliga nyhetskanaler.  

De många kommentarerna från allmänheten visar dock att FB-publiceringarna 
engagerar, men på mycket olika sätt. I vissa fall skapades långa 
kommentartrådar där det som avhandlades mot slutet kunde avvika markant 
från det som var upphov till tråden. 

8.5.3 Inslag av ”vi och dom” 

Resultaten i denna studie visar också att det i hög grad är personer från 
Sverige, Europa och USA som får informera om epidemin, och definiera hur 
den ska förstås, trots att de som drabbas nästan uteslutande kommer från 
Afrika. Mönstret känns igen från medierapporteringen om invandring till 
västvärlden, där studier visat både på en etnisk skevhet i vilka som får komma 
till tals, och på att myndigheter har tolkningsföreträde framför dem som är 
föremål för myndighetsutövningen (SOU 2005:56). Tillsammans med mönstret 
i nyhetsrapporteringen i övrigt, och innehållet i FB-kommentarerna, visar detta 
att det finns ett inslag av ”vi och dom”-tänkande på de tre medierelaterade 
retoriska subarenorna kring ebolaepidemin.  
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Ylva Brune har framhållit att mediernas nyhetsrapportering bör förstås som en 
del av en kulturell gemenskap, där det i västerländska medier finns rester av ett 
kolonialt tänkande (Brune 2004). I nyhetsmediernas ebolarapportering tar det 
sig uttryck i att drabbade personer i västvärlden, som vi har tätare ekonomiska 
och kulturella band till, behandlas som individer i nyhetsmediernas 
rapportering, medan människor i andra delar av världen behandlas som 
grupper, eller bara som statistik. Listan över de mest omtalade personerna, och 
de som får komma till tals, talar sitt tydliga språk. Trots att nästan alla som dog 
i ebolaepidemin befann sig i Västafrika var det bara de mycket få drabbade i 
västvärlden som vi fick lära känna med namn. Det var också ett mycket större 
fokus i rapporteringen på de relativt sett få svenska läkare, sköterskor och 
biståndsarbetare som arbetade med att bekämpa smittspridningen på plats, än 
på de tusentals afrikaner som gjorde detsamma. 

Ett visst undantag finns i Aftonbladets reportage i december 2014, då 
ojämlikheten dessutom togs upp, och några av alla de människor som drabbats 
i Västafrika presenterades med namn och bild. 

Även i allmänhetens kommentarer till FB-nyheterna finns ett ”vi och dom”, 
som i vissa kommentarer tar sig främlingsfientliga uttryck, och ibland direkt 
rasistiska.  

Frågan är om något av ett ”vi och dom”-tänkande även kan spåras i 
resurstilldelningen, när läkemedelsforskningen engagerades i framtagandet av 
ett vaccin mot en ebolasmitta som hade tendenser att spridas till västvärlden, 
och på ganska kort tid också lyckades göra det (WHO 2016e). Frånvaron av 
sådant vaccin var en av de saker som fick WHO:s generaldirektör att i början av 
epidemin tala om ett internationellt nödläge. 

8.5.4 Nyhetsmedier mer alarmistiska än allmänheten 

Ebolautbrottet var en dramatisk och för de värst drabbade afrikanska länderna 
djupt tragisk händelse. Mer än tio tusen personer, däribland många barn, dog i 
den våldsamma smittspridningen. Men trots att ebolaviruset också nådde USA 
och Europa blev det aldrig ett allvarligt hot på dessa kontinenter. De få 
smittade personer som fördes från Afrika till sina hemländer för vård 
isolerades, deras kontaktmönster kartlades och smittan spreds vidare endast i 
några enstaka fall. Det fanns vid vissa tillfällen en oro i budskapen från de 
europeiska och svenska smittskyddsmyndigheterna, men huvudbudskapet var 
under hela den analyserade tidsperioden att de hade situationen under kontroll 
och att risken för ett epidemiskt utbrott i västvärlden var närmast obefintlig. 

Ändå hade tonen i nyhetsmediernas rapportering drag av alarmism, om än 
olika mycket under perioden. Tidigare studier visar att nyheter om pandemier 
och smittsamma sjukdomar i allmänhet har en alarmistisk ton (Da Silva 
Medeiros & Massarani 2010; Ghersetti m.fl. 2012; Mandeville m.fl. 2013; 
Nerlich & Koteyko 2012; Vasterman & Ruigrok 2013). En väsentlig förklaring 
är att rapporteringen oftast initieras av att myndigheter eller sakkunniga 
larmat om oväntad, möjligtvis hotande, spridning av smittsam sjukdom. En 
annan viktig förklaring ligger i det sätt som medierna väljer att gestalta, vinkla 
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och betona enskilda aspekter och frågor i händelseförloppet. Nyheternas 
berättarteknik bidrar till att framhäva dramatiska och sensationella inslag, 
liksom negativa och spektakulära aspekter.  

Mest alarmistisk var tonen i de nyheter som publicerades på Facebook. Mycket 
tyder på att dessa av redaktionerna själva mest ses och används som ett medel 
för att attrahera ny och annan publik än den som söker sig till tidningen, tv- 
och radiosändningen. Ebolanyheterna i sociala medier kännetecknades av att 
handla om mer spektakulära frågor och rapporteringen av att vara mer 
hårdvinklad och tillspetsad.  

Minst alarmistisk var tonen i kommentarerna till FB-artiklarna. Allmänheten, 
så som den kom till uttryck där, förhöll sig mer avvaktande till hotet om 
ebolasmitta än nyhetsmedierna. En möjlig förklaring är den mänskliga 
benägenheten att hålla faror och obehag på avstånd, och tron på att hot och 
risker hellre drabbar andra än en själv (Weinstein & Klein 1995). En annan 
tänkbar förklaring är att allmänheten lärt sig genomskåda mediedramaturgin. 
Den bild medierna gav av ebolahotet stämde inte med allmänhetens egna 
erfarenheter, och med den information de delade med varandra i sociala 
medier. Generellt påverkas människors bedömning av fara och risker mer av 
information från andra personer än från medier (Coleman 1993; Morton & 
Duck 2001).  

Mediernas tendens att, som det uppfattas, skrämmas, överdriva och spekulera 
var också något som retade upp många FB-användare. I flera kommentarer 
uttrycktes stark misstro och kritik mot deras sätt att rapportera. Liknande 
kommentarer fälldes också om läkemedelsindustrin och om de svenska 
myndigheter som har till uppgift att hantera epidemier och utbrott av 
smittsamma sjukdomar. Det gavs uttryck för stark misstänksamhet både mot 
dem som kunde tänkas göra ekonomiska vinster på människors oro, och på 
myndigheterna som tidigare, i samband med svininfluensan, uppmanat till 
massvaccinering trots att vaccinet inte var färdigtestat och senare visade sig 
orsaka ett antal mycket allvarliga fall av narkolepsi bland barn och ungdomar. I 
det senare fallet visar kommentarerna att allmänhetens minne, och skepsis, 
sitter i länge. 

8.5.5 Schablonmässig rapportering 

De svenska mediernas rapportering om ebolautbrottet 2014 följde, som redan 
nämnts, ett mönster som i stora stycken präglar också tidigare 
nyhetsbevakning av pandemier och smittsamma sjukdomar, både i Sverige och 
andra länder (Jfr Andersson Odén 2008, Ghersetti 2010). Till de 
återkommande attributen hör bland andra att frågan blir viktigt och får mycket 
uppmärksamhet först när epidemin kommer geografiskt och kulturellt nära, att 
myndigheterna ges tolkningsföreträde över riskbedömning och lämpliga 
åtgärder, att frågan om vaccin aktualiseras, att någon form för 
ansvarsutkrävande utkrävs, och att smittans symptom och konsekvenser ofta 
beskrivs genom enstaka drabbade fall. Till stora delar är detta ett resultat av 
journalistisk berättarteknik, men medierapporteringen om epidemier och 
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smittsamma sjukdomar förefaller ändå följa en i förväg bestämd händelsemall 
där vissa aspekter framhävs medan andra tonas ner. 

Denna typ av schablonmässiga gestaltningar eller inramningar (frames), ibland 
också benämnda som nyhetsstereotyper eller nyhetstypologier (jfr Hvitfelt 
1989), förekommer i all nyhetsjournalistik. Hvitfelt menar att de är nödvändiga 
för att verkligheten ska anpassas till mediernas logik, och för att nyhetsarbetet 
ska kunna utföras med befintliga redaktionella resurser. Enligt Entman (1993) 
fyller de stereotypa gestaltningarna fyra funktioner; de styr vilka problem som 
diskuteras och hur de definieras, de styr hur orsakerna fastställs, de definierar 
de moraliska ställningstagandena, och fastställer slutligen hur problemet kan 
avhjälpas. Gemensamt för de stereotypa gestaltningarna är att de ger 
förenklade bilder av en person, institution, händelse eller förhållande, och att 
de samtidigt utesluter andra relevanta uppgifter, bilder och tolkningar. I 
förlängningen påverkar nyhetsmediernas inramningar också hur allmänheten 
uppfattar och tolkar verkligheten (de Vreese 2005). 

I samband med ebolaempidemin tycks dock inte allmänheten ha uppfattat 
smittspridningen och situationen för norra Europa som lika alarmerande och 
hotfull som nyhetsmediernas rapportering signalerade. En möjlig förklaring är 
att de genomskådade nyheternas stereotypa gestaltning av epidemins förlopp, 
och de överdrifter som den bar med sig. Återkommande och likartade 
journalistiska berättelser blir till slut igenkännbara, och allt enklare att se 
igenom.  

En annan orsak är sannolikt att många fortfarande bär på minnet, kanske till 
och med en personlig erfarenhet, av fågelinfluensan 2006 och svininfluensan 
2009. Båda epidemierna fick mycket stor och alarmistisk bevakning i svenska 
nyhetsmedier. I det senare fallet uppmanades dessutom alla att vaccinera sig, 
något hela 60 procent av befolkningen gjorde. Ingen av influensorna fick 
emellertid någon större spridning i Sverige, dödsfallen i samband med 
svininfluensan var färre än för vanlig säsongsinfluensa, och vaccinet visade sig 
ha allvarliga bieffekter. Allmänhetens förståelse och tolkning av ebolautbrottet 
och smittspridningen förefaller ha gjorts mot bakgrund av tidigare överdrivet 
alarmistisk myndighetsinformation och medierapportering.  
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