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Abstract 
Genom kritiska diskursanalyser ämnar studien att undersöka nyhetsrapporteringen av ebola i 

de svenska tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. Delvis för att få förståelse för hur 

mediepanik skapas, men även hur relationen mellan nyhetsläsaren och den lidande 

konstrueras. Undersökningsperioden för studien är oktober 2014. Den tidigare forskningen 

som belyses i denna undersökning är studier om nyhetsrapporteringar kring svininfluensan, 

SARS-smittan och salmonellabakterien. Dessa visar på att de intensiva perioderna i 

nyhetsrapporteringen ofta innefattar användningen av visuella och lingvistiska medel som 

bidrar till att skapa en mediepanik. De teoretiska ramarna som denna uppsats utgår ifrån är 

Simon Cottles teorier om hur medier konstruerar mediepaniker i rapporterandet om globala 

kriser, Roger Fowlers teorier om nyheternas språk vid rapporteringar om kriser och Lilie 

Chouliarakis teorier om lidandets spektakel. Resultatet visar således att nyhetsmedierna talar 

om ebolan som hot mot Europa och USA, om regional spridning, katastrofhjälp, geopolitik 

och sjukvård. De röster som främst får en talan i dessa artiklar är Världshälsoorganisationen, 

myndigheter, politiker och experter som uttalar sig om olika situationer. Patienter är de som 

inte får komma till tals även om de nämns i artiklarna. Resultatet av de ingående analyserna i 

denna studie visar att avståndet till nyhetshändelserna påverkar hur nyheter om ebola skildras 

i medierapporteringen. I artiklar som behandlade nyhetshändelser om ebola i Afrika, 

betonades det att ebolasmittan fanns på en avlägsen plats. Samtidigt upptäcktes det att 

innehållet såsom språket blev intensivare när medierapporteringen skildrade nyheter om ebola 

i Europa. Därmed skapades även en känsla av kris och risk.   
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1. Inledning 
Ebolaviruset identifierades i det västafrikanska landet Guinea i mars 2014 och ebolan spreds 

därefter till andra länder i Västafrika. Under 2014 bekräftades även enstaka fall utanför Afrika 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Medierapporteringen av ebolaspridningen var som intensivast 

under slutet av sommaren och hösten 2014, då sjukdomen spred sig till USA och därefter till 

Europa. I oktober nådde rapporteringen sin intensivaste period. Att medierna rapporterade 

mycket om ebola och hur krisen utvecklades under denna period, var svårt att undgå då vi 

ständigt mötte mediernas informationsflöden. Vidare påverkade medierna hur människor 

uppfattade ebolaviruset såsom hur det spreds, smittorisken för det och hur många antalet 

smittade var (Ghersetti 2015). 

Tidigare forskning som undersöker medierapporteringarna av sjukdomarna SARS, 

svininfluensan och salmonella, är några exempel på studier som visar att medier tenderar att 

skapa paniker under kriser. Medierapporteringen är intressant att undersöka eftersom medier 

bidrar till allmänhetens uppfattning om kriserna och huruvida de utgör ett hot mot oss eller 

inte (Cottle 2009:1-2).  

Så kallade mediepaniker kan förekomma under perioder då det rapporteras intensivt om 

epidemier och andra globala kriser, men sedan avtar nyhetsflödet igen (Fowler 1991:148). 

Roger Fowler (1991) definierar mediepanik som intensiv medierapportering som tenderar att 

innehålla mycket känsloladdat innehåll som berör nyhetsmottagarna. Vidare är det medierna 

själva och inte krisen som det rapporteras om, som skapar paniken i medierapporteringen. 

Likaså triggas nyhetsrapporteringen nödvändigtvis inte igång utav en specifik händelse, men 

fungerar snarare som en kedja utav nyhetsrapporteringar som skapas och formas av varandra 

(Fowler 1991: 147-146). 

Denna uppsats undersöker således medierapporteringen av ebola i svenska medier. Att 

ebolaviruset fick stor uppmärksamhet i svenska nyhetsmedier under 2014 bidrar till intresset 

att undersöka ebolarapporteringen, i relation till hur medier tenderar att skapa så kallade 

mediepaniker under epidemier och andra kriser. Vidare fokuserar denna studie på hur de 

lidande människorna i de drabbade områdena skildras i nyheter om sjukdomen. I vissa fall 

tenderar denna typ av nyheter som skildrar de lidande människorna i de drabbade områdena 
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att vara emotionella och väcka ett medlidande hos läsare. Dock får vi emellanåt inte ens ta del 

utav vilka de lidande är (Chouliaraki 2006).  

Studien avser även att undersöka hur medierapporteringen ser ut då krisen finns på en 

avlägsen plats i syd, samt vad som händer i medierapporteringen om ebola då virussmittan 

förekommer i ett nära område i väst.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka nyhetsrapporteringen av ebola i de svenska 

tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. Dels för att förstå nyhetsrapporteringen i 

relation till hur en mediepanik kan uppstå, men också för att förstå hur relationen mellan 

nyhetsläsaren och de lidande människorna som nyhetsrapporteringen handlar om skapas.   

 

För att undersöka syftet används följande frågeställningar:   

 

Vilka huvudsakliga teman framträder i nyheter om ebolaepidemin?  

Vilka/Vem får komma till tals i nyhetsartiklarna som fokuserar på ebola?  

Vilka likheter och skillnader kan urskiljas i nyhetsrapporteringen när ebola drabbar människor 

utanför, respektive innanför Europas gränser? 

1.2 Material och avgränsningar   
 
I denna studie analyseras medierapporteringen av ebola i Dagens Nyheter och Aftonbladet 

utifrån kritiska diskursanalyser. Studien grundar sig på tidigare forskning om hur potentiella 

epidemier framställs i nyhetsrapporteringen, samt hur medier förmedlar en känsla av risk och 

kris. De teoretiska utgångspunkterna är Simon Cottles teori om medierapportering vid globala 

kriser och Roger Fowlers teori om nyheternas språk vid kriser. Studien utgår även ifrån Lilie 

Chouliarakis teorier om relationen mellan nyhetsmottagaren och de lidande människorna som 

nyhetsrapporten handlar om. Urvalet har avgränsats till artiklar som publicerades under 

oktober 2014. Samtliga 31 artiklar har analyserats för att kartlägga de huvudsakliga teman 

som förekommer i artiklarna, samt vilka röster som får komma till tals. Det har även utförts 

djupare analyser på fyra artiklar, varav två publicerats i Aftonbladet och två i Dagens 

Nyheter.  
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2. Bakgrund  
I denna del ges en kort beskrivning av vad ebolaviruset är och händelseförloppet kring 

ebolaepidemins spridning.  

2.1 Ebola 

 

Ebola är en allvarlig virusinfektion som drabbar både människor och djur. Sjukdomen som 

också kallas blödarfeber smittar i direkt kontakt med andra människor genom kroppsvätskor, 

slemhinnor och blod (WHO, 2014). Ebola identifierades första gången 1976 i och med två 

utbrott. Det första fallet upptäcktes i Sudan och det andra i en by nära Ebolafloden i Zaire, 

nuvarande Demokratiska republiken Kongo (WHO, 2014).  

 

Det nuvarande utbrottet tros ha börjat i byn Meliandou i Guinea, där en 18 månader gammal 

pojke blev smittad och avled i december 2013. I februari 2014 nådde viruset Guineas 

huvudstad Conakry, dock identifierades inte viruset förrän i mars 2014. När 

Världshälsoorganisationen offentliggjorde utbrottet den 23 mars hade 49 sjukdomsfall och 29 

dödsfall hunnit rapporteras (WHO, 2015). Under samma månad hade Liberia fått deras första 

bekräftade fall av ebolafebern och i maj hade smittan spridit sig till Sierra Leone. De ovan 

nämnda länderna utgör tillsammans med Guinea de länder som drabbats hårdast av utbrottet 

(WHO, 2014). I juli 2014 klassade Världshälsoorganisationen ebola som ett ”internationellt 

hot mot människors hälsa”. Detta på grund av att det nuvarande ebolautbrottet varit det mest 

omfattande sedan viruset identifierades i mitten av sjuttiotalet, samt svårigheterna med att få 

kontroll över spridningen (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Det första bekräftade ebolafallet utanför Afrika identifierades i USA i september 2014. Den 

drabbade var en man som flugit från Liberia till Texas, där han känt av ebolaliknande 

symptom. Mannen diagnostiserades på Texas Health Presbyterian Hospital i Dallas, där även 

två sjuksköterskor smittades efter att ha vårdat honom (WHO, 2014). I oktober 2014 blev en 

person diagnostiserad med Ebola i Spanien som därmed blev det första bekräftade ebolafallet 

i Europa. Det var även det första fallet där viruset smittats från en person till en annan person 

utanför Afrika. Den smittade personen var en sjukvårdare som deltagit i vårdandet av en 

spansk medborgare som smittats i Sierra Leone (WHO, 2014). 
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I mars 2015 hade antal ebolasmittade stigit till 24 907 och antal dödsfall till 10 326. Enligt 

Världshälsoorganisationen (2015) finns det dock ett stort mörkertal över fall som inte har 

rapporterats i Afrika. En rapport från dem visar att de tre hårdast drabbade länderna Guinea, 

Liberia och Sierra Leone, var de länder där det fortfarande rapporterades bekräftade ebolafall, 

trots att smittan nu ansågs vara under kontroll på många håll (WHO, 2015). 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) är ebolautbrottet i Västafrika det mest omfattande 

någonsin och situationen för sjukvården var kritisk. Detta resulterade i att de drabbade 

länderna i Västafrika blev beroende av bistånd från andra länder och organisationer för att 

stoppa epidemin (Folkhälsomyndigheten, 2014). I en riskbedömning som 

Folkhälsomyndigheten utfört åt Socialstyrelsen, beräknas risken för att ebola kan spridas till 

Sverige som väldigt låg (Folkhälsomyndigheten, 2014).  
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3. Tidigare Forskning  

Studier om hur epidemier framställs i medier är ett välutforskat område. Följande kapitel 

presenterar tre studier som undersöker medierapporteringar av SARS, svininfluensan, 

salmonella och listeria.   

3.1 Analyser av nyhetsrapportering om SARS  
 

Stijn Joye (2010) undersökte nyhetsrapporteringen kring SARS-utbrottet i belgiska tv-

stationer under 2003. Med hjälp av en kritisk diskursanalys undersökte han hur nyheter 

framställs utifrån Lilie Chouliarakis teori om ”the mediation of suffering”, lidandets 

spektakel. Studien visade att nyhetsrapporteringen kring SARS skapar och upprätthåller en 

sociokulturell skillnad mellan ”Vi” och ”Dem”. I studien identifierades även underliggande 

diskurser som upprätthåller en makthierarki och förmedlar en medkänsla till 

nyhetsmottagarna (Joye 2010: 586).  

 

Resultatet visade att det geografiska och kulturella avståndet från de drabbade länderna hade 

en stor betydelse för nyhetsvärdet i de internationella nyheterna (Joye 2010:586). Exempelvis 

hade nyhetsrapporteringen kring SARS en intensiv period när både misstänkta och bekräftade 

fall av SARS upptäcktes i Europa (Joye 2010:587). Vidare var nyhetsrapporteringen intensiv 

när Världshälsoorganisationen förklarade sjukdomen som ett ”globalt säkerhetshot” (Joye 

2010:587). Huruvida nyhetshändelserna ansågs ha ett avlägset eller nära avstånd från Belgien 

hade en stor påverkan på hur de framställdes. En händelse som var nära fick mer 

uppmärksamhet i medier och bidrog även till att skapa en medkänsla för de lidande (Joye 

2010:589). Studien visade även att medier skapade en känsla av närhet i de internationella 

nyheterna för att förmedla ett potentiellt hot mot ”oss”. Ett tillvägagångsätt var att lägga till 

material som relaterade till Belgien, såsom intervjuer med belgare som bor utomlands. Vidare 

intervjuades belgiska medicinska experter och det rapporterades om ökade säkerhetsåtgärder 

som införts på nationella flygplatser (Joye 2010:593).  

 

Enligt Stijn Joye (2010:594) använde nyhetsmedierna olika strategier för att förmedla känslan 

av den globala paniken som uppstod på grund av SARS-smittan. I detta fall var bland annat 

bilder som visar människor med munskydd effektiva för att förmedla rädsla (Joye 2010:594). 
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Bilder som visar flygplatser användes för att distansera sjukdomen, medan medicinska bilder 

fick mottagarna att tolka epidemin som ett potentiellt hot mot deras hälsa (Joye 2010:595). 

Det upptäcktes även att starka ordval, så kallade stridsvokabulär användes frekvent i 

nyhetsdiskurserna. Tidigare studier visar att nyheter om sjukdomar ofta använder ordval och 

metaforer som vanligtvis används i nyhetsrapporteringar som handlar om att bekämpa krig 

(Joye 2010:595). 

3.2 Analyser av nyhetsrapportering om svininfluensan 
 

Peter LM Vasterman (2013) forskar om medierapporteringen kring svininfluensan i 

Nederländska medier. Influensavirus A(H1N1), också kallad svininfluensan som startade i 

Mexico 2009 fick en stor mediefokus men visade sig senare vara mildare än den vanliga 

influensan. Vasterman (2013:450) menar att medierna skapade emotionella historier och 

överdrev hotet.  

 

Studien undersökte hur nyheterna skildrades och vilka källor som fick komma till tals i 

nyhetsartiklar och nyhetsprogram på TV (Vasterman 2013:440). De intensiva topparna 

förekom under flera perioder och triggades igång av viktiga händelser. Under samtliga 

intensiva perioderna ramades svininfluensan in som en potentiell epidemi. Vasterman menar 

att detta är en vanlig strategi när medierna är osäkra på huruvida smittan kan ses som ett hot 

eller inte (Vasterman 2013:449). Det upptäcktes dock att den intensivaste perioden var under 

de två första veckorna efter utbrottet. Under den här perioden var nyheterna alarmerande och 

handlade generellt om smittspridningen och dödssiffror. Experter och hälsomyndigheter var 

viktiga aktörer i nyheterna och lingvistiskt beskrevs viruset som ett hot med hjälp av 

metaforer och skrämmande ord (Vasterman 2013:444). 

3.3 Nyhetsrapportering av salmonella och matförgiftning  
 

Roger Fowler (1991) undersökte medierapporteringen kring matförgiftning och 

salmonellaförgiftning som från november 1988 till mars 1989 skapade en mediepanik i 

brittiska medier. Nyheterna handlade om upptäckten av salmonellabakterier och 

listeriabakterier i kyld och färdiglagad mat (Fowler 1991:146). Fowler (1991:147) anser att 

nyhetstidningarna och tv-nyheterna skapade en mediepanik genom att rapportera alarmerande. 



7 
 

Paniken orsakades av den omfattande mängden nyheter som rapporterades och av innehållet 

som huvudsakligen var oroväckande och emotionellt. Efter att paniken avtagit gick det att se 

att smittan aldrig utvecklades till att bli en epidemi trots att enstaka dödsfall rapporterats 

(Fowler 1991:148). 

 

Studien visar att diskurserna som användes i nyheterna innehöll känsloladdat språk som 

förmedlade att det fanns en ”risk” eller ”fara”. Det användes även medicinska och tekniska 

termer som människor möjligtvis kan uppfatta som skrämmande och svåra och som gav 

legitimitet åt förmedlandet av risk och fara (Fowler 1991:164). Vidare upptäcktes metaforiska 

begrepp som exempelvis ”krig” och ”kamp” för att på så sätt behandla bakterierna som en 

fiende (Fowler 1991:165). 

 

En annan metod för att förmedla ett hot var att publicera fakta och spekulationer i form av 

uträkningar och statistik. Fowler menar att denna typ av uträkningar kan uppfattas som 

förvirrande och komplicerat för läsare att förstå. De bidrar även till att nyhetsinslagen blir 

alarmerande. Nyheter kring ”antal rapporterade fall” upprepades ofta i nyhetsartiklarna. Detta 

resulterade i att allmänheten fick en allvarlig bild av vilka konsekvenser bakterierna kunde ha 

(Fowler 1991:166-167). Slutligen drar Fowler (1991:169) slutsatsen att diskurserna i 

rapporteringen kring salmonella och listeria generellt sätt var alarmerande och överdrivna.  

3.4 Sammanfattning tidigare forskning  

 

Resultatet i de tidigare studierna som presenterats ovan tyder på att intensiva perioder i 

nyhetsrapporteringar om potentiella epidemier tenderar att innehålla visuella och lingvistiska 

delar som bidrar till att skapa en mediepanik. Här framgår det även att avståndet till platsen 

där smittan har identifierats påverkar rapporteringen samt hur nyheterna skildras. Dessutom 

menar Stijn Joye att nyhetsrapporteringar upprätthåller skillnader mellan ”Vi och Dem” (Joye 

2010: 586).  
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4. Teoretisk ram  

I denna del redogörs det för de teoretiska ramarna som undersökningen utgår ifrån. För att få 

ett helhetsperspektiv över hur mediepaniker konstrueras, bygger studiens utgångspunkt dels 

på Simon Cottles (2009) teorier om nyhetsrapporteringar av globala kriser. Vidare används 

Roger Fowlers (1991) teorier om nyheternas språk vid kriser för att kartlägga vad för slags 

språk som används i nyhetsrapporteringar som skapar mediepaniker. Slutligen ger Lilie 

Chouliarakis (2006) teorier om lidandets spektakel en förståelse för hur relationen mellan 

läsaren och de lidande människorna i de drabbade områdena skapas. Chouliarakis teorier 

används även för att förstå hur skildrandet av de lidande bidrar till att ge oss en känsla av att 

viruset finns på en avlägsen eller nära plats. 

4.1 Globala kriser i nyhetsmedier 
 
Globala kriser är händelser som berör ett stort antal människor, områden eller nationer.  

De är exempelvis gränsöverskridande epidemier som ebola (Cottle 2009:2). Enligt Simon 

Cottle (2009) tenderar nyhetsmedier inte endast att dölja och glömma bort kriser, utan även att 

lägga mycket fokus på dem och därmed skapa mediepanik (Cottle 2009:166). Skildrandet av 

de globala kriserna och i vilken utsträckning det rapporteras om dem påverkar omvärldens 

reaktioner gentemot dem (Cottle 2009:1). Det är således medier som delvis konstruerar de 

globala kriserna eftersom det är nyhetsmedier som definierar, formar och ger dem ett 

offentligt erkännande (Cottle 2009:2). Vidare menar Cottle att huruvida en kris definieras som 

en global kris, inte beror på hur allvarlig situationen är och vilka konsekvenser den får. Det 

som avgör är istället hur mycket fokus som läggs på krisen och hur den konstrueras i medier 

som även definierar krisen (Cottle 2009:17).  

 

Strategier som bidrar till att forma människors uppfattningar om händelser är exempelvis 

bildval, olika narrativ och emotionellt innehåll som intervjuer och uttalanden från aktörer 

(Cottle 2009:39). Medier har exempelvis möjlighet att konstruera en bild av att krisen utgör 

ett hot mot oss eller tvärtom, att den inte gör det (Cottle 2009:2). Sättet att skapa nyheter är 

ibland strategiska val som görs för att upprätthålla makt bland vissa grupper (Cottle 2009:39). 

Cottle (2009:44) menar att de globala kriser som nyhetsmedier rapporterar om är såväl 

konstruerade som beroende av sociala strukturer i samhället.   
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Globala kriser som påverkar västvärldens intressen har en bättre möjlighet att få ett större 

nyhetsvärde i västvärlden. Intresset ökar exempelvis om krisen orsakar ekonomiska 

konsekvenser, särskilt om de påverkar västerländska medborgare. Nyhetsmedier har även ett 

intresse för geopolitik som dessutom påverkar hur krisernas historiska bakgrund vinklas 

(Cottle 2009:46). 

4.2 Nyheternas språk vid kriser 
 

Enligt Roger Fowler (1991) skapas en mediepanik när fokus kring en nyhetshändelse som fått 

uppmärksamhet i medier ökar och får en stor spridning. Vidare är paniken ett fenomen som 

nyhetsmedier konstruerar utifrån olika diskurser (Fowler 1991:148). Den lingvistiska stilen 

som medier tenderar att använda för att skapa mediepanik är intensiv och uttrycker ofta en 

negativ känsla. Diskurser innehåller begrepp som framkallar känslomässiga reaktioner hos 

läsaren, så som förvirring och rädsla. Vidare används ofta ordval som skapar en hotbild eller 

driver upp känslan av risk (Fowler 1991:179). Exempelvis använder de vetenskapliga 

tidningarna tekniska och medicinska termer som kan uppfattas som komplicerade och 

främmande, och därmed som skrämmande för läsare (Fowler 1991:164). Ett ytterligare sätt 

för medier att skapa mediepanik är att använda statistik och höga tal som exempelvis 

rapporterar om antalet registrerade sjukdomsfall. Likaså publiceras prognoser och 

spekulationer om hur högt antalet sjukdomsfall kommer att vara i framtiden. Dessa upprepas 

ofta i medierapporteringarna och bidrar till en alarmerande effekt. Fowler (1991) menar att 

sådana tal och procentsatser möjligtvis skapar en förvirring hos läsaren, då de kan uppfattas 

som svåra att hantera och endast ge ett intryck av hur stort antalet är. Utöver nummertal, 

förekommer även ord som beskriver förändringen i antalet sjukfall. Sådana ordval är 

exempelvis ”ökar”, ”stiger” och ”växer” (Fowler 1991:166-167).  

4.3 Lidandets spektakel  
 
Lilie Chouliaraki (2006) behandlar frågan om huruvida medier bidrar till att skapa en global 

gemenskap när de rapporterar om mänskliga katastrofer. Hon beskriver även relationen 

mellan åskådaren som tar del av nyhetsrapporten och de lidande som nyheten handlar om. 

Enligt Chouliaraki bidrar medier till att framkalla en känsla av att åskådaren har ett socialt 

ansvar gentemot de lidande (Chouliaraki 2006:1). Det är således de etiska värderingarna som 
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finns underliggande i nyhetsdiskurserna som påverkar åskådarens attityd till nyhetshändelsen 

och de lidande (Chouliaraki 2006:3).   

 

Nyhetsmedier har en tendens att skapa en gemenskap mellan västerländska länder och 

invånarna som bor i dem genom att konstruera en ”Vi”-känsla. Genom att skapa ett ”Vi”, 

skapas även ett ”Dem” (Chouliaraki 2006:10). Chouliaraki menar att medier tenderar att 

porträttera nyhetshändelser olika beroende på vilken plats händelsen har skett på, samt 

beroende på om de lidande anses tillhöra ”Vi” eller ”Dem”. Vidare speglar västerländska 

mediers framställning av nyhetshändelser de politiska och ekonomiska skillnaderna som finns 

i världen. Medier bidrar på så sätt till att upprätthålla maktordningen mellan västvärlden och 

den övriga världen (Chouliaraki 2006:4). 

 

Nedan presenteras Lilie Chouliarakis teorier om hur internationella nyhetshändelser framställs 

i västerländska nyhetsdiskurser. Dessa är adventure news, emergency news och ecstatic news. 

Adventure news är nyheter som beskriver händelser och de lidande med endast generell fakta. 

Dessa nyheter är enkla och ger inga djupgående beskrivningar om omständigheterna eller 

bakgrunden till händelserna. De innehåller sällan emotionellt innehåll, som exempelvis 

aktörers synpunkter och värderingar kring konsekvenser av händelsen (Chouliaraki 2006:99). 

Adventure news ger ingen identitet till de lidande personerna, istället används kategorier som 

nationalitet, kön, yrke eller siffertal som exempelvis ”dödssiffror” för att beskriva dem. 

Chouliaraki menar att dessa nyheter inte förmedlar ett medlidande gentemot de lidande 

personerna, vilket bidrar till att det inte skapas en mänsklig kontakt mellan dem (Chouliaraki 

2006:105). Detta ökar även avståndet mellan nyhetsmottagaren och händelsen där katastrofen 

har skett. Det centrala i adventure news är att nyheterna framställs som att de är berättade ur 

en objektiv synvinkel. Dock menar Chouliaraki (2006:107) att dessa nyheter i själva verket 

framställs ur ett ”Vi” perspektiv. 

 

 

 

4.3.1 Adventure news 
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Emergency news är komplexa och utformade på diverse olika sätt. Det gemensamma för 

denna typ av nyheter är att de är konstruerade på så sätt att de skapar ett medlidande för de 

lidande som i sin tur får mottagaren att agera. Här är det vanligt att vädja om omedelbar hjälp 

för att hantera krissituationer (Chouliaraki 2006:118). Till skillnad från adventure news, ges 

de lidande personerna i emergency news en identitet genom att mottagaren får en beskrivning 

av dem i artiklarna. Dock betonas olika faktorer som exempelvis kulturella skillnader som 

fortfarande beskriver dem som ”den andre”. I dessa nyheter ges det även en 

bakgrundsbeskrivning om händelsen och spekulationer om framtida konsekvenser. Dessa 

beskrivningar om händelser och de lidande bidrar till att avståndet mellan åskådaren och de 

lidande minskar. Chouliaraki (2006:144) betonar även att nyheter blir emergency news bland 

annat under förutsättningen att de har ett samband till västvärlden och att de har ett högre 

nyhetsvärde. 

 

 

 

Ecstatic news frambringar känslan av att katastrofhändelsen har skett på en avlägsen plats 

samtidigt som den uppfattas som ett globalt problem. I nyhetsmedierna förmedlas även 

händelsen som en historisk händelse (Chouliaraki 2006:158). I dessa nyhetsrapporteringar 

läggs ett större fokus på hur de lidande lider och på deras potentiella öden efter händelsen. 

Även aktörer som hjälparbetare i katastrofområdet blir porträtterade som lidande. Den 

ingående beskrivningen av personerna gör det möjligt för åskådare att relatera till dem, samt 

känna ett medlidande gentemot dem. Detta bidrar även till att det skapas en mänsklig närhet 

mellan åskådaren och händelsen (Chouliaraki 2006:159). Ecstatic news förekommer främst i 

nyhetsrapporteringar om händelser i västvärlden där de lidande tillhör ”oss” (Chouliaraki 

2006:160). 

 

4.3.2 Emergency news  

 

 

4.3.3 Ecstatic news 
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5. Metod  
I detta kapitel presenteras metoden som ligger till grund för undersökningen. Sedan ges en 

kort beskrivning av urvalet och avgränsningarna som har gjorts, samt tillvägagångssättet för 

studien. Avslutningsvis redogörs studiens validitet och reliabilitet.   

5.1 Diskursbegreppet  
 

Diskursbegreppet har olika definitioner. Det begreppet som den ideologikritiska forskningen 

utgår ifrån kan definieras som ett språkbruk och ett samtal. En diskurs kan beskrivas som 

någonting som sker i en social interaktion mellan två eller flera personer. Dessa interaktioner 

mellan människorna i samhället som även påverkas av den situationella kontexten, bidrar till 

att skapa relationer mellan dem (Berglez 2010:271). Diskursbegreppet används även för att 

beskriva språket som används inom olika institutioner. Berglez menar att det kan vara viktigt 

att undersöka konsekvensen av att olika diskurser möts eftersom man då behandlar frågor om 

maktförhållanden, vilket är centralt inom kritisk diskursanalys. Vidare kan även 

underliggande strukturer, normer och värderingar som finns i samhället definieras som 

diskurser (Berglez 2010:272). Nyheter formas av språk och kan därför definieras som diskurs. 

Dessutom konstrueras nyhetsdiskurser utifrån språk- och samhällsstrukturella faktorer 

(Berglez 2010:273).  

5.2 Kritisk diskursanalys   
 
Kritisk diskursanalys är en kvalitativ metod som syftar till att kritiskt undersöka hur sociala 

ojämlikheter uttrycks både direkt och indirekt genom diskurser (Wodak 2001:2). Kritiska 

diskursanalytiker ser diskurser som delar av mer omfattande språk- och samhällsstrukturer 

(Berglez 2010:273). Det är därför väsentligt att utöver en textanalys även analysera relationen 

mellan diskurser och strukturella maktförhållanden (Wodak 2001:2). I en sådan analys 

undersöks olika aspekter som format texten, som exempelvis kulturella, politiska och 

ekonomiska förutsättningar (Berglez 2010:267). Vidare anses inte språk ha makt i sig, men 

det kan användas för att utöva makt. Genom kritiska diskursanalyser analyseras bland annat 

hur olika lingvistiska och grammatiska strategier används för att påverka mottagaren och 

upprätthålla makt (Wodak 2001:11). 
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Kritisk diskursanalys är en metod som kan utformas utifrån undersökningens syfte och de 

teorier som används. Metoden är således lämplig för att undersöka både direkta och 

underliggande budskap i texter, som bidrar till att skapa läsarens förståelse av olika 

nyhetshändelser (van Dijk 2001:98). Metoden är därmed relevant att använda i min 

undersökning eftersom mitt syfte inte är att konstatera, men även att förstå hur tidningsartiklar 

skapar mediepanik, samt hur relationen mellan nyhetsläsaren och den lidande skapas i 

texterna. 

5.3 Mikro och makroanalys  
 

I Teun A. van Dijks variant av den kritiska diskursanalysen studeras texter på både makro- 

och mikrostrukturell nivå. Makroanalysen syftar till att undersöka textens övergripande delar 

där man tittar på den tematiska och schematiska strukturen. Nyhetsinslag konstrueras av olika 

kategorier som formar ett hierarkiskt schema, d.v.s. den schematiska strukturen. Kategorierna 

inkluderar exempelvis rubriken och ingressen som ger en sammanfattning av nyheten, en 

historisk bakgrund till händelsen, samt kommentarer där olika aktörer får komma till tals (van 

Dijk 1991:115). I analysen av den tematiska strukturen undersöks nyhetsartikelns teman som 

är hierarkiskt ordnade utifrån relevans. Här studeras och jämförs hur textens huvudtema och 

dess underteman är placerade i relation till varandra. Eftersom teman ofta är ordnade utifrån 

en hierarkisk ordning, placeras det som anses mest relevant oftast först. Likaså får det temat 

som anses vara av mindre relevans en underlägsen position jämfört med huvudtemat (Berglez 

2010:275). 

 

I mikroanalysen utförs sedan en detaljerad analys av bland annat koherensen och lingvistiska 

val. Den globala koherensen är textens övergripande mening och i den mikrostrukturella 

analysen undersöks hur textens mindre delar, d.v.s. hur den lokala koherensen hör ihop och 

bildar en global koherens (Berglez 2010:276).   

 

Mikroanalysen undersöker även vilken stil som används i texten. Här analyserar man hur 

författaren har valt att formulera någonting som hen vill förmedla. Stilen avslöjar ofta 

journalistens attityd till nyhetshändelsen och de aktörer som beskrivs i texten, eller vilket 

ställningstagande de tar ideologiskt och politiskt (van Dijk 1991:115-116). Ett 

tillvägagångsätt för att undersöka textens stil är att analysera lexikaliteten, det vill säga vilka 
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ordval som har använts. Genom en lexikal analys går det att förstå direkta och underliggande 

budskap som meningar förmedlar. I nyhetsmedier används ofta ordval som är typiska för att 

beskriva liknande händelser (van Dijk 1988:81). En annan aspekt som undersöks i 

makroanalysen är de syntaktiska strukturerna som finns i texten (van Dijk 1991:115-116). 

 

I mikroanalysen undersöks inte endast det som är direkt uttalat. Van Dijk menar att det även 

är intressant att analysera det som är outtalat, dvs. textens underliggande budskap. Utifrån 

tidigare kunskap och olika teorier kan studenten förstå vad olika ord och meningar förmedlar. 

På så sätt kan även ideologiska betydelser upptäckas i texten. Likaså menar van Dijk att man 

kan finna ideologiska aspekter i den överflödiga och irrelevanta informationen som finns i 

texten. Exempelvis kan det vara väsentligt att undersöka huruvida det ges irrelevant 

information om olika aktörer (van Dijk 1991:115). 

5.4  Material och Urval  

 

Figur 1: visar antalet publicerade artiklar om ebola i Dagens Nyheter och Aftonbladet mellan 
mars 2014 och mars 2015.  
  
Materialet avgränsades under undersökningsperiodens början till två tidningar, Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. Undersökningen baseras på de artiklar som publicerats i 

papperstidningsversionen och inte online nyheter.  
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Dagens Nyheter som tillhör Bonnier AB är en oberoende liberal tidning och en av Sveriges 

mest lästa morgontidningar (Johansson och Sundin 2015). Aftonbladet som i grunden är en 

socialdemokratisk kvällstidning, tillhör också en av Sveriges mest lästa tidningar (Gustafsson, 

Gruvö och Oscarsson 2015). Dessa tidningar valdes på grund av att de når ut till ett stort antal 

läsare varje dag.   

 

I datasamlingen av materialet användes Retrievers databas Mediearkivet. Där gjordes en 

sökning på samtliga artiklar om Ebola som publicerats i Dagens Nyheter och Aftonbladet 

mellan mars 2014 och mars 2015. Sökorden som användes var ebola* och blödarfeber. 

Kriteriet för artiklarna var att de skulle handla om ebola, dvs. händelser kring sjukdomen och 

information om läget kring den. Undersökningsperioden avgränsades därefter till oktober 

2014 eftersom rapporteringen var som intensivast då. Under den perioden rapporterades det 

om potentiella och bekräftade fall utanför Afrika, vilket gjorde den perioden intressant. 

Därefter kategoriserades artiklarna för att få en överblick över vilken typ av text som 

publicerats. Texterna delades in i kategorierna: nyhetsartiklar, notiser, reportage, intervjuer, 

citat och diverse opinionstexter.  

 

Sammanlagt gjordes ett urval på 71 artiklar från DN och Aftonbladet. Utav dessa valdes alla 

de artiklar som kategoriserats som nyhetsartiklar. Sammanlagt var det 10 nyhetsartiklar från 

Aftonbladet, samt 18 nyhetsartiklar från Dagens Nyheter. Utöver nyhetsartiklarna valdes även 

alla intervjuartiklar, som innefattade tre artiklar som publicerats i Aftonbladet. 

Nyhetsartiklarna valdes för att lägga ett fokus på den direkta nyhetsrapporteringen. Även 

intervjuer valdes då det är intressant att se vilka röster som får komma till tals i enskilda 

intervjuer. Intervjuer med olika typer av aktörer är ofta effektiva i formandet av människors 

uppfattning om nyhetshändelser (Cottle 2009:39). Sammanlagt utfördes analyser på 28 

nyhetsartiklar och tre intervjuartiklar. Avgränsningen till nyhetsartiklar och intervjuer kan 

uppfattas som problematiskt då även andra typer av texter bidrar till att forma människors 

uppfattningar om nyhetshändelser. Dock gjordes detta urval på grund av tidsbrist. Även bilder 

kan vara effektiva i medierapporteringarna då de möjligtvis innehåller budskap som inte 

uttrycks i texten, samt bidrar till människors uppfattning om nyhetshändelser (Cottle 

2009:39). Tidsbristen påverkade valet att inte inkludera bildanalyser i undersökningen och 

fokus blev att analysera texten i artiklarna.  
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De utvalda nyhetsartiklarna och intervjuerna tematiserades in i större temagrupper utifrån vad 

artiklarnas huvudteman handlar om. Därefter valdes de två övergripande teman Regional 

Spridning och Hot mot Europa/USA som det lades ytterligare fokus på. Dessa valdes utifrån 

intresse, dels för att kunna lägga ytterligare fokus på artiklar som handlar om nyheter om 

ebola i Europa och USA. De valdes även för att ha möjlighet att skildra nyheter där ebola 

finns i områden med ett längre avstånd till Sverige. Dessa två teman var de mest 

representativa när det kommer till avståndet mellan händelseplatserna. Ur dessa gjordes ett 

urval på två artiklar från varje tema och en artikel från varje tidning. Således utfördes 

ingående kritiska diskursanalyser på sammanlagt fyra artiklar. Nyhetsartiklarna valdes utifrån 

geografiskt avstånd. Två artiklar berörde händelser som skett på avlägsna platser, samt två 

artiklar beskriver händelser som skett på platser med relativt nära avstånd till Sverige. Det 

gjordes främst för att kunna kartlägga eventuella skillnader i nyhetsrapporteringen beroende 

på nyhetshändelsernas plats.  

5.5 Tillvägagångssätt 
 

Metoden som använts i denna uppsats är Teun A. van Dijks kritiska diskursanalys. Utifrån 

hans variant av den kritiska diskursanalysen är det som tidigare nämnts centralt att analysera 

textens innehåll utifrån ett makro- och mikrostrukturellt perspektiv (Berglez 2010:275). 

 

Tematiseringen av artiklarna utfördes med hjälp av makroanalyser. I makroanalyserna 

undersöktes artiklarnas tematiska strukturer för att identifiera huvudteman (Berglez 

2010:278). Vidare kategoriserades nyhetsartiklarnas huvudteman i övergripande temagrupper 

som det redogörs för i uppsatsens analysdel. I makroanalysen utfördes även en enklare 

schematisk analys där det utfördes en undersökning av vilka röster som får komma till tals. 

Här upptäcktes aktiva röster som får komma till tals i och med att de uttalar sig eller används 

som källor i artiklarna, samt passiva röster som endast nämns i artiklarna. Därefter delades de 

aktiva och passiva rösterna in i större grupper beroende på vilka eller vad de representerar.  

 

I de ingående analyserna av de fyra utvalda nyhetsartiklarna användes en kombination av van 

Dijks mikro- och makrosstrukturella begrepp. Makroanalyserna påbörjades med att kartlägga 

artiklarnas huvuddrag dvs. artiklarnas huvudsakliga handlingar, samt eventuella bilder och 

faktarutor. Syftet var att få en förståelse för nyhetsartikeln i sin helhet. Därefter analyserades 

den schematiska strukturen som finns i artiklar. Vid analysen av den schematiska strukturen 
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studerades de delar som i regel finns i nyhetsdiskurser för att berätta om nyhetshändelsen. Här 

undersöktes vad som skrivs i rubriken och ingressen, samt vad innehållet förmedlar. I 

analysen av den schematiska strukturen kartlagdes även vilka röster som förekommer och 

vilka eller vad de representerar (Berglez 2010:275).  

 

Vidare utfördes analyser på mikrostrukturell nivå för att undersöka vad som uttrycks och 

förmedlas i nyhetsartiklarna. I den ingående analysen undersöktes textens stil, dvs. hur textens 

narrativ är utformat lingvistiskt med ett fokus på de ordval som har används för att beskriva 

nyhetshändelserna och vad de förmedlar (Berglez 2010:276). 

5.7 Validitet och reliabilitet   
 

Reliabiliteten, som innebär att en studie är tillförlitlig och utförs på ett korrekt sätt, kan anses 

vara problematisk att uppnå vid utförandet av kritiska diskursanalyser (Thurén 2007:26). 

Detta då studier kan uppfattas vara svåra att följa eftersom de flesta diskursanalyser inte följer 

en konkret modell jämfört med kvantitativa metoder. I denna uppsats har det därför strävats 

efter att utförligt förklara tillvägagångssättet och hur resultaten har uppnåtts. En noggrann 

beskrivning av undersökningen ökar därmed möjligheten till att den blir interreliabel 

(Bergström och Boréus 2012:406). Det innebär att en annan person ska möjlighet att utföra 

samma studie och komma fram till samma resultat. (Thurén 2007:26).  

 

Validitet innebär att studien är giltig och att man har undersökt det syftet var att undersöka 

(Thurén 2007:26). Bergström och Boréus menar även att en hög validiteten kan vara 

problematisk uppnå, då det finns en risk för att resultatet blir förutsägbart. Detta eftersom att 

analysen inte utgår ifrån en lika detaljerad beskrivning som den djupgående textanalysen och 

istället bygger på författarens eget omdöme. För att studiens validitet ska vara möjlig att 

bedöma, har det även strävats efter att göra analyserna transparenta genom att exempelvis visa 

citat och att motivera tolkningarna (Bergström och Boréus 2012:406). 

 

I analysen av artiklarna eftersträvas även att ha ett objektivt förhållningssätt till texterna. 

Detta kan dock uppfattas som ett metodproblem i den kritiska diskursanalysen som bygger på 

tolkningar. Människors förförståelse bidrar till att forma de tolkningar vi gör och det är därför 

omöjligt att undgå att de även påverkar resultaten vi kommer fram till. Det är ett ytterligare 
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skäl till att vara transparent i analyserna, så att andra personer ska ha möjlighet att följa 

tolkningarna som gjorts i undersökningen (Ekström och Larsson 2010:16).   

6. Analys/resultatredovisning  
I denna del presenteras de huvudteman som förekommer i de 31 artiklar som det har utförts 

makroanalyser på, samt de röster som får komma till tals i artiklar med respektive 

huvudteman. Rösterna har delats in i två kategorier, aktiva röster och passiva röster. Syftet 

med kategoriseringen är att visa vilka aktiva röster som får uttala sig eller används som källor 

i artiklarna, samt visa de passiva rösterna som nämns men inte får komma till tals.   

6.1 Huvudteman 

 

Huvudteman Underteman – 
Aftonbladet  
 

Underteman –  
Dagens Nyheter 

 

Hot mot 
Europa/USA  

 
• Bekräftade ebolafall i Europa 
 
• Ebolafall i Texas, USA 
 
• (Potentiell kris) – sökinsats efter 

misstänkt ebolafall. 
 
• Misstänkt ebolafall i Sverige 
 
• Ebola ett hot mot Europa 

 
• “Ebola-oro” i USA 

 
• Bekräftade ebolafall i Europa  
 
• Ökad säkerhetskontroll på 

flygplatser  
 

• Misstänkt ebolafall i Sverige  

 
Regional 
spridning  

 
• Smittspridning 
 
• Dödsfall  

 
• Smittorisk för invånare i USA 
 
• Smittorisk för hjälpvårdare i 

drabbade länder 
 

• Oro kring smittorisker för 
sjukvårdare 

 
• Dödsfall 
 
• Ökade matpriser i eboladrabbade 

länder  
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Katastrofhjälp 

 
• Ekonomiskt bistånd till 

drabbade länder  
 
• Svenska hjälpmedarbetare till 

drabbade länder  

 
• Sveriges ekonomiska bistånd till 

eboladrabbade länder 
 
• Svensk sjukvårdshjälp till 

drabbade länder  
 
• Svenska hjälpinsatser till 

drabbade länder 
 
• Världsbanken upplyser om 

behov utav ekonomiskt bistånd 
och sjukvård 

 
Geopolitik 

 
• Krissituation för president 

Barack Obama pga. “ebola-oro” 
i USA 

 
• Samtal mellan statsminister 

Stefan Löfven och president 
Barack Obama  

 
• Samtal mellan statsminister 

Stefan Löfven och president 
Barack Obama  

 
Sjukvård 

 
• Behandlingsmetoder mot ebola  

• Behandling av ebolasjuka  
 
• ”Ebola-oro” bland sjukvårdare i 

Sverige  
 
• Kritik mot sjukvården i USA  
 
• Kritik mot sjukvård i Sverige  

Tabell 1: visar de övergripande huvudteman som förekommer i artiklarna om ebola.  
 

Tabellen ovan visar de huvudteman som förekommer i artiklarna, samt deras relation till de 

underteman som det skrivs om. Alla enstaka artiklar är dock inte representerade i denna 

tabell. Övergripande kan vi se att huvudteman som fokuserar på ebola som ett hot mot Europa 

och USA är de som förekommer främst i Aftonbladet. Artiklar som behandlar katastrof och 

bistånd, samt ebolans regionala spridning är de som förekommer mest i Dagens Nyheter.  

I de nyhetsartiklar där ett hot-tema har identifierats fokuseras det på såväl potentiella som 

bekräftade ebolafall i Europa och USA (AB141007; DN141003). Huvudtemat förekommer 

exempelvis i två artiklar som behandlar det första bekräftade ebolafallet som rapporterades i 

Europa. I de artiklarna som berör denna händelse används ett alarmerande språk som ger en 

hotbild där Europa beskrivs som drabbat (AB141007; DN141005). Ett exempel på detta 

framgår i en intervju med en expert som publicerats i Aftonbladet. Experten menar att ebola 

är ett större hot än vad omvärlden har förstått och beskriver ebola som ett ”globalt 

6.1.1 Hot mot Europa/USA 
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säkerhetsproblem” (Aftonbladet, 141007). Följaktligen rapporteras det om en ”ebola-oro” 

bland invånare i USA efter bekräftade ebolafall i Dallas (Aftonbladet, 141013). Det skrivs 

även om en potentiell kris i Dallas i och med att det finns en risk för att en sjuksköterska som 

smittats även kan ha smittat andra personer (Aftonbladet, 141016). Som ett resultat av oron 

för att sjukdomen ska spridas rapporterar Aftonbladet och Dagens Nyheter om ökade 

säkerhetskontroller på sjukhus och flygplatser med inkommande flyg från Västafrika. Detta 

för att identifiera smittan i ett tidigt skede och förhindra en spridning i Europa och USA 

(AB141013; DN141012). Slutligen skildras även ett misstänkt fall på Arlanda där händelsen 

beskrivs som en potentiell krissituation i Sverige (AB141020; DN141020).  

 

 

 

Nyhetsartiklar med huvudtemat regional spridning behandlar nyheter om ökad smittspridning, 

smittorisker och dödsfall. Vanligt förekommande i dessa artiklar är rapporter om antal 

dödsfall. Dessa nyheter har Världshälsoorganisationen som källa och rapporterar om hur 

många personer som drabbats och avlidit i epidemin. Det spekuleras även om potentiella 

dödsfall, dvs. hur många personer som tros bli smittade i framtiden. I nyhetsartiklarna är 

exempelvis siffertal och procenttal vanligt förekommande för att beskriva antal ebolafall, 

vilket förmedlar att viruset sprids i snabb takt (AB141003; DN141015). I Dagens Nyheter 

talas det även om smittorisker för människor i USA efter att ett ebolafall bekräftats i Dallas då 

en man blivit smitts av sjukdomen i Liberia. Här framgår att det finns en rädsla för att smittan 

kan ha spridit sig till flera personer i USA och att en utredning har inletts för att identifiera 

eventuella ebolafall (DN, 141003). Vidare behandlas även frågan om smittorisken för svenska 

och andra utländska hjälparbetare i de drabbade västafrikanska länderna. Här finns en tydlig 

oro när det kommer till smittorisker för sjukvårdare vid behandling av ebola (DN141014; 

DN141013). 

 

 

 

Nyhetsartiklar som skriver om katastrofhjälp innehåller olika typer av biståndsdiskurser som 

fokuserar på Sveriges ekonomiska och humanitära bistånd till de eboladrabbade länderna. 

Nyhetsrapporteringarna fokuserar på ekonomiskt och humanitärt stöd till FN och andra 

internationella hjälporganisationer för att åtgärda krissituationen i Västafrika (DN141010; 

DN141019). Exempelvis har Aftonbladet publicerat artikeln ”Så ska Sverige bekämpa ebola”, 

6.1.2 Regional spridning  

6.1.3 Katastrofhjälp  
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där det skrivs om pengar som Sveriges regering avsätter för att bekämpa sjukdomen och var 

dessa pengar ska placeras (Aftonbladet, 141010). Vidare läggs det fokus på de svenska 

sjukvårdarnas förberedelser inför att åka och arbeta i de eboladrabbade länderna i Västafrika 

(DN141015; DN141009; DN141010). Även i nyheter om svenska hjälpinsatser upptäcktes en 

oro över smittorisken för utländska hjälparbetare. Exempelvis beskrivs risken för svenska 

hjälparbetare att bli smittade och den svenska beredskapen om en sjukvårdare skulle smittas 

(DN, 141010). Nyhetsrapporteringen handlar även om bristen på katastrofhjälp från länder 

som inte har drabbats av ebola. Läsaren får exempelvis ta del av kritiken som Världsbankens 

chef Jim Yong Kim riktar mot dem, då han menar att ”vi förlorar slaget”, på grund av 

bristande engagemang från övriga länder (DN, 141019). 

 

 

 

Ett ytterligare tema som förekommer i artiklarna är geopolitik, såsom samtal mellan stater för 

att hantera situationen kring ebolavirusets spridning. Exempelvis skriver Aftonbladet och 

Dagens Nyheter om ett samtal mellan Sveriges statsminister Stefan Löfven och USAs 

president Barack Obama. Fokus ligger på krissituationen i de drabbade områdena i Västafrika 

och ländernas hjälpinsatser för att hantera situationen (AB141017; DN141017). Det skrivs 

även om Barack Obamas krishantering på grund av en oro för ebola som har uppstått i USA, 

samt diskussionen bland amerikanska politiker kring hur säkerhetsåtgärder bör tillämpas 

(Aftonbladet, 141017). I nyhetsartiklar som behandlar geopolitik, förekommer det att 

innehållet förmedlar att epidemin bör tas på stort allvar, vilket i sin tur ger en hotbild av 

ebolans spridning. Dock övergår det sedan till att hotet och risken för att en allvarlig 

ebolaspridning skulle ske i USA eller Europa tonas ner (DN141017; AB141017).  

 

 

 

I nyhetsartiklar med huvudtemat sjukvård diskuteras vilka tillvägagångssätt som är effektivast 

för att behandla ebolasmittade patienter (DN, 141023). Den typen av innehåll finns 

exempelvis i artikeln ”Vanlig intensivvård effektiv mot ebola”, där det skrivs om intensivvård 

som behandlingsmetod samt om ett framtida vaccin (Aftonbladet, 141024). Vidare 

rapporteras det om kritik riktad mot sjukvården i USA för hanteringen av en eboladrabbad 

patient. Det riktas även kritik mot den svenska sjukvården på grund av en situation där 

vårdpersonal misskötte hanteringen av ett misstänkt ebolafall (DN, 141017; DN, 141028).  

6.1.4 Geopolitik  

6.1.5 Sjukvård 
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 Resultatet av vilka huvudsakliga teman som framträder i nyhetsartiklar om ebola visar en 

variation av huvudteman. Trots att de huvudteman som identifierats skiljer sig åt, visar 

resultatet även att de förekommer som underteman i flera artiklar. Följaktligen upprepas olika 

teman i flera nyhetsartiklar. 

6.3 Röster 

 

 

 

6.2 Sammanfattning  

Huvudteman Aktiva röster Passiva röster 

Hot mot 
Europa/USA 

 
• Myndigheter 
• Stockholms läns landsting 
• Politiker 
• Hjälporganisationer 
• Experter  
• Övriga 

 
• Patienter 

Regional 
spridning 

 
• Myndigheter 
• Politiker 
• Världshälsoorganisationen   
• Anhöriga till patienter 
• Experter 

 
• Hjälporganisationer 
• FN 
• Patienter 

Katastrofhjälp 

 
• Myndigheter 
• Världsbanken 
• Politiker 
• Svenska hjälpsjukvårdare  
• Världshälsoorganisationen  
• Experter 
• Övriga 

 
• Hjälporganisationer 
• FN 
• EU 
• Patienter 

Geopolitik 

 
• Politiker  
• EU 
• Världshälsoorganisationen    
• Experter 
 

 
• Myndigheter 
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Tabell 2: visar de aktiva och passiva röster som förekommer i artiklar med diverse 

huvudteman.  

 

Tabellen ovan visar vilka röster som uttalar sig om vilka huvudteman. I tabellen syns även 

vilka röster som förekommer i respektive huvudteman men som inte får en talan. Resultatet 

visar att de aktiva rösterna som är överrepresenterade i nyhetsartiklarna om ebola är olika 

typer av myndigheter, Världshälsoorganisationen (WHO), politiker och experter som 

kommenterar olika situationer. Bland de passiva rösterna i respektive huvudteman förutom 

geopolitik, förekommer patienter som misstänks ha ebola och patienter som bekräftats ha 

sjukdomen.       

 

De myndigheter som får en talan är dels Texas sjukvårdsmyndigheter och amerikanska 

smittskyddsmyndigheten, som får en röst i artiklar vars huvudteman berör hot mot 

Europa/USA och regional spridning. Andra myndigheter såsom Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen och Sida är aktiva röster i artiklar om 

katastrofhjälp. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är även en passiv röst i 

nyheter om geopolitik, liksom amerikanska hälsomyndigheter. I nyheter om sjukvård är 

Socialstyrelsen och amerikanska folkhälsomyndigheter passiva röster.  

 

Vidare är även ”hjälporganisationer” ett brett begrepp som inkluderar flera olika röster. Den 

hjälporganisationen som får en talan i artiklar om hot mot Europa/USA är Läkare utan 

gränser. De är även en passiv röst i artiklar om regional spridning. Vidare identifierades 

hälsomyndigheter som endast nämns i artiklar om katastrofhjälp. Dessa är Läkare utan 

gränser, Unicef, Unhas, Rädda barnen och Röda korset.  

 

Politiker som är aktiva röster i artiklar om ”Geopolitik” är USAs president, Sveriges 

statsminister och Sveriges biståndsminister. I nyheter med huvudtemat ”Hot mot Europa”, var 

även Spaniens hälsominister en aktiv röst.  

 

De aktiva röster som kategoriserats som “Övriga” i artiklar med huvudtemat ”Hot mot 

Europa” är dels pressinformatörer för Swedavia och Oslos flygplats. Även en privatperson får 

Sjukvård 

 
• Världshälsoorganisationen   
• Svensk vårdpersonal  

 
• Myndigheter 
• Experter 
• Patienter 
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en aktiv röst då hen intervjuas om läget i Dallas efter att en person blivit smittad. Biståndschef 

för svenska ambassaden i Liberia är en aktiv röst rörande katastrofhjälp.  

 

 

 

Sammanfattningsvis visar analysen av vilka röster som får komma till tals en variation av 

vilka de olika rösterna representerar. Dock är de främst offentliga personer som representerar 

internationella organisationer, hjälporganisationer, myndigheter, stater och andra 

organisationer. Endast ett fåtal privatpersoner får komma till tals i dessa artiklar. De passiva 

röster som inte får komma till tals, men som det däremot talas mest om är patienter som 

drabbats av sjukdomen.  

6.3 Djupgående analyser  
 
I detta kapitel presenteras analyser och resultat av två nyhetsartiklar med huvudtemat 

”regional spridning” och två artiklar med huvudtemat ”hot mot Europa/USA”. Två 

publicerades i Dagens Nyheter och två i Aftonbladet. Här analyseras artiklarnas huvuddrag, 

schematiska struktur, lingvistiska stil och vilka röster som får komma till tals i artiklarna.  

 

I artikeln ”13 som förlorade kampen mot ebola”, berättar Aftonbladet om tretton patienter i 

Afrika som blivit diagnostiserade med ebola och avlidit i sjukdomen. Artikelns brödtext 

behandlar ett fall där Världshälsoorganisationen valt att inte flyga ut en ebolasmittad läkare 

från Sierra Leone till Europa för vård. Enligt Aftonbladet kan detta ha bidragit till att läkaren 

avled i sjukdomen.    

 

Artikeln kompletteras med tretton bilder på personer som avlidit i sjukdomen med bildtexter 

som ger information om dem. Bilderna är dock inte inkluderade i analysen. Rubriken och 

underrubriken lyder: ”13 som förlorade kampen mot ebola – Många vårdare dör när de 

kämpar för att rädda andra.” Rubrikerna följs därefter av ingressen: ”Olivet Buck 59, dog i 

kampen mot ebola. WHO vägrade att flyga ut läkaren ur Sierra Leone för vård. – De som 

fattade det beslutet måste stå till svars, säger hennes bror Albert.”   

6.3.1 Sammanfattning  

6.3.1 13 som förlorat kampen mot ebola - Aftonbladet, 18 oktober 2014 



25 
 

 

I artikeln förekommer fyra typer av röster. Artikelns handling fokuserar främst på hur 

situationen kring läkaren Olivet Buck hanterades då hon var ebolasjuk. Vidare nämns att 

Aftonbladet även har tillgång till bilder på tolv andra patienter som avlidit i sjukdomen. 

Tillsammans med Olivet Buck kan dessa patienter kategoriseras som passiva röster då de 

endast nämns i texten. Även Världshälsoorganisationen (WHO) är en passiv röst trots att 

mycket av innehållet handlar om dem. I artikeln uttrycker sig två aktiva röster tillhörande 

anhöriga till Olivet Buck, som talar om hanteringen av hennes situation. Den första är 

läkarens bror Albert som uttalar sig direkt i artikeln och den andra är Joseph Harker som är 

reporter på The Guardian. I artikeln beskrivs några av hans åsikter om händelsen som han har 

uttryckt i en artikel som publicerats i The Guardian. Slutligen är även Liberias president Ellen 

Johnson Sierlaf en aktiv röst då hennes uttalande används som källa.  

  

Artikelns huvudrubrik ”13 som förlorade kampen mot ebola och många vårdare dör när de 

kämpar för att rädda andra”, uppfattas som emotionell och ger därmed läsaren en möjlighet att 

känna ett medlidande gentemot de lidande där händelsen utspelar sig. Vidare används ord som 

”kampen” och ”kämpar” som bidrar till att skildra ebolaviruset som en fiende som ska 

bekämpas. Till skillnad från hur ebolaviruset porträtteras, beskrivs vårdare som hjältar 

eftersom de ”kämpar för att rädda andra.”  

 

I brödtexten inleder Aftonbladet med att berätta att de har fått tillgång till bilder på offer som 

avlidit i ebola. ”Hälften av dem var sjukvårdare i Sierra Leone, Liberia och Nigeria – som dog 

för att rädda andra”, skriver Aftonbladet. Sjukvårdare får återigen rollen som hjältar eftersom 

de ”räddar” andra, dvs. att de hjälper patienter från en gemensam fiende i form av 

ebolaviruset.  

 

Därefter ges det en ingående beskrivning utav en sjukvårdare som avlidit i sjukdomen. ”En av 

de döda sjukvårdshjältarna var trebarnsmamman och läkaren Olivet Buck, medborgare i 

Sierra Leone. Hon blev smittad när hon behandlade ebolasjuka i landets huvudstad 

Freetown.” I citatet framgår sjukvårdarens namn, hennes yrke, att hon var en förälder och 

bakgrunden till hur hon blev smittad. Kategorierna som beskriver personen ger henne en 

identitet som läsare kan relatera till. Detta trots att hennes situation vanligtvis inte är 

någonting som de flesta läsare kan eller brukar relatera till. Att sjukvårdaren beskrivs som en 
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”sjukvårdshjältinna” och ”trebarnsmamma”, bidrar till att meningen blir emotionell och 

läsaren kan känna empati gentemot sjukvårdaren trots att hon beskrivs som ”Dem”.  

 

Sjukvårdarna som behandlade ebolasmittade patienter skildras på ett positivt sätt i och med att 

de beskrivs som ”sjukvårdshjältarna”. Däremot framställs Världshälsoorganisationen på ett 

negativt sätt då mycket kritik riktas mot dem. Exempelvis nämns det i brödtexten att det 

fördes en kampanj för att den ebolasjuka läkaren Olivet Buck skulle flygas till Europa, som i 

artikeln framstår som en möjlighet till att få den främsta vården. ”Men 

Världshälsoorganisationen, WHO, vägrade att låta henne lämna Sierra Leone och ville inte 

heller bekosta hennes resa dit”. I citatet förmedlas det att Världshälsoorganisationens (WHO) 

beslut kan ha varit en bidragande faktor till att hon avled. Ordvalet ”vägrade” är ett starkt ord 

som visar skribentens ståndpunkt, dvs. att Världshälsoorganisationen hanterade situationen 

fel. En annan tolkning hade kunnat göras här om Aftonbladet istället använt orden ”ville inte”. 

Vidare skriver Aftonbladet att Joseph Harper går till ”hård attack” mot WHO i sin artikel, 

vilket likaså betonar hans negativa inställning till Världshälsoorganisationens beslut.   

 

 
 

I artikeln ”13 som förlorat kampen mot ebola”, riktas mycket kritik mot 

Världshälsoorganisationen och på grund av detta framstår de på ett negativt sätt. Innehållet i 

form av stil och ordval kan tolkas som emotionellt och väcker läsarens medlidande. Som 

tidigare nämnts, menar Cottle att emotionellt innehåll ibland kan vara strategiska val i 

rapporterandet om kriser för att påverka människor uppfattningar om dem (Cottle 2009:39).   

 

I artikeln ser vi även att sjukvårdare beskrivs som hjältar. Däremot beskrivs hanteringen av 

ebolaviruset med hjälp av stridsvokabulär och det blir tydligt att ebolaviruset skildras som en 

fiende. Stridsvokabulär som bidrar till att skapa en hotbild upptäcktes även i Roger Fowlers 

undersökning om mediepaniken av salmonella och listeria i brittiska medier (Fowler 

1991:165). Likaså menar Stijn Joye att nyheter som behandlar kriser tenderar att använda 

metaforer som liknar dem som används i nyhetsrapporteringar om krig (Joye 2010:595).  

 

Vidare beskrivs patienten utifrån identitetskomponenter som ger läsaren en möjlighet att 

relatera till henne. Detta är ett exempel på vad Chouliaraki kallar för emergency news, dvs. 

nyheter där den lidandes identitet beskrivs så att läsaren kan känna ett medlidande gentemot 

6.3.2 Sammanfattning   
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personen, även om denne beskrivs som ”Dem”. Här skapas en närhet mellan läsaren och de 

lidande som artikeln handlar om (Chouliaraki 2006:125).  

 
 

 

Artikeln ”Ebola har nu nått Europa” fokuserar på två bekräftade ebolafall i Europa. Det första 

fallet berör en norsk kvinna som smittats av viruset i Sierra Leone där hon arbetade för Läkare 

utan gränser. I nyhetsartikeln skriver Aftonbladet om hur hon ska evakueras till Norge och tas 

emot där. Det andra fallet handlar om ett spanskt vårdbiträde som fick diagnosen i Madrid 

efter att ha vårdat en spansk präst som smittades i Västafrika. Vårdbiträdet blir därmed den 

första personen som smittats av ebolaviruset i Europa.  

 

Nyhetsartikeln innehåller även två bilder på sjukvårdare som bär skyddsdräkter. Bilderna har 

inte analyserats men det kan dock noteras att de är uppmärksamhetsväckande på grund av 

deras storlek som täcker en stor del av tidningssidan. Huvudrubriken i nyhetsartikeln är 

”Ebola har nu nått Europa”. Den fetstilta huvudrubriken fångar läsarens uppmärksamhet och 

med dess allvarliga ton förmedlar den att nyhetsartikeln behandlar en viktig händelse. 

Underrubrikerna lyder: ”Vårdbiträde smittades i Spanien och Norsk kvinna sjuk – flygs hem”, 

som ger mer information till huvudrubriken. Ingressen ger en övergripande beskrivning utav 

innehållet: ”Nu har ebolan nått till Europa. Ett vårdbiträde har smittats i Spanien. Samtidigt 

har en norsk kvinna på Läkare utan gränser testats positiv för sjukdomen. I natt evakuerades 

hon.”  

 

Nyhetsartikeln innehåller både aktiva och passiva röster. Generalsekreteraren för den 

humanitära organisationen Läkare utan Gränser är en aktiv röst då hon uttalar sig om den 

norska sjukvårdarens situation. Även en presstalesman för flygplatsen Oslo Lufthamn är en 

aktiv röst som talar om försiktighetsåtgärder som ska användas när sjukvårdaren landar i 

Norge. Vidare är WHO en aktiv röst då de används som en källa gällande dödssiffror. De 

passiva rösterna som inte får en talan i artiklarna är de två ebolasmittade patienterna och en 

ebolasmittad präst som avlidit i sjukdomen.  

 

Rubriken ”Ebola har nu nått Europa” förmedlar att viruset har spridits från Afrika och att 

Europa även nu har drabbats av ebola. Rubriken innehåller ett alarmerande språk som 

konstaterar att hela Europa har drabbats av viruset. ”Det innebär det första konstaterade fallet 

6.4.1 Ebola har nu nått Europa - Aftonbladet, 7 oktober 2014 
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utanför Afrika”. Detta citat förmedlar faktumet att Ebola spridit sig till Europa, vilket innebär 

att viruset fått en regional spridning. Därmed kan det noteras att det finns en hotbild i artikeln.  

 

Även i brödtexten används det ett oroväckande språk med ordval som betonar allvaret i att en 

norsk och en spansk kvinna har blivit ebolasmittade. Exempelvis används ordet ”isolerad” och 

ord som relaterar till ordet ”smitta” som exempelvis ”smittsamma” och ”smittorisk” frekvent i 

artikeln.  

 

Aftonbladet skriver att den norska ebolasmittade kvinnan kommer att evakueras till 

universitetssjukhuset i Ullevål i Norge där ”kvinnan kommer att isoleras på sjukhusets 

avdelning för särskilt smittsamma personer och området kommer att spärras av, rapporterar 

VG”. Citatet som beskriver att kvinnan kommer att isoleras på avdelningen för särskilt 

smittsamma personer, förmedlar ett allvar och att det finns en hög smittorisk. Detta går även 

att se i följande mening:  

 

”Hon ska ha känt sig sjuk i förra veckan och blev under gårdagen isolerad, skriver norska 

tidningen VG”. Faktumet att hon blivit ”isolerad” uttrycker att hon utgör en fara för andra 

människor.  

 

”Sedan kommer hon att föras in i en specialutrustad ambulans till universitetssjukhuset 

Ullevål, där landets främsta experter väntar”. Detta citat förmedlar att det är en krissituation. 

Ordval som ”specialutrustad” och ”främsta experter”, bidrar till att meningen blir dramatisk 

då de betonar att det är nödvändigt att använda de främsta tillvägagångssätten för att åtgärda 

situationen.  

 

”Tre timmar efter larmet om den norska kvinnan rapporterade nyhetsbyrån Reuters att 

ytterligare ett fall konstaterats i Europa”. Här rapporterar Aftonbladet att ytterligare ett 

ebolafall bekräftats i Europa, dit även Sverige tillhör. Att ordet ”Europa” används istället för 

”Spanien”, ger känslan av att hela Europa har drabbats av Ebola. Det bidrar därmed till att en 

”Vi” känsla uppstår och att avståndet mellan Sverige och händelsen i Spanien minskar.   

 

Däremot ökar avståndet till de drabbade personerna i Västafrika när Aftonbladet skriver om 

antalet dödsfall som WHO rapporterar om. ”Enligt WHO har nu över 3400 människor dött i 

ebolapidemin i Västafrika”. I denna rapportering får de lidande inte en identitet i och med att 
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de beskrivs i siffertal. Siffertalet beskriver de lidande på ett opersonligt sätt som bidrar till att 

det blir svårt för läsaren att känna en samhörighet till personerna. Vidare kan det tolkas som 

att de lidande beskrivs som ”Dem” som finns i ett avlägset område.  

 

 

 

I nyhetsartikeln ser vi hur Aftonbladet väljer att skildra nyheter om ebolaviruset när de 

förekommer i Europa. I innehållet betonas att det är Europa som har drabbats av ebola och på 

så sätt skapas ett gemensamt ”Vi”. Enligt Chouliaraki är detta karakteristiskt för stora 

händelser i västvärlden och i skapandet av ecstatic news. Språket i nyhetsartikeln kan 

uppfattas som alarmerande då det används värdeladdade ord som bidrar till att skapa en 

hotbild. Fowler menar att denna typ av stil är vanligt förekommande i nyhetsrapporteringar 

om epidemier som bidrar till att skapa en mediepanik (Fowler 1991:147). Även Peter L 

Vastermans resultat av medierapporteringen av svininfluensan visar att nyheter under den 

intensivaste rapporteringsperioden generellt innehöll ett alarmerande språk (Vasterman 2013). 

 

I artikeln får läsaren ta del av information om de två europeiska patienterna. Exempelvis ges 

det information om att den norska sjuksköterskan ska evakueras till Norge och om vilka 

säkerhetsåtgärder som kommer att användas när hon anländer. Detta ger läsaren en känsla om 

att hen följer med i processen, vilket enligt Chouliaraki är vanligt i ecstatic news (Chouliaraki 

2006:159). Däremot skapas det ett avstånd mellan läsaren och de lidande i Västafrika genom 

att de lidande inte ges en identitet, men istället beskrivs i siffertal. Det här sättet att beskriva 

de lidande förekommer främst i nyheter som Chouliaraki kallar för adventure news. Dessa är 

nyheter som rapporterar fakta men som inte förmedlar ett medlidande och därmed hindrar att 

en relation mellan läsaren och de lidande bildas (Chouliaraki 2006:105)   

 

Artikeln ”Ebola har nu nått Europa – Spansk kvinna smittad”, handlar om att Europa har fått 

sitt första bekräftade ebolafall då ett spanskt vårdbiträde blivit ebolasmittad. Vidare läggs 

även fokus på en händelse kring en norsk kvinna som drabbats av Ebola i Sierra Leone och 

ska flygas till Norge för vård.   

 

6.4.2 Sammanfattning 

6.5.1 Ebola har nu nått Europa – Spansk kvinna smittad - Dagens Nyheter 7 
oktober 2014 



30 
 

Nyhetsartikeln innehåller en faktaruta med information om ebolaviruset och de symptomer 

som viruset framkallar. Artikelns rubrik ”Ebola har nått Europa – spansk kvinna smittad”, 

förmedlar att ebolaviruset har spridit sig till Europa men även att det är en spansk kvinna som 

blivit smittad.   

 

Ingressen lyder: ”Ebola har för första gången smittat en person utanför Afrika, uppger den 

spanska hälsomyndigheten. Dessutom har en norska insjuknat i Sierra Leone och evakueras 

nu hem till Norge”. I ingressen betonas att fallet är det första där en person smittats i direkt 

kontakt med en annan person utanför Afrika.  

 

I artikeln finns flera aktiva röster men endast två passiva röster. De aktiva rösterna innefattar 

en myndighet i form av en talesperson för det regionala hälsodepartementet i Madrid som ger 

uttalanden i nyhetsartikeln. Vidare kommenterar Spaniens hälsominister den spanska 

sjukvårdarens situation, vilket betyder att även en politiker ges en aktiv röst. En annan aktiv 

röst är en representant för hjälporganisationen Läkare utan gränser som uttalar sig om den 

norska kvinnans tillstånd. Vidare låter Aftonbladet även en expert kommentera om risker för 

utländska sjukvårdare i de drabbade länderna. Världshälsoorganisationen är en aktiv röst som 

används som källa gällande antalet rapporterade dödsfall. De passiva rösterna är de två 

eboladrabbade patienterna.  

 

I både rubriken och ingressen skildras ebolaviruset som ett hot mot Europa. Hotbilden 

konstrueras även i brödtexten där det betonas att ”Europa har fått sitt första bekräftade fall av 

ebola, efter att ett spanskt vårdbiträde smittats i Spaniens huvudstad Madrid”. I citatet 

beskrivs hela Europa som drabbat trots att det är en spansk kvinna som har smittats av viruset. 

Därmed ingår hela Europa i ett ”Vi” och det skapas en närhet mellan Sverige och händelsen i 

Spanien. Detta gör det lättare att relatera till händelsen då vi är närmare Spanien än länderna i 

Västafrika. 

 

I brödtexten ges även en beskrivning om det spanska vårdbiträdets tillstånd och bakgrund till 

hur hon har smittats. Att hon får en identitet i nyhetsartikeln gör det möjligt för läsaren att 

känna ett medlidande.  

 

Spaniens hälsominister Ana Mato ”säger på en presskonferens att krisåtgärder har satts in och 

att myndigheterna arbetar med att spåra källan till smittan”. Här beskrivs situationen som en 
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krissituation. I och med att myndigheterna ”arbetar med att spåra källan till smittan,” innebär 

det att det finns en risk att även andra personer kan ha smittats. Därmed förmedlas det att 

ebolaviruset utgör ett hot.  

 

”Vi tar det här på största allvar, det är någonting vi hoppades inte skulle inträffa”. Detta citat 

är ett uttalande som Anne Cecilie Kalterborn på Läkare utan gränser ger till norska medier. 

Här framställs situationen som allvarlig då en person smittats av ebolaviruset och därmed 

skapas en krissituation.  

 

Vidare kommenterar experten Christian Sundberg som är överläkare vid Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. Han talar om de risker som finns för utländska sjukarbetare som arbetar i 

de eboladrabbade länderna i Västafrika. ”När man inte är i sin rymddräkt och umgås med 

människor finns det en viss risk, säger han till TT”. Därefter nämns det hur många svenska 

sjukvårdare som arbetar i de drabbade områdena i Västafrika och att ”ytterligare tre är på väg 

ned”. När man som läsare sammanställer dessa stycken kan det uppfattas som att det finns en 

risk för att även svenska hjälparbetare kan komma att smittas, vilket skulle innebära en risk 

för Sverige.  

 

 

 

Nyhetsartikeln ”Ebola har nu nått Europa – Spansk kvinna” smittad, förmedlar att det har 

skapats en krissituation i och med att ebolasmittan har bekräftats i Europa. Det skapas en 

närhet mellan läsaren och händelserna i Spanien och Norge genom att det betonas att 

ebolaviruset har spridit sig till Europa. Trots att händelserna utspelar sig på två avlägsna 

platser ses de som ett gemensamt problem. Som tidigare nämnts menar Chouliaraki att detta 

är vanligt för ecstatic news, då människorna i de drabbade områdena betraktas som ”Vi” 

(Chouliaraki 2006:158-160). I ecstatic news får läsaren ta del av mer ingående information 

om de lidandes situation. Detta går exempelvis att se i denna nyhetsartikel där det ges 

bakgrundsinformation om hur patienterna smittats och om deras nuvarande tillstånd. 

Chouliaraki menar att även den typen av information är vanligt förekommande när personer 

beskrivs som ”Vi”. Vidare bidrar informationen om de drabbade i artikeln till att öka närheten 

mellan läsaren och de lidande (Chouliaraki 2006).  

 

Artikeln innehåller intervjuer med aktörer, såsom med en expert som uttalar sig om risker för 

6.5.2 Sammanfattning  
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svenska sjukvårdare. Enligt Stijn Joyes studie om SARS, tenderar medier som skriver om 

internationella händelser att använda material som exempelvis intervjuer med experter för att 

konstruera en känsla av närhet till nyhetshändelsen. Likaså kan experten i denna artikel 

användas för att förmedla ett potentiellt hot (Joye 2010:593).   

 

Artikeln ”Mörkertalet bedöms vara mycket stort” handlar om att Världshälsoorganisationen 

misstänker att det finns ett stort antal människor som har drabbats av Ebola, men som det inte 

finns vetskap om. Detta har resulterat i en osäkerhet kring hur många människor som bär på 

smittan i de drabbade Västafrikanska länderna.  

 

Nyhetsartikeln innehåller en bild på sjukvårdare som bär på en person som avlidit i 

sjukdomen. Bilden har dock inte analyserats. Rubriken ”Mörkertalet bedöms vara mycket 

stort ” förmedlar att smittan förmodligen har nått en större omfattning människor än vad 

Världshälsoorganisationen och omvärlden informerats om. ”Antalet bekräftade dödsfall i 

ebola är nu 4447 personer, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Det innebär att antalet 

döda ökat med mer än 400 på en vecka i de tre hårdast drabbade länderna: Liberia, Guinea 

och Sierra Leone”. Ingressen berättar att dödsantalet är stort och att ebolasmittan har en snabb 

spridning. I och med att länderna som har de flesta ebolafallen nämns i ingressen bidrar det 

till uppfattningen om att smittan finns i ett avlägset område och inte hos ”oss”.  

 

Den aktiva rösten i nyhetsartikeln är Världshälsoorganisationen. De används som källa då det 

informeras om hur många dödsfall som har rapporterats till dem. I artikeln finns även två 

passiva röster som båda är patienter. Den första är en amerikansk sjuksköterska som smittades 

av viruset i USA när hon vårdade en patient som blivit smittad i Liberia. Den andra personen 

är en FN-tjänsteman som insjuknade i Liberia och som flugits till Europa för vård.  

 

”Antalet personer som rapporterats smittade är 8914”.  

 

I brödtexten används siffertal för att beskriva de eboladrabbade i Västafrika. Ett exempel på 

detta kan vi se i citatet ovan som rapporterar om ”antal dödsfall”. Det blir tydligt med det 

stora antalet att det är många människor som har smittats. Eftersom de lidande beskrivs med 

6.6.1 Mörkertalet bedöms vara mycket stort – Dagens Nyheter 15 oktober 2014 
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siffertal och det inte ges någon information om dem, blir det möjligtvis svårt för läsaren att 

känna en samhörighet med dem.  

 

”WHO upprepar att det finns en stor osäkerhet i antalet rapporterade fall, och räknar med att 

antalet smittade i Guinea förmodligen är 50 procent fler än det rapporterade antalet, 100 

procent fler i Sierra Leone och 150 procent fler i Liberia”.  

 

 ”Det pekar mot att med nuvarande smittspridningstakt kommer antalet nysmittade i de tre 

länderna sannolikt att vara mellan 5000 och 10000 i veckan i början av december”.  

 

Den typen av prognoser är genomgående i hela artikeln och uträkningarna beskrivs i siffertal 

eller procenttal. Här presenteras uträkningar på hur många som tros ha smittan, hur hög 

smittorisken är och hur snabb spridning ebola har. I ovanstående citat förutspås det även hur 

många personer som kan vara smittade i december 2014. Dessa uträkningar som är skrivna i 

siffror eller procenttal, förmedlar att smittorisken är hög och har en snabb spridning. 

Dessutom kan läsare uppfatta de höga uträkningarna som förvirrande. De höga siffertalen 

förmedlar att situationen är ett krisläge och bidrar möjligtvis till att skapa en känsla av oro hos 

läsaren.   

 

I artikeln betonas det att ebolaviruset har en hög smittorisk. Dock förklaras det även att 

rapporten från Världshälsoorganisationen huvudsakligen berör de svårast drabbade länderna 

Guinea, Liberia och Sierra Leone. Här förekommer ordval så som ”de värst drabbade 

länderna, i de tre länderna, och de tre hårdast drabbade länderna”. Samtliga exempel 

förmedlar att smittan finns på en avlägsen plats och att den nödvändigtvis inte utgör ett hos 

mot ”oss”. Därmed blir det ”Dem” som beskrivs som de lidande.  

 

Vidare får läsaren information om de två patienterna som nämndes ovan som passiva aktörer. 

Förutom bakgrundsinformationen som ges om den amerikanska sköterskan, nämns det att hon 

fått ”blodtransfusioner” och att ”förhoppningen är att blodet ska innehålla antikroppar som 

kan bidra till hennes tillfrisknande”. Läsaren får även veta att en FN-tjänsteman från Sudan 

som flugits till Liepzing för vård, ”avled på tisdagen på sjukhuset i staden”. Eftersom det ges 

mer information om dessa personer kan det tolkas som att deras situationer anses vara mer 

relevanta för läsaren än de övriga lidandes. Dessa personer får en identitet jämförelsevis med 
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de andra drabbade som beskrivs med siffror. Här kan det även tolkas som att patienterna 

därmed betraktas som ”Vi”. 

 

 

 

I artikeln ”Mörkertalet bedöms vara mycket stort” ges det rapporter och prognoser om antalet 

smittade personer. De höga siffertalen och procenttalen driver upp känslan av att det är ett 

krisläge. Detta eftersom de ger intrycket av att ett stort antal personer beräknas vara smittade, 

samt att viruset har en snabb spridning. Enligt Fowler har denna typ av prognoser och 

uträkningar en alarmerande effekt som bidrar till att skapa mediepanik. Detta eftersom läsare 

möjligtvis hanterar dem som intryck istället för fakta (Fowler 1991:166-167). Dock används 

ordval som betonar att smittan finns på en avlägsen plats. Även siffertalen som används för att 

beskriva personerna, bidrar till att skapa en distans mellan läsaren och de lidande. Chouliaraki 

menar att kategorier som exempelvis siffertal vanligtvis används för att skildra lidande i 

adventure news, där innehållet ger en bild av att händelsen skett på en avlägsen plats. Då 

personerna inte ges en identitet och istället beskrivs med nummer, framkallar inte 

nyhetsartikeln en känsla av att läsaren ska känna ett medlidande och en moralisk skyldighet 

till att hjälpa de lidande (Chouliaraki 2012:115). I artikeln ges dock en kortare beskrivning 

utav två andra patienter vars situation därmed förmedlas som mer relevanta för läsare. Även 

Joye menar att avståndet till händelseplatser påverkar hur de lidande skildras i medier (Joye 

2010:586).  

 

 
 

6.6.2 Sammanfattning  
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7. Slutsatser och diskussion  
Resultatet av de ingående analyserna i denna studie visar att avståndet till nyhetshändelserna 

påverkar hur ebola skildras i medierapporteringen. Detta har likheter med resultatet i Joyes 

studie om svininfluensan i belgiska medier. När ebolasmittan förekommer i Afrika, betonas 

det att ebola finns på en avlägsen plats och inte hos ”oss”. Exempelvis genom att det används 

ordval som beskriver avståndet till platsen där smittan existerar. Ett annat sätt är genom att 

skildra de lidande människorna med hjälp av siffertal som beskriver hur många som har 

smittats eller avlidit i sjukdomen. Detta sätt att skildra de lidande bidrar således till att skapa 

ett längre avstånd mellan läsaren, platsen där smittan finns och de personer som lider utav det. 

När smittan sedan sprids till länder i Europa, förmedlas det att nyhetshändelsen har skett på en 

plats nära ”oss”. Detta genom att betona att händelsen har drabbat Europa trots att de länder 

som har drabbats endast är Spanien och Norge. Således blir länderna i Europa inkluderade i 

ett gemensamt ”Vi”. I dessa nyheter ökar även det intensiva språket då det förekommer ordval 

som driver upp känslor av kris och risk. Här används även andra metoder så som intervjuer 

med experter som kommenterar händelser. Dessa skapar en känsla av närhet och att viruset 

utgör ett potentiellt hot.  

 

Vidare är det även möjligt att se en koppling mellan studiens resultat och den tidigare 

forskningen som presenterats. Den tidigare forskningen visar att intensiva perioder då 

medierna lägger mycket fokus på smittorna, tenderar att innehålla intensivt språk och annat 

innehåll som rapporterar om en potentiell kris och om riskerna kring den. Detta upptäcktes 

även i denna studie eftersom oktober 2014 var en intensiv period då det rapporterades mycket 

om ebola i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Förutom det alarmerande språket fann jag även 

siffertal som förmedlar hur många som har drabbats av ebola, samt hur många som potentiellt 

kommer att smittas i framtiden. Denna typ av språk överensstämmer även med Fowlers 

teorier om språket som medier tenderar att använda vid kriser. Enligt Fowlers är det den 

intensiva stilen och ordvalen som medier använder, som konstruerar en mediepanik. Här kan 

det diskuteras huruvida det kan vara problematiskt att medierna skiftar mellan intensiva 

perioder då de rapporteras mycket om kriser och perioder då nyhetsrapporteringen är 

passivare. Detta eftersom medierapporteringen spelar en stor roll i hur allmänheten uppfattar 

epidemierna. Under de perioder då medierna skapar en mediepanik kan nyhetsrapporteringen 

möjligtvis bidra till att människor uppfattar epidemin som ett större hot än vad det är. På 
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samma sätt kan de mindre intensiva perioderna, samt då det betonas att smittan finns på en 

avlägsen plats bidra till att problemet kring epidemin förminskas.   

 

De olika sätten att porträttera de lidande i artiklarna överensstämmer med Chouliarakis teorier 

adventure news, emergency news och ecstatic news. Enligt henne skapas det antingen en 

närhet eller ett avstånd mellan läsaren och de lidande människorna som drabbats, beroende på 

vilken information som ges om dem. En gemensam faktor i studiens resultat var att de 

personer som det generellt gavs mer information om hade en internationell koppling eller ett 

samband till Europa. Dessa hade alltså en närmare anknytning till Sverige än de andra 

patienterna som befann sig i Västafrika. I och med att det ges mer information om dem, 

förmedlas det även ett medlidande gentemot dem, jämförelsevis mot de andra människor som 

också har drabbats av viruset. Detta gör det även möjligt för läsaren att känna en samhörighet 

med de personerna som det ges mer information om. Vidare kan det diskuteras huruvida det 

möjligtvis är avståndet till de lidande som påverkar hur Aftonbladet och Dagens Nyheter 

väljer att skildra dem.   

 

För att placera studien i ett större sammanhang kan det vara viktigt att belysa resultatets roll i 

samhället. Vi får inte heller bortse från ett av mediernas huvudsyfte i det demokratiska 

samhället som är att informera medborgare om vad som händer i samhället (Nord och 

Strömbäck 2012:18). I vissa fall har sjukdomar som medier rapporterat mycket om visat sig 

att inte vara ett lika stort hot mot samhället som medier har gett intrycket av. Huruvida 

människor uppfattar sjukdomar som ett hot eller inte beror främst på hur medier väljer att 

rapportera om dem. Cottle menar att medier skapar en mediepanik genom att de väljer att 

lägga mycket fokus och rapportera intensivt om dem. I nyhetsrapporteringarna används även 

olika metoder som påverkar människors uppfattningar om dem. Likaså visar resultatet i denna 

studie att ebola bland annat skildrats som ett potentiellt hot mot Europa, dels genom att det 

skapats ett ”Vi” då närliggande länder drabbas. Även andra effekter så som oroväckande 

ordval har bidragit till att det uppstått en hotbild. Utifrån Simon Cottles teori kan slutsatsen 

därmed dras att Aftonbladet och Dagens Nyheter nyhetsrapportering påverkar samhällets 

uppfattning om ebolaviruset och de risker som finns. De är således även en bidragande faktor 

till att det skapats en oro kring smittan.   

 
Vidare är det väsentligt att reflektera kring huruvida det kan talas om en mediepanik när 

medier rapporterar intensivt om en kris som faktiskt kan komma att utgöra ett hot för vissa 
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delar av världen. Exempelvis utvecklades ebola till en epidemi där länderna Liberia, Sierra 

Leone och Guinea drabbades hårt. Ebolaviruset utgjorde även ett stort hot mot andra länder i 

Västafrika. Här kan mediernas sätt att rapportera om ebolas spridning i de västafrikanska 

länderna och deras användning av det intensiva språket, möjligtvis ha reflekterat mediernas 

demokratiska ansvar att informera allmänheten om dessa kriser. Däremot kan det möjligtvis 

talas om mediepanik och en risk för att nyhetsmedierna bidrar till en onödig oro i 

rapporteringen om att ebola spridits till Europa. Detta då det visade sig att risken för att 

sjukdomen ska spridas till Sverige är väldigt låg (Folkhälsomyndigheten, 2014). Här kan det 

snarare talas om en panik i nyhetsmedierna. Detta kan jämföras med situationer där medier 

skapar en mediepanik genom att de rapporterar intensivt om en potentiell kris och bidrar till 

en onödig oro. Som exempelvis Roger Fowlers studie om salmonella och Vastermans 

undersökning om svininfluensan, då det visade sig att medierna hade ”överdrivit hotet”.  

 

I sin forskning utgår Stijn Joye utifrån Chouliarakis teorier om lidandets spektakel i 

analyserandet av SARS-utbrottet i belgiska tv-stationer. I sin studie menar han att 

medierapporteringen av SARS bidrog till att bevara en sociokulturell skillnad mellan ”Vi” 

och ”Dem” (Joye 2010:586). Jag anser dock inte att mitt urval är representativt nog att dra 

samma övergripande slutsats. För att fastställa en liknande slutsats skulle en analys på ett 

större urval vara mer tillförlitligt. Dock visar mitt resultat av de fyra ingående analyserna att 

det finns skillnader i framställningen av de lidande beroende på deras avstånd. Likaså kan jag 

relatera mitt resultat till Chouliarakis teorier om lidandets spektakel. Ett förslag till vidare 

forskning är således att utföra en vidare undersökning som fokuserar på hur de lidande som 

drabbat av ebola skildras beroende på plats. Därtill huruvida resultatet bidrar till att bevara 

maktstrukturer i samhället eller inte.  
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