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Abstract 

Denna undersöknings främsta teoretiska utgångspunkt är att medier på ett eller annat 

sätt påverkar människors uppfattning av verkligheten. Medierna kan visa oss de 

dimensioner av verkligheten vi inte själva har möjligheten att uppleva och blir då ofta 

vår enda källa till information. Därför finns ett intresse att undersöka hur medier 

framställer sådana situationer och händelser. 

 

Undersökningen har begränsats till hur två av Sveriges största dagstidningar, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet, i sina reportage, framställt den ebolasituation som 

pågått i Västafrika under det senaste året. Detta har undersökts med hjälp av en 

kvalitativ analys av innehållet, där fokus lagts på att urskilja generella mönster och drag 

som karaktäriserar framställningen.  

 

Under den valda sökperioden har endast åtta reportage publicerats och samtliga av dem 

inom en tvåmånadersperiod. Värt att notera är det faktum att ebolasituationen enbart 

framställts utifrån ett av de drabbade länderna i Västafrika, Liberia. Analysen av 

materialet har påvisat flertalet relevanta mönster, bland annat att situationen framställts 

gå från allvarlig till kontrollerad trots att ebolaepidemin varit fortsatt pågående månader 

efter att det sista reportaget publicerats. Det har även konstaterats att majoriteten av 

personerna i reportagen har kopplingar till Läkare utan gränser, vilket dessutom är den 

organisation som spelar överlägset störst roll i den sammantagna bild som framställts i 

reportagen.  

 

Med hänsyn till undersökningens resultat har det sedan avslutningsvis getts förslag på 

eventuell fortsatt forskning, däribland att det skulle kunna vara av intresse att vidare 

studera hur ebolasituationen framställts i medieinnehåll som inte producerats inom 

samma kulturella ramar. Detta skulle kunna ge en bredare bild och öppna upp för 

kulturella jämförelser i framställningen av ebolasituationen. 

 

Nyckelord: ebola[*], epidemi, reportage, medieframställning, dagstidningar, kvalitativ 

analys, textanalys, Liberia, Västafrika, Läkare utan gränser 
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1 Inledning  

Medier spelar en väldigt stor roll i det vardagliga livet, deras representationer av 

epidemier, politik, konflikter och andra händelser blir sådant som människor relaterar 

till men även jämför verkligheten med.
1
 Mediernas representationer av händelser gör det 

möjligt att få en förståelse för vår omvärld, oavsett om de bilder medierna förmedlar av 

verkligheten är sanningsenliga eller inte.
2
  Dessa representationer är dock aldrig en 

direkt avspegling av verkligheten, även om medierna endast har som avsikt att förmedla 

den, då medierna omöjligt kan återge alla aspekter av en händelse eller situation.
 3
 Den 

bild medierna förmedlar genom sitt innehåll är konsekvensen av en mängd val, 

däribland vilket perspektiv som anläggs på en särskild händelse samt vilka ord och 

bilder som används.
4
 

 

Då medierna många gånger visar de dimensioner av verkligheten vi inte själva har 

möjligheten att uppleva blir de vår främsta och möjligtvis enda källa till information 

rörande dessa dimensioner,
5
 vilket motiverar till ett intresse för undersökningar av hur 

medier rapporterar om sådant vi annars inte skulle vara medvetna om. Västafrika, som 

befinner sig inom ramen för en sådan dimension, har sedan december 2014 plågats av 

en ebolaepidemi som fortfarande, över ett år senare, pågår. Trots att denna utdragna 

epidemi äger rum långt ifrån Sverige, både sett ur ett geografiskt och kulturellt 

perspektiv, har det varit möjligt att följa situationens
*
 utveckling genom mediernas 

rapportering om den. Den smittsamma virussjukdomen har hitintills skördat omkring 10 

000 liv och smittat ytterligare 14 000. Dessa omkring 24 000 bekräftade fall har, med ett 

fåtal undantag, drabbat människor i Guinea, Sierra Leone och Liberia.
6
 Då tidigare 

ebolaepidemier varit långt ifrån lika omfattande, med betydligt kortare längd och 

smittsamhet, kan den pågående ebolaepidemin i Västafrika ses som unik i sitt slag. 

                                                 
* Situationsbegreppet i undersökningen syftar till nationalencyklopedins definition och avser de rådande 

omständigheterna, med hänsyn till de åtgärder som dessa naturligen ger upphov till. 
 
1 Lull, James, Media, communication, culture: a global approach, 2. ed., fully rev. and updated, Polity, Oxford, 2000. 

Sida 19 & 28. Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 3., [bearb.] uppl., Daidalos, Göteborg, 2011. Sida 20   
2 Gripsrud, 2011, s.77-79 
3 Bourdieu, Pierre, Om televisionen: följd av Journalistikens herravälde, B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 

1998 
4 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2010, s.153 
5 Gripsrud, 2011, s.20 
6 WHO (World Health Organization). 2015. Ebola storymap. http://who.int/features/ebola/storymap/en/ (Hämtad 

2015-03-18), WHO (World Health Organization). 2015. Current situation. http://apps.who.int/ebola/en/current-

situation (Hämtad 2015-03-18). 
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Svenska medier har därmed aldrig rapporterat om en liknande situation, vilket berättigar 

en undersökning av hur de framställt ebolasituationen i Västafrika. Genom en sådan 

undersökning blir det möjligt att bidra med kunskap om mediernas framställning av 

sådant vi inte själva upplever. Denna undersökning kommer att genomföras med 

utgångspunkt i följande frågeställning: 

 

 Hur framställer svenska medier den ebolasituation som pågått i Västafrika under 

det senaste året? 

 

2 Material och avgränsningar 

Denna undersökning är begränsad till ett slags medium, tidningar, och då närmare 

bestämt dagstidningar eftersom dessa läses regelbundet av stora delar av befolkningen.
7
 

Av det stora antal dagstidningar som finns i Sverige har sedan Dagens Nyheter (DN) 

och Svenska Dagbladet (SvD) valts ut, då dessa är två av Sveriges största dagstidningar 

både vad gäller läsare och upplagor,
 8

 samt utkommer regelbundet.  

 

Det material som undersöks är tidningarnas reportage utifrån kriterierna att de förmedlar 

ebolasituationen i Västafrika samt är publicerade i tidningarnas huvuddelar då de 

utkommer sju dagar i veckan. Tidningsreportage behöver inte vara direkt bundna till en 

specifik händelse,
 
till skillnad från nyhetsartiklar som förmedlar information om något 

som inträffat,
 9

 vilket är en anledning till att just reportage undersöks. Reportagen får 

även i regel större plats i tidningarna och syns därför mer än nyhetsartiklar.
10

 I ett 

reportage är det generellt sett utsända korrespondenter som på egen hand återger 

särskilda aspekter av något med personlig vinkling. Reportaget är en 

verklighetsskildring med berättande form som vänder sig läsaren på ett sätt som öppnar 

upp för reflektion och känslomässigt engagemang,
11

 vilket ytterligare argumenterar för 

en analys av hur just reportage väljer att framställa ebolasituationen samt vad de väljer 

att belysa. Värt att notera angående reportage är att bilder ofta utgör en del av 

innehållet. Denna undersökning har endast tagit hänsyn till bildernas eventuella effekt 

                                                 
7 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV, 8., helt omarb. uppl., Bonnier, 

Stockholm, 2005[2003], s.401 
8 TS (TS Mediefakta AB). Dagspress. 2013. http://www.ts.se/media/1020/ts-tabeller.pdf (Hämtad 2014-11-29) 
9 Nationalencyklopedin. Reportage. www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reportage, (hämtad 2015- 03-18) 
10 Aare, Cecilia, Det tidlösa reportaget, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s.19 
11 Ibid, s.7, 19 
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på reportagets framställning av ebolasituationen. De ses alltså som en del av texten och 

analyseras inte separat. 

 

Materialet är begränsat till de reportage som publicerats mellan den 23 mars 2014 och 

den 23 mars 2015. Val av period har gjorts med avseende på det datum då 

ebolaepidemin officiellt bekräftats och ett år framåt.
12

 Materialet har samlats in genom 

sökmotorn Retriever, där det sökord som använts är ”ebola”, följt av en asterisk [*] som 

möjliggör en utökning av sökresultatet till samtliga böjningsformer av ordet. På så sätt 

minimeras risken att relevant material rörande ebolasituationen utelämnas.  

 

Under den årslånga sökperioden har åtta reportage publicerats (se tabell 1) och då 

endast mellan den 28 september 2014 och den 28 november 2014, fem av dessa i DN 

och tre i SvD. Samtliga reportage utspelar sig i Liberia och har skrivits av tidningarnas 

respektive korrespondenter i landet.  

 

Tabell 1. De reportage som utgör materialet i undersökningen. 

Tabell Publiceringsdatum Tidning Rubrik Land  

1 28092014 Dagens Nyheter ”Mina ben bar mig 

inte och jag bara 

grät”13 

Liberia 

2 06102014 Dagens Nyheter Varje dag startar med 

ny lista över offer14  

Liberia 

3 10102014 Dagens Nyheter Barnen leker i de 

stängda skolorna15 

Liberia 

4 18102014 Dagens Nyheter De överlevde ebolan 

men sörjer sina 

döda16 

Liberia 

5 30102014 Svenska Dagbladet Nytt liv väntar för 

ebolans överlevare17 

Liberia 

6 08112014 Svenska Dagbladet Slummen sattes i 

kollektiv karantän18 

Liberia 

7 21112014 Svenska Dagbladet Ebola har satt stopp 

för Liberias tillväxt19 

Liberia 

8 28112014 Dagens Nyheter  Vårdkaoset har bytts 

mot kontroll20 

Liberia 

 

                                                 
12 WHO (World Health Organization). 2014. Ebola virus disease. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/ (Hämtad 2015-03-19)  

13 Esbjörnsson, Erik. ”Mina ben bar mig inte och jag bara grät”. Dagens Nyheter. 2014-09-28 
14 Esbjörnsson, Erik. Varje dag startar med en ny lista över offer. Dagens Nyheter. 2014-10-06 
15 Esbjörnsson, Erik. Barnen leker i de stängda skolorna. Dagens Nyheter. 2014-10-10 
16 Esbjörnsson, Erik. De överlevde ebolan men sörjer sina döda. Dagens Nyheter. 2014-10-18 
17 Palm, Johan & Palm, Malin. Nytt liv väntar för ebolans överlevare. Svenska Dagbladet. 2014-10-30  
18 Palm, Johan & Palm, Malin. Slummen sattes i kollektiv karantän. Svenska Dagbladet. 2014-11-08  
19 Palm, Johan & Palm, Malin. Ebola har satt stopp för Liberias tillväxt. Svenska Dagbladet. 2014-11-21  
20 Esbjörnsson, Erik. Vårdkaoset har bytts mot kontroll. Dagens Nyheter. 2014-11-28 
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3 Metod och teori  

Den främsta teoretiska utgångspunkten i undersökningen är att medietexter på ett eller 

annat sätt påverkar människors uppfattningar av verkligheten, då de exempelvis bidrar 

till att skapa sätt att se på världen genom definitioner och representationer. Det faktum 

att medierna påverkar människor är något som diskuteras av bland annat 

kommunikationsprofessorerna James Lull och Jostein Gripsrud samt sociologen och 

medieteoretikern Pierre Bourdieu.
21

 Genom det sätt på vilket medierna framställer 

något, introducerar de även idéer om vad som har betydelse eller är intressant. Utifrån 

detta perspektiv blir undersökningen relevant då den kan säga något om hur medierna 

faktiskt framställer en situation. 

 

För att kunna urskilja den bild av situationen i Västafrika som reportagen förmedlar 

krävs det att de på något sätt analyseras och i denna undersökning kommer en kvalitativ 

textanalys att användas. En sådan möjliggör en mer djupgående undersökning av 

textens beståndsdelar och hur de skapar ett sammanhang både i den individuella texten 

och i relation till andra texter.
22

 På så sätt blir det möjligt att hitta sådant som 

karaktäriserar reportagen och därmed även den bild av ebolasituationen som framställs.  

 

Trots att kvalitativa metoder i sig är subjektiva finns det all anledning att sträva efter 

tillförlitlighet i undersökningen, vilket görs genom att leta efter resultat som kan 

generaliseras.
23

 De mönster som går att urskilja i reportagens samlade bild av 

ebolasituationen är därför av betydelse för denna undersökning. Då resultaten som tas 

fram med en kvalitativ analys främst utgörs av subjektiva tolkningar, och därför endast 

är potentiella resultat, kommer de att stärkas med argument samt belägg från det 

analyserade materialet. 

 

Denna undersökning kommer inte att utgå från någon redan existerande mall för 

textanalys då det kan vara begränsande att använda sig av färdiga strukturer innan en 

bild, och känsla, för materialet skapats. Genom att ställa frågor till texten blir det 

möjligt att på ett effektivt sätt bryta ned den men fortfarande ha kvar ett 

                                                 
21

 Bourdieu, 1998. Gripsrud, 2011, s. 20 Lull, 2011, s. 19 & 28  
22 Ekström & Larsson, 2010, s.155 
23 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s.254-255 
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helhetsperspektiv.
24

 Med hänsyn till de åtta reportagen och dess övergripande innehåll 

har sedan en lämplig mall utformats på ett sådant sätt att det blir möjligt att få en tydlig 

bild av ebolasituationen samt urskilja mönster som är av betydelseför att besvara 

frågeställningen. Med hjälp av denna mall har sedan varje enskilt reportage analyserats. 

 

Analyserna har inletts på en deskriptiv nivå, utifrån Cecilia Aares analysmodell där 

reportagens övergripande handling och vinkling fastställs, med särskilt fokus på det som 

rör ebolasituationen. Detta konstateras främst utifrån rubrik, bilder, bildtexter, ingress 

och layout.
25

  

 

Därefter undersöks reportagens narrativa uppbyggnad, sättet på vilket händelser 

presenteras för läsaren.
 26

 Detta är relevant då reportage har en berättande karaktär där 

korrespondenten omformat och organiserat det källmaterial som samlats in till 

berättelser, så kallade narrativer. Där skapar korrespondenten meningsfulla 

sammankopplingar mellan händelser och handlingar.
27

 Det är av intresse att se på hur 

scener presenteras i förhållande till information och eventuell argumentation från 

korrespondenten. Aare påpekar att sättet på vilket ett reportage konstrueras kan få olika 

effekter på hur innehållet tolkas.
28

 Att studera reportagens narrativer kan därmed bidra 

till en förståelse för hur händelser organiserats för att förmedla en bild av 

ebolasituationen.
29

 En analys av narrativa strukturer gör det även möjligt att urskilja 

eventuella återkommande gemensamma teman och mönster mellan reportagen, samt om 

innehållet i reportagens narrativer går från positivt till negativt eller tvärtom.
 30

 

 

För att få en övergripande bild av hur tidningarnas reportage framställer 

ebolasituationen blir det även relevant att urskilja de konkreta fakta som presenteras 

rörande den. Utifrån det faktum att korrespondenten gör aktiva val när denne 

presenterar händelser och deltagare blir det sedan betydelsefullt att studera hur 

omgivningen presenteras, vilka handlingar som presenteras och vem som utför dem 

samt mot vem de görs.
31

  

                                                 
24 Ekström & Larsson, 2010, s.160 
25 Aare, 2011, s.208 
26 Richardson, John E., Analysing newspapers: an approach from critical discourse analysis, Palgrave Macmillan, 

Basingstoke, 2007, s.71 
27 Bergström & Boréus, 2012, s.222-229 
28 Aare, 2011, s. 28-29 
29 Gillespie, Marie & Toynbee, Jason (red.), Analysing media texts, Open University Press, Maidenhead, 2006, s.83 
30 Ibid, s.225. Bergström & Boréus, 2012, s.236, 259 
31 Gillespie & Toynbee, 2006, s.54 
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Undersökningen av reportagen avslutas med att analysera korrespondentens ordval, 

utifrån lingvisten Ferdinand de Saussures semiotiska perspektiv, och hur dessa kan 

påverka framställningen av ebolasituationen. Saussure menar att valen av ord begränsar 

tolkningen av innehållet då varje enskilt ord bär med sig särskilda konnotationer, det 

vill säga sociala, kulturella och historiska meningar som läggs till ett teckens 

bokstavliga mening.
32

 Vid val av ord och formuleringar utesluts alla andra alternativ 

som skulle kunna ha använts, vilket kan få det att framstå som att det som skrivs är den 

enda sanningen eller tolkningen.  

 

Då varje enskilt reportage analyserats sammanställs de i en gemensam narrativ för att få 

en övergripande bild av hur ebolasituationen framställts över tid, och på så sätt 

underlätta besvarandet av frågeställningen.  

 

4 Analys  

Nedan redovisas de generella drag och mönster som upptäckts i analysen av materialet 

med hänsyn till deras betydelse för framställningen av ebolasituationen. Avsnittet 

avslutas med en summering av hur ebolasituationen framställts. 

 

4.1 Från en domedagsartad till kontrollerad situation  

Reportagen framställer ebolasituationen som att den, under de totalt två månader då de 

publicerats, gått från domedagsartad till kontrollerad. Efter november har inte några fler 

reportage publicerats i tidningarna, trots att epidemin hade en fortsatt spridning under 

hela sökningsperioden.
33

 Det första reportaget, ”Mina ben bar mig inte och jag bara 

grät”, är publicerat i slutet av september 2014, sex månader efter att ebolaepidemin 

bekräftats av WHO.
34

 I reportaget skrivs det om hur ebolautbrottet fortsätter att växa 

och att experter varnar för att fler än 20 000 människor kan vara smittade inom två 

månader. Det nämns att prognoserna är ”domedagsartade” samt att det råder platsbrist 

på klinikerna, vilket innebär att endast de som är i sämst skick kan läggas in. Innehållet 

i detta reportage är uteslutande negativt och inget tyder på att det finns ett slut på 

                                                 
32 Cartwright, Lisa. Sturken, Marita. 2009, Practices of looking; an introduction to visual culture. 2 uppl. Oxford 

University Press, S. 436, 446 
33 WHO (World Health Organization). 2015. Ebola storymap. http://who.int/features/ebola/storymap/en/ (Hämtad 

2015-03-18) 
34 WHO (World Health Organization). 2014. Ebola virus disease. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/ (Hämtad 2015-03-19) 
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ebolasituationen. 
35

 Denna känsla fortsätter även i det andra reportaget, där rubriken 

”Varje dag startar med en ny lista över offer”, tillsammans med uttrycket att ”[…] varje 

morgon, vecka efter vecka, månad efter månad, gå igenom en lista på nya ebolaoffer 

[…]” i brödtexten, ger ett fortsatt intryck av att situationen fortgår utan antydan till 

något slut. Det framkommer även att offren är som mest smittsamma efter 

dödsögonblicket samt att många dör innan de kommer till sjukhuset, vilket pekar på att 

bekämpningen av spridningen inte är under kontroll.
 36

  

 

Det tredje reportaget, ”Barnen leker i de stängda skolorna”, är publicerat endast några 

dagar efter det föregående. I reportaget beskrivs hur Liberias samtliga 

utbildningsenheter stängts i ”[…] ett försök att hindra spridningen av den fruktade 

sjukdomen ebola”, men att detta försök har misslyckats. Reportaget är fokuserat på de 

konsekvenser som är en följd av misslyckandet med att stoppa spridningen, det nämner 

ingenting om vad som krävs för att stoppa den. Det påpekas även att alla 

samhällsresurser i landet koncentreras på att bekämpa sjukdomen, men inget i texten 

tyder på att detta kommer att lyckas. Situationen framställs som fortsatt allvarlig och 

utan tecken på slut.
 37

  

 

”De överlevde ebolan men sörjer sina döda”, är publicerat en vecka senare och är även 

det första reportaget med positiva inslag där vi bekantas med personer ur en familj som 

överlevt smittan. Ett sådant positivt inslag är beskrivningen av babyn Success 

överlevnad, ”Familjen kallar hennes överlevnad för ett mirakel. En ljuspunkt i mörkret.” 

I stort framställs situationen dock även i detta reportage som allvarlig och ohejdbar. 

Redan rubriken antyder att reportaget har en övervägande negativ ton där vikten inte 

läggs vid att de överlevt ebolan utan vid att de sörjer sina döda, genom ordet men, ”[…] 

men sörjer sina döda”. Reportaget avslutas även med ett citat som antyder att Liberia 

inte kommer finnas kvar om ebolan inte stoppas, vilket
 
ger intrycket av att situationen 

kan bli förödande. 
38

  

 

Även i det femte reportaget, ”Nytt liv väntar för ebolans överlevare”, förmedlas 

situationens allvar. Reportaget handlar om överlevare, ändå väljer man att lyfta fram det 

                                                 
35 Esbjörnsson, ”Mina ben bar mig inte och jag bara grät” 
36 Esbjörnsson, Varje dag startar med en ny lista över offer 
37 Esbjörnsson, Barnen leker i de stängda skolorna 
38 Esbjörnsson, De överlevde ebolan men sörjer sina döda 
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negativa, däribland att 70 % av de smittade dör i sjukdomen samt att det dagligen bärs 

ut människor i liksäckar. Reportaget är dock det första som nämner någonting hoppfullt 

och överlevarnas viktiga roll i bekämpningen lyfts fram. Detta görs bland annat med ett 

citat från en av överlevarna, Amie Subah, som talar om de som smittats av sjukdomen, 

”När de kommer in hit är de rädda men vi kan ge patienterna hopp.” Trots dessa 

positiva inslag påpekar korrespondenten att de just är ”inslag” av hopp, valet av ordet 

”inslag” tonar ned känslan av hopp. 
39

  

 

Reportage sex, ”Slummen sattes i kollektiv karantän”, har ett innehåll som är 

övervägande negativt men är samtidigt det första reportaget som faktiskt påpekar att 

ebolasituationen blivit bättre, ”Nu fiskar vi igen och snart kommer folk att återvända hit 

[…]”, ”Numera har de lugna dagar jämfört med den värsta tidens skytteltrafik till 

ebolaklinikerna […]”. Reportaget avslutas dock med citatet ”Det har blivit bättre men vi 

måste fortsätta jobba som om det fortfarande är väldigt dåligt. Slappnar vi av nu blir det 

ett nytt utbrott och tro mig, det kommer att bli ännu värre.” vilket kan förmedla en 

känsla av att det krävs väldigt lite för att ebolasituationen ska bli värre igen.
 40

  

 

Det sista reportaget, ”Vårdkaoset har bytts mot kontroll”
41

, är publicerat endast två 

månader efter det första och konstaterar att ebolasituationen ser helt annorlunda ut än 

vad som befarades i det reportaget, ”Nu är situationen en helt annan och sjukhusen är 

bara halvfulla”. Reportaget framställer ebolasituationen som kontrollerad, vilket styrks 

med jämförelser och beskrivningar av hur den sett ut tidigare. I reportaget tas en man 

om hand av två personer i skyddskläder, ”Tidigare i år kunde han ha blivit liggande där 

under den stekande solen, trots hög feber, kräkningar, värk i leder och andra symtom på 

den dödliga sjukdomen ebola”. Reportagets bilder stärker den positiva känslan med 

leende personer samt en stor bild där en person iklädd skyddskläder gör tummarna upp.  

 

4.2 Förmedling av situationen genom karaktärerna 

I samtliga åtta reportage används individer som på något sätt drabbats eller påverkats av 

ebolasituationen för att förmedla den och många gånger representerar de en mer 

generell grupp i form av exempelvis överlevare, lokalbefolkning eller 
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sjukvårdspersonal. Genom detta blir det möjligt för läsaren att identifiera sig och 

relatera till sådant som de själva inte upplevt.
42

 

 

I ett av reportagen får vi ta del av överlevaren Zaizay Mulbahs upplevelser, erfarenheter 

med smittan samt hans tankar och känslor kring situationen. Mulbah presenteras i 

reportaget som en pappa, ”Tvåbarnspappan Zaizay Mulbah lyckades överleva ebolan.”, 

och det framkommer hur hans liv sett ut tidigare, vilka intressen han har och annan 

personlig information, exempelvis ”Numera kör han lastbil för att försörja familjen men 

han sportar fortfarande regelbundet ”. Genom återgivningen av Mulbahs situation får vi 

veta mer om sjukdomen, dess symtom och förlopp.
43

 I ett annat reportage har överlevare 

i familjen Harris- Karwah de framträdande rollerna. Genom deras situation får vi veta 

mer om hur livet ser ut för de som drabbats av sjukdomen, ”Från huset flyttades i stort 

sett hela familjen Karwah till Läkare utan gränsers klinik i Monrovia. Josephine berättar 

att brorsdottern Mama, fem år, blev ensam kvar på sjukhuset när hennes farmor dött.”
 44

 

 

Reportaget, ”Nytt liv väntar för ebolans överlevare”, behandlar flertalet överlevare av 

sjukdomen som nu arbetar för att hjälpa andra som drabbats, ”Tillsammans med flera 

andra överlevare ingår hon nu i den stödgrupp som bland annat jobbar med patienternas 

mentala hälsa och med de friskförklarades återanpassning i samhället.” Vi får även veta 

att svårt utanförskap är något som ofta väntar de som överlever, ”Som överlevare har 

även Amie Subah drabbats av stigmat och där hemma måste hon skicka sina barn till 

marknaden för att handla mat, folk vill inte ta emot pengar från någon som haft ebola.” 

Genom dessa framställningar ges en mer påtaglig bild av det nya liv som rubriken 

antyder väntar för ebolans överlevare.
 45

  

 

I, ”Varje dag startar med en ny lista över offer”, framkommer att det är lokalanställda 

som drar det tyngsta lasset i kampen mot ebolan. Detta illustreras genom att vi får följa 

två av dessa lokalanställda, ”Jefferson McKay” och ”Dio Williams”, i deras riskfyllda 

arbete. Det kan vara svårt att identifiera sig med människor som presenteras i form av 

en grupp, i detta fall lokalanställda, men genom att de representeras av två individer 

                                                 
42 Aare, 2011, s.211, Bergström & Boréus, 2012, s. 332  
43 Esbjörnsson, ”Mina ben bar mig inte och jag bara grät” 
44 Esbjörnsson, De överlevde ebolan men sörjer sina döda 
45 Palm & Palm, Nytt liv väntar för ebolans överlevare 
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med egna berättelser kan det vara enklare att relatera till det som beskrivs.
46

 Två utdrag 

ur texten som exemplifierar detta är ”I sitt uppdrag har McKay daglig kontakt med nästa 

generation smittade - ett uppdrag som få avundas.” och ”Nu förklarar han att han 

dagligen kommer att återvända till familjen under de kommande tre veckorna för att 

kontrollera deras hälsotillstånd under hela inkubationstiden.”
47

 Även i ett av de andra 

reportagen används ett antal individer för att illustrera det arbete som lokalbefolkningen 

gör för att bekämpa epidemin. Detta sker med exempel som, ”[…] ingår Prince Mambu 

i en smittspårningsgrupp som letar upp personer som varit i kontakt med ebolasjuka för 

att sedan bevaka dem under den 21 dagar långa inkubationstiden.”
48

  

 

Människor som på andra sätt drabbats av ebolaepidemin lyfts också fram i ett antal 

reportage, däribland ”Barnen leker i de stängda skolorna.” Reportaget fokuserar främst 

på hur ett beslut om att hålla landets skolor stängda i ett försök att hindra 

smittspridningen av ebola, drabbat barnen som nu inte kan gå i skolan. Den 13åriga 

eleven Richard Dorley lyfts fram som individ, där vi bland annat får reda på vilka hans 

favoritämnen i skolan är. De övriga barnen i reportaget ses i relation till honom, 

exempelvis ”Richard Dorley och hans kamrater […]”. Generella föreställningar om barn 

och deras rättigheter används flitigt, ”De är fulla av energi när de egentligen, såhär vid 

14-tiden, borde vara på väg in i eftermiddagsdvalan och nicka till i sina skolbänkar”, 

”Barn hörsammar ju inte uppmaningar om att man inte ska röra vid varandra”, ”Barn är 

barn och kommer att hitta ett sätt att smita undan hemmets sysslor”, vilket förutsätter en 

samförståelse mellan skribent och läsare om detta. Reportagets vinkling framställer 

barnen som oskyldiga offer för omständigheterna, något som kan väcka sympati och 

medlidande hos läsaren. 
49

 

 

4.3 Läkare utan gränser (MSF) lyfts fram 

I det första reportaget är hela narrativet uppbyggt utifrån MSFs klinik Elwa
50

 i 

Monrovia. Samtliga personer i reportaget har en koppling till sjukhuset bortsett från en 

ambulansförare, vilket också poängteras i texten, ”Ambulansföraren (som inte är knuten 

till MSF) har varken munskydd eller visir och hjälper honom upp i fordonet […]”. 

                                                 
46 Bergström & Boréus, 2012, s.332 
47 Esbjörnsson, Varje dag startar med en ny lista över offer 
48 Palm & Palm, Slummen sattes i kollektiv karantän 
49 Esbjörnsson, Barnen leker i de stängda skolorna 
50 Läkare utan gränser. 2015. Ebolainsatsen i Västafrika. http://www.lakareutangranser.se/ebolainsatsen-vastafrika 

(hämtad 2015-05-19) 
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Angående vården av ebolapatienter nämns att ”[…] säkerhetskraven är rigorösa och här 

har MSF erfarenheten som krävs.” Reportaget framställer det som att MSF ansvarar för 

mer än det som förväntas av dem, bland annat genom citat av fältsamordnaren Stefan 

Liljegren, ”Just nu bygger vi vägar till anläggningar, vi bygger krematorier – det skulle 

någon annan definitivt kunna göra.” Det poängteras även att många regeringar bidrar till 

att bekämpa ebolan genom att skjuta till pengar, men att behovet inte är av ekonomisk 

karaktär utan att det som behövs är personal. Påståendet ”[…]det är vid porten till 

Elwasjukhuset som det allvarliga läget blir konkret.” antyder att det är MSF som 

faktiskt gör något konkret för att bekämpa smittan. Dessutom ställs MSFs klinik i 

kontrast till Liberias egen sjukvård. Det nämns att överlevaren först besökte ”de lokala 

sjukstugorna” där det misstänktes att han led av malaria och att han, först när de ”bockat 

av” tillräckligt många ebolasymtom, blev skickad till Elwa. Både beskrivningen av den 

lokala vårdplatsen samt arbetet där kan framställa MSF som överlägsna den liberianska 

sjukvården.
 51

 

 

Även narrativet i reportage fem är uppbyggt utifrån samma klinik.  Den inledande 

scenen målar upp en bild av hur situationen på kliniken ser ut och utifrån påståendet 

”Sedan en tid tillbaka har några av överlevarna återvänt till Elwa 3 för att bli en del av 

den livräddande insatsen.” kan utläsas att det är just på denna klinik som den 

livräddande insatsen sker. Detta stärks även genom att överlevarnas tacksamhet 

påpekas, .”[…] Amie Subah känner enbart tacksamhet mot den personal som vårdade 

henne.”  Beskrivningen av att ”en vägg längs vägen mot utgången är fylld av färgglada 

handavtryck från friskförklarade patienter” implicerar att det är många som överlevt 

ebolan på MSFs klinik. 
52

 

 

De av medlemmarna i familjen Harris-Karwah, i ”De överlevde ebolan men sörjer sina 

döda”, som smittades av ebolan vårdades på MSFs klinik i Monrovia. I reportaget 

påpekas även att MSF utfärdar friskintyg, vilket kan inge en känsla av auktoritet. 

Framställningen av kliniken och dess personal har uteslutande en positiv vinkling i 

karaktärernas citat, exempelvis ”Men personalen försökte ändå ta sig tid. De hade 

skrivit sina namn på de gula dräkterna så vi visste vem som var vem. Och de hjälpte oss. 

Vi behövde hjälp med precis allt, berättar Josephine.” Det nämns även att de 
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överlevande familjemedlemmarna fått jobb hos MSF som psykosociala rådgivare, något 

som kan antyda att de ges en chans av MSF trots det stigma som överlevarna vanligtvis 

möts av när de tillfrisknat från sjukdomen.
 53

 

 

Något att poängtera är det faktum att sjukvårdspersonal aldrig nämns ingående i något 

av reportagen om de inte tillhör MSF eller, den också internationella och välkända 

organisationen, Röda Korset.
54

 I reportage två är de personer vi får följa representanter 

för Röda korset där en av huvudkaraktärerna, Dio Williams, beskrivs som ”[…] en av 

Röda korsets volontärer […]”, något som även framkommer på en av reportagets bilder 

där de bär organisationens symbol (ett rött kors) på sina kläder. 
55

  

 

4.4 Liberias regering och myndigheter framställs negativt 

Som konstaterats tidigare i resultatet använder reportagen individer som på något sätt 

drabbats eller påverkats av ebolasituationen för att förmedla den, där dessa individer blir 

de som läsaren kan identifiera sig med. I kontrast framställs regeringen som någon att ta 

avstånd från och deras perspektiv på saker framkommer aldrig i reportaget, situationen 

ses alltid ur korrespondenten och befolkningens synvinkel. Detta skapar ett slags ”vi-

och-de” tänkande,
 56

 där regeringen ställs mot befolkningen.  

 

En av huvudkaraktärerna i reportagen citeras angående sin syn på ebolan innan han 

själv blev smittad, där det framkommer att han först trodde att den var ett påhitt av 

regeringen, ”Malaria, tyfus, diarré – jag trodde att regeringen bara bestämts sig för att 

bunta ihop alla sjukdomarna till en enda.”
57

 Detta implicerar ett lågt förtroende för och 

en negativ syn på Liberias regering, att de skulle kunna vara kapabla till att hitta på en 

allvarlig sjukdom. Ytterligare en av huvudkaraktärerna lyfter fram att regeringen inte 

gör tillräckligt för befolkningen, ”Vad som behövs här i byarna är upplysning, 

utbildning och information. Regeringen måste skicka grupper hit för att hantera 

okunskapen.”
58

 Påståendet implicerar att regeringen har ett ansvar att hantera den 

okunskap som finns, samt att de inte gjort det.  
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54 Röda Korset. 2015. Den främsta katastroforganisationen. http://www.redcross.se/om-oss/ (hämtad 2015-05-20) 
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56 Aare, 2011, s. 
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En misstro till Liberias president lyfts fram i ett par av reportagen där det, i ett av dem, 

påpekas att Liberias president meddelat att ”[…] samtliga utbildningsenheter i landet 

skulle förbli stängda efter lovet i ett försök att hindra spridningen av den fruktade 

sjukdomen ebola”, samt att detta försök misslyckats. Även om citatet i sig inte 

framställer regeringen på ett negativt sätt så framstår handlingen som negativ utifrån 

kontexten där det upprepade gånger poängteras att stängningen enbart varit negativ för 

landet. Utdrag ur texten som exemplifierar detta är bland annat ”Skolan är ett sätt att nå 

ut med kunskap om Ebola […]”och ”Nu går barnen miste om sin utbildning och de 

redan låga kunskapsnivåerna sjunker ytterligare.”
59

 Ett annat reportage nämner ett 

uttalande från presidenten där det framkommer att ”[…] hon räknade med att ebolan 

skulle vara borta till årsskiftet.” Detta följs av ett citat från en liberiansk läkare som 

lyfter fram två troliga hinder med detta där ett av dessa är att Liberia ”[…] har 

fyllnadsval till senaten i december och det kan ställa till det”.
 60

 Det faktum att han 

tvivlar på presidentens ord kan säga något om det låga förtroendet för regeringen.  

 

Liberias myndighet beskylls i ”Slummen sattes i kollektiv karantän” för sin felaktiga 

behandling av ett av Liberias fattigaste områden. Korrespondenten förmedlar en 

uppenbar misstro mot regeringen bland invånarna i West Point upprepade gånger i 

texten,”[…] deras känsla av att vara negligerade av myndigheterna har inte minskat med 

ebolakrisen.”, ”Men när smittan fick fäste i slummen och hela staden förstod allvaret i 

situationen valde myndigheterna att straffa de drabbade.”, ”Befolkningens reda låga 

förtroende för myndigheterna sjönk ytterligare.”
61

  

 

4.5 Framställer okunnighet som bidragande faktor till spridningen 

Redan i det första reportaget lyfts den lokala vården i Liberia fram som okunnig, ”När 

febern satte in vände han sig till de lokala sjukstugorna som misstänkte malaria. Sedan 

kom diarrén och allteftersom kunde fler rutor på listan bockas av – tillräckligt många för 

att han illa däran skulle ställas framför porten till sjukhuset Elwa […]” Denna 

beskrivning antyder att de inte är kunniga nog att diagnostisera ebola i sjukstugorna, 

utan inväntar flertalet symtom som de kan bocka av på en lista snarare än att testa för 

sjukdomen redan vid de första symtomen.
62

 Det framkommer även i senare reportage att 
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befolkningen inte har någon tilltro till ebolaklinikerna då de ser dem som en plats dit 

man endast tas för att dö, men att detta försöks åtgärdas. ”Vi försöker ändra bilden av 

ebola-klinikerna, vi berättar att de inte är en plats för död utan för överlevnad.”
63

  

 

Den okunskap rörande sjukdomen i sig som verkar finnas hos befolkningen, blir 

framträdande i flertalet av reportagen. Ett av dem inleds med information om en man 

som dött av ebola samt att ”Det sägs att det var malaria som tog livet av hans son fyra 

dagar senare men det är mer troligt att även sonen dog i ebola”. Detta visar på okunskap 

om både sjukdomen och diagnostiseringen av den, men antyder även att den 

information som finns tillgänglig är sådant som sägs, rykten.
64

 Ett liknande exempel tas 

upp i ett annat reportage där det påpekas att många medlemmar i en familj legat sjuka i 

ebola utan att veta om att det var just ebola. De har alltså inte varit medvetna om 

symtomen eller hur man är försiktig, vilket förstärks ytterligare med ett citat angående 

en av de smittade ”Vi har förstått i efterhand att vår farbror fick ebola när han hjälpte 

den där kvinnan. Men när han blev sjuk trodde vi att det var hans diabetes som gjort 

honom dålig […]”.
65

 I ett annat reportage benämns ebolaepidemin som ”Ebola 

business” och ”Ebola Stuff” av karaktärerna, genom detta framstår det som att deras 

vetskap om ebolan inte sträcker sig längre än att det påverkar deras skolgång negativt. 

Detta ger därmed ett intryck av okunskap rörande ebolasituationen. Korrespondenten 

lyfter dessutom fram bristen på kunskap som ” […] en förklarande faktor till varför 

smittan fått fäste i just Liberia […].”.
66

 

 

Vikten av att informera lyfts fram som betydande för att stoppa spridningen av 

sjukdomen, och det framkommer i flertalet reportage att volontärer går runt från hus till 

hus för att informera. I ett av dem beskrivs även hur det sitter uppe skyltar med 

påståendet att ”Ebola is real”, ebola är verkligt. Det faktum att det finns anledning att 

upplysa befolkningen om att ebolan är verklig gör det möjligt att anta att de tidigare inte 

trott att sjukdomen var verklig.
67

  

 

Utifrån den gemensamma bild som reportagen förmedlar av ebolasituationen, blir det 

tydligt att det stigma som överlevarna möts av är ett bevis på befolkningens okunskap 
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om sjukdomen. Om det funnits tillräckligt med kunskap skulle stigmat inte uppkommit, 

då skulle befolkningen vara medvetna om att överlevarna är immuna och inte smittar.
68

  

Det beskrivs hur människor är rädda för de som överlevt ebolan, ”Han har idag ett 

papper från Läkare utan gränser, MSF, som visar att han är friskförklarad. Men stigmat 

är påtagligt, inte ens hans närmaste släktingar vågar sig nära honom, och varför skulle 

de, när han själv inte ens trodde på sjukdomen förrän han själv drabbats?”
69

 De 

överlevare som nämns i reportage fem möts av stigmat som följer efter att ha varit 

smittad och sedan tillfrisknat. En av dem citeras angående sin vän som inte vill veta av 

honom, ”Men jag förlåter honom. Han vet inte hur det fungerar och han är rädd.” Det 

framkommer alltså att vännen inte har tillräcklig kunskap rörande ebolasituationen.
70

 

 

4.6 Fattigdomen i Liberia lyfts fram 

Det är ett faktum att Liberia präglas av fattigdom, något som alltså kan framkomma 

naturligt vid skildringar av sådant som sker i landet. I dessa reportage finns dock en 

tendens av förstärkande och målande beskrivningar av just Liberias fattigdom. Detta 

kan vara av betydelse då det blir en tydlig kontrast till Sverige. Exempelvis beskrivs i 

det första reportaget att ”Zaizay Mulbah har satt upp en hink med klorvatten utanför 

huset där hans barn får tvätta händer och fötter regelbundet”,
71

 vilket utgör en kontrast 

till Sverige där desinficerande tvålpumpar är vanliga i hemmet så väl som på offentliga 

platser.
 
Marknader lyfts upprepade gånger fram i reportagen som platsen där 

befolkningen köper sina matvaror, som dessutom är paketerade i säckar, vilket skiljer 

sig markant från Sveriges snabbköp där matvaror står uppradade på hyllor.
72

 

 

Liberia benämns många gånger som fattigt, något reportagens bilder bidrar till att 

illustrera. Det nämns att en av huvudkaraktärerna står på en trång innergård, vilket även 

syns på en stor bild på reportagets första sida. På bilden sitter familjen som reportaget 

handlar om framför deras hem, en stenbyggnad med plåttak, vilket kan bidra till 

uppfattningen om att den miljö där ebolasituationen pågår är fattig.
73

 Dessa typer av 

beskrivningar är återkommande i de flesta reportagen där ett exempel är att uttrycket 

”korrugerad plåt” används för att nämna vad familjens brunn täckts över med, istället 

                                                 
68 WHO (World Health Organization). 2015. Ebola fact sheet. http://apps.who.int/ebola/about-ebola/ebola-fact-sheet 

(Hämtad 2015-05-21) 
69

 Esbjörnsson, ”Mina ben bar mig inte och jag bara grät” 
70 Palm & Palm, Nytt liv väntar för ebolans överlevare 
71 Esbjörnsson, ”Mina ben bar mig inte och jag bara grät” 
72 Palm & Palm, Ebola har satt stopp för Liberias tillväxt 
73 Esbjörnsson, Varje dag startar med en ny lista över offer 



 

16 

 

för att endast påpeka att den täckts över. Denna, och liknande, beskrivningar implicerar 

något fattigt och påverkar den bild läsaren får av miljön. ”Små skjul av korrigerad plåt”, 

”trånga gränder” och ”vatten och avloppssystem saknas.” är ytterligare exempel på 

förstärkande och målande beskrivningar av den fattiga miljön.
74

 Skolans lokaler i 

reportage tre beskrivs som ”spartanska”, vilket är synonymt med någonting enkelt, 

torftigt, och målar upp en bild av skolan som kan tolkas som fattig. Liberia påpekas 

tillhöra ”[…] några av världens minst utvecklade länder”
75

 och området West Point, 

som är ett av Monrovias fattigaste områden, beskrivs upprepade gånger som ”slummen” 

och även” den fattiga slummen”.
76

 Dessa beskrivningar kan bidra till att väcka 

konnotationer om dessa så kallade ”u-länder”.  

 

4.7 Summering 

Utifrån tidningarnas framställning av ebolasituationen i de åtta reportage som 

publicerats under det senaste året, är det möjligt att notera att situationen förmedlas gå 

från kaosartad till kontrollerad inom loppet av de två månader som tidningarna skrivit 

om den. Det som skrivs om situationen är endast sådant som utspelar sig i Liberia, som 

endast utgör ett av de tre drabbade länderna i Västafrika. Epidemin pågick, under 

undersökningsperioden, även i Guinea och Sierra Leone,
77

 men hur situationen ser ut 

där presenteras aldrig i tidningarnas reportage. Detta innebär att den bild de förmedlar 

endast är en del av Västafrikas ebolasituation.
 
Dessutom får vi endast ta del av hur 

ebolasituationen ser ut i ett fåtal områden i Liberia, när sjukdomen i själva verket nått 

samtliga delar av landet.
78

 I reportagen läggs mycket fokus på miljön, på områdens 

dåliga skick och fattigdom, vilket beskrivs som en bidragande faktor till spridningen. 

Då detta är den huvudsakliga information vi får om miljön samt omgivningarna, bidrar 

det även till den totala bild vi får av ebolasituationen. 

 

Reportagen framställer MSF som om de vore den enda hjälporganisationen på plats i 

Liberia under epidemin, trots att en stor mängd andra internationella organisationer från 

                                                 
74 Esbjörnsson, De överlevde ebolan men sörjer sina döda 
75 Esbjörnsson, Barnen leker i de stängda skolorna 
76 Palm & Palm, Slummen sattes i kollektiv karantän 
77 WHO (World Health Organization). 2015. Ebola storymap. http://who.int/features/ebola/storymap/en/ (Hämtad 

2015-03-18) 

78 CDC (centers for disease control and prevention). 2015. Ebola Outbreak in West Africa - Outbreak Distribution 

Map.http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/distribution-map.html (hämtad 2015-05-20)  
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hela världen bidrar till bekämpningen av ebolan, däribland UNICEF och WHO.
79

 Att 

alla överlevare i reportagen behandlats av MSF bidrar ytterligare till denna vinklade bild 

och således till en slags glömska av alternativa meddelanden. Detta får dessutom bilden 

av MSF som den enda organisationen på plats att framstå som en total sanning, istället 

för endast en av flertalet möjliga.
 80

 

 

Det är omöjligt att undvika vinkling vid framställning av en situation, vad man än gör så 

krävs det att val görs utifrån ett stort antal alternativ, och begränsas på så sätt till 

särskilda aspekter av situationen.
81

 Vad de val som gjorts i de undersökta reportagen har 

för konsekvenser på framställningen av ebolasituationen kommer att diskuteras mer 

ingående i nästa avsnitt.  

 

5 Diskussion 

Reportagen publicerades, som tidigare konstaterats, under en kort period, trots att 

utbrottet existerade redan långt innan det första reportaget och långt efter det sista 

reportaget publicerats. Det sista reportaget framställer situationen som kontrollerad, 

samtidigt som antalet fall i Sierra Leone och Guinea fortsatte att öka drastiskt.
82

 Då 

reportagens narrativer endast utspelar sig i Liberia, kan det ge ett falskt intryck av den 

totala ebolasituationen i Västafrika. Dessutom fortsatte ebolaepidemin att spridas i 

Liberia ända fram till mars 2015, den var alltså inte, som framställs i det sista 

reportaget, kontrollerad i slutet av november.
83

 Det faktum att inte några reportage 

publicerats efter november 2014 kan ge intrycket av att det inte finns något mer att 

berätta om, att utbrottet tagit slut. Med tanke på att epidemin pågått under en lång tid, 

och inte utgör någon större risk för länder utanför de drabbade områdena, är det möjligt 

att epidemin fått samma status som andra kroniska situationer, så som svält, och därför 

inte är tillräckligt uppseendeväckande att skriva om. Det kan tänkas finnas annat som är 

av större vikt för de globala medierna att rapportera om. 
84

 

                                                 
79 USAID CIDI (Agency for International Development, the Center for International Disaster Information). 2015. 

Non-Governmental Organizations Responding to Ebola. http://www.cidi.org/ebola-ngos/#.VV2aTbFvlaQ  (hämtad 

2015-05-20) WHO (World Health Organization), 2015. Ebola response in action. http://apps.who.int/ebola/our-

work/achievements (Hämtad 2015-05-28) 
80 Gripsrud, 2011, s. 20 
81 Ginneken, Jaap van, Understanding global news: a critical introduction, SAGE, London, 1998, s.153 
82 WHO (World Health Organization). 2015. Ebola situation report – 29 april. http://apps.who.int/ebola/current-

situation/ebola-situation-report-29-april-2015 (hämtad 2015-05-20)  
83 WHO (World Health Organization). 2015.Ebola situation report – 6 may. http://apps.who.int/ebola/en/current-

situation/ebola-situation-report-6-may-2015 (hämtad 2015-05-20) 
84 Ginneken, 1998, s. 23-25 



 

18 

 

En annan anledning till avsaknaden av reportage efter november kan helt enkelt vara att 

tidningarna inte längre hade korrespondenter i landet. Att alla reportage behandlar 

situationen i Liberia kan även bero på att det endast var där tidningarna hade 

korrespondenter. Sverige har en förbindelse med Liberia som saknas i de andra 

länderna, vilket kan vara en annan anledning till varför just situationen i Liberia lyfts 

fram. Sverige har ett utvecklingssamarbete med Liberia och även en ambassad i 

huvudstaden Monrovia,
 85

 det område som flest reportage handlar om. Denna relation 

kan även vara anledningen till varför vi i reportagen får veta så pass mycket om landets 

situation utöver ebolan. Vi får bland annat veta att landet tidigare drabbats av ett 

inbördeskrig där många barn blev utrustade med automatgevär och patroner istället för 

skolböcker och pennor, samt att kunskapsnivåerna i landet därför är väldigt låga. 

Liberias befolkning beskrivs som ”[…] en befolkning som under nästan 15 år upplevt 

våld och lidande istället för utbildning och framsteg”
86

 

 

I det sista reportaget läggs stort fokus på den svenska organisationen MSB. I reportaget 

finns flera meningar som antyder att Sverige har bidragit till bekämpning på ett sätt som 

andra länder inte gjort. Detta inger en känsla av att Sverige gör rätt medan andra gör fel. 

Det nämns att ”Något av en muskelmätning pågår mellan länder som skickat resurser – 

men Sverige har dragit sig ur tävlingen”. Angående att man måste anpassa sig till 

situationen, påpekas det att ”[…] bara runt 10 nya ebolafall per dag upptäcks i Liberia. 

Ändå bygger många aktörer nya sjukhus enligt planer som fastställdes i en helt annan 

situation.” men ”Till skillnad från andra grupper har MSB kunnat styra om resurserna.” 

Korrespondenten har även tagit med en beskrivning av de fruktansvärda förhållandena 

på det statliga sjukhuset, vilket ställs i kontrast till kliniken där MSB är verksam genom 

citatet, ”Nu har vi en idealisk anläggning med perfekt uppbackning, gott om utrymme, 

allt vi behöver.” Det framkommer även att de positiva skillnaderna beror på svenskarna. 

87
 Det är inte konstigt att Sveriges insats lyfts fram med tanke på att de är en 

lättillgänglig källa. Det kan även vara lättare att relatera till sådant som handlar om det 

egna landet då det är sådant vi är välbekanta med och sådant som kan vara av större 

intresse för läsarna än om fokus lades på något vi saknar en relation till. 

 

                                                 
85 Regeringskansliet. 2015. Liberia. http://www.regeringen.se/sb/d/2574/a/75497 (hämtad 2015-05-20) 
86 Esbjörnsson, Barnen leker i de stängda skolorna 
87 Esbjörnsson, Vårdkaoset har bytts mot kontroll. 
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De beskrivningar av miljön som präglar reportagen målar upp en viss bild. Det finns 

som tidigare nämnt ett stort fokus på Liberias fattigdom och slumområden, vilket kan 

tänkas bekräfta västerlänska stereotypiska föreställningar om u-länder, även om detta 

sker omedvetet från korrespondenternas sida. I reportagen läggs fokus på marknader 

och byggnader av improviserade material, det finns enligt medieexperten Jaap van 

Ginneken tidigare tendenser hos västerländska medier att fokusera på just sådant i 

beskrivningar av Afrika. Beskrivningarna väcker associationer till fattigdom, trots att 

det kan finnas andra anledningar än brist på pengar till varför man, till exempel, har 

plåttak på byggnader.
88

 Ginneken menar att detta är ett av problemen med så kallad 

etnocentrism, att vi dömer andra kulturer endast utifrån de värden och den standard som 

präglar vår egen. 
89

 

 

Den bild medierna, och i detta fall Sveriges största dagstidningar, förmedlar genom sina 

reportage är som sagt en konsekvens av en mängd val som korrespondenten gjort och 

därmed inte en direkt avspegling av verkligheten som den är.
 90

 Utifrån 

undersökningens resultat är det möjligt att påvisa det faktum att reportagen endast 

förmedlar ett smalt perspektiv på ebolasituationen i Västafrika. Detta kan ge en 

snedvriden och näst intill felaktig bild ifall det perspektivet är det enda tillgängliga. 

Dock är det sannolikt att många har tillgång till annan information om ebolasituationen 

och därmed även får andra perspektiv på den, exempelvis genom tv eller internet, vilket 

innebär att de slutsatser vi kan dra genom resultatet endast är utifrån en generell bild av 

den vinklade bilden. Det kan även vara av vikt att påpeka det faktum att den generella 

bild som presenteras i resultatet inte tar hänsyn till vilken av de två dagstidningarna som 

publicerat reportaget. Eventuella skillnader mellan tidningarnas framställningar har inte 

lyfts fram, detta då de inte varit av tillräckligt stor betydelse för undersökningens 

resultat. Vid en undersökning av ett större antal reportage skulle sådana skillnader 

kunna vara mer intressanta att ta hänsyn till.  

 

Något som avslutningsvis kan vara mycket intressant att påpeka är hur vinklad bilden av 

ebolasituationen faktiskt är samt att det som förmedlas i reportagen kan vara en del av 

sanningen utan att vara den hela sanningen, eller den enda sanningen.  

                                                 
88 Ginneken, 1998, s.192 
89 Ibid, s.16 
90 Bourdieu, 1998, s.36. 
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6 Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning har varit begränsad till hur ebolasituationen i Västafrika framställts 

i två av Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. En 

vidare begränsning har gjorts med inriktning mot de reportage som publicerats från 

epidemins början och ett år framåt. I en eventuell fortsatt undersökning skulle det därför 

kunna vara av intresse att analysera ett större antal tidningar och förslagsvis utöka 

materialet till att inkludera tidningarnas nyhetsartiklar. Även ytterligare medier skulle 

kunna undersökas, detta för att kunna dra mer generella slutsatser om de svenska 

mediernas rapportering av ebolasituationen.  De svenska mediernas framställning skulle 

även kunna jämföras med hur västafrikanska, förslagsvis Liberianska, medier 

framställer situationen.  

 

Det har under denna undersökning påpekats att vårt sätt att leva samt våra värderingar, 

implicit, används som måttstock i framställning och tolkning av andra kulturer
91

. Då vi 

endast kan döma dessa kulturer utifrån vår egen standard, skulle det kunna vara 

intressant att undersöka hur ebolasituationen framställts i medieinnehåll som inte 

producerats inom samma kulturella ramar. Detta skulle kunna ge en bredare bild och 

öppna upp för kulturella jämförelser i framställningen av ebolasituationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Ginneken, 1998, s.15 
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