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The purpose with this study is to show how Swedish metropolitan press portrayed the Ebola 

epidemic during the period October 2014 to January 2015. The study is based on 442 articles 

from a total of 11 morning papers, free newspapers and tabloids which are analysed by a 

content analysis. The theories agenda-setting and framing are the studies basis and are used as 

theoretical background to show the main frames and agendas in the reporting. A situation 

report from WHO and New York Times that shows confirmed cases of Ebola are included to 

be contrasted with the articles. 

 

Our results show that the main subject in the articles under our chosen time period were 

management and dissemination of the Ebola infection. West Africa, Sweden and USA served 

as the main arenas and authorities were given the most amount of room in the articles. The 

nationality that dominated in the articles were Swedish. Therefore, the study shows that the 

nationality Sweden and authorities highlighted the Ebola epidemic in West Africa through the 

subject management and dissemination of the infection. The situation report showed that even 

though Sweden had zero confirmed cases of Ebola, Sweden still served as the top three of 

countries that had the main focus in the articles. To generalize, the Swedish metropolitan 

press did not show a truthful portrayal of the Ebola epidemic in their articles under our chosen 

period of time. 
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1 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras ebolavirusets bakgrund, spridning och härkomst för att ge läsaren 

en förförståelse av ämnet. Detta följs av en problemdiskussion om nyhetsvärdering och den 

kritik som riktats mot medier och hjälporganisationers sena reaktion och agerande när det 

gällde epidemins allvar. 

 

1.1 Introduktion 

“Världen förlorar kampen mot ebola” 

Melin, 2014-09-03 

 

Sverige har drabbats av olika epidemier på olika sätt och i olika omfång genom åren. Bland 

annat har fågelinfluensan och viruset H1NI varit två alarmerande hot för mänskligheten 

(Andersson Odén, Ghersetti & Wallin, 2008; Ghersetti & Odén, 2010). Det senaste oroande, 

globala hotet för jordens befolkning har varit ebola. 

 

Ebola har varit en klassificerad sjukdom sedan mitten av 1970-talet, men det var först i mars 

2014 som ebola bröt ut i Västafrika, vilket inkluderar länderna Sierra Leone, Guinea, och 

Liberia (Folkhälsomyndigheten, 2014). Under sommaren 2014 nådde ebolautbrottet sin kulm 

(Utrikesdepartementet, 2015). Ebolaviruset ses som en allmänfarlig, samhällsfarlig sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2015) och är formellt känd som en blödarfeber som ofta har en dödlig utgång 

för människor (WHO, 2014). I genomsnitt är letaliteten 50 %, det vill säga hur stor andel av 

de insjuknade som avlider på grund av viruset. Sjukdomens ursprung tros härstamma från 

flyghundar som bar på viruset och det var genom dessa djur som viruset spreds till människor. 

 

Människor sprider viruset vidare genom hudkontakt eller direktkontakt med skadade 

slemhinnor, blod och andra kroppsvätskor. De första symptomen på viruset är trötthet och 

plötslig feber som i ett senare skede kan utvecklas till nedsatt funktion av lever och njurar och 

i vissa fall kan interna och externa blödningar förekomma. De som inte uppvisar eller 

utvecklar symptom under inkubationstiden som är mellan 2 till 21 dagar, är inte smittsamma 

(WHO, 2014). 
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Anledningen till utbrottets omfattning i de drabbade länderna Liberia, Sierra Leone och 

Guinea är ländernas sårbarhet samt deras bristande resurser gällande omhändertagande, 

utrustning och kunskap (1177 Vårdguiden, 2014). Flera olika organisationer har försökt hjälpa 

de drabbade länderna, där bland annat Sverige haft en betydande del i arbetet 

(Utrikesdepartementet, 2015). Många humanitära, globala insatser har gjorts i Västafrika och 

konsekvenserna har blivit att en rad misstänkta fall uppdagats i resten av världen. I Sverige 

har 23 misstänkta fall undersökts för ebolafeber från utbrottets början fram till 5 mars 2015, 

men inga av dessa fall har varit konfirmerade (Folkhälsomyndigheten, 2014). I Sverige 

återfinns goda resurser och en fungerande organisation för omhändertagande av misstänkta 

ebolasmittade, vilket minimerar sjukdomsspridningen och risken att ebola får fäste i Sverige 

(1177 Vårdguiden, 2014). 

 

Ratzan och Moritsugu (2014) beskriver hur utbrottet av ebola dramatiskt utvecklades i realtid. 

Det gjordes förutsägelser från hälsoorganisationer som siade om världens undergång och över 

en miljon infekterade fall innan epidemin var under kontroll. I en artikel från Göteborgsposten 

författad av Nummelin (2015, 4 mars) uttalar sig Liberias president Ellen Johnson Sirleaf 

under ebolakonferensen om hur epidemin slagit ner samhällen. Det betonas i artikeln att hjälp 

inte bara behövs under tiden som epidemiutbrottet äger rum, utan även efteråt på grund av 

epidemins konsekvenser i världsdelen. 

  

1.2 Problemdiskussion 

En av mediernas fastställda uppgifter i Sverige är att ge information om vad som händer i 

samhället (Weibull & Wadbring, 2014). Medierna sprider denna information genom 

rapportering om såväl medgångar och motgångar inom politik och näringsliv. 

Massmediernas utbredning visar därmed på deras höga position i samhället som bekräftas 

genom människors behov av information. Ghersetti och Odén (2010) fortsätter med att 

understryka att allmänhetens viktigaste informationskanaler vid kriser är de traditionella 

nyhetsmedierna. Vidare lyfter Weibull och Wadbring (2014) upp att det inte rapporteras 

alls om vissa händelser i nyhetsmedierna i Sverige, exempelvis att 20 % av barnen i 

Sierra Leone avlider innan de fyllt fem år. En möjlig förklaring till detta enligt Weibull 

och Wadbring (2014) är att journalistiken oftast antar ett kort perspektiv i sin 

nyhetsvärdering. Vissa länder kan därför även uteslutas från medierapporteringen då det 
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kan verka som allmän kännedom att livet i Afrika är svårt och fattigt. Dessutom har 

svenska läsare oftast ingen relation till dessa avgränsade länder.  

 

I fallen med viruset H1N1 och fågelinfluensan har rapporter presenterats kring hur 

svenska mediers bevakning varit vid de olika utbrotten (Andersson Odén, Ghersetti & 

Wallin, 2008; Ghersetti & Odén, 2010). I skrivande stund finner vi ingen publicerad 

forskning kring hur de svenska medierna hanterade rapporteringen kring ebola under den 

intensiva spridningen av epidemin under hösten 2014. Däremot finns det uttalad kritik 

från bland annat Läkare Utan Gränser gentemot globala organisationers hantering av 

händelseförloppet, inkluderat hantering och förmedling av virusets allvar. 

 

I en artikel från Barometern-OT skriver Dahlbäck (2015, 24 mars) om den kritik som 

WHO fått efter världsorganisationens sena agerande i epidemiutbrottet i Västafrika. 

Enligt Läkare utan gränser, (MSF), agerade inte omvärlden på epidemin förrän en 

amerikansk läkare och en spansk sjuksköterska smittades av ebola. MSF:s kriskoordinator 

Marie-Christine Ferir uttalar sig i artikeln att utbrottet av epidemin kunnat stoppas om ett 

agerande hade skett omedelbart vid utbrottets början. Ferir (2015-03-24) uttrycker sig 

följande i artikeln: 

 

“Ropet på hjälp hördes men ingen åtgärd vidtogs.” 

 

Vidare skriver chefredaktören Brandt Nyquist (2015, januari) i tidningen från Läkare 

Utan Gränser om orättvisan att ebolaviruset drabbade Västafrika. Detta påverkade 

framställningen av ett vaccin i form av långsamma processer och även omvärldens sena 

reaktion och agerande. Problemet ansågs vara begränsat till kontinenten Afrika, avlägset 

från övriga världen, fram tills att det började rapporteras om misstänkta ebolafall i Europa 

och USA. 
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2 Litteraturgranskning 

Här redogörs ett urval av tidigare forskning som utförts inom ramen för mediers makt och 

påverkan på allmänheten. Teorierna agenda-setting och framing är uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter som introduceras och förklaras efter en genomgång av tidigare forskning. 

Litteraturgranskningen avslutas med en presentation av en situationsrapport över 

konfirmerade ebolafall samt en teoretisk reflektion där vi resonerar kring utvalda teorier. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Under presidentvalet 1968 vid Chapel Hill i USA utförde Maxwell E. McCombs och Donald 

L. Shaw (1972) en studie för att studera dagordningen vid presidentvalet. Syftet med studien 

var att undersöka vilka de viktigaste ämnena var vid valet (McCombs & Shaw, 1972). För de 

medborgarna som ville rösta i valet men var osäkra i sitt beslut, utgjorde nyhetsagendan ett 

viktigt verktyg, vilket McCombs och Shaw (McCombs, 2005) visade i sin studie. De osäkra 

väljarna upplevde en osäkerhet men relevansen av ämnet var hög, vilket krävde ett 

orienteringsbehov hos allmänheten (McCombs, 2005). 

 

Kepplinger och Roth (1979) presenterar också en studie om hur mediernas roll inom 

dagordningen fungerar. I Tyskland under hösten 1973 uppdagades en felaktig, negativ bild av 

en “oljekris”, genom mediernas nyhetsrapportering. Nyheterna i västtysk press presenterade 

negativa uppgifter om oljetillgången i Tyskland. Balansen mellan den negativa och positiva 

bedömningen av situationen lutade mer åt det negativa hållet. Medierna upprätthöll den 

fiktiva energikrisen genom sin rapportering, trots att verkligheten var en annan. Tysklands 

importering av olja var högre än året innan, vilket medierna tycktes ignorera i sin 

rapportering. “Oljekrisen” fick sitt fog genom en ökad efterfråga samt intensiv 

mediebevakning, vilket resulterade i en felaktig bild av landets tillgång av olja. Vidare skriver 

Kepplinger och Roth (1979) hur medierna således utnyttjade dagordningsmakten genom att 

bestämma över allmänhetens dagordning och därigenom skapa en falsk bild av verkligheten 

som gav betydande konsekvenser. 

 

Även Kinsella (1989) har behandlat mediers dagordning i sin studie kring hur amerikanska 

medier agerade när fall av AIDS uppdagades i New York i slutet av 1970-talet. Trots att 

AIDS skördade tusentals liv under de kommande sex åren var rapporteringen efter 
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omständigheterna låg. Det rapporterades istället om andra tragedier som passade bättre in på 

dagordningen och tidningarnas målgrupp som bestod av vita, medelålders män. Som studien 

berättar så drabbade AIDS främst unga homosexuella män, en uttalad avvikande grupp i 

samhället. Detta ansågs vara olämpligt och ointressant att rapportera om vilket visade sig när 

en journalist som aktivt gick mot strömmen och försökte rapportera om sjukdomen möttes av 

motgångar. Detta grundade sig i att medicinska tidsskrifter inte var villiga att diskutera redan 

publicerade forskningsresultat då risken fanns att dessa svartlistades utav medierna. Följden 

av detta blev att journalister inte fick tillgång till färskt material från tillförlitliga källor. 

Reagan, dåvarande president i USA, nämnde endast AIDS en gång offentligt under sin 

regeringsperiod. Det återfanns inte någon politisk strategi i USA för att motverka spridningen 

av AIDS, snarare motarbetades utvecklingen genom dåligt utformade forskningsprogram. 

Detta var något som i efterhand pekades ut som en möjlig förklaring till mediernas bristande 

intresse och rapportering av epidemin. 

 

Myndigheters budget och agerande hjälper till att sätta nyhetsagendan konstaterar Kinsella 

(1989) i studien. När dödssiffran av AIDS trappades upp ökade mediernas rapportering, dock 

låg störst fokus på att förmedla historier om heterosexuella män och så kallat “oskyldigt 

drabbade”, exempelvis barn, som fallit offer för sjukdomen. När AIDS-smittade 

homosexuella män och drogmissbrukare inkluderades i medierapporteringen porträtterades 

sjukdomen istället som självförvållad till följd av oansvariga beteendemönster enligt studien. 

 

I Sandell, Sebar och Harris’s (2013) studie jämförs hur olika dagstidningar i Australien och 

Sverige kommunicerade ut faran av viruset H1N1 under 2009. Författarna lyfter fram att 

medier kan forma hur allmänheten reagerar och uppfattar risker under epidemier, framför allt 

då de fungerar som den främsta informationskällan. Resultatet av studien visar att båda 

länderna kommunicerade ut risken av viruset på ett liknande sätt. Det återfanns dock en 

skillnad i de olika ländernas inramning i form av ansvar, osäkerhet och personligt 

ansvarstagande under influensan. Medier i Australien tenderade att skylla ansvaret på diverse 

organisationer för deras brist på information. I Sverige var medierapporteringen i högre grad 

mer genomskinlig gällande osäkerhet och ansvaret lades på samhället för skydda den 

allmänna hälsan. Slutligen menar författarna att myndigheter borde bli bättre på att ha medier 

i åtanke när de kommunicerar ut information (Sandell et al., 2013). 
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Vidare så är namngivningen av en sjukdom avgörande för dess betydelse och tolkning, ett 

exempel på detta är graden av allvar som namnet förmedlar (Dutton & Ashford, 1993). Vigsø 

(2010) har i en studie kartlagt olika inramningar av influensan H1N1. Det slås fast att de olika 

namnförslagen av influensan bidrog till kulturella, religiösa och ekonomiska diskussioner för 

olika intressenter. I studien tas olika inramningar upp och deras olika karaktärsdrag, detta utan 

att gräva djupare i deras sanningshalt. Vigsø (2010) kommer fram till att de inramningar som 

bäst passade medieagendan var mexikanska influensan och svininfluensan. Dessa tolkningar 

ansågs vara konkreta till skillnad från de abstrakta tolkningarna nya influensan och H1N1. 

Med det som grund gavs det större utrymme till att dramatisera olika scenarion för de 

konkreta tolkningarna. 

 

Namngivningen mexikanska influensan förknippades med landets invånare och turister som 

troddes vara källan till fortsatt spridning av influensan. För att undvika att bli smittad ansågs 

det vara bäst att inte ha kontakt med mexikaner. Myndigheter i Mexico fann denna 

namngivning orättvis då associationen med landet bidrog till dåligt rykte, då det kunde 

uppfattas som att landet var den ursprungliga orsaken till smittan, vilket kunde påverka 

landets handel och turism. Namnet svininfluensan förknippades framför allt med grisar vilket 

gjorde att personer som hade nära kontakt med dessa djur råddes att undvikas. Influensan 

beskrevs som okontrollerbar och det var i slutändan svininfluensan som blev det mest 

välkända namnet för allmänheten  (Vigsø, 2010). 

 

1.4 Teoretisk referensram 

2.2.1 Agenda-setting 

Agenda-setting eller dagordningsteorin som begreppet benämns på svenska, definierades av 

McCombs och Shaw (1972), efter deras undersökning vid presidentvalet 1968 i Chapel Hill i 

USA. Begreppet har haft en betydande roll inom kommunikationsteorin sedan dess (Severin 

& Tankard, 2001). Efter teorins begynnelse har hundratals studier gjorts med utgångspunkt 

utifrån dagordningsteorin (Strömbäck, 2014). Därmed ses teorin som en av de mest använda 

och inflytelserika teorierna kring medier och deras effekter.    

 

Trots att teoretikern Walter Lippmann aldrig använde begreppet på 1920-talet ses han som en 

förfader till agenda-setting då han menade att nyheter i medier är avgörande för hur 

människor uppfattar omvärlden (McCombs, 2006). Den allmänna opinionen ger således 
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respons på den omvärld som nyheter i medier konstruerat, istället för den verklighet som 

faktiskt existerar - en andrahandsverklighet skapas. Därigenom är medierna med och skapar 

medborgarnas viktigaste samhällsfrågor och således allmänhetens dagordning, genom sin 

nyhetsrapportering (McCombs, 2006). 

 

Inom teorin återfinns fem nivåer av agenda-setting, där den första nivån är den grundläggande 

nivån inom teorin (McCombs, 2005). Om den första nivån ser till vad som skrivits kring olika 

ämnen i medierna, ser den andra nivån mer till hur dessa ämnen gestaltas (McCombs & Shaw, 

1993).  

 

En agenda kan beskrivas som en lista av ämnen som rankas efter dess betydelse, enligt 

Severin och Tankard (2001). Medierna fyller denna funktion genom att framhäva ämnen för 

att öka betydelsen av vissa sakfrågor hos allmänheten. Grundtanken bakom teorin är att 

medierna inte bestämmer olika individers åsikter, utan att medierna istället har makten över 

vad allmänheten ska ha åsikter om. Därmed kan det som inte presenteras i medierna, inte 

heller skapas någon opinion om (Jarlbro, 2006). 

 

Agenda-setting har olika inverkan på olika individer, vilket brukar benämnas som 

orienteringsbehovet. Orienteringsbehovet kan därigenom ses förklara varför agenda-setting 

tycks ske eller inte ske hos olika individer (Severin & Tankard, 2001). Behovet baseras 

utifrån en kombination av två faktorer: relevansen av ämnet för individen samt 

osäkerhetsnivån av meddelandet. Ett ämne som har låg relevans hos en individ, ger också ett 

lågt orienteringsbehov (McCombs, Shaw & Weaver, 2014). Detta kan exemplifieras i den 

tidigare nämnda studien vid Chapel Hill 1968 av McCombs och Shaw (McCombs, 2005). Vid 

presidentvalet återfanns osäkra väljare som upplevde en osäkerhet kring valet men relevansen 

av ämnet var hög, vilket krävde ett orienteringsbehov. Därigenom visar studien på hur 

orienteringsbehovet fungerar i praktiken. 

 

Agenda-setting kan ses ha en tydlig sammanlänkning med framing-teorin (Jarlbro, 2006). 

Detta har en grund i att båda teorierna lägger stor vikt vid aktörers kommunikation och 

publikens uppfattning av ämnen i media samt hur stor betydelse vissa attribut eller så kallade 

frames har i meddelandets innehåll (McCombs, 2005). 

 



 

 

 

- 11 - 

2.2.2 Framing 

Denna teori benämns ibland som den andra nivån av agenda-setting, det vill säga hur olika 

ämnen gestaltas (Communication Studies, 2015b). Sociologen Erving Goffman blev en 

förespråkare för teorin efter sin bok om framing-analys som gavs ut 1974. Teorin grundar sig 

i att publikens tolkning av olika typer av innehåll är sammanlänkat med hur det presenteras. 

Ett återkommande område att studera är olika tolkningar av nyhetsrapportering (Severin & 

Tankard, 2001). I studier om mediernas eventuella partiskhet och objektivitet ligger fokus på 

om nyhetsrapporteringen var negativ, positiv eller neutral om exempelvis en idé eller en 

institution. 

 

Framing lägger även stor vikt vid hur olika aktörer använder nyheter för att kommunicera 

fram deras önskvärda bild av olika typer av problematik och händelser (D’Angelo & Kuypers, 

2010). Entman (1993) menar att oavsett inom vilket område frames används så är den 

gemensamma nämnaren en konsekvent beskrivning av makten i en kommunicerande text. 

Framing definierar problem, diagnostiserar dess orsaker, gör moraliska omdömen och föreslår 

slutligen lösningar. En text kan innehålla en eller flera av dessa inramningar, men behöver 

nödvändigtvis inte innehålla alla inramningsfunktioner. 

 

Vidare beskriver Strömbäck (2014) framingens olika skepnader. Framingen beskrivs som en 

mer nyanserad teori än agenda-setting då den kan användas för att studera flera olika 

infallsvinklar. Den kan dels visa hur människors uppfattade verklighet påverkas av medier 

och kan då lyfta fram vad mediers innehåll representerar. Teorin kan även ses visa hur medier 

framställer samma bild om och om igen för att sprida vissa ideologiers och styrande organs 

sätt att tolka verkligheten, då verkligheten gestaltas på vissa utvalda sätt. Några faktorer som 

utformar gestaltningar är val av perspektiv, källor och fakta. 

 

En av framing-teorins grundstenar är att nyhetsförmedlingen ses som en gestaltning av 

verkligheten. Strömbäck (2014) lyfter fram att det ännu inte finns något stöd i forskningen 

som visar att nyhetsmedier faktiskt förmedlar en bild av verkligheten. Någon som läser 

tidningen dagligen får således inte en objektiv bild av händelser i vardagen. Det görs för 

många begränsade urval av journalister, redaktioner och allmänhet för att rapporteringen ska 

täcka allt som händer i världen. Detta leder till att vissa aspekter framhävs medan andra tonas 

ner. Journalistens urval innebär därför att olika infallsvinkar i form av problematik, 
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värderingar, problemlösande och orsaksförklaring kan återfinnas i en artikel. Med detta som 

grund bör nyheter därför ses som en gestaltning av händelser som inte går att jämställas med 

verkligheten. 

 

Fairhurst och Sarr (1996) listar bland annat metaforer, spinn och historier som olika verktyg 

för att kunna rama in en händelse. Metaforer tillämpas när ett ämne ska visas vara likt ett 

annat ämne och kan vara användbart när händelsen ska få en ny betydelse. Spinn beskrivs 

som huruvida ett ämne sätts i ett positivt eller negativt ljus och avgör ämnets styrkor och 

svagheter. Slutligen används historier för att ett ämne ska få uppmärksamhet. 

2.3 Situationsrapport över konfirmerade fall 

För att kunna se vilka ramar och gestaltningar den svenska storstadspressen ställt upp kring 

ebola, har vi ställt vår empiri i kontrast mot WHO’s (2015) situationsrapport och Ashkenas et 

al, (2015) sammanställning från New York Times. I båda dessa referenser återges data kring 

antal globala konfirmerade fall, alltså fall som har testats positivt för ebola genom 

laboratorietester (WHO, 2015). Med dessa dokument som utgångspunkt har vi sammanställt 

datan för att återkoppla till våra frågeställningar som sedan behandlas djupare i analysen. 

 

 
*Frankrike, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Spanien och Schweiz. 

Figur 1. Situationsrapport från WHO  och Ashkenas et al., som visar bekräftade fall av ebola 
i de listade länderna i förklaringen nedan. 

Källa: WHO (2015) & Ashkenas et al., (2015). 
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Utifrån WHO’s situationsrapport och Ashkenas et al., sammanställning (se figur 1) går det att 

uttyda att majoriteten av bekräftade ebolafall under perioden 6 oktober till 25 januari varit i 

Västafrikas mest drabbade länder Sierra Leone, Liberia och Guinea. I Europa återfinns totalt 

nio bekräftade fall av ebola under tidsperioden medan inga fall konfirmerats i Sverige. I USA 

har totalt fem bekräftade ebolafall rapporterats under tidsperioden, enligt Ashkenas et al., 

(2015). 

 
2.4 Teoretisk reflektion 

Utifrån Kepplinger och Roths (1979) studie kring mediernas roll vid den fiktiva oljekrisen, 

kan vi se hur medierna påverkar dagordningen. Dock finns det kritik mot agenda-setting som 

menar att det kan sägas vara omöjligt att veta vad som kom först, publikens åsikter eller 

mediernas agenda (Communication Studies, 2015a). Dessutom är det svårt att se i vilken grad 

som den allmänna opinionen faktiskt påverkas av mediers dagordning. Enligt Strömbäck 

(2014) har nyhetsbyråer även försvarat sig genom att hävda att de rapporterar om de ämnen 

som publiken vill läsa om. Trots denna kritik har vi har valt denna teori tack vare att den har 

bevisats vara värdefull och inflytelserik i många olika studier sedan sin begynnelse. 

 

Utgångspunkten för vår studie är de två första nivåerna av agenda-setting, då vi kommer att 

undersöka mediernas rapportering och gestaltning  (McCombs & Shaw, 1993). Vi kommer 

därför inte studera hur publiken tolkar ramarna i vår studie, vilket är ett antagande steg i 

framing-teorin. Vi kommer heller inte att ta upp namngivningen av ebola och dess eventuella 

associationer. Istället fokuserar vi på att fastställa vilka ramar som tidningarna ställt upp 

utifrån vår empiri för att kunna urskilja en eller flera frames. Vi kan exempelvis se i vilken 

utsträckning som nyhetsrapporteringen innehåller historier i form av reportage och uttyder 

därmed den manifesta och inte den latenta innebörden av innehållet. Utefter de ramar som 

ställts upp kan vi i och med detta se en representation av mediernas innehåll. 

 

Som nämnt ovan har mediernas innehåll ställts i kontrast mot situationsrapporten över antal 

konfirmerade ebolafall. Då WHO uppdaterar sin situationsrapport var sjätte dag innebär detta 

att vi inte kan uttala oss månad för månad kring konfirmerande fall. Trots detta har vi kunnat 

uttyda en övergripande bild utifrån situationsrapporten då endast elva dagar skiljer mellan 

rapporten och vår valda tidsperiod. 
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3 Syfte och problemformulering 

Här nedan presenteras studiens syfte och problemformulering. 

 

3.1 Syfte 

Det har gjorts tidigare studier om epidemier och hur medier gestaltat dessa. Inom vetenskaplig 

forskning ser vi i skrivande stund ingen publicerad forskning kring svenska mediers 

gestaltning av ebola. Vidare ser vi att dagordningsmakten tillsammans med framingteorin 

utgör grunden för vad som inkluderas och exkluderas i medierapporteringen och dess 

dagordning. Syftet med examensarbetet är därför att genom en kvantitativ innehållsanalys 

beskriva hur ebola gestaltats i svensk storstadspress under hösten 2014. 

 

3.2 Problemformulering 

Denna uppsats syftar till att studera hur ebola gestaltats samt inramats i svensk storstadspress 

under tidsperioden oktober 2014 till januari 2015. För att göra detta har vi utifrån tidigare 

forskning och utvalda teorier formulerat följande forskningsfrågor: 

 Vilka ramar var mest återkommande på dagordningen under tidsperioden? 

 Hur gestaltades ebola i svensk storstadspress i kontrast mot situationsrapporten om 

konfirmerade fall? 
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4 Metod 

Nedan kartläggs studiens metod genom beskrivning, argumentation och diskussion av vårt 

tillvägagångssätt gällande datainsamling, material och bedömningskriterier för kvantitativ 

innehållsanalys. Kartläggningen avslutas med en reflektion över våra metodval där vi lyfter 

fram våra tankar om metodens för- och nackdelar. 

 

4.1 Procedur och datainsamling 

4.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den analysteknik som vi använt oss av är vanligt förekommande inom medie- och 

kommunikationsvetenskap (Esaiasson,  Gilljam, Oscarsson, Wägnerud 2012). Då vi ämnade 

göra en generalisering av storstadspressens gestaltning och inramning av ebola under hösten 

2014, var den kvantitativa metoden bäst lämpad för att besvara våra forskningsfrågor 

(Bryman, 1997). I vår studie valde vi att samla in ett större antal artiklar, därav blev den 

kvantitativa innehållsanalysen ett produktivt verktyg som effektiviserade processen av det 

manifesta innehållet (Nilsson, 2011). 

 

Centralt inom kvantitativ innehållsanalys är frekvenser och utrymme, med andra ord hur ofta 

och hur mycket (Esaiasson et al., 2012). Vidare är tolkningen begränsad till det manifesta 

innehållet, alltså det som tydligt går att läsa ut (Nilsson, 2011). Detta minimerar risken för 

subjektivitet då variabelvärdena entydigt tolkas efter anvisningar. Vi har därmed upprättat ett 

tydligt och välformulerat kodschema (se bilaga 1) för att systematiskt kunna koda vårt 

material i Excel. Vårt kodschema innefattar tydliga kodningsprinciper och 

begreppsförklaringar för att underlätta och förtydliga kodningen, något som även Esaiasson et 

al., (2012) förespråkar. 

4.1.2 Variabler och operationalisering 

Nilsson (2011) lyfter fram att den kvantitativa innehållsanalysen fordrar en operationalisering 

av forskningsfrågorna, vilket gjordes genom att våra forskningsfrågor omformulerades till 

variabler för att innehållet skulle bli mätbart. Tillsammans med våra analysenheter, 

tidningsartiklar från genren storstadspress i Sverige, är variabler det som utgör datamängden 

som vi har analyserat. I vårt kodschema (se bilaga 1) återfinns åtta variabler där majoriteten 

av dessa är nominalvariabler (Eliasson, 2013). 
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Variabel 1 är en kontrollvariabel som visar vem som har kodat objektet medan variabel 2 

fastställer tidningsgenre. Variabel 3 visar vilken månad och år som objektet publicerades. Då 

vi vill undersöka när rapporteringen kring ebola nådde sin topp kan vi genom variabel 3 få 

svar på detta och huruvida det såg ut mellan de olika tidningsgenrena. Dessutom kan vi ställa 

rapporteringen gentemot statistik från WHO (2015) samt Ashkenas et al,. (2015) 

sammanställning. Variabel 4 visar vilken typ av journalistisk text som objektet infaller under. 

 

Utefter variabel 5 som behandlar vilka ämnen som dominerade i objektet, ser vi en koppling 

till dagordningsteorin. Som Severin och Tankard (2001) skriver så har medierna en betydande 

makt när det gäller framställningen av olika ämnen och dess betydelser. Variabel 6 visar på 

vilka aktörer som kom till tals från vilken nationalitet, och kan knytas an till framing-teorin då 

fokus ligger på hur nyheter används för att kommunicera fram en önskvärd bild av olika 

aktörer (Entman, 1993). Variabel 7 syftar till att se vilken den huvudsakliga händelsearena var 

för att kunna ställas i kontrast mot situationsrapporten över konfirmerade fall. 

 

Variabel 8 syftar till att se vilka källor som medierna har använt sig av i rapporteringen kring 

ebola. Denna variabel ser vi kopplas samman med dagordningsteorin såväl som framing. Då 

medierna är med och skapar medborgarnas agenda och således deras gestaltningar 

(McCombs, 2006), är det intressant att studera i vilken utsträckning som de olika medierna 

förhöll sig kritiska till sina källor, vilket i sin tur påverkar dagordningen och allmänhetens 

gestaltningar. 

4.1.3 Databehandling och analys 

I vår kodning och analys använde vi oss av Excel för att bearbeta vår empiri. Med 

utgångspunkt i vår datainsamling har vi kunnat se mönster och ramar mellan olika variabler 

samt mellan variabler och situationsrapporten. I vårt empiriavsnitt har vi valt att använda oss 

av tabeller och diagram, då de ger en god och översiktlig bild av vår undersökning. Backman 

(2008) poängterar att cirkeldiagram är något som bör undvikas då dessa kan vara svåra att 

utläsa. Vi argumenterar för våra cirkeldiagram genom att vi tydligt markerat procentenheterna 

utanpå diagrammen, samtidigt som vi hållit oss inom rekommenderade fem till sex antal 

tårtbitar per cirkeldiagram (Backman, 2008), vilket inte försämrar läsbarheten. Dessutom 
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följer vi Backman’s (2008) rekommendation att cirkeldiagrammets olika bitar står i 

storleksordning i medsols riktning. 

 

4.2 Material 

4.2.1 Analysenheter 

Vi har analyserat artiklar från svensk storstadspress genom tjänsten Mediearkivet. Under 

förloppet 1:e oktober 2014 till 31:e januari 2015 har 1112 artiklar skrivits om ebola 

(Mediearkivet, 2015). Efter en genomgång av dem har undersökningsmaterialet reducerats 

ned till 442 relevanta objekt. Dessa artiklar kommer ifrån:  

 Morgontidningarna Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Sydsvenskan, Dagens 

Nyheter. 

 Gratis dagstidningarna Metro Göteborg, Metro Skåne, Metro Stockholm. 

 Kvällstidningarna Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten. 

 

4.2.2 Urvalskriterier och avgränsningar  

Med ett hänsynstagande till uppsatsens resurser föll materialurvalet på svensk storstadspress, 

för att begränsa omfattningen av studien. Vi har arbetat utefter en effektorienterad 

urvalsprincip då våra forskningsfrågor återfinns på en övergripande samhällsnivå med en 

relativt bred population (Nilsson, 2011). Denna urvalsprincip har som syfte att välja ut de 

största medierna med god genomslagskraft som når populationen. Då våra analysenheter har 

ett högt läsarantal har de god genomslagskraft och räckvidd hos befolkningen (Dagspress, 

2015). Vi valde att medvetet specificera vår sökning i Mediearkivet till att endast involvera de 

elva analysenheter som nämndes ovan. Detta bidrog till att bilagor och lösnummer till 

tidningarna exkluderades, exempelvis Aftonbladet Söndag, för att minimera antalet 

irrelevanta objekt. 

 

När det gäller yttre avgränsningar valde vi att inrikta oss på storstadpress och exkluderade 

exempelvis nyhetsnotiser som inte inbringar någon relevans till analysen (Nilsson, 2011). 

Samtidigt är det bara själva artikeln som analyserats i undersökningen, notiser eller stoff runt 

om artikeln, exempelvis bildtexter, har inte inkluderats i analysen. 

 

En innehållslig avgränsning gjordes vid undersökningen (Nilsson, 2011). Efter en genomgång 

av 391 sökträffar från en sökning på ebolaepidemin i Mediearkivet (2015) under perioden 
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2014-04-01 till 2015-04-01, gjordes en revidering av tidsperioden och sökordet ändrades till 

ebola. Resultatet utifrån genomgången visade på att många relevanta artiklar förbisågs i 

avgränsningen, vilket gav en undertäckning och inte tillräcklig hög reliabilitet (Körner & 

Wahlgren, 2005). En sökning på ebola under den valda tidsperioden resulterade i 1112 objekt, 

vilket gav en övertäckning och således ett för stort undersökningsmaterial med tanke på 

uppsatsens resurser. Eftersom det är lättare att behärska övertäckning än undertäckning 

(Körner & Wahlgren, 2005) tog vi beslutet att gå igenom dessa objekt och reducerade ner 

antalet relevanta objekt till 442 stycken. Alla objekt under 100 ord samt irrelevanta objekt, 

som exempelvis TV-tablåer, exkluderades från materialet. 

 

Vår studie är avgränsad under ett fyramånadersintervall. Då ebola bröt ut i Västafrika i mars 

2014 (Folkhälsomyndigheten, 2014), och rapporteringen kring ebola var intensiv under hösten 

2014 i Sverige föll valet på denna period. Detta baseras även på händelsen då en spansk 

hjälparbetare drabbades av ebola i Västafrika under oktober 2014 (Díaz, 2014, 7 oktober) som 

satte igång mediernas rapportering och bevakning av misstänkta ebolafall inom Europa. 

 

4.3 Bedömningskriterier 

4.3.1 Validitet och reliabilitet 

Inom vetenskapen har validitet en central roll med sin överensstämmelse mellan teori och 

operationalisering (Esaiasson et al., 2012). Våra variabler har operationaliserats för att ge svar 

på våra forskningsfrågor och således vad vi ämnar undersöka. Reliabilitet, som behandlar 

tillförlitlighet har ämnat  upprätthållas i vår uppsats genom en användning av tydliga 

kodningsprinciper, genomtänka urval samt en väl genomförd datainsamling för att minimera 

risken av slarvfel som annars kan påverka reliabiliteten negativt (Esaiasson et al., 2012). 

 

Innan vi påbörjade kodningen genomfördes en pilotstudie. Vi kodade 10 % av objekten 

utefter uppsatta kodningsprinciper och begreppsförklaringar. Detta resulterade i en del 

revideringar i kodschema och begreppsförklaringar (Boréus & Bergström, 2012) för att 

förtydliga operationaliseringen och således också bibehålla validiteten. Då vi varit två som 

kodat objekten har vi varit noga med tolkningsregler. En kontrollvariabel upprättades därmed 

för att varje objekt skulle kunna härledas till en kodare. Ett kod-ID finns för att visa artikelns 

på tidning och datum (se bilaga 2). För att utesluta osäkra svar och upprätthålla studiens 

tillförlitlighet har de objekt som vi varit osäkra kring, angående vissa variabelvärden, 
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kategoriserats som “okodat”. En testkodning har även gjorts efter pilotstudien då vi kodade 

samma analysenheter och jämförde med varandras resultat, för att stärka tillförlitligheten och 

höja vår intersubjektivitet i kodningen (Ekström & Larsson, 2011). Resultatet visade inte 

några anmärkningsvärda avvikelser, vilket tyder på att vår kodning innehar en hög reliabilitet 

och en vetenskaplig kumulativitet (Boréus & Bergström, 2012). 

4.3.2 Etik, moral och forskarens roll  

Inom forskningen har etik en central roll. Vår forskning innefattar inga försökspersoner eller 

djurförsök vilket betyder att Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer och bestämmelser faller 

utanför vår forskning. Däremot att forskningen ska bedrivas och presenteras hederligt är något 

som lättare kan relateras till vår undersökning. Med detta menas att förvrängning, 

förfalskning, vilseledning eller plagiat inte får förekomma vid forskning. Vår uppsats kommer 

att kontrolleras och presenteras offentligt, vår medvetenhet om detta minimerar risken att 

inneha så kallat forskningsfusk. 

 

Då vi dessutom utgått ifrån en kvantitativ forskningsstrategi har vi haft en distanserad relation 

gentemot tidningsartiklarna, vilket gör att vi lättare antagit en objektiv roll i vår studie och 

därmed blir den forskaroberoende (Bryman, 1997). 

 

4.4 Metodreflektion  

Med hänsyn till uppsatsens resurser och tidsram har vi valt att inrikta oss på svensk 

storstadspress under hösten 2014, därmed exkluderades landsortspress. Vi anser dock att vår 

avgränsning inte bidrar till att resultatet blir snedvridet eller på annat sätt missvisande. 

 

Då vi utgått ifrån ett kvantitativt angreppssätt kan vi endast uttala oss i termer av frekvens och 

statistik. En triangulering av kvantitativ och kvalitativ metod hade emellertid medfört att 

fylliga och djupgående tolkningar kunde gjorts av variablerna och den sociala verkligheten 

(Bryman, 1997). Dock valde vi den kvantitativa forskningen som utgångspunkt i studien för 

att kunna dra generella slutsatser, vilket inte hade varit möjligt vid en kvalitativ utgångspunkt 

(Bryman, 1997). Vi är emellertid medvetna om att en viss försiktighet bör antas inför studiens 

räckvidd gällande resultatet, som Ekengren och Hinnfors (2012) lyfter fram, samtidigt som en 

studie utan diskussion om generalisering riskerar att inte tillföra något gällande vårt 

forskningsområde. 
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Under studiens gång upptäckte vi nackdelar med att utföra innehållsanalysen manuellt. 

Konsekvensen blev att vi låstes till tillvägagångssättet från början och inga revideringar eller 

tillägg kunde göras längs med studiens väg (Boréus & Bergström, 2012).  Den manuella 

processen bidrog även till att inga revideringar kunde göras i kodschemat efter hand, vilket 

bidrog till att en del objekt blev okodade i variabeln kring aktörer och nationalitet. 

Anledningen till det höga antalet okodade aktörer grundar sig vid att majoriteten av artiklarna 

inte innehöll någon tydlig presentation av en eller flera aktörer som kom till tals i objekten. 

För att undvika ett missvisande resultat kodades därmed dessa objekt som okodade. I 

efterhand hade vi specificerat variablerna ytterligare för att undvika okodade objekt, men även 

strukturerat upp variablerna för att kunna härleda varje aktör till en nationalitet, vilket inte 

gick att göra i studien i dagsläget.   
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5 Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat från vår undersökning i form av diagram, tabeller och 

förklaringar. Resultatet innefattar en total sammanställning över tidningarnas publicerade 

artiklar som sedan följs utav artiklarnas journalistiska texter, ämnen, aktörer, händelsearena 

och källor. 

 

5.1 Total sammanställning - vilka skrev mest? 

 

 

Figur 2. Total sammanställning över antal artiklar per månad och genre. 

Källa: Nordahl & Elmberg, 2015. 

 

Ovanstående stapeldiagram (figur 2) representerar en total sammanställning över samtliga 

utvalda artiklar som skrivits om ebola uppdelad på genre och månad. Under vår valda 

tidscykel var det oktober 2014 som toppade rapporteringen om ebola, med 299 publicerade 

artiklar totalt. En signifikant skillnad kan uttydas mellan oktober och de resterande 

månaderna, då det under oktober skrevs fler artiklar än vad de resterande månaderna skrev 

gemensamt (143 artiklar).  Under januari 2015 var rapporteringen den lägsta under 

tidsperioden med 42 artiklar. Det kan även utläsas att morgontidningarna dominerade antalet 

artiklar med det högsta antalet artiklar av de olika tidningsgenrerna under nästan varje månad, 

förutom januari då kvällspressen låg främst. Gratis dagstidningar och kvällspress låg i snarlika 

mått i rapporteringen under oktober månad, medan det skiljde sig under de tre andra 

månaderna då kvällspressen hade en mer frekvent rapportering än gratis dagstidningar. 
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5.2 Journalistisk text - vilket format dominerade? 

 

 

Figur 3. Andel olika journalistiska texter i objekten. 

Källa: Nordahl & Elmberg, 2015. 

 

Majoriteten av de journalistiska texterna i objekten var information och rapportering kring 

ebola (se figur 3), vilket inkluderar upplysningar och information om viruset. Intervjuer som 

innefattar personporträtt och reportage av privatpersoner, allmänhet eller aktörer bestod till 13 

% av de journalistiska texterna. Debatt som inkluderar krönikor, ledare och opinion från 

mediernas talespersoner innefattade 7 % av de journalistiska texterna. Utifrån figur 3 går det 

även att se att minoriteten av de journalistiska texterna var kommentarer (3 %) som innefattar 

insändare från allmänhet eller privatpersoner. 

 

Då det finns 0 % okodade journalistiska texter bland objekten betyder det att alla 

analysenheter kunnat kategoriseras in under någon av de olika indelningarna kring de 

journalistiska texterna. 
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5.3 Ämnen - vilka ämnen dominerade? 

 

 

Figur 4.1 Andel av ämnen i objekten.  

Källa: Nordahl & Elmberg, 2015. 

 

Under variabel 51 har flera alternativ kring vilka ämnen som återkommit i objektet kunnat 

väljas, vilket innebär att objekten kan inneha en eller flera av ovanstående kategorier. Det 

mest frekventa ämne som återkommit i rapporteringen har varit hantering och spridning av 

smittan, 42 % (se figur 4.1). Drabbade, som innefattar uppgifter om döda eller smittade av 

viruset, uppgick till 22 % av rapporteringens ämnesval. Det minst förekommande ämnet var 

drabbade samhällssektorer som uppgick till 6 % vilket inkluderar hur sjukhus, skolor, politik, 

kultur, sport och turism påverkats av epidemin. Då alla objekt kunnat identifieras utifrån de 

olika ämneskategorierna återfinns inga okodade objekt kring variabel 5 som behandlade 

ämnen. 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                 
1 Variabel 5: Vilka ämnen dominerade i objektet? 
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5.3.1 Ämnen och genre 

 

 

Figur 4.2 Antal artiklar med respektive ämnen i de olika genrerna.  

Källa: Nordahl & Elmberg, 2015. 

 

Utifrån en samkörning av variabel 22 och variabel 53 (figur 4.2) kan vi uttyda att under vår 

valda tidsperiod hade morgontidningarna högst antal artiklar kring ämnena hantering och 

spridning av smittan, viruset och dess egenskaper, drabbade, ekonomi, drabbade 

samhällssektorer och kritik. Detta följs av kvällspress och gratis dagstidningar. Överlag går 

det att uttyda att morgontidningarnas dominerande rapportering av olika ämnen inom de olika 

genrerna förhöll sig oföränderlig under perioden. 

 

                                                 
2 Variabel 2: Vilken genre är det på tidningen som objektet publicerats i? 
3 Variabel 5: Vilka ämnen dominerade i objektet? 
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Figur 4.3. Andel artiklar med respektive ämnen per genre. 

Källa: Nordahl & Elmberg, 2015. 

 

Om vi ser till andelen artiklar med respektive ämnen per genre (se figur 4.3) går det att 

urskilja att kvällspressen och morgontidningarna var nära varandra i ämneskategorierna 

drabbade, kritik samt hantering och spridning av smittan. Gratis dagstidningars rapportering 

låg i topp inom ett ämne vilket var viruset och dess egenskaper. 
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5.3.2 Ämnen och månad 

 

 

Figur 4.4 Antal gånger som de olika ämnena figurerat i objekten under de fyra månaderna. 

Källa: Nordahl & Elmberg, 2015.  

 

Figur 4.4 visar att ämnet hantering och spridning av smittan toppade rapporteringen under 

oktober månad, då rapporteringen överlag var som mest frekvent. Under samma månad 

toppade även rapporteringen om drabbade personer som smittats eller avlidit på grund av 

viruset samt ämnet kritik mot medier eller myndigheter. I november sjönk rapporteringen om 

hantering och spridning av smittan till mindre än en femtedel vid jämförelse av samma ämne 

vid föregående månad. Vi kan se ett sjunkande mönster i antal artiklar för samtliga ämnen för 

följande månader efter oktober. Gemensamt för alla månader är att hantering och spridning av 

smittan är det ämne som tidningarna rapporterat mest om. Därefter var det mest frekventa 

innehållet drabbade personer, förutom i januari då virusets och dess egenskaper kom på andra 

plats. 
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Figur 4.5 Andel av respektive ämne per månad som  förekommit i objekten. 

Källa: Nordahl & Elmberg, 2015. 

 

Om vi istället ser till andel artiklar per månad (se figur 4.5), går det att uttyda att hantering 

och spridning av smittan låg på samma procentnivå (42 %) under november och oktober 

månad. Det går även att se att drabbade samhällssektorer ökar allteftersom och når sin högsta 

punkt i december (17 %) men sjunker sedan i januari. Likadant gäller för kritiken som nådde 

sin högsta procentnivå i december månad (16 %) Ämneskategorien drabbade låg inom 

spannet 13-23 % över de fyra månaderna och hade de högsta punkterna i oktober månad och 

december månad (23 %).  Det minst frekventa ämnet har varit ekonomi som inte gick över 10 

% utav andelen i ämneskategorierna under någon av de fyra månaderna. 
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5.4 Aktörer - vem kom till tals? 

 

 

5.1 Sammanställning över aktörer som kom till tals utefter profession.  

Källa: Nordahl & Elmberg, 2015. 

 

I variabel 64 kunde flera aktörer samt flera nationaliteter väljas  i ett och samma objekt. 

De aktörer som kom till tals mest var myndigheter (se figur 5.1) som återföljs av läkare (87). 

 Politiker (69) och allmänhet (69) låg på samma antal. Experter (55), media (11) samt 

kommun, region och landsting (8) var minst frekventa. Slutligen var det 97 aktörer som inte 

kunde kodas under någon kategori. 

 

 

                                                 
4 Variabel 6: Vilka aktörer/personer från vilken nationalitet kom till tals i objektet under rapporteringen om 

ebola? 
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Figur 5.2 Sammanställning över aktörer som kom till tals utefter nationalitet  

Källa: Nordahl & Elmberg, 2015. 

 

I figur 5.2 går det att utläsa att svenska nationaliteter (201) var den dominerande 

nationaliteten som kom till tals i artiklarna om ebola under de fyra månaderna. Sedan kom 

USA (81), som återföljs av övriga Europa (41). De nationaliteter som var minst frekvent 

förekommande i aktörernas uttalanden var Västafrika (36 st) med samma antal som globala 

aktörer, 36 st och sist kom övriga Afrika (1). 

 

De som inte kom till tals i artiklarna var aktörer från övriga Nordamerika, Sydamerika, Asien 

eller Oceanien. Med detta som grund har dessa nationaliteter uteslutits från diagrammet. 

Slutligen var det 97 nationaliteter  som inte kunde kodas under någon kategori. 

 

Antal gånger som västafrikanska och svenska aktörer kom till tals samtidigt. 5  

 

Figur 5.3 Antal gånger som västafrikanska och svenska aktörer kom till tals samtidigt 

Källa: Nordahl & Elmberg, 2015 
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5.5 Händelsearena - Vilken plats var mest framträdande i artiklarna? 

 

 

Figur 6.1 Andel artiklar med respektive huvudsaklig händelsearena i objekten. 

Källa: Nordahl & Elmberg, 2015. 

 

Den huvudsakliga händelsearenan i rapporteringen kring ebola var Västafrika med 37 % (se 

figur 6.1). Sverige stod som central händelsearena i 24 % av objektet, medan USA huserade 

som huvudsaklig händelsearena i 18 % av fallen. Asien, Oceanien, Övriga Nordamerika samt 

Sydamerika återfinns inte i ovanstående diagram, då det inte fanns några objekt som inföll 

under dessa händelsearenor och utgjorde därmed 0 % av kodningen. Okodade objekt som inte 

inföll under någon händelsearena matchades mot variabelvärdet okodat, vilket utgör 2 % utav 

alla artiklarna. 
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5.5.1 Händelsearena och datum 

 

 

Figur 6.2 Antal artiklar med respektive huvudsaklig händelsearena per månad.  

Källa: Nordahl & Elmberg, 2015. 

 

Den mest frekventa händelsearenan, Västafrika, var mest framträdande i oktober månad i 87 

av objekten (se figur 6.1). Under samma månad var Sverige (71) och USA (68) topp tre bland 

de mest återkommande händelsearenorna i objekten. Samma mönster kan uttydas i november 

månad, med ovan nämnda händelsearenor inom topp tre dock med USA som andra plats. 

 

I december månad avviker mönstret, dock med Västafrika som mest frekvent händelsearena. I 

december var det istället övriga Europa (8) som återföljde Västafrika. I januari månad var det 

Sverige (27) som var den huvudsakliga händelsearenan. 
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5.6 Källor - vilka källor användes? 

 

Genre Källor från myndighet och 

aktörer  

Källor från allmänhet, privatpersoner 

eller anonyma 

Inga källor 

Morgontidning 92% 3% 5% 

Gratis dagstidning 87% 3% 10% 

Kvällspress 83% 5% 12% 

 
Figur 7. Andel av respektive källa som de olika tidningsgenren använde under tidsperioden. 

Källa: Nordahl & Elmberg, 2015. 

 

Alla tre tidningsgenrer använde sig till stor del av trovärdiga källor i sin rapportering kring 

ebola (se figur 7). Trovärdiga källor är exempelvis myndigheter, läkare och nyhetsbyråer. När 

det gäller mindre tillförlitliga källor som exempelvis kommer från allmänhet, anonyma eller 

privatpersoner låg procenthalterna runt 3-5 %. Den genre som hade högst procenthalt 

angående inga referenser var kvällspressen, som låg på 12 %, vilket var mer än det dubbla 

gentemot dagspressens 5 %. 
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6 Analys   

I detta avsnitt sker en analys av vårt forskningsresultat som redogjorts ovan. Avsnittet inleds 

med en sammanfattning och fortsätter med vår empiri som knyts an till vår tidigare 

genomgångna litteraturgranskning. I slutet tas situationsrapporten upp för att analyseras och 

ställas i kontrast mot mediernas rapportering.   

 

6.1 Sammanfattning av resultat 

Utifrån vårt forskningsresultat går det att se att medierna har använt sig av olika gestaltningar 

och ramar i rapporteringen kring ebola. Det går även att uttyda att medierna framhävt vissa 

ämnen och aktörer i sin dagordning. Under tidsperioden är det oktober 2014 som utmärker sig 

med den mest frekventa rapporteringen (se figur 2), medan januari 2015 innehar den lägsta 

rapporteringen under tidsperioden. Morgontidningarna är den överlag dominerande genren i 

antal artiklar. 

 

6.2 Journalistisk text, ämnen och genre 

Utefter vår empiri går det att se att majoriteten av de journalistiska texterna berörde 

information och rapportering kring ebola (se figur 2), medan minoriteten av ämnesvalen varit 

drabbade samhällssektorer, som epidemins påverkan. Alla ämnen som innefattades i 

kodschemat har återkommit i objekten, men i olika omfång. Därigenom går det att se vad för 

ämnen som medierna inkluderat respektive exkluderat i dagordningen. 

 

Det mest frekventa ämnet, hantering och spridning av smittan (se figur 4.1), har varit ständigt 

närvarande på dagordningen och upptagit den större andelen genom alla fyra månaderna. 

Drabbade samhällssektorer och ekonomi är de ämneskategorier som inte fick lika mycket 

utrymme på dagordningen som de andra ämnena. Läsarna fick på så vis mer information om 

spridning och hantering av smittan, men inte lika mycket information kring hur samhället 

drabbats av epidemin, exempelvis hur skolor, turism, sjukvård eller ekonomin påverkats av 

utbrottet. Den allmänna dagordningen påverkas av mediernas nyhetsrapportering och vilka 

ämnen som medierna inkluderar på dagordningen men även av de ämnen som exkluderas 

(McCombs, 2006). Detta kan vi knyta an till orienteringsbehovet (McCombs, 2005) som 

menar att dagordningen påverkar människor genom relevans av ämne och osäkerhet. Således 

ser vi att utebliven eller bristfällig rapportering av olika ämnen kan påverka läsarna, detta är 
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något som kan kopplas till Jarlbro (2006) som tar upp att ingen opinion kan skapas om 

uteblivna ämnen. Huruvida detta påverkade allmänheten har vi inte studerat i vår 

undersökning, men det går att uttyda att det finns ämnen som prioriteras framför andra, vilket 

påverkar allmänhetens dagordning och opinionsbildning. 

 

Vi ser att de mest frekventa ämnena på dagordningen har varit hantering och spridning av 

smittan, drabbade samt kritik inom genrerna morgontidningar och kvällstidningar. Detsamma 

gäller för gratis dagstidningar men där har ämnet kritik bytts ut mot viruset och dess 

egenskaper istället. Dessa ämnen har toppat dagordningen, och således utgjort de viktigaste 

samhällsfrågorna för läsarna av svensk storstadspress. Som Entman (1993) menar så kan en 

text innehålla en eller flera inramningar som kan definiera problem, diagnostisera dess 

orsaker, göra moraliska omdömen samt föreslå lösningar. Här kan vi se en koppling till att 

morgontidningarna och kvällpressen haft kritik som ett av de mest frekventa ämnena i sin 

rapportering. Genom detta resonemang har rapporteringen till viss del innehållit definition av 

problematik. 

 

De flesta av tidningsgenrerna använder sig av trovärdiga källor i sin rapportering (se figur 7). 

Dock återfinns det inom alla genrer objekt som inte innehåller några referenser. Kvällspress är 

den tidningsgenre som har högst procenthalt angående uteblivna referenser i sina objekt. 

Strömbäck (2014) pekar på att nyhetsmedierna inte visar en objektiv bild av verkligheten, 

vilket gör det än viktigare att studera hur nyhetsmedierna förhåller sig till källor och 

trovärdighet. Vi tyder detta som att nyhetsmedierna försöker anta en objektiv roll i 

nyhetsrapporteringen, men att det finns avvikelser. 12 % av Kvällspressens objekt innefattar 

inte någon källa, (se figur 7), vilket påverkar kvällspressens objektiva nyhetsrapportering och 

gestaltning av ebola. 

 

Den vanligaste förekommande journalistiska texten i rapporteringen kring ebola har varit 

information och rapportering (se figur 3), medan intervjuer och personporträtt är näst mest 

frekvent. Intervjuer och personporträtt kan ses som olika verktyg som kan användas för att 

rama in händelser (Fairhurst & Sarr, 1996). Historier kan därigenom användas av 

nyhetsmedier för att dra till sig uppmärksamhet kring det rapporterade ämnet, som i detta fall 

är ebola. Då intervjuer och personporträtt är en av de mest frekventa återkommande 

journalistiska genrerna (se figur 3) går det att uttyda att nyhetsmedierna främst använt sig av 
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dessa historier tillsammans med information och rapportering kring ebola under hösten 2014. 

Diskussionen kring om det gav en ökad uppmärksamhet hos allmänheten eller ej är en fråga i 

sig som vi lämnar därhän. 

 

6.3 Aktörer, händelsearena och källor  

Framing visar på vilket sätt ämnen presenteras där vissa aspekter framhävs medan andra tonas 

ner (Strömbäck, 2014). Med detta som grund kan vi med utgångspunkt från vår empiri se att 

majoriteten av aktörerna i artiklarna var av svensk nationalitet samt av professionen 

myndigheter (se figur 5.1, 5.2) samtidigt som den huvudsakliga händelsearenan i artiklarna 

var Västafrika (se figur 6.1). Nationaliteter som inte kom till tals i lika hög utsträckning som 

Sverige var Västafrika som hamnade på delad tredje plats som Globalt. Information om 

situationen i Västafrikas eboladrabbade länder Sierra Leone, Guinea och Liberia blev således 

belysta av andra världsdelars aktörer med Sverige i spetsen. De som framhävdes var alltså 

aktörer med svensk nationalitet, medan aktörer från Västafrika och Övriga Afrika inte fick 

lika stort fokus under tidscykeln. Anmärkningsvärt är även att västafrikanska och svenska 

aktörer endast kom till tals i samma artikel i fem objekt, vilket visar på att det oftast inte gavs 

en bild från flera sidor i rapporteringen kring ebola (se figur 5.3). Vi ser att detta ger styrka åt 

Strömbäck’s (2014) resonemang om att nyhetsmedier inte visar en objektiv bild av 

verkligheten i sin rapportering då alldeles för många urval görs i redaktionsprocessen. 

 

Vidare menar Entman (1993) att den gemensamma nämnaren för frames är att det är en 

konsekvent beskrivning av textens makt. Utefter den tolkningen kan det uttryckas som att 

makten i artiklarna om ebola tillhörde svenska aktörer vilket innebär att de hade störst 

möjlighet att påverka innehållet som kommunicerades ut. Även D’Angelo och Kuypers 

(2010) resonemang om framingens fokus på hur olika aktörer använder nyheter för att 

kommunicera ut olika bilder av händelser kan knytas an till svenska aktörer. Som Strömbäck 

(2014) skriver så är val av perspektiv och källor två byggstenar som bidrar till att forma olika 

gestaltningar. Om vi ser till det val av perspektiv och källor som svensk storstadspress gjorde 

under tidsperioden kan vi se att det svenska perspektivet är mest frekvent. Svenska aktörer 

fick på så sätt gestalta nyheter som i grunden handlade om Västafrikas eboladrabbade länder, 

vilket kan ses som anmärkningsvärt då den främsta händelsearenan i artiklarna var Västafrika. 
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Vi kan inte diskutera om vilka ämnen respektive aktör talade om eller vad detta gav för 

eventuella effekter hos läsarna, men det kan uttydas som ett tecken på att fler sidor försökte 

tas upp i rapporteringen utav svensk storstadspress. Å andra sidan kan det dominerande 

urvalet utav aktören myndigheter ses som att rapporteringen blir enkelspårig, men huruvida 

detta påverkade rapporteringens partiskhet är en fråga som banar väg för framtida forskning. 

 

Faktorerna perspektiv, källor och fakta är som nämnt ovan byggstenar till gestaltningar 

(Strömbäck, 2014). Utifrån vårt resultat kan vi se att oavsett tidningsgenre så innehöll 

rapporteringen till största del trovärdiga källor i form av myndigheter, läkare och nyhetsbyråer 

(se figur 7). I samband med att svenska aktörer fick uttala sig mest är det inte speciellt 

överraskande att majoriteten av storstadspressen använde dessa aktörer som källor till 

artiklarna. Som Strömbäck (2014) tar upp så är journalistiken en alternativ bild av 

verkligheten utan att egentligen vara en spegelbild av den. Dessa val av trovärdiga källor ser 

vi som ett försök från storstadspressens sida till att gestalta och förmedla objektiv journalistik 

för att kunna ge sakligt och uppdaterat innehåll med minimerad risk för missuppfattningar. 

Dessa val av perspektiv har dock medfört en förhållandevis ensidig rapportering. Vi ser det 

som att källorna bidragit till att hantering och spridning av ebolasmittan dominerat 

ämneskategorierna, detta oberoende av tidningsgenre.  

 

Vi kan se en koppling till studien som Kinsella (1989) genomförde kring AIDS där det 

konstaterades att agerande och budget från myndigheter är två faktorer som avgör hur 

nyhetsagendan ser ut. Precis som studien från Sandell et al., (2013) påpekar är det viktigt för 

myndigheter att ha medierna i åtanke under kommunicerande av information. Vi kopplar detta 

till vår studie då myndigheter utgör den största aktörskategorin i vår undersökning. Med detta 

som grund kan det ses som att myndigheter beslutade hur nyhetsagendan såg ut under 

ebolaepidemin, framför allt när det gäller vilka ämnen som storstadspressen rapporterade om. 

 

Vi kan inte uttala oss om vilka ämnen som hade dominerat om fler aktörer från fler 

nationaliteter kommit till tals. Möjligheten finns att det hade blivit en mer varierande 

gestaltning av epidemin istället för ett dominerat ämne från samma källor. Denna beskrivning 

av verkligheten kan även bidra till upplevelsen att samma bild produceras om och om igen där 

styrande organ är de som har kontroll över den gestaltning som rekonstrueras (Strömbäck, 
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2014). Utifrån vår studie kan vi dock se det som att myndigheter besitter kontrollen och 

hjälper till att reproducera samma bild med hjälp av svensk storstadspress. 

 

6.4 Situationsrapport 

 

 

*Frankrike, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Spanien och Schweiz. 

Figur1. Situationsrapport från WHO och Ashkenas et al., som visar bekräftade fall av ebola 

i de listade länderna i förklaringen ovan. 

Källa: WHO (2015) & Ashkenas et al., (2015). 

 

Den händelsearena som lyftes fram i artiklarna om ebola var som klargjort ovan till största 

delen Västafrika, därefter kom Sverige på andra plats och USA på tredje plats (se figur 6.1). 

Om detta ställs mot situationsrapporten med källor från WHO (2015) och Ashkenas et al., 

(2015) går det att uttyda att en klar majoritet av de konfirmerade fallen av ebola härstammade 

från Västafrika. Denna majoritet av bekräftade fall gäller för hela tidsperioden. I Sverige har 

det konfirmerats noll ebolafall och i USA har fyra fall bekräftats under tidsperioden. Trots att 

noll fall bekräftades i Sverige under vår valda tidsperiod var det den näst mest frekventa 

händelsearenan i artiklarna. Detta kan knytas an till vår valda teori framing då den ofta 

fokuserar på att visa hur aktörer använder nyheter för att kommunicera olika bilder av 

problematik och händelser (D’Angelo & Kuypers, 2010). Utifrån vår empiri kan vi därmed 
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uttyda att svensk storstadspress upprätthållit en gestaltning av ebola som tolkats av svenska 

aktörer som på så sätt lyft fram sin bild av epidemin. 

 

Som situationsrapporten visar så har virusets största utbredning varit Västafrika i termer av 

smittade och drabbade under tidsperioden. Dock går det att urskilja ett annat mönster i vår 

empiri (se figur 4.1) där majoriteten av de aktörer som kom till tals var av svensk nationalitet. 

Detta trots att både statistik från situationsrapporten och mediernas rapportering visar på att 

ebolas största smittspridning och huvudsakliga händelsearena var Västafrika. 

 

Situationsrapporten visar tydligt att utbrottets utbredning i USA gentemot Västafrika under 

hela vår valda tidsperiod skiljer sig åt markant i form av antal konfirmerade fall. Frågan om 

eller hur denna ojämna rapportering påverkat läsarnas uppfattning om viruset och dess 

utbredning får dock lämnas öppet. Vi kan endast diskutera den rangordning av länder som 

gjordes i mediernas dagordning, där USA kom på tredje plats, och därmed se att USA verkar 

ha varit utav stort intresse trots att landet hade färre konfirmerade fall. Att svensk 

storstadspress upprätthöll en bild av Sverige som händelsearena trots noll konfirmerade fall 

kan liknas vid den fiktiva oljekrisen där en bild hölls upp som inte stämde överrens med 

verkligheten (Kepplinger & Roth, 1979). 

 

Mediernas rapportering var som mest frekvent under oktober månad, under resterande 

månader pågick en nedgång av rapporteringen. Detta kan ses som anmärkningsvärt då antal 

konfirmerade fall fortsatte att konstateras för ett flertal länder, framför allt i Västafrika under 

hela tidsperioden. 
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7 Sammanfattning och avslutande diskussion 

Här framförs en sammanfattning och slutsats av studien där våra forskningsfrågor  

besvaras med en återkoppling till vår litteraturgranskning. Förslag till framtida forskning 

avslutar avsnittet där vi lyfter fram hur studien kan inspirera kommande undersökningar. 

 

7.1 Sammanställning av studie 

Syftet med examensarbetet har varit att beskriva hur ebola gestaltats i svensk storstadspress 

under hösten 2014. Vi anser att syftet har uppfyllts då vi använt oss av relevanta teorier, 

metod, analysenheter samt variabler. Utgångspunkten har varit en kvantitativ innehållsanalys 

för att kunna generalisera resultatet till att gälla svensk storstadspress. Variablerna har 

operationaliserats utefter våra teorier för att kunna uppfylla vårt syfte och svara på våra 

forskningsfrågor.  

 

Studien har haft en avgränsning under ett fyramånadersintervall, oktober 2014 till januari 

2015. Detta urval grundade sig på utbrottet av ebola utanför Västafrika som satte igång 

rapporteringen kring ebola i europeisk press. Undersökningsmaterialet har bestått av 442 

artiklar som kommer från följande tidningar: 

 Morgontidningarna Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Sydsvenskan, Dagens 

Nyheter. 

 Gratis dagstidningarna Metro Göteborg, Metro Skåne, Metro Stockholm. 

 Kvällstidningarna Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten. 

 

För att säkerställa reliabiliteten i uppsatsen har en testkodning genomförts för att testa 

kodschemat. Efter detta reviderades en del kodningsprinciper och begreppsförklaringar för att 

förtydliga kodschemat och upprätthålla validiteten. 

 

Under litteraturgranskningen återfinns en presentation av tidigare forskning som ligger till 

grund för valda teorier i studien. Den teoretiska utgångspunkten har varit agenda-setting och 

framing, som bygger på varandra. I termer av dagordning, gestaltning och frames har våra åtta 

variabler som återfinns i kodschemat (se bilaga 1) operationaliserats utefter dessa teorier.  
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7.2 Besvarande av forskningsfrågor 

Vår empiri visar på att medierna använt sig av olika gestaltningar och ramar i rapporteringen 

kring ebola. Det går även att uttyda att medierna framhävt vissa ämnen och aktörer i sin 

dagordning. Under tidsperioden är det oktober 2014 som utmärker sig med den mest 

frekventa rapporteringen, medan januari 2015 innehar den lägsta rapporteringen under 

tidsperioden. Morgontidningarna är den överlag dominerande genren i antal artiklar.  

 

7.2.1 Vilka ramar var mest återkommande på dagordningen under tidsperioden? 

Utifrån vår empiri går det att urskilja att det mest frekventa ämnet på dagordningen har varit 

hantering och spridning av smittan genom alla fyra månaderna. Intervjuer var ofta 

förekommande i rapporteringen vilket kan ses som ett verktyg för att uppmärksamma ebola. 

Det rapporterades mest av morgontidningarna i oktober månad i genren information och 

rapportering, därmed blir det den huvudsakliga inramningen av epidemin. Efter oktober 

månad skedde en minskning av alla ämnesval, oberoende av tidningsgenre. 

 

Minoriteten av ämnesvalen på dagordningen har varit ekonomi och drabbade 

samhällssektorer, som här innefattar epidemins påverkan och bistånd. Bristfällig rapportering 

kring exempelvis ekonomi och drabbade samhällssektorer kan ses leda till att olika 

ämneskategorier hamnar i skymundan dels på mediernas dagordning men även hos 

allmänheten. 

 

De huvudsakliga händelsearenorna i artiklarna var rangordnade Västafrika, Sverige och USA. 

Den svenska storstadspressens rapportering kretsade alltså till största delen om Västafrika och 

var på så sätt mediernas inramning av epidemin i form av huvudsaklig händelsearena. När det 

gällde vilka aktörer som fick uttala sig mest var myndigheter dominerande och den 

nationalitet som fick mest talutrymme var aktörer från Sverige. 

 

Händelsearenan Västafrika utgör tillsammans med aktören myndigheter och svensk 

nationalitet en tydlig inramning av epidemin. Vi ser att rapporteringen av ebolaepidemin i 

Västafrikas mest drabbade länder Sierra Leone, Guinea och Liberia blev framställd av andra 

världsdelars aktörer med Sverige i framkant. Majoriteten av tidningsgenrerna använde sig till 

största del av myndigheter som källor i sin rapportering. Detta visar på en förhållandevis 

ensidig rapportering med tanke på att det huvudsakliga ämnet i artiklarna var hantering och 
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spridning av smittan. Då storstadspressen inkluderat ämnet kritik i rapporteringen kan vi se en 

inramning som delvis bygger på att definiera problematik. 

 

Trots att omfattningen av ämnena, händelsearenorna, aktörerna samt källorna sviktar under 

vår valda tidsperiod går det att se att representationen förhåller sig densamma. Valet av 

perspektiv, källor och fakta har därmed varit bidragande faktorer till inramningen av ebola. 

Detta betyder att de inramningar som vi funnit i rapporteringen varit oföränderliga under de 

fyra månaderna. 

 

7.2.2 Hur gestaltades ebola i svensk storstadspress i kontrast mot situationsrapporten 

om konfirmerade fall? 

Enligt situationsrapporten som har ursprung från WHO (2015) och Ashkenas et al., (2015) går 

det att uttyda att en klar majoritet av de konfirmerade fallen av ebola härstammade från 

Västafrikas mest drabbade länder Sierra Leone, Guinea och Liberia. Om den huvudsakliga 

händelsearenan i artiklarna, Västafrika, ställs mot situationsrapporten går det att se att det i 

båda fallen är Västafrika som är mest frekvent, i termer av händelsearena och bekräftade 

ebolafall.  

 

Fastän noll ebolafall bekräftades i Sverige under tidsperioden agerade Sverige på andra plats 

som händelsearena i artiklarna. På rapporteringens tredje plats kom USA. Utifrån detta går det 

att se att medierna använt sig av en inramning i deras rapportering av problematik och 

händelser då olika aktörer kommunicerar ut deras önskvärda bild av olika händelseförlopp, i 

detta fall ebolaepidemin. Det kan därför ses som att de inramningar som storstadspressen 

ställt upp genom sin rapportering inte visat upp en representativ bild av verkligheten. 
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7.3 Slutsats 

Vi har ämnat göra en generalisering av storstadspressens gestaltning av ebola under hösten 

2014. Efter en genomgång av vår empiri och analys går det att se att vissa ramar och 

gestaltningar har upprätthållits genom mediernas dagordning. I samma veva kan det påpekas 

att vissa ämnen och aktörer från olika nationaliteter framhävts i storstadspressens gestaltning, 

samtidigt som andra ämnen och aktörer inte fått lika mycket utrymme. 

 

Vi kan se hur mediernas gestaltning skiljer sig gentemot situationsrapporten vilket innebär att 

vi drar den allmänna slutsatsen att mediernas inramning av epidemin inte stämmer överens 

med verkligheten med händelsearenan som bakgrund. De läsare som dagligen tog del av 

storstadspressens rapportering under tidsperioden fick således inte en objektiv bild av 

epidemin. 

 

7.4 Framtida forskning 

Under studiens gång väcktes intressanta aspekter och funderingar till liv. Utefter våra 

analysenheter samt kodschema kan vi se att en liknande studie kan göras som behandlar hur 

medierna gestaltade ebola i övriga länder som inte tagits med i denna uppsats. 

 

Då denna studie uppmärksammat vilka ramar som tidningarna ställt upp under deras 

rapportering, och inte hur publiken tolkat dessa, ser vi detta som ett förslag till framtida 

forskning. Vår studie kan ses om en förstudie som kan kompletteras med enkätundersökningar 

eller djupare intervjuer där fokus ligger på tolkning av innehåll och åsikter om mediernas 

dagordning och ansvarstagande under en epidemi som ebola. 
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  Bilaga 1 
 

1 
 

Kodschema 

 

Kodblankett för Excel 

 V1  V2   V3  V4                    V5                                                           V6                          V7  V8 

       1     2     3      4      5      6      7 

       

 

Aktör 
  1    2    3   4    5    6   7    8 

        

Nationalitet 
  1    2     3   4    5   6   7    8   9   10  11 

           
 

  

 

Kodbok 

V1. Kodare 

1. Mathilda Nordahl 

2. Emma Elmberg 

 

Kodinstruktion: Kontrollvariabel som anger vem som är kodare. 

 

V2. Vilken genre är det på tidningen som objektet publicerats i? 
1. Morgontidning 

2. Gratis dagstidning 

3. Kvällstidning 

 

Kodinstruktion: Kodaren definierar genren på tidningen. 

Begreppsförklaring för följande variabelvärden: 

Morgontidning: Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Sydsvenskan, Dagens Nyheter. 

Gratis dagstidning: Metro Göteborg, Metro Skåne, Metro Stockholm. 

Kvällstidning: Aftonbladet, Expressen, GT, Kvällsposten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



2 
 

V3. Vilken månad och år presenterades objektet? 

1. Oktober 2014 

2. November 2014 

3. December 2014 

4. Januari 2015 

 

Kodinstruktion: Tidningsobjektets månad och år definieras. 

 
 

V4. Vilken typ av journalistisk text infaller objektet under? 

1. Kommentar 

2. Intervju 

3. Information 

4. Debatt 

5. Okodat 
 

Kodinstruktion: Endast en kategori får väljas. Kodaren definierar objektets journalistiska text.  
 

Begreppsförklaring för följande variabler:  

Kommentar: Reaktioner från allmänheten eller privatpersoner, exempelvis genom insändare. För 

kommentarer från mediernas talespersoner väljs variabelvärdet 4, se nedan. 

Intervju: Personporträtt eller reportage där allmänhet, privatpersoner eller aktörer porträtteras. 

Information: Rapportering och upplysningar om ebola. 

Debatt: Krönikor, ledare, opinion eller reaktioner från mediernas talespersoner så som journalister 

eller chefredaktörer. 

Okodat: Ingen av ovanstående. 
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V5. Vilka ämnen dominerande i objektet? 

1. Hantering och spridning av smittan 

2. Viruset och dess egenskaper 

3. Drabbade 

4. Ekonomi 

5. Drabbade samhällssektorer 

6. Kritik 

7. Okodat 
 

Kodinstruktion: Flera alternativ får väljas. Kodaren definierar vilket/-a ämnen som haft huvudfokus i 

objektet. Om inget/inga av ämnen ovanför kan kategoriseras utefter det aktuella objektet väljs 

variabelvärdet okodat. Om flera alternativ väljs skrivs dessa in under det nummer som varje 

variabelvärde har. En kodad etta visar att ämnet fanns med i objektet, en kodad nolla visar att ämnet 

inte fanns med i objektet. Exempel: innehåller objektet hantering av smittan samt viruset och dess 

egenskaper, kodas en etta in under variabelvärde 1, samt en etta under variabelvärde 2 och nollor för 

resterande variabelvärden. 
 

Begreppsförklaring för följande variabelvärden: 

Hantering och spridning av smittan: Beredskap, behandling, varning och hantering av ebola samt det 

aktuella landets säkerhet för dess invånare. Exempelvis säkerheten kring hantering av misstänkta 

ebolafall, hotet om ebolas spridning eller om viruset skulle riskera att bli luftburet. 

Viruset och dess egenskaper: Virusets symptom och härkomst. 

Drabbade: Uppgifter om döda eller smittade av viruset.  

Ekonomi: Den ekonomiska påverkan av epidemin eller bistånd. 

Drabbade samhällssektorer: Sjukhus, skolor, politik, kultur, sport, turism. 

Kritik: Exempelvis om mediernas rapportering eller myndigheters agerande. 

Okodat: Ingen av ovanstående. 
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V6. Vilka aktörer/personer från vilken nationalitet kom till tals i objektet under 

rapporteringen om ebola? 

1. Läkare och sjukhuspersonal 

2. Myndigheter 

3. Allmänhet 

4. Medier 

5. Kommun/Region/Landsting 

6. Politiker 

7. Experter 

8. Okodat 
 

1. Sverige 

2. Övriga Europa 

3. USA 

4. Övriga Nordamerika 

5. Sydamerika 

6. Västafrika 

7. Övriga Afrika 

8. Asien 

9. Oceanien 

10. Globalt 

11. Okodat 
 

Kodinstruktion: Flera alternativ måste väljas. Kodaren definierar vilka/-en aktörer som uttalar sig i 

objektet samt nationalitet. Dessa skrivs in under det nummer som varje variabelvärde har. En etta 

visar på att aktören/landet återfanns i objektet och en nolla visar motsatsen. Exempel: en svensk 

läkare kommer till tals i objektet, då kodas en etta in under variabelvärde 1 i kategorin “Aktör”, samt 

en etta under kategorien “Nationalitet” under variabelvärde 1 och nollor för resterande 

variabelvärden i båda kategorierna. Om exempelvis en EU-medarbetare uttalar sig i objektet, väljs 

alternativen “Sverige” + “Övriga Europa” som variabelvärden för kategorin “Nationalitet”. 
 

Begreppsförklaring för följande variabelvärden:  

Läkare och sjukhuspersonal: Läkare, sjukhuschefer eller sjuksköterskor. 

Myndigheter: Hjälporganisationer, förbund eller organ. Exempelvis Röda Korset, WHO eller 

Smittskyddsinstitutet. 

Allmänhet: Privatpersoner. Exempelvis den aktuella händelsearenans medborgare. 

Medier: Mediers talespersoner, exempelvis journalister eller redaktörer 

Politiker: Presidenter, politiker, ämbetsmän, regering, riksdag, departement eller ambassader. 

Experter: Forskare eller specialister inom läkar-, smittskydd- och sjukdomsområdet. 

Övriga Europa: Länder utanför Sverige. 

Övriga Nordamerika: Länder utanför USA. 

Övriga Afrika: Länder utanför Västafrika. 

Globala: Exempelvis FN och WHO. 

Okodat: Ingen av ovanstående. 
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V7. Vilken var den huvudsakliga händelsearenan i objektet om ebola? 

1. Sverige 

2. Övriga Europa 

3. USA 

4. Övriga Nordamerika 

5. Sydamerika 

6. Västafrika 

7. Övriga Afrika 

8. Asien 

9. Oceanien 

10. Globalt 

11. Okodat 
 

Kodinstruktion: Endast ett alternativ får väljas. Kodaren definierar vilken plats i världen som är den 

huvudsakliga händelsearenan i objektet.  
 

Begreppsförklaring för följande variabelvärden:  

Övriga Europa: Länder utanför Sverige. 

Övriga Nordamerika: Länder utanför USA. 

Övriga Afrika: Länder utanför Västafrika. 

Okodat: Ingen av ovanstående. 
 
 
 

V8. Vilka källor återfinns i objektet? 

1. Källor från myndigheter och aktörer. 

2. Källor från allmänhet. 

3. Inga källor. 

 

Kodinstruktion: Endast ett alternativ får väljas. Kodaren fördelar in objektets källor. 

 

Begreppsförklaring för följande variabelvärden: 

Källor från myndigheter och aktörer: Hjälporganisationer, förbund, läkare, FN-organ, kommun och 

landsting, politiker, forskare eller experter samt information som härstammar från nyhetsbyråer. 

Källor från allmänhet: Privatpersoner, allmänhet eller anonyma källor. 

Inga källor: Inga källor anges i objektet. 
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Kod-ID Titel 

#SYDS20150128 SUS vill starta ebolacentrum 

#EX20150126 Hjälparbetare inte ebolasjuk 

#GT20150126 Hjälparbetare inte ebolasjuk 

#SYDS20150125 Jag kan tänka mig att åka igen 

#SYDS20150125 Detta har vi lärt av utbrottet 

#SYDS20150125 Jour dygnet runt 

#GP20150124 Ebolaepidemin tycks klinga av 

#EX20150124 Nytt ebola-vaccin ska testas 

#KP20150124 Nytt ebola-vaccin ska testas 

#GT20150124 Nytt ebola-vaccin ska testas 

#KP20150123 Anna Bäsén: Ebola är en fruktansvärt otäck sjukdom 

#EX20150123 Anna Bäsén: Ebola är en fruktansvärt otäck sjukdom 

#GT20150123 Ebola är en fruktansvärt otäck sjukdom 

#EX20150123 Svensk i nytt misstänkt ebolafall - Röda korset arbetare kan ha smittats - flygs hem 

#GT20150123 Svensk i nytt misstänkt ebolafall - Röda korset arbetare kan ha smittats - flygs hem 

#KP20150123 Svensk i nytt misstänkt ebolafall - Röda korset arbetare kan ha smittats - flygs hem 

#GP20150117 Ebolavaccin tas fram i Göteborg 

#DN20150116 Rosling: Utbrottet av ebola stoppas i år 

#EX20150116 Misstänkt ebolafall flög hem reguljärt 

#KP20150116 Misstänkt ebolafall flög hem reguljärt 

#SYDS20150110 Sjuksköterskan har inte ebola 

#SYDS20150109 Fler prover ska utesluta ebola 

#KP20150109 Danska till sjukhus - risk för ebola 

#KP20150109 Nya ebolaprover idag på skånska hjälparbetaren 

#GP20150108 Sköterska isoleras för ebolaprov 

#SVD20150108 Hjälparbetaren har troligen inte ebola 

#KP20150108 Provsvaret: Inte ebola - lugnande besked för hjälparbetaren 

#SVD20150108 Friskförklarad kvinna tros ha ebola - isoleras 

#MTSTHLM20150108 Testas. Sjuksköterska isoleras för ebolaprov 

#SYDS20150108 Sköterskan troligen inte ebolasmittad 

#AB20150108 Första testet: Kvinnan inte ebolasmittad 

#MTGBG20150108 Sjuksköterska isoleras för ebolaprov 

#MTSKÅNE20150108 Testas. Sjuksköterska isoleras för ebolaprov 

#MTGBG20150107 Fladdermös trolig orsak till epidemin i Västafrika 

#MTSTHLM20150107 Fladdermös trolig orsak till epidemin i Västafrika 

#SYDS20150106 Hjälparbetare fick lämna sjukhuset i Lund 

#SYDS20150106 Ny studie: Ebolasmitta kom ifrån ihåligt träd 

#GP20150105 Hjälparbetare ebolatestas i Lund 

#KP20150105 Landade i Skåne - Svensk hjälparbetare kan ha smittats av ebola 

#DN20150105 Svensk kvinna evakueras efter misstänkt ebolasmitta 

#EX20150105 Här landar ebolaplanet - svensk hjälparbetare hemkallad efter akut larm 

#SYDS20150105 Misstänkt fall av ebolasmitta undersöks i Lund 

#EX20141231 Ebola är ett krig, och en varning - årets viktigaste personer bekämpar dödsvurset 

#KP20141231 Ebola är ett krig, och en varning - årets viktigaste personer bekämpar dödsvurset 
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#SVD20141231 Sjukdomen förstörde hela samhällen 

#GP20141230 Bekräftat fall av ebola i Skottland 

#AB20141230 2014 i världen, ett riktigt skitår 

#KP20141230 Kvinna i Glasgow sjuk i ebola 

#EX20141230 Kvinna i Glasgow sjuk i ebola 

#GT20141230 Vårdare ebolasjuk i Glasgow 

#AB20141229 Succé - ni har samlat in över en halv miljon 

#GP20141226 Hårdare ebolaregler i fem dagar 

#SYDS20141226 Nya regler ska stoppa spridningen av ebola 

#GT20141226 Drottningens hyllning till Ebolakämpar 

#KP20141226 Drottningens hyllning till Ebolakämpar 

#EX20141226 Drottningens hyllning till Ebolakämpar 

#GP20141225 Kampen mot ebola inte över 

#AB20141223 Han vann mot viruset 

#AB20141223 Hjälpen kom försent, trots flera varningar 

#SYDS20141222 Nästa stora hot: Hungersnöden. 

#AB20141222 Osman är 12 år - och har förlorat hela sin familj 

#SYDS20141221 Antalet döda i ebola stiger fort 

#DN20141221 Dödstal i ebola stiger fort 

#AB20141221 Väntar på sin dom i isolering 

#AB20141220 Här kämpar hon för sitt liv 

#DN20141220 Fotbollsstjärnan skänker hopp om bättre framtid 

#AB20141219 Här är barnen som blev kvar 

#GP20141218 Testar blodserum mot ebola 

#GP20141218 Övar ebolasanering inför insats i Mali 

#AB20141218 Thomas, 25: Jag har hämtat 250 kroppar sen jag började i teamet 

#DN20141217 Liberias hiphoppare tar striden mot ebola 

#EX20141217 Ebolasmittad behövde hjälp - Sverige hann inte ge besked 

#GT20141217 Ebolasmittad behövde hjälp - Sverige hann inte ge besked 

#GP20141213 Inga ebolasjuka i Mali 

#SYDS20141213 Inga ebolasjuka kvar i Mali 

#DN20141213 Modiga hjälparbetare utsedda till årets person 

#SVD20141212 Ugandas strategi mot ebola på export 

#SVD20141212 Vaccintester stoppas efter biverkningar 

#SVD20141210 Ogrundad rädsla slår hårt mot turismen 

#GP20141209 Folk dör på gatan 

#MTSKÅNE20141208 Ebola sätter ekonomier i gungning 

#MTSTHLM20141208 Epidemi. Ebola sätter ekonomier i gungning 

#MTGBG20141208 Ebola sätter ekonomier i gungning 

#DN20141208 Ekonomier drabbas hårt av ebolaviruset 

#GP20141206 Ebolaepidemin förlamar Västafrikas ekonomier 

#SVD20141202 Ebolaepidemin inte längre explosiv 

#DN20141201 Hans Rosling: Nu 

#GP20141128 Nya ebolavaccin testas i expressfart 

#SYDS20141128 Ebolavaccin testas i expressfart 



   Bilaga 2 
 

3 
 

#DN20141128 I Sierra Leone sprids smittan snabbare 

#MTSHLM20141128 Nytt ebolavaccin testas i expressfart 

#MTGBG20141128 Nytt ebolavaccin testas i expressfart 

#SVD20141128 Optimism inför test av nytt ebolavaccin 

#DN20141128 Vårdkaoset har bytts mot kontroll 

#SYDS20141127 Dumpade ebola-lik i protest 

#SYDS20141127 EU vill skicka 5000 ebolaläkare 

#SYDS20141126 FN klarar inte ebola-mål 

#GP20141126 FN klarar inte ebola-mål 

#MTSTHLM20141126 Mali: FN kommer inte klara ebola-målsättning 

#MTGBG20141126 Mali: FN kommer inte klara ebola-målsättning 

#MTSKÅNE20141126 FN kommer inte att klara ebola-målsättning 

#SYDS20141124 Klargör etiken kring vaccin och botemedel mot ebola 

#KP20141124 Jag kunde inte bara sitta och se på längre 

#EX20141124 Jag kunde inte bara sitta och se på längre 

#SYDS20141123 De ska vårda eboladrabbade 

#GT20141123 Larm om ebola på SAS-plan 

#KP20141123 Larm om ebola på SAS-plan 

#SVD20141121 Ebola har satt stopp för Liberias tillväxt 

#SYDS20141116 Kongo-Kinshasa fritt från ebola 

#KP20141116 Ebolans ansikten - KvP reportage 

#GT20141116 Ebolans ansikten 

#EX20141116 Ebolans ansikten 

#DN20141114 Ur vanmakten föddes en idé 

#DN20141114 Ambulanspersonal rädd att ge vård åt ebolasmittade 

#SYDS20141113 Tio svenskar i hjälpinsats till Liberia 

#SYDS20141112 Läkare friskförklarad från ebola 

#GP20141112 Läkare friskförklarad från ebola 

#SYDS20141112 Misstänkt ebolasmittad inlagd i Köpenhamn 

#GP20141112 Smittorisken gör att gravida inte får vård 

#SYDS20141112 Rädsla för att smittas gör att gravida dör 

#GP20141110 Ebola inte störst hot 

#SVD20141110 Svensk stiftelse vill använda mobildata i ebolakampen 

#DN20141109 Karin Bojs: När det är dags att stänga gränserna 

#SYDS20141108 Ebola på tillbakagång 

#SYDS20141108 Långt fler har dött i ebola än WHO uppger 

#GP20141108 Långt fler eboladöda än WHO uppger 

#AB20141108 Vill nå fler att kämpa mot ebola 

#SVD20141108 Slummen sattes i kollektiv karantän 

#SYDS20141105 Dödens namn är den svarta floden 

#GP20141105 Över 200 svenskar vill hjälpa ebolasjuka 

#MTGBG20141105 Välgörenhet. Göteborgare erbjuds ge blod mot ebola 

#DN20141105 Göteborgare ger blod mot ebola 

#GT20141105 Afrikaner är inte odugliga 

#KP20141105 Afrikaner är inte odugliga 
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#DN20141104 Viruset kan bli en katastrof för fattiga länders ekonomi 

#SYDS20141103 Generna avgör om du överlever 

#SVD20141103 Börsbolag tar höjd för ebola 

#SVD20141103 Mobil teknik ska stoppa epidemi 

#SVD20141102 Vårdkris kan döda fler än ebola 

#EX20141102 Hund klarade ebolakarantän 

#KP20141102 Hund klarade ebolakarantän 

#GT20141102 Hund klarade ebolakarantän 

#AB20141101 Därför är det fel att klä ut sig till ebola-sjuksköterska 

#GP20141031 Förvirring kring ebola i USA 

#SYDS20141031 Ebolamobbning mot afrikaner 

#SYDS20141031 Skräcken slukar vårt land - igen 

#MTSTHLM20141031 Studie. Generna avgör om du överlever ebola 

#MTGBG20141031 Studie. Generna avgör om du överlever ebola 

#KP20141031 Skåne miljonrustar mot ebola 

#MTSKÅNE20141031 Studie. Generna avgör om du överlever ebola 

#DN20141031 Generna avgör om du överlever ebola 

#SVD20141031 Ebolaskräcken sprider sig i USA 

#SVD20141030 Nytt liv väntar för ebolans överlevare 

#SYDS20141029 Hög dödlighet i Västafrika men inte här 

#SYDS20141029 USA ändrar ebolariktlinjer 

#SVD20141029 Vårdpersonal övervakas efter ebolakontakt 

#GP20141028 Obama mot karantän för ebolasmittade 

#DN20141028 Flicka misstänktes ha ebola - sattes i taxi 

#SVD20141028 Misstänktes ha ebola - sattes i taxi 

#SVD20141028 Ban Ki-Moon kritisk till USA:s ebolaregler 

#DN20141027 Skåning säljer silver som bot mot ebola 

#SVD20141027 Linköping är redo för ebola 

#MTGBG20141027 Ebola skrämmer safariresenärer 

#MTSKÅNE20141027 Ebola skrämmer safariresenärer 

#MTSTHLM20141027 Ebola skrämmer safariresenärer 

#SVD20141027 USA söker fler svar om ebola 

#MTSKÅNE20141027 Ebola. Nya rutiner ska minska smittorisk 

#DN20141027 Turisterna flyr - mer än 500 mil från epidemin 

#EX20141027 Inte ebolasmittad - isolerades ändå 

#GT20141027 Inte ebolasmittad - isolerades ändå 

#DN20141027 Ebolan blottar en brist på tillit 

#SYDS20141026 Dödar ebola - avfärdas av Pentagon 

#GP20141026 Över 10 000 har smittats av ebola 

#GP20141026 Nya rutiner ska minska smittorisk 

#GP20141026 USA kritiseras för ebolahanteringen 

#SVD20141026 Optimism i kamp mot ebola 

#SVD20141026 Ebola slår hårt mot afrikansk turism 

#DN20141026 Över 10 000 smittade av ebola  

#SVD20141026 Hopp i kampen mot ebolasmitta 
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#DN20141025 Specialutbildning ska dämpa oron för ebola 

#GT20141025 Sjuksköterskan överlevde ebola - Obama träffade Nina... 

#KP20141025 Sjuksköterskan överlevde ebola - Obama träffade Nina... 

#EX20141025 Sjuksköterskan överlevde ebola - Obama träffade Nina... 

#SVD20141025 Lugnt i New York efter ebola-besked 

#SYDS20141025 Två sköterskor friskförklaras 

#SYDS20141025 Ebola i Mali, EU skickar mer hjälp 

#GP20141025 Ebolavaccin på plats 2015 

#SYDS20141024 Onödigt stor rädsla för ebola 

#AB20141024 Vanlig intensivvård effektiv mot ebola 

#MTGBG20141024 Expert: Rädsla för ebolasmitta är överdriven 

#MTSTHLM20141024 Expert: Rädsla för ebolasmitta är överdriven 

#MTSKÅNE20141024 Expert: Rädsla för ebolasmitta är överdriven 

#SVD20141024 Jag blir betraktad som en ebolasjuk 

#SVD20141024 Ebolaspridningen saktar ned i Liberia 

#MTSTHLM20141023 VI ÄR FÖRKYLDA - DE DÖR I EBOLA 

#MTGBG20141023 VI ÄR FÖRKYLDA - DE DÖR I EBOLA 

#MTSKÅNE20141023 VI ÄR FÖRKYLDA - DE DÖR I EBOLA 

#MTSKÅNE20141023 Amerikaner ställer in sina operationer efter ebolalarm 

#MTSTHLM20141023 Amerikaner ställer in sina operationer efter ebolalarm 

#MTGBG20141023 Amerikaner ställer in sina operationer efter ebolalarm 

#SYDS20141023 WHO: Ebolaserum snart tillgängligt 

#GT20141023 SVENSKA HJÄLPARBETARE HOTAS 

#EX20141023 SVENSKA HJÄLPARBETARE HOTAS 

#KP20141023 SVENSKA HJÄLPARBETARE HOTAS 

#GP20141023 Läkemedelsbolag i ebolasamarbete 

#DN20141023 Antikroppar från överlevande ska ge serum till ebolasjuka 

#MTSTHLM20141023 Prov utlöste dödliga kravaller 

#MTGBG20141023 Prov utlöste dödliga kravaller 

#MTSKÅNE20141023 Prov utlöste dödliga kravaller 

#SVD20141023 Hjälparbetare hängs ut efter ebolauppdrag 

#SYDS20141023 ”Utmaningen att samordna på global, nationell och lokal... 

#GT20141022 Experten: Minimal risk att bli smittad - Inga tecken på... 

#EX20141022 Experten: Minimal risk att bli smittad - "Inga tecken på... 

#SVD20141022 Krav på att klassa ebola som "samhällsfarlig" 

#SYDS20141022 Ett stort steg tillbaka 

#MTSTHLM20141022 Politiker missade fältsjukhus 

#MTSKÅNE20141022 Politiker missade fältsjukhus 

#MTGBG20141022 Politiker missade fältsjukhus 

#GP20141022 Svagt intresse för fältsjukhus i Afrika 

#MTSTHLM20141022 Expert: Obefintlig risk att smittas här 

#MTSKÅNE20141022 Expert: Obefintlig risk att smittas här 

#MTGBG20141022 Expert: Obefintlig risk att smittas här 

#EX20141021 MISSTÄNKT EBOLA-FALL AVBLÅST 

#SVD20141021 EU-länder manas öka satsningar mot ebola 
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#MTSTHLM20141021 Storbritannien. Överlevde ebola - åker nu tillbaka 

#MTSKÅNE20141021 Storbritannien. Överlevde ebola - åker nu tillbaka 

#MTGBG20141021 Storbritannien. Överlevde ebola - åker nu tillbaka 

#SVD20141021 Arlandamannen inte sjuk i ebola 

#DN20141021 Ebola var ointressant så länge den höll sig i Afrika 

#DN20141021 Inga nya ebolapengar från EU 

#SYDS20141021 Experter lär sig av Nigerias ebolakamp 

#SYDS20141021 Ebolasmittad norsk kvinna friskförklarad 

#GP20141020 Obama: undvik ebola- hysteri 

#SYDS20141020 Är du inte rädd för att själv smittas? 

#EX20141020 Ebolalarm på arlanda - Resenär förd från flygplatsen i... 

#GT20141020 Larm på Arlanda: Passagerare kan ha ebolasmittan -... 

#DN20141020 Misstänkt ebolafall på Arlanda 

#KP20141020 Larm på Arlanda: Passagerare kan ha ebolasmittan -... 

#MTSKÅNE20141020 Smittskydd. Misstänkt sjukdomsfall på Arlanda 

#GP20141020 Sjuk man på Arlanda förd till isolering 

#MTSTHLM20141020 Man kräktes på Arlanda - isoleras 

#MTGBG20141020 Man kräktes på Arlanda - isoleras 

#SVD20141020 Sjuk på Arlanda väcker oro 

#SVD20141020 EU manas öka insats mot ebolasmittan 

#SYDS20141020 EU pressas att utöka ebolakamp 

#AB20141020 Här rycker de ut - efter ebolalarmet - ■ Sjuk man blödde... 

#SYDS20141019 Världsbanken: Vi förlorar slaget 

#KP20141019 Saskia ska vårda svårt sjuka i ebola - Sjuksköterskan... 

#EX20141019 FÅR VILA VID SIN MAMMA - Reportageteamet följde det... 

#AB20141019 Det är väldigt svårt att hålla tillbaka tårarna' 

#KP20141019 EBOLALARM I MALMÖ - Beskedet i natt: Misstankarna är... 

#GP20141019 Liberia utan liksäckar - Pengar saknas: WHO självkritisk 

#SVD20141019 Vi förlorar slaget mot smittan 

#GT20141019 Hon ska vårda ebolapatienter i Sierra Leone - Saskia,... 

#DN20141019 Världsbanken: Vi förlorar mot ebolan 

#SVD20141018 Frustrationen över ebola blev ett avgörande vägval 

#AB20141018 13 som förlorade kampen mot ebola - Många vårdare dör... 

#DN20141018 Världen kraftsamlar för att stoppa ebola 

#DN20141018 De överlevde ebolan men sörjer sina döda 

#DN20141018 Mest smittsam är skräcken 

#AB20141018 Västvärldens likgiltiga attityd har börjat ge vika den... 

#SVD20141018 Ebolasjuk kan ha smittat tidigare 

#DN20141018 Smittan driver upp matpriser 

#EX20141018 Offrets farväl: "Jag älskar er" - Ebolapatienten Nina... 

#GT20141018 Offrets farväl: "Jag älskar er" - Ebolapatienten Nina... 

#KP20141018 Offrets farväl: "Jag älskar er" - Ebolapatienten Nina... 

#KP20141018 7 000 barn är paria för alla utom de som överlevt sjukdomen 

#EX20141018 7 000 barn är paria för alla utom de som överlevt sjukdomen 

#SYDS20141017 Ebolaskydd i vården spricker 



   Bilaga 2 
 

7 
 

#GT20141017 Skräcken för ebola är också en farsot 

#EX20141017 Skräcken för ebola är också en farsot 

#DN20141017 Flygkontroller ska hejda smittan - Ebola. EU vill se... 

#SVD20141017 Svenskar redo åka iväg för att bekämpa ebola 

#MTSTHLM20141017 Europa. Franskt flygplan isolerat efter ebola-larm 

#MTGBG20141017 Europa. Franskt flygplan isolerat efter ebola-larm 

#GP20141017 Hjälp på väg från Sverige - Ebola: "Väldigt många hör… 

#GP20141017 Obama och Löfven diskuterade ebola 

#SYDS20141017 Löfven diskuterar ebola med Obama 

#GP20141017 Kampen mot ebola kräver mer 

#MTSTHLM20141017 Wikström: Vi måste göra mer mot ebolan 

#MTGBG20141017 Wikström: Vi måste göra mer mot ebolan 

#GP20141017 EU granskar hälsokontrollerna 

#DN20141017 Hård kritik mot hantering av ebolasmittade 

#SYDS20141017 EU granskar ebolakontroller 

#GP20141017 Ebolasmittan utom kontroll i månader till 

#MTSTHLM20141017 Svenskar oroar sig för smittan 

#MTGBG20141017 Svenskar oroar sig för smittan 

#KP20141017 Utmaningen till Malmös stjärna - Innebandyprofilernas... 

#AB20141017 Pratade i 20 minuter med Löfven 

#SVD20141017 Afrika betalar likgiltighetens pris 

#AB20141017 Pressas - att stänga USA:s flyg - ■ Ebolasmittad flög... 

#AB20141017 Håll ebolapaniken där den hör hemma 

#EX20141017 PANIKEN I DALLAS - ■ Expressen på plats i USA ■ Nya fall... 

#KP20141017 PANIKEN I DALLAS - ■ KvP på plats i USA ■ Fall... 

#SVD20141017 Obama i krismöte lovar offensiv mot smittspridning 

#GP20141017 ”Vi måste planera för ebolafall” 

#EX20141016 ʺDet räcker inte att alla länder ställer upp med pengar... 

#GP20141016 Hård kritik mot ebola-rutiner i USA 

#KP20141016 Paniken i dallas - Nu jagas personerna som flög med… 

#EX20141016 SWAT-team till dallas - I natt jagades personer som flög… 

#AB20141016 Sökinsats efter passagerare som flög med ebolasmittad… 

#SYDS20141016 Stora brister i vård av ebolasmittad 

#SVD20141016 Sjuksköterska ser ebolaljusning 

#MTSTHLM20141016 USA. Ännu en vårdare ebolasmittad i Texas 

#MTGBG20141016 USA. Ännu en vårdare ebolasmittad i Texas 

#MTSKÅNE20141016 USA. Ännu en vårdare ebolasmittad i Texas 

#DN20141016 Nytt ebolafall i USA 

#GT20141015 Rustar för Ebola - Personalen på Sahlgrenska hårdtränas… 

#SVD20141015 Svenskar tränas för ebola 

#AB20141015 Kriget klarade de - men inte ebolan - Lärde sig spela… 

#SVD20141015 ʺDe fattiga lämnas att döʺ 

#EX20141015 TIDSFRIST: 60 dagar - ■ 10 000 människor hotas att... 

#GT20141015 TIDSFRIST: 60 dagar - ■ 10 000 människor hotas att... 

#KP20141015 TIDSFRIST: 60 dagar - ■ 10 000 människor hotas att... 
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#DN20141015 Svenskar redo att resa till drabbade områden 

#MTSTHLM20141015 Frågetecken kring hur smittan sprids 

#MTGBG20141015 Frågetecken kring hur smittan sprids 

#MTSKÅNE20141015 Frågetecken kring hur smittan sprids 

#KP20141015 Mats Larsson: Inga seriösa försök med vaccin - på 40 år 

#EX20141015 Mats Larsson: Inga seriösa försök med vaccin - på 40 år 

#GT20141015 Mats Larsson: Inga seriösa försök med vaccin - på 40 år 

#GP20141015 ”Ebolasmitta kan finnas överallt” - Liberia: Johanna… 

#MTSTHLM20141015 Svenskar förbereder sig för ebolakampen 

#MTGBG20141015 Svenskar förbereder sig för ebolakampen 

#MTSKÅNE20141015 Svenskar förbereder sig för ebolakampen 

#SYDS20141015 Vårdstrejken slut i Liberia 

#SYDS20141015 Norge utökar sina insatser 

#SVD20141014 Sverige rustar mot ebola 

#KP20141014 GLOBAL INSATS KRÄVS MOT EBOLA-EPIDEMIN 

#GT20141014 GLOBAL INSATS KRÄVS MOT EBOLA- EPIDEMIN - Läget är akut.... 

#GP20141014 Vårdstrejk skapar kaos - Ebola: Anställda i Liberia 

#KP20141014 Sverige måste agera mot ebola 

#DN20141014 Smittad vårdpersonal oroar 

#EX20141014 Ebolaepidemin kräver större globala insatser - nu -... 

#GP20141014 Oro för smitta på svensk enhet 

#EX20141014 Nina, 26, smittades när hon vårdade ebolasjuk -... 

#AB20141013 En till smittad skakar Dallas - Sjuksköterska som vårdat... 

#EX20141013 USA RUSTAR FØR NYA EBOLA-FALL - Sjuksköterska smittad av... 

#AB20141013 Ebola känner inga gränser 

#GP20141013 Fler kan ha smittats av ebola i USA 

#SVD20141013 USA befarar fler smittade av ebola 

#SYDS20141013 Skåne rustar mot ebola 

#DN20141013 USA-fall kan försvåra ebola-insats - Ebola.... 

#GT20141013 SVERIGE MÅSTE AGERA MOT EBOLA 

#EX20141013 SVERIGE MÅSTE AGERA MOT EBOLA 

#SYDS20141013 Allmänheten kan vara lugn 

#EX20141013 USA RUSTAR FÖR NYA EBOLAFALL - Sjuksköterska smittad av... 

#KP20141013 USA RUSTAR FÖR NYA EBOLAFALL - Sjuksköterska smittad av... 

#AB20141013 Svenska Sara: Alla pratar om sjukdomen 

#MTSTHLM20141013 USA förbereder för fler ebolasmittade 

#MTGBG20141013 USA förbereder för fler ebolasmittade 

#MTSKÅNE20141013 USA förbereder för fler ebolasmittade 

#SYDS20141013 Fler kan ha ebolasmittats i USA 

#SVD20141013 Sköterska befaras ebolasmittad i USA 

#SVD20141012 Maning till skärpt kamp mot ebola 

#GP20141012 En miljard kan stoppa smittan - Ebola: FN varnar för… 

#DN20141012 Karantänflygplatser står redo för ebola 

#SVD20141012 Torka aldrig tårar utan dubbla handskar 

#SYDS20141012 Ebola "mer extremt än någon film" 
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#DN20141012 Ebolakoll införs på flygplatser 

#SVD20141011 Hjälpinsats mot ebola kräver vaksamhet 

#SYDS20141011 Förste svensken i nya teamet på plats 

#GP20141011 Smittan alltid närvarande 

#SVD20141011 Oklart var miljardnotan för ebolavaccin hamnar 

#MTSTHLM20141010 VAD HÄNDER OM EBOLA KOMMER TILL SVERIGE? 

#MTGBG20141010 VAD HÄNDER OM EBOLA KOMMER TILL SVERIGE? 

#MTSKÅNE20141010 VAD HÄNDER OM EBOLA KOMMER TILL SVERIGE? 

#AB20141010 Experten: IS kan använda ebola som terrorvapen 

#SYDS20141010 Sverige kan göra mer mot ebola 

#GP20141010 Sverige kan göra mer mot ebola 

#AB20141010 Så ska Sverige bekämpa ebola - Tolv nya miljoner... 

#GP20141010 Trauma för Barnen - Västafrika: Familjer skiljs åt… 

#SYDS20141010 Barnen dubbelt drabbade 

#DN20141010 Barnen leker i de stängda skolorna 

#DN20141010 Svensk vårdpersonal får stöd till hjälparbete 

#MTGBG20141010 Starkt trauma för barnen i ebolakrisen 

#MTSTHLM20141010 Starkt trauma för barnen i ebolakrisen 

#SVD20141010 Test av flygresenärer införs efter dödsfall 

#MTSKÅNE20141010 Västafrika. Barn utsatta i eboladrabbade länder 

#KP20141009 EBOLA-SMITTAD I USA HAR AVLIDIT 

#EX20141009 EBOLA-SMITTAD I USA HAR AVLIDIT 

#GT20141009 EBOLA-SMITTAD I USA HAR AVLIDIT 

#SYDS20141009 Bekämpa ebola på ett klick 

#SYDS20141009 Krav på svenska ebolainsatser 

#SVD20141009 Ebolasjuk dog i Texas 

#GP20141009 Smittades när hon rörde ansiktet 

#DN20141009 Svenska sjukvårdare väntar på att få hjälpa 

#MTSTHLM20141009 Spanien. Sjuksköterska smittad av handskar 

#MTGBG20141009 Spanien. Sjuksköterska smittad av handskar 

#MTSKÅNE20141009 Spanien. Sjuksköterska smittad av handskar 

#GP20141008 Behandlas för ebola - Europa: Flera smittade får… 

#EX20141008 FEM VÅRDAS FÖR EBOLA I SPANIEN 

#GT20141008 FEM VÅRDAS FÖR EBOLA I SPANIEN 

#KP20141008 FEM VÅRDAS FÖR EBOLA I SPANIEN 

#SVD20141008 Prioritera kampen mot ebola 

#DN20141008 Vi behöver inte vara oroliga för spridning 

#MTSTHLM20141008 Pengar kommer inte att lösa situationen 

#MTGBG20141008 Pengar kommer inte att lösa situationen 

#MTSKÅNE20141008 Pengar kommer inte att lösa situationen 

#DN20141008 Världens feber 

#MTSTHLM20141008 Smittade i Spanien och Norge 

#MTGBG20141008 Smittade i Spanien och Norge 

#MTSKÅNE20141008 Smittade i Spanien och Norge 

#GP20141008 Utökad svensk insats 
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#SVD20141008 EU redo möta ebolasmittan 

#MTSTHLM20141007 Första fallet av ebola i Europa är bekräftat 

#MTGBG20141007 Första fallet av ebola i Europa är bekräftat 

#MTSKÅNE20141007 Första fallet av ebola i Europa är bekräftat 

#DN20141007 Ebola har nått Europa - spansk kvinna smittad 

#GT20141007 Ebola-smittad förs till Norge - ■ Vårdbiträde blev sjuk... 

#EX20141007 Ebola-smittad förs till Norge - ■ Vårdbiträde blev sjuk... 

#GP20141007 Första smittan av ebola i Europa 

#SVD20141007 Norsk kvinna smittad av ebola 

#AB20141007 Ebola har nu nått Europa - ■ Vårdbiträde smittades i... 

#SVD20141007 Ebola-oro mardröm för flyget 

#SVD20141007 Larm om ebolafall i Norge och Spanien 

#SYDS20141007 Första ebolafallet i Europa 

#AB20141007 Experten: Ett globalt säkerhetsproblem 

#DN20141006 Varje dag startar med ny lista över offer - Kampen mot... 

#SVD20141005 Rosling: Ebola är som en skogsbrand 

#DN20141005 Utökad hjälp mot ebolan - Över 100 miljoner. 

#GP20141005 Svårt att få fram ebolahjälp - Svenskar vill hjälpa… 

#SYDS20141004 Ebolalarm stängde dansk klinik 

#SYDS20141003 Skånska vårdcentraler ska ställa ebola-frågor 

#SVD20141003 Flygbolagsaktier fick ebola-törn 

#AB20141003 Prognosen: 1,4 miljoner har ebola i januari 2015 -... 

#SYDS20141003 Rädda barnen: Fem i timmen får ebola 

#SYDS20141003 Åttio kan ha träffat ebolasmittad 

#MTSTHLM20141003 Sida flerdubblar ebola-bidrag 

#MTSKÅNE20141003 Sida flerdubblar ebola-bidrag 

#AB20141003 Regeringsmakten gäller liv och död 

#MTSTHLM20141003 Ebolasjuk i kontakt med åttio personer 

#MTGBG20141003 Ebolasjuk i kontakt med åttio personer 

#MTSKÅNE20141003 Ebolasjuk i kontakt med åttio personer 

#DN20141003 Fler kan ha blivit smittade 

#SVD20141003 80 personer söks efter ebolafall 

#GP20141003 Oro efter ebolaslarv 

#GP20141002 Ebola på väg mot Asien 

#MTSTHLM20141002 Expert: Ebolaepidemin kan spridas till Indien 

#MTGBG20141002 Expert: Ebolaepidemin kan spridas till Indien 

#MTSKÅNE20141002 Expert: Ebolaepidemin kan spridas till Indien 

#SVD20141002 Texas söker snabba svar om ebolarisk 

 


