
Ebola, ur svensk synvinkel 
!
Viruset utbröt i Västafrika 2014, ett allvarligt utbrott som satte världen 
i nödläge. !
Ebola är ett dödligt virus som nått nu även Europa. Den sprids genom kroppsvätskor som saliv och 
blod och smittar via direkt kontakt, därför är de som har direkt kontakt med smittade personer i störst 
riskzon. I dagsläget finns det inget botemedel och i med att sjukdomen nu har spridit sig till Europa - 
tvingas även Sverige att inta beredskap. !!
Nyhetskanaler 
Kvällstidningarna har kommenterat Ebola på sina löpsedlar och via sina sociala kanaler vid tillfällen av 
kris. Ett exempel är när Arlanda personalen misstänkte att en passagerare var smittad. 
Allmänheten har haft hemsidor som krisinformation.se, UD, och Folkhälsomyndigheten att hitta mer 
information om Ebola och vilken ställning Sverige tar i ämnet. 
Krisinformation.se har via sin hemsida gjort en ”faq” tillgänglig för att allmänheten ska 
kunna få sina frågor besvarade, de har också i samband med kriser gjort uttalanden via Facebook och 
Twitter. UD har i sin blogg publicerat en utförlig artikel om vad Ebola innebär och hur Sverige hjälper 
till. Den beskriver specifikt hur många miljoner Sverige har skickat till de drabbade, vilka volontärer 
som åkt och exakt vad dessa gör. Folkhälsomyndigheten har också gjort ett bra och utförligt 
informationsforum, de har även gjort en tabell över konfirmerade, troliga och misstänkta fall av Ebola 
överlag. !
Sammanfattning 
Kvällstidningar har informerat om olika krislägen från eget perspektiv som kan/har orsakat ett mindre 
kaos och med hänvisning till detta har myndigheterna inte varit ” aggressiva” nog i sin kommunikation 
vilket bidragit till att allmänheten känt sig otrygg. UD och andra myndigheter har gjort ett utförligt jobb 
i sin kommunikationsinnehåll men inte lyckats nå ut på samma sätt som andra medier, t.ex 
kvällstidningar och deras sociala kanaler. 
Sammanfattningsvis borde alla ovan nämnda kanaler (som är starka på olika plan) ha samarbetat bättre 
under krisen av hur Ebola drabbar det svenska folket. 
Min slutsats är att alla dessa medier borde ha haft ett bättre sammarbete där de hänvisar till varandra 
via sociala kanaler. Detta för att allmänheten ska få bredare och bättre information. 
De får också en större överblick och i sin tur gör det lättare att förstå hur Sverige hanterar Ebola. !!
Källor: 
-UD 
http://goo.gl/IVUeLJ 
-Expressen 
http://goo.gl/hU8Ju3 
-Wikipedia 
http://goo.gl/HHbthx 
-Folkhälsomyndigheten 
http://goo.gl/0WaIS9 
-Krisinformationen 

Karen Vasquez - Nackademin 2014, Marknadskommunikatör 


