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ABSTRACT 
In 2014 the largest Ebola outbreak in history occured. The media reporting on the epidemic 

was intense, especially when the epidemic still was not under control. The purpose of this 

study is to examine the Swedish media reporting of the Ebola outbreak. With a strategic 

selection 16 articles was selected for qualitative analysis, the aim was to cover all possible 

ways to portay the Ebola epidemic for the audience. The results show that there were four 

main frames in the media reporting; domestication framing, threat framing, Othering framing 

and balanced framing. Media reporting focused on Sweden, the United States and other 

Western countries, while West Africa was marginalized. The diseased in the West was 

individualized more often than the diseased in Africa. A large part of the reporting focused on 

the danger and threat associated with the epidemic. In a latent level the media reporting 

included Othering, where both Africans and Ebola victims were portrayed as the Other. The 

reporting also included news articles and stories that deviated from the domestication framing, 

threat framing and Othering framing. 

Title Ebolautbrottet 2014  Hur svensk dagspress frameade viruset 

Authors Frida Heikki & Rasmus Hammarström 

Course Media and communications studies 

University Luleå University of Technology 

Tutor Anette Forsberg 

Pages 53 

Keywords Ebola, Outbreak, News reporting, Framing, Domestication, Postcolonialism, 
Swedish newspapers, News principles, Globalization   



2 
 

SAMMANFATTNING 
2014 inträffade det största ebolautbrottet någonsin. Medierapporteringen om epidemin var 

intensiv, särskilt när epidemin fortfarande inte var under kontroll. Syftet med denna 

kvalitativa studie är att undersöka hur svensk dagspress rapporterade om ebolautbrottet. 

Genom ett strategiskt urval har 16 artiklar valts ut för närstudium, där målet var att täcka in 

alla möjliga sätt att gestalta ebolaepidemin. Resultatet visar att det fanns fyra huvudsakliga 

frames i rapporteringen om ebola; domesticerande gestaltning, hot-gestaltning, andrande 

gestaltning samt balanserad gestaltning. Medierapporteringen fokuserade på Sverige, USA 

och andra länder i västvärlden, medan Västafrika marginaliserades. Västerländska drabbade 

personifierades ofta till skillnad från de afrikanska drabbade. En stor del av rapporteringen 

fokuserade på faran och hotet i samband med epidemin. På ett latent plan innefattade 

rapporteringen andrande, där både afrikaner och eboladrabbade porträtterades som 

Annorlunda. I rapporteringen förekom också nyhetsartiklar och reportage som avvek från den 

domesticerande inramningen, skräck-gestaltningen och den andrande gestaltningen.  

Nyckelord: Ebola, epidemi, ebolautbrott, nyhetsrapportering, framing, domesticering, 

postkolonialism, svensk dagspress, nyhetsvärdering, globalisering  
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1. INLEDNING 
I mars 2014 uppmärksammades ett av de största ebolautbrotten i modern tid. Det startade i 

Västafrika i gränsområdena mellan Guinea, Sierra Leone och Liberia. Viruset spred sig snabbt 

och nådde även större städer. (Folkhälsomyndigheten, 2016) World Health Organization, 

WHO, klassade utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Totalt smittades 28 

639 personer av ebola, varav 11 316 dog (WHO, 2016).  Det tog flera månader innan 

sjukvården, med hjälp av internationella organisationer lyckades få utbrottet under kontroll. 

Ebolaviruset identifierades för första gången i mitten av 1970-talet. I Sverige utreddes cirka 

20 fall av ebola, men inget av dem bar på smittan. (Folkhälsomyndigheten, 2016) 

Svenska medier bevakade virusspridningen intensivt. Enligt Tidningarnas Telegrambyrå 

placerades ebola på en sjätteplats i de mest bevakade nyhetshändelserna under året 2014 

(Sveriges radio/TT, 2014) Det märktes bland annat på Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps 18-årsundersökning, där 25 procent av de svarande uppgav att de var mest rädda 

för en epidemi, jämfört med tio procent året innan (MSB, 2014). I januari 2015 hade 1,8 

promille av Liberias befolkning misstänkts ha haft ebola, av dessa var 0,7 promille bekräftade 

fall. Det innebär att mer än 99 procent av befolkningen aldrig har haft ebola (Modern 

psykologi, 2015). Ändå beskrev Dagens nyheter hur internationella företag evakuerade sina 

anställda, planerade investeringar lades på is, rederier och flygbolag ställde in sina rutter och 

handeln gick ner kraftigt i samband med ebolautbrottet. De tre drabbade ländernas ekonomier 

drabbades därmed hårt, inte av ebola – utan av rädslan för ebola. (Björklund, 2014)  

Den här studien intresserar sig för hur nyhetsmedierna skildrade epidemin, vilka 

tolkningsramar läsarna erbjöds för att skapa sig en uppfattning för ebolautbrottet. Ur ett 

samhälleligt perspektiv är det relevant att undersöka medierapporteringen om ebolaepidemin 

för att se hur den framställdes för den svenska publiken, med tanke på hur intensiv den var. Ur 

ett vetenskapligt perspektiv är studien ett forskningsbidrag till ett tidigare relativt outforskat 

område, det vill säga den svenska mediebevakningen av ebolautbrottet 2014.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna kvalitativa studie är att med utgångspunkt i postkolonial teori, 

globaliseringsteori och nyhetsvärderingsprinciper undersöka hur ebolautbrottet 2014 

representerades och frameades i Dagens nyheter och Svenska dagbladet i oktober månad 

2014.  
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För att besvara syftet ställs följande frågor: 

• Hur gestaltades ebolautbrottet 2014 i svensk dagspress?  

o Hur representeras ebola? 

o Hur porträtteras de drabbade? 

o Hur beskrivs Afrika?  

o Hur beskrivs Sverige och västvärlden? 

2. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel tas tidigare forskningsbidrag om hur pandemier och sjukdomar frameas och 

representeras i medier upp. Eftersom att ebolautbrottet 2014 utspelade sig i Afrika är det 

också relevant för studien att se på tidigare forskning om hur Afrika som kontinent beskrivs i 

medier.  

Studien ”Framing of Influenza A (H1N1) pandemic in a Singaporean newspaper” visar hur 

svininfluensaepidemin 2009 användes för att stärka den nationella gemenskapen i Singapore. 

Studien visar också hur folkhälsomyndigheten genom medier använde pandemin för att 

rättfärdiga skärpt övervakning och kontroll samt det ansvar som lades på enskilda medborgare 

för att förhindra smittspridningen. Forskarna Iccha Basnyat och Seow Ting Lee undersöker 

hur Singaporianska nyhetsmedier frameade pressmeddelanden om viruset H1N1, i folkmun 

kallat svininfluensan, från den nationella folkhälsomyndigheten. De såg fyra tydliga teman: 1) 

importerad sjukdom 2) krigsmetaforer 3) socialt ansvar och 4) lockdown-policies. Enligt 

forskarna skapar dessa fyra teman tillsammans en nationalistisk inramning av 

pressmeddelandena som i sin tur blivit nyhetsartiklar. (Basnyat & Ting Lee, 2014, s. 945) 

Genom att framea H1N1 som en attack utifrån stärktes den nationella identiteten såväl som 

den gemensamma förståelsen för hur ”fienden skulle bekämpas”. Lockdownpolicierna som 

skulle förhindra spridningen av H1N1 och begränsa konsekvenserna av utbrottet tillskrevs den 

handlingskraftiga och förberedda regeringen. De utfärdade tydliga handlingsplaner och 

förenade befolkningen i kollektiva åtgärder, som syftade till att skydda mot utomstående hot. 

(Basnyat & Ting Lee, 2014, s. 947) 

Peter Washer (2004) har undersökt den sociala representationen av infektionssjukdomen 

SARS i brittiska medier. Det finns beröringspunkter mellan hans slutsatser och Basnyats och 

Ting Lees, medan de förstnämnda fokuserar på att epidemins meningsskapande funktioner 
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konstituerar ett nationalistiskt kollektiv – ett vi – så fokuserar Washer på att epidemins 

meningsskapande funktion både bygger på idén om ”oss” men också om ”de Andra”.  

Washer konstaterar att SARS beskrevs som ett farligt hot för den brittiska publiken, samtidigt 

som det nästan omedelbart påstods vara ”under kontroll” genom att använda logiken om ”de 

Andra”: det påstods att det var högst osannolikt att de brittiska läsarna skulle drabbas 

personligen av SARS, eftersom kineserna var så annorlunda jämfört med dem, så ”Andra”. På 

detta sätt samspelar SARS-skräcken med meningsskapandet bakom andra epidemier av 

infektionssjukdomar genom historien. (Washer, 2004) 

Det som skiljer ebolautbrottet 2014 från exempelvis svininfluensan och SARS är att det 

skedde i Västafrika. Mediebilden av Afrika i sig skiljer sig från mediebilden av västvärlden. 

Därför är det också relevant för studien att se på forskningsbidrag som undersökt hur Afrika 

som kontinent porträtteras i västerländska medier.  

Minabere Ibelema undersöker i sin studie hur amerikansk press rapporterar om Afrika. Ett av 

studiens mål är att bedöma i vilken utsträckning pressen manifesterar beskrivningen av Afrika 

som allmänt ”Annorlunda” i en global kontext. För att göra det undersöker studien den 

allmänna framingen av afrikanska nyheter. Studien konstaterar att perceptuellt avstånd 

kvarstår som en faktor i nyhetsbevakningen av Afrika. (Ibelema, 2014, s. 162) 

Enligt honom finns det två mönster som visar att den perceptuella avlägsenheten eller 

avståndstagandet i mediebevakningen av Afrika inte har upphört. Det första är den fortsatta 

marginaliseringen och förminskningen av Afrika, kopplat till porträtteringen av Afrika som 

perifert i den globala gemenskapen. Det andra, och betydligt mer gängse mönstret, är att den 

retoriska tonen i nyhetsframingen präglas av en kulturell distansering. (Ibelema, 2014, s. 198)  

Dita Trčková har tagit fasta på den traditionella, marginaliserande och distanserade 

mediebilden av Afrika när han i sin studie undersöker representationen av ebola. Han 

konstaterar att den traditionella mediebilden av Afrika reproduceras i amerikanska 

tidningarnas rapportering om ebola. (Trčková, 2015) Men i likhet med Basnyats och Ting Lee 

har han också fokuserat på de metaforer som används för att beskriva ebola och metaforernas 

meningsskapande funktioner. 

Trčková��� använder kritisk diskursanalys och metaforer när han analyserar två liberala 

amerikanska tidningars metaforiska representation av ebola och porträtteringen av dess offer. 

Studien visar att båda tidningarna huvudsakligen använder sig av en specifik metafor där 
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Ebola beskrivs som krig. Det finns två alternativa metaforer, ebola som ett levande väsen eller 

en människa och ebola som en naturkatastrof. Alla tre metaforerna antyder att det skulle 

finnas en specifikt ”skyldig” för viruset, vilket motsäger de icke-metaforiska diskursiva 

ansvarstillskrivningarna, där situationen i Afrika ses som skapad av mänskliga faktorer. 

(Trčková, 2015, s. 29) 

Enligt Trc ̌ková fokuserar The New York Daily News oproportionerligt mycket på ebola-

drabbade amerikaner. Bara 20 procent av tidningens artiklar handlade om situationen i de 

västafrikanska länderna medan The New York Times motsvarande siffra var 63 procent. 

Resten av artiklarna fokuserar på amerikanska offer, USA:s beredskap för viruset och USA:s 

roll som hjälpare till de afrikanska drabbade länderna. I motsats till de ebola-drabbade 

afrikanerna individualiseras de amerikanska offren och läsarna förses med detaljerad 

bakgrundsinformation om dem. De ges en egen röst och porträtteras som ”fighters”. (Trčková, 

2015, s. 38) 

Afrikanska offer tenderar att avpersonifieras och porträtteras som om de inte har någon egen 

talan. De beskrivs sällan som ”fighters” i den annars vanligt förekommande militär-

metaforiska andan. Båda tidningarna misslyckas med att representera vanliga Afrikaner som 

självständiga och oberoende individer, vilket förhindrar att läsare spontant identifierar sig 

med dem. (Trčková, 2015, s. 29) 

The New York Daily News framställer afrikanernas lidande som mindre viktigt och 

reproducerar på det sättet det asymmetriska förhållandet mellan ”Första världen” kontra 

”Tredje världen”. (Trčková, 2015, s. 38) 

Utgångspunkten för all forskning om hur hälsa och sjukdomar frameas i medier är att det på 

ett eller annat sätt formar vår förståelse för sjukdomsfrågor. Studien SARS Wars: An 

examination of the quantity and construction of health information in the news media 

kompletterar de övriga forskningsbidragen genom att den på ett kvantitativt sätt visar hur stort 

medialt utrymme epidemin SARS fick. Studien antyder att den intensiva mediebevakningen 

skapar en överdimensionerad oro för viruset hos publiken. Kopplat till Basnyats och Ting 

Lees studie skulle man kunna tänka sig att denna oro används av makthavare vars mål är att 

kontrollera, övervaka och styra befolkningen. 

Forskarna Tanya R. Berry, Joan Wharf-Higgins och P.J. Naylor visar i sin kanadensiska 

studie att när viruset SARS dök upp 2003, skrevs fler artiklar om det inom loppet av ett år än 
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det skrivits om något annat hälso-/sjukdomsfenomen under studiens sammanlagda fem år 

(förutom rökning). Vidare beskrevs SARS ofta som ”mystiskt” och ”dödligt”. 

Representationen av SARS speglar hur SARS diskuterades i brittiska tidningar som ”den nya 

pesten”, ackompanjerad av faktiska och förutsedda dödstal. Detta accentuerade fenomenet 

”SARS-paniken” (Washer, 2004) där mängden och hastigheten av medierapporteringen satte 

skräck i medborgarnas hjärnor och hjärtan. Denna kvantitativa innehållsanalys förväntas 

kunna vara en empirisk startpunkt för framtida forskning om hur artiklar om sjukdomar kan 

påverka läsarnas uppfattning om dessa. (Berry, Wharf-Higgins & Naylor, 2007) 

Studiens resultat korrelerar med resultatet av en undersökning i april 2003, som visade att 97 

procent av kanadensarna var medvetna om SARS och att 28 procent av dem var rädda att de 

själva eller någon i deras närhet skulle drabbas av det. (Berry et al, 2007) 

Samtidigt var det nästan lika många artiklar om galna kosjukan som det var om hjärt- och 

kärlsjukdom. Detta trots att hjärt- och kärlsjukdom är den största folkdödaren i Kanada 

jämfört med galna kosjukan, som endast skördat ett dödsoffer under perioden 1979–2001. 

Trots de relativa riskerna med SARS och galna kosjukan var en oproportionerligt stor mängd 

kanadensare oroliga för att drabbas av dessa infektionssjukdomar, visade en studie 2003. 

Trots att dessa upptäckter är intressanta, är det för tidigt att dra några slutsatser om 

förhållandet mellan medierapporteringen om sjukdomarna och läsarnas uppfattningar om 

riskerna. (Berry et al, 2007)  

3. TEORI 
För att analysera vårt empiriska material samt besvara frågeställningarna används social 

representationsteori, framingteori, postkolonial teori och globaliseringsteori.  

3.1 SOCIAL REPRESENTATION 
Representation är den process i vilken medlemmar av en viss kultur använder språket för att 

producera mening. Inbyggt i denna definition finns premissen att saker och ting – objekt, 

människor och händelser i världen – inte har någon fixerad, slutgiltig och sann mening i sig 

själva. Det är vi – i samhället, i mänskliga kulturer – som skapar mening, som betecknar. 

Följaktligen kan mening alltid komma att förändras från en kultur eller period till en annan. 

Det finns ingen garanti för att varje objekt i en kultur kommer att ha en likvärdig mening i en 

annan kultur, just för att kulturer har olika koder, ibland radikalt olika. Koder avser de sätt på 
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vilka medlemmarna av den specifika kulturen kategoriserar sin omvärld och tillskriver den 

mening. (Hall, 2013, s. 45) 

I ett konstruktionistiskt perspektiv innefattar representation meningsskapande genom att 

sammanlänka tre saker: omvärlden, de begreppsliga kartor vi har i våra huvuden och språket 

som kommunicerar dessa begrepp.  (Hall, 2013, s. 45) Lindgren & Lundström (2010) 

beskriver det socialkonstruktionistiska perspektivet på medierna. Där förser medierna 

publiken med symboler och bildar den sociala världen utefter vissa ramar. Konstruktionerna 

är centrala för hur publiken bildar sina egna tolkningar och föreställningar av olika händelser. 

Med andra ord handlar det om hur medier formar och förhåller sig till bestämda uppfattningar 

om den sociala världen. (Lindgren & Lundström, 2010, s. 15)  

Det socialkonstruktionistiska perspektivet är relevant för studier inom representation som 

handlar om den meningsbildning i samhället som sker utifrån tecken och bilder, som 

sammanväver mening och språk med kultur. Syftet med dessa studier är att betydelser inte ses 

som neutrala, utan att de betraktas enligt redan rådande samt kulturellt etablerade ramverk. 

Det betyder att den process vi använder oss av i språkligt syfte eller annan symbolik, inte kan 

betraktas som varken enkel eller oproblematisk. En del tolkningar går före andra som en följd 

av rådande maktrelationer och sorteringsmekanismer i samhället. (Lindgren & Lundström, 

2010, s. 16) I den här uppsatsen kommer vi att titta på hur svenska medier, genom att 

sammanlänka ebolaepidemin i Västafrika, vår kultur och språket, tillskrev ebolautbrottet 2014 

mening. Vi vill ta reda på vilka symboler och ramar läsarna erbjöds av medierna, för att kunna 

tolka vad som pågick i Västafrika hösten 2014. Samtidigt som medierna formade 

uppfattningar om epidemin i Afrika, förhöll de sig till dessa uppfattningar. Vår ansats är att 

undersöka hur den processen såg ut.   

3.1.1 STEREOTYPER 
I den sociala representationsprocessen används koder och symboler för att producera mening. 

När dessa koder och symboler gång på gång återkommer i liknande sammanhang bildas 

stereotyper. 

 Lindgren (2009) beskriver stereotyper som en form av stilfigur. När en stereotyp bildas utgår 

man från vissa egenskaper och attribut som blir representativa för en hel grupp. Det som kan 

vara problematiskt när det gäller stereotyper är att skillnader och egenheter förbises. Istället 

ses varje individ i den aktuella gruppen endast som ett typexempel. Med andra ord är 
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stereotyper en rejält förenklad föreställning av hur individer som kan relateras till en grupp 

egentligen är.  (Lindgren, 2009, s. 91)	  

Stereotyper kan användas för att utöva makt. De kan ta sig uttryck bland annat genom 

essentialism, förminskning, naturalisering och binära oppositioner. (Hall, 2013, s. 267) I den 

här studien kommer vi att titta på hur stereotyper används i rapporteringen om ebolaepidemin.  

Stereotyper kan användas på många olika sätt. De kan vara nödvändiga för att beskriva 

verkligheten, men oavsett hur de används så blir de problematiska på grund av att de ger en 

förenklad bild av verkligheten. Istället för att fokusera på de egenskaper som förenar 

människor, används stereotyperna för att känneteckna skillnader mellan människor. De 

kategoriserar människor.  

3.1.2 BINÄRA OPPOSITIONER 
Det finns flera teoretiska argument till varför skillnader och att vara ”Annorlunda” har en så 

central roll i kulturstudier (Hall, 2013, s. 267). Skillnad spelar roll därför att det är 

grundläggande för meningsskapande, utan skillnader skulle inte mening kunna finnas. Mening 

är relationellt. Vi vet att svart är svart, inte för att det finns en essentiell ”svarthet”, utan för att 

vi kan relatera svart till dess motsats – vit. (Hall, 2013, s. 224)  

Enligt strukturalisten Lévi-Strauss är språkets kategorisystem centrala. Enligt honom är 

grunden för att förstå något att skapa begreppsmässiga kategorier, det vill säga binära 

motsatsförhållanden eller binära oppositioner. Ett binärt motsatsförhållande i sig självt är ett 

system med två ömsesidigt relaterade kategorier. I det perfekta binära motsatsförhållandet 

tillhör allting antingen den ena eller den andra kategorin, och det är genom att tillämpa den 

typen av kategorier som vi kan förstå världen. Den ena kategorin kan alltså inte existera 

självständigt som en essentiell kategori. Den kan bara finnas i en systematisk relation till den 

andra kategorin. Den ena kategorin betyder något endast för att den inte är den andra 

kategorin. Det är det faktum att båda kategorierna finns som gör att det går att dra en gräns 

mellan dem, således skulle de inte kunna existera utan varandra. (Fiske, 1990, s. 157) 

En central del i förståelseprocessen är den där kategorier som existerar i naturen används för 

att beskriva mer abstrakta, kulturella paradigm. Genom att sammankoppla dessa synsätt med 

av naturen givna förklaringar, får man dem att framstå som naturliga snarare än kulturellt 

betingade. Användandet av naturliga metaforer för att förklara abstrakta begrepp är enligt 

Lévi-Strauss en vanlig kulturprocess, som kallas ”det konkretas logik”. (Fiske, 1990, s. 158) 
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3.2 FRAMING 
Social representation handlar om hur koder och symboler som vi känner igen används för att 

förmedla budskap. Den processen är central även inom framingteori, eftersom det är genom 

social representation som journalister ”framear” eller gestaltar nyheter.  

Inom journalistikforskningen var det sociologen Gaye Tuchman som introducerade begreppet 

frame. Hon använde det som en metafor för att beskriva hur nyheter fungerar; som ett fönster 

mot vår omvärld. Men detta fönster kan aldrig ge en helt objektiv bild av verkligheten. 

(Shehata, 2015, s. 360) 

På ett sätt kan frames definieras som att de finns överallt, men att det inte riktigt går att veta 

var dessa börjar och slutar (Van Gorp, 2007, s. 62). Begreppet framing har två huvudsakliga 

innebörder. Det ena syftar på hur journalister formar och kontextualiserar nyhetsinnehåll så att 

det passar in i ett bekant ”ramverk” och refererar till någon underliggande meningsskapande 

struktur. Det andra berör framingens effekt på publiken. Läsarna förväntas ta till sig 

referensramarna och se världen på samma sätt som det journalisterna lägger fram. (McQuail, 

2010, s. 557) I den här uppsatsen vill vi undersöka just dessa referensramar. På vilket sätt 

gestaltade journalisterna ebolautbrottet 2014? Vilka referensramar erbjöds läsarna? 

Kort sagt handlar framing om hur en nyhet presenteras. Synonymer till begreppet skulle 

kunna vara ”referensram”, ”kontext”, ”tema” eller ”nyhetsvinkel”. Framing innefattar urval 

och framhävande. De huvudsakliga aspekterna av framing är att ”ramarna” definierar 

problem, analyserar orsaker, sprider moraliska tillsägelser och föreslår lösningar. Journalister 

gör som andra journalister har gjort tidigare. Många texter liknar andra texter. De innehåller 

vissa bestämda ord och fraser, refererar till särskilda referensramar, innehåller stereotypa 

bilder eller filmer, innehåller förutsägbara exempel, refererar till vissa bestämda källor och så 

vidare. (McQuail, 2010, s. 380) 

Frames kan förekomma på fyra olika positioner i kommunikationsprocessen; hos 

kommunikatören, i texten, hos mottagaren och i kulturen. Kommunikatören vinklar texten 

medvetet eller omedvetet, beroende på hens kulturella referensramar. (Entman, 1993) 

Samspelet mellan medieinnehåll och mottagare kan däremot variera. Mottagarens slutsats 

behöver inte motsvara varken textens eller kommunikatörens frames, eftersom det är 

mottagarens egna referensramar (frames) som styr dess sätt att tänka. Kulturen är stommen av 

vanligen förekommande frames, vilket innebär att kultur kan definieras som diskursiva 
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normer hos merparten i en social grupp. (Entman, 1993) En person kan ta till sig av hur 

journalisten gestaltar nyheten, medan en annan väljer att ignorera de avgörande elementen – 

trots att båda tar del av exakt samma nyhet. (Van Gorp, 2007, s. 69) 

När däremot kulturella teman skapar den centrala inramingen är det förmodligen en större 

grund för återklang mellan medietexten och mottagarna. Nelson, Clawson & Oxley (1997) 

gjorde en undersökning på en nyhetsserie gällande en demonstration mot Ku Klux Klan och 

effekten av tolerans mot gruppen. Resultatet visade på en stor variation på tolerans från 

läsarna, beroende på två skiftande ramförutsättningar med olika värden; rätten till 

yttrandefrihet och bevarandet av den allmänna ordningen. (Van Gorp, 2007, s. 69) Vilka 

ramförutsättningar fanns i nyheterna ome? Vilka värden betonades i nyhetsrapporteringen om 

eutbrottet? 

3.3 POSTKOLONIALISM 
Den postkoloniala teoribildningen handlar om att synliggöra de stereotyper och symboler som 

hela tiden återkommer i samhället och som bevarar den sociala och ekonomiska segregation, 

som har sin grund i kolonialismen. Representationsprocessen, som medierna använder sig av 

när de framear nyheter, har en viktig roll inom postkolonialismen. Det är genom den 

processen medierna definierar problem och sprider moraliska tillsägelser. Postkolonialismen 

är ett sätt att förklara varför vissa grupper i samhället oftare beskrivs som mer problematiska 

än andra.  

Forskare har slagit fast att de koloniserade och kolonisatörerna ofta beskrevs som 

begreppsliga motsatspar. De koloniserade beskrevs som kroppsliga, naturliga och 

oberäkneliga i motsats till kolonisatörerna, som beskrevs som bildade, logiska och förnuftiga. 

(Hammarén & Johansson, 2009, s. 105) Postkolonialismen handlar om hur rasismens 

stereotyper skapas och vidmakthålls och hur dessa stereotyper kan bekämpas. (Eriksson Baaz, 

Eriksson, Thörn, 1999, s. 15) 

Kolonialtiden har lämnat spår i såväl de koloniserade som de koloniserande samhällena. 

(Hall, 1999, s. 85) Det blev grunden till de antikoloniala politiska rörelser som den 

postkoloniala tiden präglas av. De sökte en ursprunglig kultur, obefläckad av kolonialismen. 

Det visade sig emellertid omöjligt att hitta en sådan kultur, ändå kvarstår olikheterna mellan 

de koloniserande och de koloniserade kulturerna, trots att de aldrig egentligen stått i motsats 

till varandra. I de antikoloniala rörelsernas barndom tillämpade dem, precis som 

kolonisatörerna, ett binärt tänkande. Beskrivningarna av skillnad mellan de koloniserade och 
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koloniserande har förändrats, men kvarstår än idag. Postkolonialismen fokuserar just på hur 

skillnaderna mellan ”här” och ”där”, vi-och-dom-mentaliteten, har förändrats, men på inget 

sätt upphört.  Postkolonialismen beskriver inte något specifikt samhälle eller några specifika 

tidsperioder.  (Hall, 1999, s. 86) 

”Snarare förhåller det sig så att begreppet omtolkar ”kolonisering” som en del av en 

huvudsakligen transnationell och transkulturell ”global” process – dessutom formulerar 

den en decentrerad, diasporisk eller ”global” omskrivning av tidigare nationalistiska och 

imperialistiska berättelser.” (Hall, 1999, s. 86) 

Kärnan i det postkoloniala begreppet handlar om att överbrygga kategorierna ”vi och ”dem”. 

(Hall, 1999, s. 86) 

En inflytelserik författare på området är Edward Said som 1978 lanserade sina idéer om 

Orientalism, som handlar om hur Orienten bidragit till definitionen av Europa. Han beskriver 

hur Europas äldsta och rikaste kolonier är dess mest inpräntade och oftast återkommande 

bilder av Det Annorlunda. Orienten definierar Europa genom att vara dess motbild, motidé 

och motsatta personlighet. (Said, 2004, s. 64) Han menar också att kultur och politik 

tillsammans bidragit till ett system som förtrycker vissa grupper, och som omfattar själva 

tankevärlden både hos de förtryckande och de förtryckta. Resultatet av detta har blivit en 

spridd uppfattning, inte bara om européernas rätt att regera, utan också deras skyldighet att 

göra det. (Said, 1995) Orientalismens första grundläggande dogm är den oinskränkta och 

systematiska skillnaden mellan Västerlandet och Orienten. Medan det första är rationellt, 

utvecklat, humant och överlägset är det andra avvikande, outvecklat och underlägset. (Said, 

2004, s. 445) 

Kolonisatörerna satte sig över de koloniserade, betraktade dem som lägre stående och såg det 

som sin uppgift att fostra dem. Problemet med de moraliska tillsägelser som medierna av i 

dag sprider genom framing, är att de beskriver ett specifikt sätt att vara och uppföra sig – som 

det rätta sättet. Seder, bruk och traditioner som inte stämmer överens med mediernas 

moraliska tillsägelser, betraktas som felaktiga. På det sättet kan medierna ses, om än i en mer 

kulturell form, som dagens kolonisatörer.  

3.3.1 DE ANDRA 
Centralt för postkoloniala analyser är gestaltningen av de Andra. Den sker genom 

representationsprocessen och kommuniceras ofta genom binära oppositioner.  
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Det grundläggande för definitionen av de Andra är avgörandet om en individ eller grupp 

definieras som en av ”oss” eller en av ”dem”. ”Oss” betyder ”vi”, det vill säga normen som 

definieras inom våra referensramar. De som hamnar i kontrast och utanför dessa 

referensramar blir således Annorlunda och definierade som ”de Andra”. (Brune, 2004, s. 35-

36) 

De kulturella identiteternas konstruktion som upprättats i kolonial eller postkolonial kontext 

ses som problematiska ur två aspekter, dels genom fysisk makt och dels genom kulturell 

makt.  Den ena aspekten åsyftar att det är kolonisatörens beskrivning som råder som 

dominerande sanning i samhället. Den andra gör gällande att beskrivningen som legitimerar 

kolonisatörens övermakt, inte bara fungerar ekonomiskt och militärt, utan även sker utifrån 

kriterier som kompetens och moral. De Andra är underordnade normen därför att de dels 

ligger efter i de materiella, men också för att de har en brist på viktiga egenskaper, som krävs 

för att uppnå en jämlik nivå med ”oss”. (Brune, 2004, s. 36) 

Begreppet ”de Andra” samt ”vi” och ”dem” används därför både för att beskriva tillfälliga 

och permanenta samt ojämlika eller jämlika identitetskonstruktioner, där det i båda fallen är 

antingen en föreställd eller verklig uppfattning som ligger i förgrunden för identifieringen. 

(Brune, 2004, s. 36) För den här studien är begreppet de Andra, eller andrande, relevant ur två 

aspekter. Dels vill vi se hur andrande används i rapporteringen om eboladrabbade, dels hur 

det används i rapporteringen om Afrika.  

3.4 GLOBALISERINGSTEORI 
Postkolonialismen är en del av globaliseringsprocessen. Den fokuserar inte på någon särskild 

stat eller världsdel, utan används för att förklara varför och hur kulturella, politiska och 

ekonomiska maktskillnader kvarstår mellan öst och väst, nord och syd och mellan 

koloniserade och kolonisatörer.  

Fram till tidigt 2000-tal användes begreppet globalisering ofta för att beskriva den 

världsomspännande process, där politiska, ekonomiska och geografiska gränser och avstånd 

höll på att länkas samman. I första hand gällde det nationella ekonomiska sfärer som tog 

steget upp på internationell nivå, då flödet av varor, tjänster och finansiella tillgångar ökade 

mellan länder. En naturlig del i denna process var också att informationsutbytet mellan 

människor ökade över hela världen. I det avseendet har medierna haft en central roll i att driva 

på utvecklingen. (Stúr, 2012, s. 48) 
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De senaste åren har dock fenomenet inte upplevts lika aktuellt. Numera beskrivs 

globaliseringen sällan som en process, utan mer som ett tillstånd. En del av den så kallade 

globaliseringsprocessen är att den även innefattar regionaliseringsprocesser. Det innebär att 

samtidigt som de kulturella och politiska avstånden i världen minskar, så vidmakthålls en 

regionalisering. (Stúr, 2012, s. 49) 

Enligt Nygren (2008) har globaliseringen omformat betydelsen av det lokala. Globala 

kontexter införlivas i de lokala sammanhangen, vilket inom forskningen resulterat i begreppet 

glokal – att de lokala processerna inte längre går att separera från de globala. Centrala inom 

dessa processer är medierna. (Nygren, 2008, s. 265) Inte minst i medier är det tydligt hur 

globala kontexter förs in i mer regionala eller lokala sammanhang. I den här uppsatsen 

kommer vi se på hur ebolautbrottet i Västafrika införlivades i en svensk eller västerländsk 

kontext.  

3.4.1 GLOBAL JOURNALISTIK 
Att vi lever i en globaliserad värld ökar osäkerheten än mer när en epidemi som ebola breder 

ut sig i en del av världen. Risken för spridning ökar, vilket medierna som rapporterade om 

utbrottet tvingades förhålla sig till. 

Global journalistik är ett samlingsbegrepp för forskning som handlar om förhållandet mellan 

journalistik och globalisering. (Berglez, 2015, s. 463) Det kan ses som en gränsöverskridande 

praktik, som något en journalist gör när hon producerar nyheter som berör flera länder och 

delar av världen samtidigt. Ofta kan den typen av nyheter i det närmaste betraktas som 

inrikesnyheter. Gäller det Europa, så gäller det också Sverige. Inom journalistiken delas 

världen vanligtvis in i kategorierna ”inrikes” och ”utrikes”, men ebolautbrottet suddade på sätt 

och vis ut den gränsen. Samhället är på väg bort från indelningen i nationer, nyheter kan inte 

längre delas in i ”inrikes” eller ”utrikes”. Ebolautbrottet visade på ett stort behov av 

gränsöverskridande rapportering. (Berglez, 2015, s. 465) 

Den svenska publiken konsumerar mestadels ”egenproducerad” journalistik. Men när 

populärkulturen till stor del importeras från amerikanska mediekonglomerat, så kommer även 

nyhetsjournalistiken att påverkas av den amerikanska kulturen. Den, som på grund av att den 

är världsomfattande, ofta förknippas med kulturell, kommersiell och ideologisk likriktning. 

(Berglez, 2015, s. 467) 
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Den västerländska medieimperialismen blev föremål för debatt under 1970-talet, då stora och 

rika länders dominans och makt över informationsflödet började diskuteras. Man konstaterade 

då att de länderna med störst ekonomisk makt, även härskar över de världsomspännande 

kommunikationssystemen. Utgångspunkten för detta var västs exploatering och utsugning av 

tredje världen. På grund av utvecklingsländernas beroendeställning till sina tidigare 

kolonisatörer, pådyvlas dem att tänka och göra som väst vill, vilket förstärks genom dessa 

länders omfattande import av populärkultur och journalistik från väst. (Berglez, 2015, s. 467) 

Vi tror inte att den västerländska medieimperalismen är ett fenomen som kan förpassas till 

historien, utan tvärtom, ett fenomen som fortfarande i dag är högst aktuellt. I den här studien 

kommer vi att se på hur medierapporteringen om ebolautbrottet i Västafrika 2014 influerades 

av västvärldens rikaste land, USA.  

3.4.2 DOMESTICERING 
Gurevitch, Levi och Roeh introducerade begreppet domesticering inom 

journalistikforskningen på 1990-talet i en europeisk studie om internationella nyheter. Trots 

att domesticering kan ses som en parallellprocess till globaliseringen, används begreppet som 

motsatsord till globalisering. (Clausen, 2004, s. 28)  

Det innebär att medier vidmakthåller både globalt- och kulturellt specifika inriktningar, 

genom att för det första, iscensätta fjärran nyhetshändelser inom referensramar som gör dessa 

händelser begripliga, tilltalande och relevanta för den inhemska läsekretsen. För det andra 

betonar dem de meningsskapande funktionerna bakom händelserna, som är förenliga med 

kulturen och den dominerande ideologin i det aktuella samhället. (Clausen, 2003, s. 14–15) 

Gurevitch et al. slår vidare fast att en nyhet måste förankras inom redan bekanta 

referensramar, som känns igen både av publicister och publik, för att bedömas som 

nyhetsvärdig. När det handlar om globala nyhetshändelser är den domesticerade inramningen 

avgörande för målgruppens förståelse. (Clausen, 2004, s. 28) 

Domesticering kan alltså beskrivas som ett särskilt sätt att gestalta eller rama in en nyhet, som 

ett led i gestalningsprocessen. Inom vilka referensramar gestaltades ebolaepidemin? Vilka 

meningsskapande funktioner betonade medierna för att göra epidemin begriplig, relevant och 

tilltalande för den svenska publiken?  

3.5 NYHETSVÄRDERING 
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Domesticering handlar om hur medierna anpassar nyhetsinnehållet till den inhemska 

publiken. Närhet är centralt även inom nyhetsvärderingens principer.  

Journalistik handlar till stor del om att välja och välja bort. Samtidigt spelar medierna en 

viktig roll för att människor ska få information om händelser i samhället och världen. Det 

finns forskning som visar att medierna har stor makt över hur människor uppfattar sin 

omvärld. Vilka händelser medier väljer att uppmärksamma och på vilket sätt kan påverka 

publikens uppfattning om verkligheten samt påverka opinionen. (Strömbäck, 2015, s. 151)   

Det finns sex nyhetsfaktorer som förenar flera olika forskares slutsatser om vilka faktorer som 

påverkar händelsers nyhetsvärde mest.  

• Närhet. Tidsmässig, geografisk och kulturell närhet till den aktuella publiken.  

• Elitcentrering och kändisskap. Personer, organisationer och nationer som har makt eller 

är kända.  

• Institutionella agendor. Frågor som får stor uppmärksamhet inom myndighetssfären får 

ofta stor uppmärksamhet i medier också.  

• Avvikande och sensation. Oväntade händelser, positiva såväl som negativa, som bryter 

mot det förväntade 

• Hot och risker. Frågor som utgör eller kan tänkas utgöra hot och risker mot vissa 

grupper eller hela samhället.  

• Kontinuitet. Nyheter handlar ofta om frågor som redan är etablerade på mediernas 

agendor.  

(Strömbäck, 2015, s. 158-159) 

4. METOD OCH MATERIAL 
Den metod som använts är en kvalitativ textanalys med framing som specifikt analysverktyg. 

Artiklarna som analyserats djupare har valts ut genom ett strategiskt urval. 

4.1 KVALITATIV TEXTANALYS 
Innan man gör en kvalitativ textanalys kan det vara givande att göra en bred kartläggning av 

materialet (Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2003, s. 212) Vi använde oss av 

kategorier som ringade in kvalitativa egenskaper hos materialet. Vår kartläggning syftade till 

att beskriva mönster i artiklarna för att kunna sortera materialet och få fram ett mindre antal 
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artiklar för näranalys, som skulle ge svar på hur olika aspekter av ebola framställdes i texterna 

och vad detta kunde tänkas bero på.  

Den kvalitativa textanalysen går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann 

läsning av texten, dess olika delar och i vilket sammanhang texten är. Med en kvalitativ 

textanalys kan forskaren ringa in det centrala budskapet. Detta budskap kan vara 

underliggande och kan bara tas fram genom en djupgående läsning av texten. Kvalitativ 

textanalys handlar om att läsa aktivt och ställa frågor till texten. Det mest centrala i en 

kvalitativ textanalys är att den utgår från en teoretisk konstruktion som används som 

referenspunkt. Det måste finnas en teoretisk definition av det aktuella fenomenet för att 

undersökningen ska vara vetenskaplig. Teorin är själva grunden för den klassificerande 

analysen. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 136) 

Østbye, Knapskog, Helland och Larsen beskriver en symtomal läsning där texter ses som 

manifesta uttryck för latenta budskap. Det innebär att texten kan förmedla budskap som 

avsändaren inte hade för avsikt eller var medveten om. Det kan röra sig om dominerande 

normer och uppfattningar bland en grupp människor som anses så självklara att de tas för 

givet som naturliga. Texter kan också bära på sociala motsättningar och konflikter som inte är 

direkt synliga på textens yta. Den symtomala textanalysen har som mål att lyfta fram dessa 

motsättningar och diskutera deras samhälleliga betydelser. (Østbye et al, 2003, s. 65)  

4.2 FRAMINGFUNKTIONER 
Vi valde att använda oss av framinganalys för att analysera vårt material. 

 Enligt Robert M Entman (1993) har frames fyra huvudsakliga funktioner.  

• De definierar problem; avgör vad en specifik aktör gör och vilka konsekvenser och 

förmåner denne får av sitt handlande, vilket sker utifrån rådande kulturella normer.  

• De analyserar problemorsaker; identifierar bakomliggande faktorer. 

• De sprider moraliska tillsägelser; värderar aktörer och deras handlingar. 

• De föreslår lösningar på problemen och förutser dess sannolika effekter.   

En enstaka mening i en text kan innefatta flera av dessa fyra funktioner, samtidigt som flera 

meningar i en text inte behöver innefatta någon av dem. Och alla texter behöver inte 

nödvändigtvis innehålla alla fyra funktioner. (Entman, 1993) 
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Frames i texten manifesteras av närvaro eller frånvaro av nyckelord och standardfraser, 

stereotypa bilder, elitkällor och tematiskt återkommande fakta. På alla fyra positioner har 

framing liknande funktioner; att selektera och lyfta fram vissa element, att konstruera en 

argumentation om problem och deras orsaker, värdera problemen och/eller presentera 

lösningar på dem. (Entman, 1993) 

Van Gorp (2007) definierar framingprocessen och ”ramverket” som ett “rampaket”. Att 

referensramar bäddas in i medieinnehållet när journalisten konstruerar sin nyhet på det sätt att 

många av textens egenskaper refererar till den angivna referensramen. Varje frame som 

journalisten applicerat på texten kan således tillsammans bli definierade som textens 

“rampaket”. Därmed blir en framinganalys till stor del en återuppbyggnad av dessa 

“rampaket”. Detta definierade paket innehåller enligt Van Gorp tre delar; de manifesta 

framingenheterna, de manifesta eller latenta resonemangen, samt det underförstådda kulturella 

fenomenet som representerar ”rampaketet” i sin helhet. (Van Gorp, 2007, s. 64)  

För vår studie kan Entmans framingfunktioner omformuleras till följande analysfrågor: 

• Hur definieras ebola som ett problem?  

o Vilka problem definieras kopplat till ebolautbrottet?  

§ Vilka aktörer värderas och hur bedöms deras handlande?  

• Vilka är de underliggande kulturella normer som manifesteras i 

texterna?  

• Vilka orsaker till ebolautbrottet analyseras?  

o Vilka bakomliggande faktorer till ebolautbrottet identifieras?  

§ I vilka sammanhang beskrivs ebolautbrottet som orsak till andra 

problem?  

• Vilka moraliska tillsägelser kopplade till ebolautbrottet sprider medierna?  

o Vilka aktörer och deras specifika handlingar värderas?  

• Vilka lösningar presenterar medierna för att ebolautbrottet ska stoppas?  

o Och vilka effekter förutspår man att de lösningarna ska få?  

4.3 MATERIAL 
Vi analyserade mediematerial publicerat på nyhetsplats i Dagens nyheters och Svenska 

dagbladets pappersupplagor i oktober månad 2014, då medierapporteringen var som mest 

intensiv och epidemin ännu inte var under kontroll. Texterna har tagits fram via mediearkivet 



21 
 

Retriever den 22 april 2016. Vi valde Dagens nyheter och Svenska dagbladet på grund av att 

de är de två största svenska rikstäckande morgontidningarna. Vi tror att dessa två tidningar är 

en påverkansfaktor både bland läsares uppfattningar om ebola, men också på grund av att 

andra medier hämtar information från dessa två tidningar.  

4.4 URVAL 
Det första vi gjorde var att kartlägga medierapporteringen om ebola under hela 2014. Det 

gjorde vi genom att använda sökordet [ebola*]. Vi dokumenterade sedan månadsvis hur 

många texter, som innehöll ordet ebola, som publicerats i Svenska dagbladet och Dagens 

nyheter. I resultatet framgick att oktober månad stack ut avsevärt i jämförelse med de andra 

månaderna (Se bilaga 1). Det var då bevakningen var som mest intensiv, vilket var 

anledningen till att vi såg det som intressant att göra ett närstudium av ett urval av artiklarna 

som publicerades i oktober månad.  

Sammanlagt gav de två tidningarna 272 träffar på sökordet [ebola*] under oktober månad, 

samtliga av dessa var dock inte artiklar eller redaktionellt material som vi ansåg relevant för 

undersökningen. Vi valde att utesluta förstasidepuffar, programtablåer, nyhetsquiz och tv-tips. 

Det innebar att vi inkluderade nyhetsartiklar, reportage, krönikor, ledare, notiser, 

debattartiklar och insändare. Vi valde att inkludera medietexter från samtliga redaktionella 

avdelningar, även opinionsjournalistik, på grund av att vi ville analysera helhetsbilden av 

medierapporteringen om ebolaepidemin.  

Efter att ha gått igenom och sorterat samtliga 272 träffar på sökordet [ebola*] återstod 164 

redaktionella texter. Vi började med att bedöma texternas helhet och den dominerande 

inramningen av texterna. På det sättet definierade vi vilken vinkel journalisten valt på 

respektive text. Sedan sökte vi efter frekvent använda nyckelord, standardfraser och 

metaforer, stereotypa gestaltningar (det vill säga återkommande och standardiserade sätt att 

iscensätta ebolautbrottet), vi tittade på användning av elitkällor (till exempel experter eller 

högt uppsatta politiker) samt tematiskt återkommande fakta (exempelvis hur den stigande 

dödssiffran användes).  

På det sättet fick vi fram fyra huvudsakliga frames; hot-gestaltning, väst-domesticering, 

andrande gestaltning och balanserad gestaltning.  Under dessa fyra huvudteman definierade vi 

också ett antal underkategorier. En del av underkategorierna appellerade till texternas 

innehåll, medan andra syftade på det sätt skribenten valt i sin framställning. Många av 
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texterna innehöll flera frames och underkategorier, dem placerade vi då på flera ställen, på 

grund av att vi inte ville att ett tema skulle utesluta ett annat.  

Därefter gick vi vidare till det strategiska urvalet av texter till den kvalitativa analysen. I den 

processen tog vi inte hänsyn till andelen artiklar av respektive tema, istället fokuserade vi på 

att inkludera samtliga av våra teman och underkategorier. Vårt mål med den kvalitativa 

analysen är att täcka in alla möjliga sätt att framställa ebola för publiken.  

De 16 artiklar vi valt ut till den kvalitativa analysen syftar till att ge en djupare bild av hur 

ebolautbrottet 2014 iscensattes i svensk dagspress. Artiklarna finns förtecknade i bilaga två.  

4.5 METODDISKUSSION 
För att vara säkra på att vi inte missade någon aspekt av rapporteringen valde vi att göra en 

grovt sammanställd kartläggning av vårt material, som ett led i vårt strategiska urval. Fördelen 

med det var att vi skaffade oss en god överblick över materialet. Eftersom vi gått igenom 

samtliga artiklar i oktober månad, visste vi vilka teman som förekom i rapporteringen. Vi 

följde Van Gorps punkter för framinganalys och gjorde vårt yttersta för att förhålla oss 

objektivt till materialet.  

Vi ser det som en fördel att göra en kvalitativ studie av medierapporteringen om 

ebolautbrottet i svensk dagspress, eftersom den kvalitativa analysen kan ringa in flera 

egenskaper hos materialet samtidigt. När vi gjorde kartläggningen av materialet såg vi att 

flera teman och underkategorier förekom i samma artiklar samtidigt. Om denna studie varit 

kvantitativ hade vi behövt avgöra vilken kvalitativ egenskap som dominerade varje artikel. I 

den kvalitativa analysen behöver vi inte göra det valet, utan vi kan fånga in nyanser hos 

materialet och analysera detaljer i relation till helheten.  

Som i alla fall av kvalitativa studier blir våra roller som forskare också centrala i vår analys av 

det utvalda materialet för närstudium. Det finns inga garantier för att andra forskare skulle 

göra exakt samma analys av vårt material som den vi har gjort. För att säkerställa att vår 

analys är så objektiv som möjligt använder vi oss av en solid teoretisk grund. Vid kvalitativa 

textanalyser är det just den teoretiska konstruktionen som avgör huruvida studien kan anses 

som vetenskaplig eller inte. Vår utgångspunkt för denna undersökning är att samtliga av de 

fenomen vi ser i vårt material ska vila på en teoretisk grund.  

Vi har i huvudsak utgått från framing både som metod och teori. Trots att vi är medvetna om 

att framing i sig innehåller samtliga element som behövs för att genomföra en kvalitativ 
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analys så valde vi ändå att komplettera metoden med andra teoretiska ramar. Det för att vi 

ville känna oss helt säkra på att vi hade tillräckliga teoretiska verktyg för att genomföra en 

kvalitativ textanalys som vilar på en vetenskaplig grund.  

5. ANALYS 
Vi har valt att dela in vår analys i fyra avsnitt baserat på de fyra huvudsakliga frames som 

framkom i kartläggningen av materialet. Somliga artiklar innehöll flera olika frames, därför 

förekommer vissa texter i flera avsnitt.  

5.1 VÄST-DOMESTICERING 
Många av texterna beskrev Sverige som en hjälpare till de drabbade länderna. Det korrelerar 

med Trčkovás (2015) slutsatser om den amerikanska medierapporteringen om ebola, där 80 

procent av The New York Daily News artiklar om ebola handlade om amerikanska offer, 

USA:s beredskap för viruset samt USA:s roll som hjälpare till de afrikanska länderna. 

(Trčková, 2015) Tidningarna rapporterade om hur mycket pengar Sida skickade till FN för att 

bekämpa epidemin, hur sjukvårdspersonal tog tjänstledigt för att åka ner till de drabbade 

områdena och hjälpa till samt vilken beredskap Sverige hade för om epidemin skulle få fäste i 

Sverige. Den 6 oktober skrev DN  

”– Sverige är en stor givare och vi är bra på att ge stöd till FN och andra organisationer på 

plats, men i det här fallet räcker inte pengar.” (Esbjörnsson, 2014) 

Enligt Clausen (2003) iscensätter medier ofta fjärran nyhetshändelser inom referensramar som 

gör dem begripliga och relevanta för den inhemska publiken. De betonar också de 

meningsskapande funktionerna som är förenliga med den kultur och ideologi som är 

dominerande i det aktuella samhället. (Clausen, 2003) Denna iscensättning av ebolautbrottet, 

som utgår från Sveriges insats för att bekämpa epidemin, sker inom referensramar som gör 

utbrottet begripligt och relevant för den svenska publiken, det vill säga att Sverige beskrivs 

som ett hjälparland till de drabbade länderna.  

Det berör också Saids konstaterande, där han slår fast att kultur och politik tillsammans har 

bidragit till ett system som omfattar själva tankevärlden hos människor i både väst och öst. 

Resultatet av detta system har blivit en utbredd uppfattning som inte bara handlar om 

européernas rätt att leda de tidigare koloniserade länderna, utan också om deras skyldighet att 

göra det. (Said, 1995) Citatet ovan beskriver den positiva självbild Sverige har av sig själv 
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som nation, ”vi är en stor givare och vi är bra på att ge stöd till FN”. Men genom att lägga till 

”men i det här fallet räcker inte pengar” så betonar man också det ansvar man anser sig ha. 

Pengar räcker inte, vi måste göra mer.  

En annan form av väst-domesticering var när enskilda elitpersoner blev föremål för mediernas 

rapportering, efter att de donerat stora summor pengar till kampen mot ebola. Utifrån 

nyhetsvärderingsprinciperna (Strömbäck, 2015) innehåller nästa text både inslag av 

elitcentrering och kändisskap samt avvikande och sensation. Den 25 oktober skrev DN 

”– Då hade Bill och Melinda precis fått en redogörelse från sina främsta experter på 

måndagen. Och det resulterade i att de tog nya pengar, cirka 360 miljoner kronor, som 

alltså inte låg i stiftelsen innan. Och lade på detta.  

Häromdagen satt han [Hans Rosling, författarnas anm.] med svenska UD för att försöka 

få dem att agera mer kraftfullt och snabbt. Sveriges regering har nu givit motsvarande 240 

miljoner kronor. ” (Sundström, 2014) 

 

Citatet är hämtat från ett långt porträtt av Melinda Gates, en både känd och mäktig kvinna. 

Melinda Gates är en elitperson och fenomenet att välbärgade kändisar skänker stora summor 

pengar till att bekämpa ebola kan betraktas som tematiskt återkommande fakta i 

nyhetsrapporteringen om ebolautbrottet. En del av dem skänkte till och med mer än Sveriges 

regering. Den argumentation som därmed konstrueras i texten blir implicit att Sveriges 

regering borde ge mer, alternativt ett sätt att understryka hur pass förmögna paret Gates är. De 

ensamma ger mer än hela Sveriges regering. Genom att selektera och lyfta fram Bill och 

Melinda Gates som handlingskraftiga och generösa framställs den svenska regeringen som 

lamslagen och otillräcklig. I Strömbäcks (2015) sammanställning av nyhetsfaktorer som 

påverkar händelsers nyhetsvärde lyfter han fram sensation och avvikande samt elitcentrering 

och kändisskap som två viktiga punkter. Trots att fenomenet inte är något nytt så tycks det 

vara lika sensationellt varje gång, å andra sidan bryter extrem rikedom och förmögenhet mot 

den ekonomiska normen. Att skänka 360 miljoner kronor till välgörenhet kan uppfattas som 

ett sätt att hävda sin rikedom och därmed finns det enligt mediernas logik skäl för att 

uppmärksamma det.  

Genom att tillämpa binära oppositioner tydliggörs argumentationen i texten ytterligare. Stuart 

Hall (2013) beskriver mening som relationellt, saker och ting betyder något för att de inte 

betyder något annat. I ovanstående citat kan vi se hur Bill och Melinda Gates är både 
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handlingskraftiga och generösa, vilket den svenska regeringen inte är. Enligt Fiske (1990) är 

det först när saker och ting sätts i relation till något annat som det blir möjligt att dra en gräns 

mellan dem. Genom att sätta summan 360 miljoner kronor i relation till summan 240 miljoner 

kronor, kan man dra en gräns mellan dem. Gates bidrag blir mycket och regeringens bidrag 

blir lite.  

Ett vanligt ämne i mediedebatten var hur Sverige skulle hjälpa till. Den 8 oktober skrev 

Svenska dagbladet 

”I den pågående ebolakrisen kan Sverige inte fortsätta att bara skänka pengar – vi måste 

vara med och göra jobbet på plats. Den nya regeringen måste omedelbart visa Sveriges 

ambitioner att göra skillnad i det största ebolautbrottet världen skådat. […] FN startar en 

mission, UNMEER […], vilket blir den första någonsin som svar på en folkhälsokris. 

USA skickar minst 3 000 soldater för att leda en insats, Kuba skickar vårdpersonal och 

även andra länder som Storbritannien och Sydafrika bidrar.” (Oswaldsson, 2014) 

Detta utdrag är hämtat från en debattartikel med rubriken ”Prioritera kampen mot ebola”. 

Gurevitch et al., citerad av Clausen (2004) konstaterar att nyheter måste förankras inom 

bekanta referensramar för att bedömas som nyhetsvärdiga. Vid globala händelser är den 

domesticerande inramningen avgörande för hemmapublikens förståelse för nyhetsfenomenet. 

(Clausen, 2004) Medierna vidmakthåller därför specifika inriktningar som betonar de 

meningsskapande funktioner, som är förenliga med det aktuella samhällets ideologi och kultur 

(Clausen, 2003) I ovanstående text är den domesticerande inramningen tydlig. Det handlar om 

Sverige, vad Sverige ska göra åt ebolakrisen och det ansvar man anser oss ha. Skribenten ger 

sig, i likhet med många andra debattörer, på regeringen och kritiserar den för att inte göra 

tillräckligt. Huvudproblemet, det vill säga ebolakrisen, hamnar i skymundan. Textens 

huvudsakliga inramning är ”prioritera kampen mot ebola”, men det underliggande budskapet 

handlar inte om ebola, utan om hur dålig Sveriges nytillträdda regering är. Texten fortsätter: 

”Den borgerliga regeringen kallade Sverige en ”humanitär stormakt”. Vi förutsätter att 

den nytillträdda regeringen har samma ambitioner.” (Oswaldsson, 2014) 

 Genom att rada upp FN:s, USA:s, Kubas och andra länders insatser, poängteras Sveriges 

frånvaro av desamma. Att kalla Sverige för en ”stormakt” är ett tydligt ställningstagande i 

vilken roll man tillskriver vår nation. Said (1995) beskriver ett globalt förtryckande system, 

som omfattar både de förtryckande och de förtryckta. Konsekvensen av detta system har blivit 
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en idé om Västvärldens skyldighet att leda resten av världen. (Said, 1995) I utdraget ovan 

manifesteras den idén, vi ska leda och härska över de mindre bemedlade.  

Berglez (2015) skriver att det numera ofta är svårt att dra en gräns mellan artiklar som enbart 

handlar om Sverige och artiklar som också innefattar andra länder. Det ser vi i följande text, 

som inte explicit handlar om Sverige. Den 11 oktober skrev Dagens nyheter  

”Lövin: ”En schyst handelspolitik hjälper mer än biståndspengar” 

Efter en vecka som biståndsminister representerar Isabella Lövin nu Sverige på 

Världsbankens och IMF:s årsmöten. Högst upp på agendan står ebolautbrottet och de 

klimatrelaterade frågorna. […] På plats i Washington ska hon även möta Liberias 

finansminister och diskutera ebolautbrottet, den akuta fråga som helt överskuggar 

mötena. Sverige har ett långsiktigt biståndssamarbete med Liberia, det hårdast drabbade 

landet.” (Torén Björling, 2014) 

Detta utdrag är ett exempel på global journalistik, där flera länder och världsdelar berörs 

samtidigt, men nyheten kan ändå betraktas som en inrikesnyhet. Berglez (2015) menar att 

denna typ av texter är ett tecken på att samhället är på väg bort från indelningen i nationer och 

att gränserna mellan inrikes och utrikes suddas ut. Vi uppfattar dock ovanstående text som 

tydligt riktad till en svensk läsekrets. Enligt honom visade ebolautbrottet ett stort behov av 

denna typ av rapportering (Berglez, 2015). Enligt Clausen (2003) måste medier iscensätta 

fjärran nyhetshändelser inom referensramar som gör dem begripliga, tilltalande och relevanta 

för den inhemska läsekretsen. I det här fallet är det intressant att detta sker genom att 

abstraktionsnivån snarare höjs än konkretiseras. Globala politiska toppmöten är möjligen så 

långt ifrån ebolaepidemi som det går att komma.  

Ebolautbrottet är det definierade problemet och ”en schyst handelspolitik” presenteras som 

lösningen på krisen. Genom att öka handeln med Västafrika kan länderna där bygga upp sina 

ekonomier och därmed sina sjukvårdssystem, vilket skulle innebära att de i framtiden kan 

undvika att utbrott av ebola får spridning. Vår tolkning av detta är att de marknadsekonomiska 

principerna är välbekanta referensramar, vilket problem kan inte definieras såväl som lösas 

med hjälp av ekonomins enkla principer? I ovanstående text är det uppfattningen att pengar 

kan lösa alla problem som är den underliggande kulturella norm som manifesteras, ekonomi 

är svaret på allt. Ekonomin är den kontext som ebolaepidemin måste sättas in i för att den 

svenska publiken ska förstå den, det är åtminstone vad medierna tror.  
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Många artiklar innehöll rapportering om såväl USA som Sverige som Spanien och Norge. 

Dessa artiklar har vi tolkat som att den dominerande gestaltningen är domesticerande. Den 5 

oktober skrev Dagens nyheter 

”– Den internationella responsen är på ett sätt imponerande. Det gör mig nöjd och glad att 

USA nu lovar att bygga upp sjukhus, och Kuba lovar att skicka 500 läkare och 

sjuksköterskor. Det som stör mig är att Kuba skickar 50 sjukvårdare per miljon invånare, 

och Sverige skickar en per miljon invånare.” (Thurfjell, 2014) 

Enligt Clausen (2003) vidmakthåller medier globalt- och kulturellt specifika inramingar för att 

iscensätta avlägsna nyheter inom ramar som gör dem tilltalande och relevanta för läsarna i 

hemlandet. En händelse måste förankras inom redan etablerade referensramar för publiken för 

att bli nyhetsvärdig. Den domesticerande inramingen av globala nyheter gör dem förståeliga 

för målgruppen. (Clausen, 2004) I texten presenteras Sverige och västvärlden som dem som 

kan lösa ebolakrisen. Det globala fenomenet, ebolautbrottet i Västafrika, blir därmed relevant 

och tilltalande för den inhemska läsarkretsen när Sveriges bidrag belyses och värderas i 

rapporteringen.  

Edward Said (1995) menar att kultur och politik tillsammans skapat ett system som förtrycker 

vissa grupper och som blivit ett sätt att tänka både för de förtryckande och för de förtryckta. 

Resultatet av detta system har blivit en spridd föreställning om européernas rätt att leda de 

förtryckta, men också att de har en skyldighet att göra det. (Said, 1995) Ovanstående citat kan 

ses som ett uttryck för hur väst slår sig själv för bröstet och tar på sig rollen som världsledare. 

Experten som uttalar sig är å ena sidan imponerad av västs agerande, men förväntar sig 

samtidigt mer av Sverige. Implicit innebär det att han menar att Sverige har ett ansvar. 

Men texten sprider också en moralisk tillsägelse. Sverige som aktör värderas lågt, när deras 

hjälpinsatser ställs i relation till Kubas. USA och Kuba lyfts fram som de stora hjälparna. Det 

beskrivs som en lättnad att dessa västländer agerar så kraftfullt för att rädda de drabbade från 

smittan. Sveriges bidrag beskrivs däremot som otillräckligt, och det moraliskt korrekta blir 

därför på ett latent plan att svenskarna borde engagera sig mer.  

Applicerar vi Strömbäcks (2015) nyhetsvärderingspunkter ser vi elitcentrering och kändisskap 

samt avvikande och sensation. Den mäktiga och kända nationen USA är textens klara elit. Det 

avvikande och sensationella är däremot att Kuba, som varken kan betraktas som en elitnation 

eller av det mer kända slaget, tar plats i informationen i en klar positiv bemärkelse. 
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Ett tydligt mönster i rapporteringen var att artiklar om eller från USA som regel också på 

något sätt appellerade till skräcken för epidemin. Den 3 oktober skrev Dagens nyheter  

”Ett hundratal personer ska undersökas för ebola i Texas. Det sker sedan myndigheterna 

omvärderat omfattningen av de kontakter en smittad man hade innan han till slut 

isolerades.” (Torén Björling, 2014) 

Utan minsta ansats till att ens försöka motivera varför eller hur detta är relevant för en svensk 

publik. Enligt Clausen (2004) måste en nyhet förankras inom redan bekanta referensramar, 

som både publicister och publik känner igen, för att den ska kunna betraktas som 

nyhetsvärdig. Kanske beror det på att USA och dess kultur redan är så djupt förankrad hos 

den svenska publiken, att ingen motivering behövs för att texten ska bedömas som 

nyhetsvärdig. Som Berglez (2015) beskriver, tror vi att detta beror på att en stor del av 

populärkulturen i Sverige importeras från USA, vilket också får den svenska 

nyhetsjournalistiken att påverkas av den amerikanska medieimperialismen. Clausen (2003) 

menar också att medier vidmakthåller specifika globala och kulturella inriktningar. USA som 

kulturellt, ekonomiskt och politiskt fenomen kan ses som en specifik inriktning som frekvent 

används för att iscensätta händelser i världen. Finns det ingen koppling till Sverige, så går det 

lika bra med en koppling till USA. USA är i princip ”vi”.  

Det vi såg i de domesticerade artiklarna var att bekräftade eller misstänkta ebolafall i 

nyhetsrapporteringen präglades av individualisering.  

Den 25 oktober skrev Svenska dagbladet 

”Invånarna i New York verkade ta nyheten om det första ebolafallet i USA:s största stad 

med ro på fredagen. Kvällen innan konstaterades att New Yorkläkaren Craig Spencer, 

som jobbat för läkare utan gränser i Guinea, hade insjuknat.” (Bergin, 2014) 

Texten kommer från en artikel med rubriken ”Lugnt i New York efter ebola-besked”. Den 

manifesta framingen är här att New York-borna inte drabbats av panik trots att det första 

ebolafallet i staden nu blivit känt. Därmed hänvisar det underliggande resonemanget till att de 

borde vara mer oroliga och deras sansade reaktion framställs som något avvikande, något 

oväntat. Den underliggande kulturella norm som därmed åberopas är fenomenet ebola-

skräcken, som vi kommer att återkomma till längre fram i analysen. Utifrån Strömbäcks 

(2015) sammanställning av nyhetsfaktorer är det sannolikt att det är just avvikande och 

sensation som texten appellerar till. Utifrån Berglez (2015) konstaterande att 
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nyhetsjournalistiken influeras allt mer av den amerikanska kulturen, ser vi detta som ett 

exempel på hur det sker. Texten fortsätter:  

”Han landade på JFK-flygplatsen för en vecka sedan, den 17. I onsdags tog han t-banan 

från bostaden på norra Manhattan till Brooklyn där han bowlade, för att sedan ta en taxi 

hem. På torsdagsmorgonen vaknade han upp med feber. […] Ett par av hans vänner är 

satta under uppsikt och hans flickvän är också isolerad på Bellevuesjukhuset.” (Bergin, 

2014) 

Med den amerikanska populärkulturen i åtanke framstår den bild som tecknas av Craig 

Spencer närmast som en populärkulturell karaktär. New York-läkaren Craig Spencer. Vi får 

inte bara följa med honom och bowla, vi får till och med åka med honom i taxin hem 

tillsammans med hans flickvän. Vårt förhållande till Craig Spencer blir med ens väldigt 

intimt. Individualiseringen kan kopplas till domesticeringen.  

Den 24 oktober skrev Svenska dagbladet 

”– Efteråt började telefonerna ringa. Alla var oroliga och när jag öppnade min restaurang 

i Årstaberg så vågade gästerna inte längre komma. Jag har aldrig varit mobbad i hela mitt 

liv, men det jag upplevt nu är fruktansvärt. Jag blir betraktad som en ebolasjuk, men jag 

mötte aldrig ens någon sjuk, säger hon.” (Ennart, 2014) 

Ovanstående citat visar ytterligare ett sätt där medierna tillämpade en domesticerande 

inramning när de iscensatte ebola för den svenska publiken. Artikeln handlar om en svensk 

kvinna som varit i Sierra Leone. Hon har inte varit i något eboladrabbat område, hon har inte 

ens träffat någon sjuk. Ändå blir en artikel om henne ett sätt att berätta om det pågående 

ebolautbrottet i Västafrika för den svenska publiken. Clausen (2003) konstaterar att nyheter 

måste iscensättas inom referensramar som gör dem begripliga, tilltalande och relevanta för 

hemmapubliken. Denna artikel visar hur det kan ske. Svenska Helen Sarkisian stigmatiseras 

och stöts bort när hennes omgivning tror att hon bär på den smittsamma sjukdomen ebola. 

Artikelns ansats skulle kunna vara att beskriva de sociala motsättningar som uppstår i ett 

samhälle som drabbas av en smittsam epidemi. Men det är inte det som är ansatsen, den är 

bara att hitta en svensk koppling till ebolautbrottet. Närhetsprincipen (Strömbäck, 2015) 

dominerar nyhetsrapporteringen.  

I motsats till den västerländska individualiseringen såg vi att de afrikanska offren tenderade 

att marginaliseras. Den 3 oktober skrev Dagens nyheter  
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”I Västafrika har det kraftiga ebolautbrottet hittills skördat mer än 3 300 dödsoffer.” 

(Torén Björling, 2014) 

Meningen är placerad sist i en artikel som handlar om en eboladrabbad man i USA. De 

afrikanska offren namngavs och presenterades ingående i texterna mer sällan, än de 

västerländska misstänkta eller bekräftade fallen. Det överensstämmer med Trčkovás resultat, 

där de amerikanska medierna fokuserade oproportionerligt mycket på ebola-drabbade 

amerikaner som individualiserades, medan de afrikanska offren avpersonifierades. Enligt 

Trčková bidrar marginaliseringen av afrikanerna till att läsare i mindre utsträckning 

identifierar sig med dem. (Trčková, 2015) 

De amerikanska medierna fokuserade mycket på USA:s roll som hjälpare till Västafrika och 

USA:s beredskap för viruset, vilket också ligger i linje med vårt resultat. (Trčková, 2015) Den 

27 oktober skrev Svenska dagbladet  

”Hundratals svenska hjälparbetare förbereder sig för att åka till västra Afrika för att delta 

i kampen mot ebola. SvD har besökt högisoleringsenheten i Linköping där man 

förbereder sig för läget om någon av dem smittas. Samtidigt kartläggs ännu 

vårdkapaciteten i övriga landet.” (Örwall, 2014) 

Artikeln går under rubriken ”Linköping är redo för ebola”. Nyhetsfenomenet, i det här fallet 

ebolautbrottet, berör Västafrika. Men istället för att rapportera direkt från de drabbade 

områdena applicerar dagspressen ett svenskt perspektiv på epidemin. Artikeln besvarar frågor 

som ”kan epidemin komma hit?”, ”har Sverige beredskap för att hantera smittan?” och ”hur 

bidrar Sverige till arbetet med att hejda epidemin?”. Clausen (2004) förklarar hur den 

domesticerande inramningen betonar de meningsskapande funktionerna som är förenliga med 

det aktuella samhällets dominerande kultur och ideologi. I utdraget ser vi således hur de 

meningsskapande funktionerna bakom ebolautbrottet, som är förenliga med den dominerande 

svenska kulturen och ideologin, understryks.  

Ebolautbrottet framställs som det huvudsakliga problemet, medan Sveriges hjälpinsatser 

presenteras som lösningen. Den rådande kulturella normen som därmed manifesteras är den 

självgoda föreställningen om hur ”duktigt” Sverige är. Den moraliska tillsägelsen är att det är 

viktigt att hjälpa till, de länder (vi) som gör det värderas högt.  

5.2 EBOLASKRÄCKEN   
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En annan vanligt förekommande gestaltning var att ebola beskrevs som hotfullt och mycket 

skrämmande. Peter Washer (2004) myntade i sin kvalitativa studie av den brittiska 

medierapporteringen om viruset SARS begreppet SARS-paniken. Begreppet användes för att 

beskriva hur mängden och hastigheten av medierapporteringen satte skräck i läsarna. 

(Washer, 2004) I denna studie introducerar vi en parafras på SARS-paniken för att beskriva 

medierapporteringen om ebolaepidemin. Vi kallar fenomenet Ebolaskräcken.  

Samtidigt som medierna själva bidrog till att trissa upp skräcken och rädslan för epidemin, så 

rapporterade de också om människors rädsla för epidemin. Den 24 oktober skrev Svenska 

dagbladet  

”När Helen Sarkisian, 46, från Stockholm återvände till Sverige från det eboladrabbade 

Sierra Leone trodde hon att faran var över. Istället träffades hon av den svenska 

ebolaskräcken.” (Ennart, 2014) 

Enligt McQuail (2010) kontextualiserar och formar journalisterna sina texter så att de passar 

inom bekanta referensramar och anknyter till en latent meningsskapande struktur. Här ser vi 

hur nyheten kontextualiseras utefter ett redan rådande ramverk, vilket i det här fallet är det 

stora hot som ebolan tycks utgöra. Ebolaskräcken är den underliggande meningsskapande 

struktur i vilken nyheten passar in. Artikeln fortsätter: 

”– Efteråt började telefonerna ringa. Alla var oroliga och när jag öppnade min restaurang 

i Årstaberg så vågade gästerna inte längre komma. Jag har aldrig varit mobbad i hela mitt 

liv, men det jag upplevt nu är fruktansvärt. Jag blir betraktad som en ebolasjuk, men jag 

mötte aldrig ens någon sjuk, säger hon.” (Ennart, 2014) 

Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet är det medierna själva som skapar den 

”verklighet” som de sedan förhåller sig till. De gör det genom att förse publiken med 

symboler som formar omvärlden utifrån ett särskilt ramverk. Därmed formar och förhåller sig 

medierna på en och samma gång till bestämda uppfattningar om världen (Lindgren & 

Lundström, 2010) Ovanstående text är ett exempel på hur medierna förhåller sig till den 

verklighet de själva skapat. Efter att frekvent ha rapporterat om ebola som ett livsfarligt hot 

och en överhängande samhällsrisk, skildrar de här effekterna av den rädsla och oro som de 

själva bidragit till att sprida. Den latenta kulturella normen som manifesteras här är 

ebolaskräcken.  
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Genom att anlita experter som berättade om sjukdomen och bedömde risker för huruvida 

epidemin skulle kunna sprida sig till Sverige, gav texterna på ett manifest plan intrycket av att 

ha en anti-skräckinramning. Men på ett latent plan såg vi att även dessa texters 

meningsskapande funktioner trissade upp skräcken och rädslan ännu mer. Den 8 oktober 

skrev Dagens nyheter  

”För första gången har en person smittats av ebola i Europa. Statsepidemiolog Anders 

Tegnell reder ut hur sjukdomen smittar, varför sjuka hjälparbetare flygs hem och om 

viruset kan mutera. Han förklarar också varför han är säker på att ett utbrott inte kommer 

att drabba Sverige. […] Vårdbiträdet […] smittades av viruset trots att hon bar dubbla 

overaller, handskar och skyddsglasögon när hon arbetade, uppger flera medier.” (Löfgren, 

2014) 

Rubriken för ovanstående artikel lyder ”Vi behöver inte vara oroliga för spridning”, vilket 

utifrån Van Gorps (2007) definition kan ses som textens manifesta framingenhet. 

Resonemangen i texten visar dock motsatsen, det vill säga på ett latent plan innehåller texten 

frames om att viruset smittar trots dubbla overaller, handskar och skyddsglasögon. Redan i 

ingressen spekulerar journalisten i huruvida viruset kan mutera, en tanke som snarare 

skrämmer upp än manar till lugn. Vår slutsats blir därför att det underförstådda kulturella 

budskapet, som ovanstående text refererar till är den så kallade ebolaskräcken. Texten 

fortsätter: 

”Det har talats om att viruset kan mutera och bli luftburet. Hur stor är den risken? 

– Jag vet inte om den över huvud taget finns. Det har aldrig hänt. Jag vet inte riktigt 

varför vi tror att det ska hända med ebola när det aldrig har hänt med något annat virus. 

[…] 

”Agerar vi inte nu kommer sjukdomen att spridas till omvärlden inom ett år”, säger Hans 

Rosling, professor i internationell hälsa, till TT. Behöver man vara orolig?” (Löfgren, 

2014) 

Detta visar hur journalisten formar och kontextualiserar nyheten så att den hela tiden anspelar 

på hotet som sjukdomen utgör. Hotet är ”rampaketet”, det underliggande kulturella 

fenomenet. Experten däremot avfärdar helt och hållet att viruset skulle kunna mutera, han 

förklarar också att det absolut inte finns någon risk för spridning i Europa. Ändå fortsätter 

journalisten ställa ännu fler frågor om hur farligt ebola är.  
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Utifrån Strömbäcks (2015) sammanställning av nyhetsfaktorer som påverkar händelsers 

nyhetsvärde mest, ser vi här hur journalisten applicerar frames som anspelar på hot och risker 

samt avvikande och sensation. Så som Clausen (2003) beskriver hur de meningsskapande 

funktionerna som är förenliga med den dominerande kulturen och ideologin i det aktuella 

samhället betonas, kan det potentiella hotet och riskerna ses som de meningsskapande 

funktionerna bakom epidemin. Det visar hur medierna ser på sin publik. Om inte 

ebolautbrottet utgör en direkt risk för publiken, så betyder det inget för dem. Avvikande och 

sensation manifesteras genom att journalisten tendensiöst överdramatiserar hur farligt ebola är 

– eller kan bli.   

Det förekom även expertis som explicit anspelade på skräckinramningen. Den 5 oktober skrev 

Dagens nyheter 

”Rosling: ”Ebola är som en skogsbrand” 

Den officiella siffran över antalet dödsoffer i den pågående ebolaepidemin har stigit till 3 

439, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Sammanlagt har 7 492 människor 

smittats.  

– Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Hans Rosling, professor i global 

hälsa. 

Hans Rosling beskriver hur åtgärderna som sätts in för att bekämpa ebolaepidemin hela 

tiden ligger steget efter sjukdomen. ” (Thurfjell, 2014) 

Utdraget är den inledande texten i artikeln. Utgår vi från Strömbäcks (2015) punkter med 

nyhetsfaktorer som påverkar nyhetsvärdet mest, finner vi här avvikande och sensation samt 

hot och risker. Det avvikande och sensationella i det här fallet är att smittan inte bara är 

problematisk att stoppa, utan att den dessutom hela tiden ligger steget före hjälpinsatserna. 

Den rådande kulturella norm som texten refererar till är ebolaskräcken. Ebola ses som ett 

farligt hot som nästan inte går att stoppa. Det oroväckande utlåtandet från experten, 

tillsammans med den dystra statistiken, blir här ett sätt att kontextualisera nyheten inom 

skräck-framen. 

Metaforer var vanligt förekommande i rapporteringen och när dessa användes var det alltid i 

syfte att beskriva hur farlig epidemin var. Artikeln ”Rosling: Ebola är som en skogsbrand” 

fortsätter: 
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”Han liknar skeendet vid en skogsbrand, där man hela tiden skickar tillräckligt många 

brandmän för att kunna bekämpa branden i en viss situation, men när brandmännen 

kommer fram har branden blivit större, och de räcker inte till.” (Thurfjell, 2014) 

Lévi-Strauss (2014) beskriver den förståelseprocess som sker när något naturligt används för 

att konkretisera det abstrakta, som ”det konkretas logik”. Det ser vi prov på i utdraget ovan 

där en skogsbrand, som är ett naturligt fenomen i Sverige, liknas vid ebolaepidemin i 

Västafrika. Med detta sätt att förklara blir således epidemin konkret och lättförståelig för 

läsarna. Vi ser även hur detta stämmer överens med Trčkovás (2015) forskningsresultat där en 

vanligt förekommande metafor i den amerikanska medierapporteringen var att ebola 

jämfördes med en naturkatastrof. Trčková kom i sin forskning fram till att när ebola beskrevs 

med metaforer så framställdes epidemin som om den vore skapad av människan, i motsats till 

när metaforer inte användes, då beskrevs det som ett naturligt fenomen (Trčková, 2015). I vårt 

utdrag ser vi hur det naturliga fenomenet i Sverige, en skogsbrand, utförligt används för att 

beskriva ebolautbrottet i Västafrika. Däremot strider vår analys mot Trčkovás resultat, då 

metaforen i detta fall framställer problematiken utan att peka ut en specifik orsak.   

Den 28 oktober skrev Dagens nyheter  

”Ebola har orsakat flera allvarliga incidenter med sjuktransporter.” (TT-DN, 2014) 

 I utdraget, som är hämtat från ingressen, framgår det hur journalisten kontextualiserat och 

format nyheten utefter ett redan bekant ramverk. Texten anspelar på skräcktemat och taget ur 

sitt sammanhang blir tolkningen att ebolaepidemin har spridit sig till Sverige. Det problem 

som formuleras är att ebola nu också drabbat Sverige, och rädslan för att bli smittad har 

orsakat stora konsekvenser för sjukvården och resulterat i att flera råkat illa ut. Det framgår 

inte vilka ”allvarliga incidenter” det handlar om. Det lämnar fritt spelrum för läsarens fantasi. 

Enligt Stuart Hall (2013) innefattar representation ur ett konstruktivistiskt perspektiv att 

meningsskapande sker när omvärlden, våra begreppsliga kartor och språket sammanlänkas. 

Ebolaepidemin blir språkligt förenad med Sverige och stärker därmed det redan etablerade 

skräckscenariot, att smittan ska komma hit. Texten anspelar på det bakomliggande hotet.  

Artikeln fortsätter:  

”I slutet av september vägrade en ambulans att köra en misstänkt ebolasmittad till 

Huddinge eftersom ambulansföraren saknade särskild ebolautbildning.” (TT-DN, 2014) 
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Det är alltså manifest att ambulanspersonalen vägrar göra sitt jobb och hjälpa personen, för att 

sjukvårdarna anser sig sakna den rätta utbildningen. Det latenta resonemanget blir att även 

sjukvårdspersonalen är rädda att bli smittade av sjukdomen.  Ebolaskräcken råder även inom 

sjukvården, som varken har den beredskap eller kunskap som krävs för att hantera en 

smittspridning här i Sverige. 

Ebola beskrevs också som ett farligt hot genom att sättas i relation till andra globala hot, till 

exempel IS och Ukraina-konflikten. Även de artiklar som beskrev ebola som en faktor till 

ekonomisk kris, tolkade vi som ett sätt att gestalta ebolan som skrämmande.  

Det grundläggande problemet i all medierapportering som innefattade ebola var själva 

epidemin, men medierna visade stor kreativitet i alternativa frames. Medierna definierade 

många problem runt omkring ebolautbrottet. Ekonomisk kris var ett av dem, där ebola 

framställdes som en bakomliggande faktor till börsraset. Den 9 oktober skrev Svenska 

dagbladet  

”Det lyser rött på börsskärmarna och oljepriset rasar. Ebola, risk för krig samt en 

recession vid eurohorisonten får investerarna att bli riktigt skraja. […] När skräckindexet 

VIX rusar är det läge att vara på sin vakt”. (Sundkvist, 2014) 

Vi ser här hur ebola länkas samman med krig (som om ebola, precis som krig, vore skapat av 

människan) och hur det får hela världsekonomin att rasa ihop, vilket är ett skräckscenario. På 

detta sätt kontextualiseras ebolautbrottet, om än på en abstrakt nivå, till något som faktiskt 

påverkar oss, direkt. Detta sätt att beskriva ebola, i ekonomiska termer, var ett (av många) sätt 

att tillskriva ebolautbrottet mening.  

Enligt Lindgren & Lundström (2010) förser medierna publiken med symboler och formar 

därmed omvärlden enligt ett visst ramverk. McQuail (2010) beskriver hur medierna refererar 

till en latent meningsskapande struktur inom det ramverket.  Ebolautbrottet blev en symbol 

för börsras. På detta sätt placerades Ebola in i ett bekant sammanhang, det vill säga börsen, 

men fortfarande är den underliggande meningsskapande struktur som refereras till – 

ebolaskräcken.  

Målande beskrivningar av den misär som rådde i Västafrika präglade också 

nyhetsrapporteringen. Den 8 oktober publicerade Svenska dagbladet en debattartikel av 

Monika Oswaldsson, ordförande för Läkare utan gränser: 
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”Den 21 juni uttalade vi att det rörde sig om det ”största dokumenterade utbrottet” och att 

”epidemin är helt utom kontroll”. Och mot slutet av sommaren fick vi av platsbrist börja 

stänga våra sjukhusgrindar och bokstavligen se människor dö på andra sidan staketen. Vi 

tvingades bära och bränna människolik och bygga krematorier i stället för sjukhus.” 

(Oswaldsson, 2014) 

Textens huvudsakliga frame handlar om att Sverige borde skicka fler mänskliga resurser till 

Västafrika för att stoppa ebolautbrottet. I utdraget ovan spelar textförfattaren på redan 

etablerade fakta, standardfraser och förutsägbara exempel, det lyfts fram att ”epidemin är 

utom kontroll” och att utbrottet är ”det största dokumenterade”. Innehållet kontextualiseras 

också genom användandet av nyckelord och stereotypa bilder som ”brända människolik” och 

”stängda sjukhusgrindar”. Tillsammans driver dessa element fram debattartikelns tes, att 

ebolan är fruktansvärd och måste stoppas innan det är försent. 

Det är en mycket dramatisk och skrämmande situation som gestaltas i texten. Den framstår 

dessutom som trovärdig eftersom textens avsändare representerar Läkare utan gränser. Hon 

har varit där, hon har sett det här. Det underliggande kulturella fenomen hon refererar till är 

emellertid den skräck och panik inför tanken på att denna misär skulle kunna sprida sig hit. 

Till oss. Det är ebolaskräcken hon appellerar till.  

Denna analys stärks av Strömbäcks (2015) nyhetsfaktorer där avvikande och sensation samt 

hot och risker är två av punkterna som påverkar nyhetsvärdet. Människolik som bränns, folk 

som dör utanför grindarna och sjukhuset som inte kan hjälpa de smittade. Det är ett farligt hot 

och i en svensk kontext är framställningen både avvikande och sensationell, genom att 

dramatisera och betona vissa delar framstår gestaltningen nästan som ett frosseri i den misär 

som breder ut sig i Västafrika. Till exempel ”vi fick bokstavligen se människor dö” och ”vi 

tvingades bära och bränna människolik”. Senare i texten framgår det att hon sitter på ett 

kontor i Stockholm, vilket sänker hennes trovärdighet. Hon hänvisar då till en medarbetare på 

plats i Monrovia. Såhär skriver hon om hans erfarenheter:  

”Han har varit på uppdrag nio gånger tidigare, men berättade att han aldrig tidigare 

upplevt något så skrämmande. De första veckorna stod han själv vid ingången till vårt 

sjukhus Elwa 3 och tvingades välja vem som skulle släppas in. Framför honom låg 

människor i blod och spyor, döende eller redan döda, människor som vädjade för sina liv, 

som accepterat att de skulle dö, men åtminstone ville dö på sjukhuset för att inte smitta 

sin familj. Men Stefan Liljegren tvingades säga till de flesta att de måste ge sig av, att de 

tyvärr inte fick komma in. Det fanns ingen plats. Svårt sjuka människor satt ändå kvar 
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och väntade desperat i timtal i ösregn och lera, innan de förstod att det faktiskt var sant: 

det fanns ingen hjälp att få. Stefan kunde sedan bara se hur de gav sig av hemåt, starkt 

smittsamma, in i Monrovias folkvimmel där de med all säkerhet smittade ner många fler.” 

(Oswaldsson, 2014) 

Gestaltningen är onekligen mycket dramatisk och skrämmande. Stefan Liljegren som en 

väktare överordnad de sjuka som krälade i smutsen. Framingen anspelar på hopplöshet och 

desperation. Det underliggande budskapet blir därför på något sätt frågan om ebola 

överhuvudtaget går att stoppa.  

Som nämnts i avsnittet om Väst-domesticering samspelade ofta skräckinramningen med 

USA-inriktade nyheter. Den 3 oktober skrev Dagens nyheter  

”Han ska senare ha kräkts på gatan utanför sin bostad. Först fyra dagar senare, i söndags, 

isolerades han och vårdas nu på sjukhus i Dallas. Hälsovårdsmyndigheterna försöker 

samtidigt uppskatta hur många personer som riskerar att ha drabbats av viruset, främst 

bland sjukhuspersonal och grannar”. (Torén Björling, 2014) 

Det definierade problemet här är att mannen, trots sina sjukdomssymptom isolerades försent, 

vilket kan få som konsekvens att ett hundratal personer i Texas smittats av honom. Stuart Hall 

(2013) beskriver koder som de sätt på vilka medlemmar av en specifik kultur delar in sin 

omvärld i kategorier och tillskriver den mening. Att mannen kräkts på gatan är en kod, en 

stereotyp bild som används för att beskriva hur mannen uppfört sig avvikande från normen. 

Man kräks inte på gatan om man inte mår mycket dåligt eller är väldigt sjuk. Han har uppfört 

sig märkligt – han måste vara sjuk, eller kanske rent av farlig.  

När vi applicerar Strömbäcks (2015) teori om nyhetsvärdering på ovanstående text ser vi att 

den innefattar två av de vanligaste nyhetfaktorerna; hot och risk och avvikande och sensation. 

Att kräkas på gatan är ett högst avvikande och i det här fallet nästintill hotfullt beteende, 

därför har journalisten bedömt det som relevant för artikeln.  

Ebola smittar genom kontakt med en smittad persons kroppsvätskor. I artikeln skriver man att 

ett hundratal personer kan ha smittats. Det är osannolikt att mannen ska ha utbytt 

kroppsvätskor med ett hundratal personer, exempelvis med sina grannar. Av den anledningen 

uppfattar vi denna text som överdramatiserad och sensationell. McQuail (2010) menar att 

journalister refererar till latenta meningsskapande strukturer när de formar och 

kontextualiserar sitt nyhetsinnehåll. Utifrån det resonemanget ser vi att den underliggande 
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kulturella norm som journalisten spelar på när hon kontextualiserar den här nyheten är 

samhällets hysteri och panik inför tanken på ebola – ebolaskräcken, som vi valt att kalla 

fenomenet i denna analys.  

5.3 ANDRANDE GESTALTNING 
En del av texterna innehöll inslag av andrande, i vårt närstudium av de texter som valdes ut 

för kvalitativ analys, upptäckte vi dessutom att flera av texterna innehöll logiken om de Andra 

på ett latent plan.  

När logiken om de Andra användes var det ofta i kombination med en skrämmande 

gestaltning. Den 24 oktober skrev Svenska dagbladet 

”– Efteråt började telefonerna ringa. Alla var oroliga och när jag öppnade min restaurang 

i Årstaberg så vågade gästerna inte längre komma. Jag har aldrig varit mobbad i hela mitt 

liv, men det jag upplevt nu är fruktansvärt. Jag blir betraktad som en ebolasjuk, men jag 

mötte aldrig ens någon sjuk, säger hon.” (Ennart, 2014) 

Artikeln handlar om missionsarbetaren Helen Sarkisian, som känner sig utfryst när hon 

kommer tillbaka till Sverige från Sierra Leone. Enligt Brune (2004) handlar definitionen av de 

Andra om att avgöra en individ eller grupp är en av ”oss” eller en av ”dem”. ”Oss” betyder vi, 

normen inom våra referensramar. De som hamnar utanför normen, utanför våra referensramar 

är följaktligen Annorlunda och blir därför de Andra. (Brune, 2004) Ovanstående citat visar 

hur Sarkisian hamnar utanför normen. Hon blev betraktad som en ebolasjuk, ett tillstånd långt 

utanför ”våra” referensramar. Hon blir den Andra.  

Utifrån Strömbäcks (2015) sammanställning av nyhetsfaktorer förekommer här närhet, 

avvikande och sensation samt hot och risker. Avvikande och sensation för att Helen Sarkisian 

betraktas som avvikande av sin omgivning, vilket hon inte är, men det faktum att 

omgivningen tror att hon är avvikande är skäl nog att uppmärksamma händelsen. Hot och risk 

hänger ihop med avvikande, om det skulle vara så att Helen Sarkisian var ebolasjuk så hade 

hon utgjort ett hot mot sin omgivning.  

Den 8 oktober skrev Dagens nyheter  

”– Därför att ebola förutsätter att man har en dålig sjukvård som inte kan hantera 

patienterna. Har man bra sjukvård som kan isolera personer och hantera sjukdomen sker 

inte samma smittspridning. Skickar man hem sjuka för att vårdas i hemmet, som i 

Västafrika, får man en fortsatt smittspridning.” (Löfgren, 2014) 
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Enligt Hall (1999) handlar postkolonialismen om att fokuseringen på skillnader mellan ”här” 

och ”där” och att en vi-och-dom-mentalitet fortfarande präglar världen. Ur ett postkolonialt 

perspektiv visar ovanstående citat hur vi-och-dom-mentaliteten vidmakthålls i medier. Det 

visar hur Orientalismens första dogm, att Väst är överlägset, rationellt och utvecklat medan 

Orienten är underutvecklad, underlägset och avvikande (Said, 2004), vidmakthålls i medier. 

Anders Tegnell, som är citerad ovan, uttrycker i klartext att det finns en väsentlig skillnad 

mellan sjukvården i Västafrika och Europa. Enligt Brune (2004) är det beskrivningen av 

kolonisatörens ekonomiska, materiella och kompetensmässiga övermakt, som legitimerar de 

Andra som underordnade normen. De Andra saknar viktiga egenskaper som krävs för att 

uppnå en jämlik nivå med ”oss”. (Brune, 2004) Ovan beskrivs Västafrikas sjukvård som 

bristfällig och inkompetent. Man skriver att sjuka skickas hem från sjukhus, vilket resulterar i 

fortsatt smittspridning. Det underförstådda budskapet blir i princip att afrikanerna får skylla 

sig själva. De saknar den kompetens och materiella standard, som krävs för att uppnå en 

jämlik nivå med ”oss”.  

Textens moraliska tillsägelse blir således en uppmaning att; ”skicka inte hem sjuka patienter”. 

Sjukvården i Västafrika värderas bokstavligt uttryckt som dålig och konsekvensen av det blir 

att epidemin fortsätter sprida sig.  

Samtidigt tillägger man ”Däremot behöver vi absolut inte vara oroliga för vidare spridning till 

Europa eller andra rika länder”. Det underförstådda budskapet blir här ”vi är så rika så vi 

behöver inte oroa oss för att drabbas av ebola”. Detta stämmer överens med det resultat Peter 

Washer fick fram i sin undersökning av den brittiska medierapporteringen om SARS. Där 

SARS beskrevs som ett farligt hot för den brittiska publiken, samtidigt som det nästan 

omedelbart påstods vara ”under kontroll”. Det påstods att det var högst osannolikt att de 

brittiska läsarna skulle drabbas personligen av SARS, eftersom kineserna var så annorlunda 

jämfört med dem, så ”Andra”. (Washer, 2004) 

Den 5 oktober skrev Svenska  dagbladet 

”Han säger att det finns fördomar om att afrikaner är vidskepliga och tror på andar 

snarare än söker sjukvård.” (Thurfjell, 2014) 

 Enligt Brune (2004) finns det två aspekter som är problematiska i hur kulturella identiteter 

konstrueras. Dels att det är kolonisatörens beskrivning som är den dominerande sanningen, 

dels att det är den beskrivningen som legitimerar kolonisatörens övermakt. (Brune, 2004) 
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Kolonisatörernas dominerande sanning blir i detta fall att afrikanerna är vidskepliga och 

snarare tror på andar än söker sjukvård. Om det är sant blir irrelevant i sammanhanget. 

Afrikanerna ges på detta sätt en lägre stående kulturell identitet. I ovanstående utdrag 

definieras afrikanerna som Annorlunda.	  

Said (2004) beskriver hur Europas rikaste och äldsta kolonier också är dess mest inpräntade 

och oftast återkommande motbild, motidé och motsatta personlighet. I utdraget ovan beskrivs 

afrikanerna som en motpol till västvärlden. Enligt Fiske (1990) betyder en begreppsmässig 

kategori endast något för att den inte betyder något annat. Det är det faktum att båda 

kategorierna existerar som gör att det går att dra en gräns mellan dem. (Fiske, 1990) Genom 

att beskriva afrikanerna som vidskepliga och att de tror på andar snarare än söker sjukvård, 

fråntas dem viktiga egenskaper som kännetecknar det moderna samhället. De framstår inte 

bara som outbildade och inkompetenta, de framstår som underutvecklade och omoderna 

människor. Afrikanerna beskrivs som en motsats till västvärlden. Vi tror på sjukvård, de tror 

på andar. Att vara vidskeplig är synonymt med att vara irrationell och ologisk, vilket står i 

kontrast till uppfattningen ”vi” har om oss själva. Detta stämmer överens med den tidigare 

forskning som belagt att de koloniserade ofta beskrevs som irrationella, kroppsliga och 

naturliga jämfört med kolonisatörerna som beskrevs som förnuftiga, logiska och bildade 

(Hammarén & Johansson, 2009).  

Den 23 oktober skrev Svenska dagbladet  

”Två människor dödades och tio skadades i eboladrabbade Sierra Leone sedan en mobb 

beväpnad med machetes hindrat sjukvårdare från att ta blodprov från en misstänkt smittad 

kvinna, enligt myndigheter.” (TT, 2014) 

Problemet som definieras här är att en mobb dels dödat två personer och skadat ytterligare tio, 

dels hindrat sjukvårdare från att ta blodprov på en misstänkt ebolasmittad kvinna. Det 

underförstådda resonemanget handlar om att det rent ut sagt är livsfarligt att vistas i 

Västafrika. Inte bara för risken att smittas av ebola, utan också för att de våldsamma (och 

vidskepliga) afrikanerna går till attack. Det underliggande budskapet blir således att 

afrikanerna fortfarande är de oberäkneliga barbarer som kolonisatörerna beskrev dem som. De 

är Annorlunda och utgör ett hot mot ”oss”. 

Postkolonialismen handlar om hur rasismens stereotyper skapas och vidmakthålls i det 

globala samhället (Eriksson Baaz, Eriksson och Thörn, 1999). Genom att de händelser i 
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Afrika som blir till nyheter i västvärlden är få och av denna karaktär, vidmakthålls den snäva 

föreställning som funnits och fortfarande finns i väst om att afrikaner är ociviliserade och 

”vilda”, de är Annorlunda. Brune (2004) beskriver också hur de Andra är underordnade 

normen för att de saknar viktiga egenskaper utifrån kompetens och moral. Att attackera 

sjukvårdare som försöker hjälpa en sjuk kvinna kan inte bara uppfattas som obildat, det är 

också högst omoraliskt och rent barbariskt. På detta sätt reproducerar medierna de rasistiska 

stereotyperna och ett latent resonemang i ovanstående text är att afrikanerna själva motarbetar 

omvärldens försök till att bekämpa ebola.  

Detta överensstämmer med Minabere Ibelemas (2014) forskningsresultat, där han konstaterar 

att den retoriska tonen i nyhetsframingen präglas av en kulturell distansering och att 

mediebevakningen av Afrika präglas av ett perceptuellt avståndstagande.  

Den 8 oktober skrev Monika Oswaldsson, ordförande för Läkare utan gränser, följande i en 

debattartikel i Svenska dagbladet  

”Vi ser redan lynchningar av hjälparbetare och hur länders sjukvårdssystem håller på att 

falla samman.” (Oswaldsson, 2014) 

 Texten handlar om att Sverige måste agera och skicka fler hjälparbetare till Västafrika. 

Lynchningar nämns bara i förbigående, det är inte heller ett fenomen som fått någon större 

uppmärksamhet i dagspressen utöver den notis vi analyserat här ovan. Lynchning är en 

våldsam och omedelbar bestraffning, ofta utförd av en folkmassa. Som kulturellt fenomen är 

lynchningar något vi kan läsa om i historieböckerna, som kulturellt fenomen förekommer det 

inte här, i väst. Återigen frameas afrikanerna som Annorlunda. Detta stämmer överens med 

det konstaterande postkoloniala forskare tidigare gjort, att de koloniserade beskrivs som 

irrationella, ologiska och ociviliserade (Hammarén & Johansson, 2009).  

Men artikelförfattarens poäng är att vi måste åka dit, vi måste stoppa dem. Och vi måste 

stoppa ebolan. Precis som Edward Said (1995) konstaterar är idén om den vites rätt och 

skyldighet att regera så spridd att den inte kräver någon närmre förklaring. Enligt Eriksson 

Baaz, Eriksson & Thörn (1999) handlar den postkoloniala teorin om hur kulturella identiteter 

bildas i världen och hur rasistiska stereotyper uppstår och etableras. Denna porträttering av 

situationen i Västafrika är en upprepning av tidigare rasistiska stereotyper av de obildade 

Annorlunda, som har sin grund i kolonialtiden. Stuart Hall (1999) beskriver att 

postkolonialismen fokuserar på de spår samt den påverkan som kolonialtiden lämnat efter sig 
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i samhället. Vi kan bara konstatera att synen på oss (kolonisatörerna) och de Andra (de 

koloniserade) lever kvar.  

Den 28 oktober skrev Dagens nyheter 

”Det var i slutet av september som en kongolesisk flicka sökte vård på en vårdcentral i 

södra Stockholm. I över en veckas tid hade flickan haft feber och kräkningar, symptom 

som debuterade när hon var i Kongo-Kinshasa.” (TT-DN, 2014) 

Artikeln handlar om att denna misstänkt ebolasmittade flicka transporterades med taxi till 

Karolinska sjukhuset i Huddinge – vilket hade kunnat innebära en säkerhetsrisk för hennes 

omgivning – om hon haft ebola. Hon hade inte ebola. Läkaren misstänkte förmodligen att hon 

hade ebola för att hon kom från Kongo-Kinshasa, ett land som varit eboladrabbat tidigare, 

främst under 1970-talet. Ur ett nyhetsvärderingsperspektiv är det här avvikande och sensation 

samt hot och risk som är de främsta faktorerna till varför denna händelse blev en nyhet. Det 

hände ingenting, flickan hade inte ebola. Men hon kunde ha haft det och hon kunde ha smittat 

någon. Framför allt så pekas hon tydligt ut som avvikande från normen, hon blir den Andra. 

Hon kommer från Kongo. Hon har sjukdomssymptom. Det måste vara ebola. Hade detta 

handlat om ett svenskt barn skulle det förmodligen aldrig misstänkts ha ebola och sannolikt 

aldrig hamnat på sidan fyra i Dagens nyheter.  

5.4 BALANSERAD GESTALTNING 
Under denna rubrik har vi valt att samla artiklar som vi inte uppfattade som 

överdramatiserande eller ”hårdvinklade”. Balanserad gestaltning innefattar ofta ”raka 

nyheter”, men också reportage från Västafrika.  

Reportaget ”Varje dag startar med ny lista över offer” bryter mot två av de gängse frames vi 

uppmärksammat, att västvärlden beskrivs som hjälpare och att västerländska eboladrabbade 

individualiseras medan de afrikanska offren marginaliseras. Den 6 oktober skrev Dagens 

nyheter  

”Lokalanställda arbetare drar det tyngsta lasset i kampen mot ebolan. Hundratals frivilliga 

riskerar livet för att minimera risken för den egna befolkningen. 

– Det är långa dagar och det tar på krafterna. Men jag gör det för Liberia, säger Dio 

Williams, som hämtar upp avlidna ebolaoffer.” (Esbjörnsson, 2014) 

Här porträtteras istället lokalbefolkningen som ”hjältar”. De ges en identitet och presenteras 

ingående med namn, yrke och personliga egenskaper. Enligt Hall (1999) handlar 
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postkolonialismen om att överbrygga kategorierna ”vi” och ”dem”. Ovanstående text ser vi 

som ett exempel på hur medierna kan bidra till att överbrygga de kategorierna. Reportaget står 

i klar kontrast mot många av de publicerade texterna om ebola. Istället för att förminska, 

marginalisera och andra dem som drabbades av epidemin, fokuserar denna text på de 

drabbade, den ger en bild av vad som händer på plats i Västafrika och till skillnad från en stor 

del av den övriga rapporteringen så handlar detta ”på riktigt” om ebola.  

Enligt Brune (2004) kan de som faller utanför våra referensramar definieras som de Andra. 

Människor vi kan definiera inom våra referensramar kan således betraktas som ”oss”. (Brune, 

2004) Genom att betona Jenkins Varneys empati refererar denna text till en allmängiltig 

referensram, nämligen att vara människa. Genom att porträttera honom som en empatisk 

människa blir han en av ”oss”: 

”– Vi kan hämta tio elva döda på en dag. Jag är så ledsen för de drabbade. Det är inget 

jobb jag är glad över att göra men jag gör det för mitt land, säger Jenkins Varney.” 

(Esbjörnsson, 2014) 

Brune (2004) beskriver hur ”vi” och ”dem” kan användas både för att beskriva tillfälliga och 

permanenta samt ojämlika eller jämlika identitetskonstruktioner. I ovanstående citat kan vi se 

hur Jenkins Varney ges en jämlik identitetskonstruktion med ”oss”. Enligt Clausen (2003) 

måste medier iscensätta geografiskt avlägsna nyhetshändelser inom referensramar som gör 

dem begripliga, tilltalande och relevanta för den inhemska läsekretsen. Genom att låta Jenkins 

Varney beskriva sina medmänskliga känslor blir ebolautbrottet begripligt, tilltalande och 

relevant för den svenska publiken, utan att applicera en ”svensk” frame på nyheten. Vi får 

empati för Jenkins Varney och de drabbade, vi lider, sörjer och håller på honom. 

Den 26 oktober skrev Svenska dagbladet 

”Över 10 000 människor har nu smittats av ebola sedan utbrottet blev känt, uppger WHO. 

Och enligt professor Hans Rosling har spridningsmönstret förändrats: – Nu är inte 

utmaningen att det är fruktansvärt mycket på ett och samma ställe, utan att sjukdomen har 

smitit ut i alla län, säger han om situationen i Liberia.” (Stiernstedt, 2014) 

Rubriken för ovanstående text är ”Hopp i kampen mot ebola”, vilket också är den 

huvudsakliga inramningen på artikeln. Den bryter mot många av de andra framesen som 

förekom i rapporteringen om epidemin. Men trots att arbetet med att stoppa epidemin har 

börjat ge resultat så har ett nytt problem dykt upp: sjukdomen har spridit ut sig geografiskt 
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sett. På så sätt går textens underliggande budskap emot huvudbudskapet, trots att texten är 

nyanserad. Den fortsätter:  

”I Liberias huvudstad Monrovia har ökningen av antalet insjuknade nu upphört; siffran 

stiger inte längre dag för dag, som länge var fallet.” (Stiernstedt, 2014) 

 Resonemanget stärker textens huvudframe, att det precis som det står i rubriken, finns hopp i 

kampen mot ebolan. Utifrån nyhetsvärderingens principer (Strömbäck, 2015) innehåller 

artikeln inslag av avvikande och sensation samt elitcentrering och kändisskap. Avvikande och 

sensation i en positiv bemärkelse, hittills har merparten av rapporteringen handlat om hur 

ebolan breder ut sig och skördar allt fler dödsoffer. Här ser vi plötsligt en ljusning i allt 

mörker. Det är professorn och elitkällan Hans Rosling som uttalar sig. Rosling kontaktades 

frekvent av medierna under ebolautbrottet i Västafrika och medierna förhöll sig relativt 

okritiskt till hans utsagor.  

Artiklar som berörde verkliga eboladrabbade områden behövde inte överdramatiseras för att 

vara relevanta och tilltalande. Trots att de sällan innefattade varken domesticerande- eller 

skräck-frames, var de intressanta för den svenska publiken. Den 10 oktober skrev Dagens 

nyheter  

”I slutet av juli meddelade Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf att samtliga 

utbildningsenheter i landet skulle förbli stängda efter lovet, i ett försök att hindra 

spridningen av den fruktade sjukdomen ebola.” (Esbjörnsson, 2014)  

Denna text handlar om en av de åtgärder Liberias regering vidtagit för att stoppa ebolan. Till 

skillnad från många andra texter innehåller den ett förslag, eller ett försök, till hur ebolakrisen 

ska kunna lösas. Istället för att enbart fokusera på problem och värdera aktörer som den 

svenska regeringens, FN:s och WHO:s agerande, fokuserar texten utan att överdramatisera 

eller peka ut någon syndabock, på situationen i Liberia och hur ebolaepidemin påverkar det 

vardagliga livet där. Texten fortsätter: 

”Försöket misslyckades. Enligt färska siffror från Världshälsoorganisationen WHO har 

nu 8 033 personer drabbats av smittan – av dessa har 3 879 dött, och WHO konstaterar att 

talen förmodligen är mycket större än redovisat.” (Esbjörnsson, 2014) 

Skolstängningarna fungerade inte. I texten beskrivs hur skolungdomarna samlas på 

skolgården i alla fall, trots att skolan håller stängt. Frånvaron av spekulationer om 

afrikanernas låga utbildningsnivåer, vidskeplighet och våldsbenägenhet får framingen av 
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reportaget att framstå som ärlig och balanserad. ”Försöket misslyckades”. Punkt. Där finns 

inget latent resonemang som anspelar på någon dold agenda hos avsändaren. Texten bygger 

på fakta och siffrorna talar sitt tydliga språk. De behöver inte förstärka sin argumentation med 

förtäckta antaganden och teorier. Texten gestaltar dessutom en helt annan bild av 

ebolautbrottet än den misär och förödelse vi annars försetts med av medierna: 

”Även Weedor Kollie har drabbats av skolstoppet, på högre nivå. Hon har två år kvar av 

sin högskoleutbildning. – Men den får vänta nu. Under tiden försörjer jag mig på att fläta 

hår. Men jag hoppas att vi snart kan bli av med denna ebola stuff, säger hon.” 

(Esbjörnsson, 2014) 

”Denna ebola stuff” går helt på tvärs med andra beskrivningar av epidemin, där den beskrivits 

som vår tids digerdöd, kallats för ”den djävulska sjukdomen” och ”hela världens feber”. Här 

tecknas istället bilden av att ebolan är något som ställer sig i vägen för människornas 

vardagliga liv. Den verkar inte direkt närvarande, snarare avlägsen och diffus. Den verkar 

besvärlig, men inte så att människor är skräckslagna och har panik över ebolakrisen. Weedor 

Kollie konstaterar lugnt och sansat att hennes högskoleutbildning får vänta nu. Under tiden 

försörjer hon sig på annat sätt.  

6. DISKUSSION 
Frågorna vi försöker besvara i vår kvalitativa analys av rapporteringen om ebolautbrottet 2014 

är följande: 

• Hur gestaltades ebolautbrottet 2014 i svensk dagspress?  

o Hur representerades ebola? 

o Hur porträtteras de drabbade? 

o Hur beskrivs Afrika?  

o Hur beskrivs Sverige och västvärlden? 

Ebolautbrottet 2014 gestaltades i huvudsak på två sätt; gestaltning som anspelade på hot och 

rädsla och domesticerande gestaltning som handlade om Sverige, USA eller Västvärlden.  

Ofta förekom dessa två framingenheter i kombination med varandra. Det fanns också många 

varianter på dem båda två. Hotet eller skräcken fanns ibland underliggande, som den så 

kallade latenta meningsskapande struktur som texterna refererade till, ibland handlade 

texterna om människors rädsla och ibland framställdes ebolan som ett globalt hot likt andra 



46 
 

globala hot så som börskrascher, Ukraina-konflikten och terrorgruppen IS. Expertis som Hans 

Rosling och organisationer som Läkare utan gränser, var också bidragande faktorer i 

skräckspridningen, tack vare sina inflytelserika positioner.  

Ebolan beskrevs som en fruktad och ostoppbar sjukdom, som ”vår tids digerdöd” och att 

”epidemin var helt utom kontroll”, vilket knyter an till skräckgestaltningen.   

Sjukdomsprocessen och fruktansvärda symptom beskrevs bitvis ingående, vilket spär på den 

skrämmande beskrivningen av sjukdomen.  

Det största hotet var inte att smittan skulle fortsätta sprida sig i Västafrika, utan att smittan 

skulle sprida sig till ”oss”. Och just rädslan för att smittan skulle sprida sig till Sverige var ett 

vanligt förekommande ämne för medierna, då misstänkta ebolafall frekvent 

uppmärksammades. Den kongolesiska flickan i Huddinge, Arlanda-mannen och 

hemvändande missionsarbetare är några av de förekommande fallen där skräckinramningen 

gestaltades i ett svenskt, lokalt perspektiv. Alla som hade någon koppling till eboladrabbade 

Västafrika blev fruktade, ett offer för ebolaskräcken.  

Sverige och västvärlden fokuserades genomgående i ebolarapporteringen. De smittade 

amerikanerna och européerna blev individualiserade, genomgående beskrivna i personliga 

egenskaper och detaljerade händelseförlopp. I västvärlden dominerades rapporteringen av hur 

mycket länderna bidrog för att stoppa ebolaepidemin, vilket porträtterade de västerländska 

nationerna som den givna lösningen på ebolakrisen. Det är enkelt att dra paralleller till 

Edward Saids (1995) resonemang att det inte bara är rätt för européerna att regera, utan att det 

är deras skyldighet att göra så. Stora ekonomiska insatser, antalet sjukvårdare och 

missionsarbetare på plats, nationernas ledare eller regeringars engagemang och utlåtanden. 

Beskrivningen av västvärlden och Sverige blev nästan till en ”tävling” i vilka nationer som 

kan bidra mest för att hindra ebolasmittan från att fortsätta. 

Vi tror att anledningen till att den domesticerande gestaltningen förekom i så stor 

utsträckning, är att medierna förväntar sig att läsarna ska vara mer intresserade av nyheter 

som handlar om Sverige, Europa eller USA än om Afrika. Vårt resultat stämmer därmed 

överens med Minabere Ibelemas (2014) slutsatser om att det perceptuella avståndet och den 

kulturella distanseringen till Afrika finns kvar i nyhetsrapporteringen. Det på grund av att 

anmärkningsvärt få artiklar faktiskt handlade om Västafrika och när de gjorde det så innehöll 

de ofta andrande framingenheter. Denna slutsats stämmer däremot bara överens med nyheter 

som är skrivna i västvärlden. När det var reportage från de drabbade länderna fick individer 
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och nationer en empatisk beskrivning. Det var känsloladdat, de fick viktiga egenskaper som 

stämmer överens med den kulturella, västerländska normen, och de blev en av ”oss”. 

Slutsatsen bör med andra ord bli att den kulturella distanseringen äger rum när journalisten 

skriver om händelsen på distans.  

Att USA dominerade i nyhetsrapporteringen så pass mycket som det gjorde är egentligen lite 

märkligt med tanke på det geografiska avståndet, men samtidigt förväntat med tanke på 

nationens världsledande roll inom kultur och politik.  

Under arbetet med undersökningen förvånades vi av mediernas uppfinningsrikedom gällande 

”alternativa frames” kring ebolautbrottet. I synnerhet krönikor och debattartiklar fokuserade 

nästan uteslutande på andra saker än själva ebolautbrottet, men drog ändå mer eller mindre 

långsökta paralleller till epidemin och försökte därmed plocka politiska och retoriska poäng. 

Kritik riktad mot myndighetssfären och profetior om varför viruset spreds och hur det skulle 

stoppas var vanligt förekommande på ledar- och debattsidor. Ett hett ämne i mediedebatten 

var också på vilket sätt Sverige skulle bidra till att stoppa ebolautbrottet. Samtidigt som 

debattörer frossade i helvetesskildringar från Afrika (som de själva inte besökt), passade de på 

att rikta skarp kritik mot den nytillträdda regeringen. Själva ebolautbrottet försvann 

någonstans på vägen. Medierapporteringen om ebolautbrottet kom att handla om svensk 

politik.  

Vi tror att ebolautbrottets omfattning och den intensiva rapporteringen kring det framkallade 

ett behov av att kommentera epidemin hos ledarskribenter och debattörer. Det var som om de 

kände sig tvungna att visa att de var insatta och hade en åsikt om det. Vi tror också att den 

intensiva rapporteringen om epidemin gav ringar på vattnet i takt med att epidemin fortsatte 

sprida sig, rapporteringen intensifierades bara mer och mer.  

De afrikanska offren porträtterades i princip inte över huvud taget. Nyhetsreportage där de 

afrikanska offren personifierades var sällsynta. Samtidigt innehöll medierapporteringen som 

faktiskt inkluderade Västafrika ofta logiken om de Andra. Det skedde dock oftast på ett latent 

plan snarare än ett manifest. Sammantaget fanns det en retorisk underton i 

medierapporteringen som nästan antydde att det var afrikanernas eget fel att de inte kunde bli 

av med ebolan. Låga utbildningsnivåer, dålig sjukvård och ”annorlunda” trosuppfattningar 

angavs som förklaringar till att ebolan hela tiden fortsatte spridas. Detta överensstämmer med 

den postkoloniala teorin, som slår fast att skillnaderna mellan här-och-där och ”vi” och ”dom” 

fortfarande finns kvar (Hall, 1999).  
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6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Framingen av ebolautbrottet 2014 i svensk press är ett tidigare relativt outforskat område. Vår 

forskning har inriktats på de två rikstäckande dagstidningarna Dagens nyheter och Svenska 

dagbladet. Vi valde dem för att de har en mer seriös och balanserad profilering, jämfört med 

kvällspressen som ofta riktar in sig på sensationsjournalistik och tänjer på de etiska gränserna. 

Samtidigt har kvällspressen stor räckvidd och många läsare, därför är vårt förslag till vidare 

forskning att göra en kvalitativ studie av medierapporteringen om ebolautbrottet 2014 i 

svensk kvällspress.  

Ytterligare en lucka i vårt forskningsbidrag är att vi inte studerat bildspråket. Vi föreslår 

därför att göra en semiotisk analys av mediebevakningen av ebolaepidemin. Det kan gälla 

både rörlig bild och stillbilder. Kommunicerade bilderna i dagspressen i huvudsak samma 

budskap som texterna, eller bar dem på andra budskap? Fanns det skillnader i bilderna som 

publicerades i dags- respektive kvällspress? Hur porträtterades ebolaepidemin i nyhetsinslag 

på tv?  

Vår forskning fokuserade på det erbjudande läsarna fick gällande gestaltningen av 

ebolautbrottet 2014. Hur läsarna tolkade och påverkades av rapporteringen är därmed inte en 

del av vår studie. En publikstudie eller receptionsanalys med fokus på hur publiken tolkade 

ebolautbrottet kan således vara ett alternativ till vidare forskning på området.  

Noterbart för vår studie är att vårt urval är baserat på den månaden då ebolaepidemin var som 

mest omskriven. Ett alternativt tillvägagångssätt kan istället vara att genomföra en studie som 

undersöker hur rapporteringen såg ut över tid. Hur rapporteringen om ebola såg ut när 

utbrottet började, när det var som värst, samt hur det rapporterades när epidemin var under 

kontroll. Början, mitten, slutet.  
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