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Abstract 
 
Newsmedia can act both as a powerful source of knowledge about the society and the 
world, but it can also act as a strong source of influence in terms of how we percieve 
current events and for example organizations. The main focus of this paper is to analyse 
two swedish organizations working with humanitarian aid, the Red cross and Unicef, 
and how they are portraited in two of the biggest newspapers in Sweden. The aim of this 
paper is to see whether the conformation or the perception of the organizations are 
supported through the perception of media. Based on the aim and main focus the three 
questions that we will answer in the result chapter are ”How does the Red Cross and 
UNICEF portrays themselves through their websites and via press releases?”, ”What 
does the organizations press releases say, and which pieces of the press release have an 
impact in Dagens Nyheter and Aftonbladet?” and the final question ”How is the Red 
Cross and UNICEF's reflected in the two newspapers and are the organizations 
mentioned in the same context in which they work with?” To be able to answer these 
three questions we are analyzing the organizations websites and press releases to 
confirm the confirmation that is made through these channels. Then we analyze whether 
this confirmation is the same in articles published in two of the largest newspapers in 
Sweden, Dagens nyheter och Aftonbladet. The newspapers are two different type of 
news papers, Dagens Nyheter is a morning paper and Aftonbladet is a evning paper. The 
reason we use two different types of newspapers is to see if there is any difference in 
how the organizations are portaited, depending on the different approach of the 
newspaper. These results will then be compared and analyzed in order to answer our 
research questions. As tools for this analyze, we have chosen to use a quantitative 
analysis, an index for how actors are treated in media and also a textanalysis. The result 
of this analysis is complex but the general finding is that the confirmation of both of the 
organizations are supported through all elements of communication. We also found that 
both the Red cross and Unicef are mentioned in contexts that are relevant for the work 
that they do. One  example is that UNICEF is mentioned in articles regarding children, 
education etc.   
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1  Inledning  
 
Vi lever idag i ett samhälle beroende av medier och kommunikation. Då vi vill 
uppdatera oss om händelser i samhället och världen vänder vi oss till medier så som tv, 
radio och tidningar och vi förlitar oss på att det är en sanningsenlig och objektiv syn av 
verkligheten som återges  i dessa. Eftersom att dessa medier oftast är den enda källan till 
nyheter i världen har de även en stor makt över vad som står på dagordningen samt hur 
dessa nyheter gestaltas. Hjälporganisationer så som Röda Korset och Unicef, du utvalda 
organisationerna för denna undersökning, är beroende av att denna gestaltning är 
gynnsam samt att mediers gestaltning av dem själva inte avviker från den egna. Just 
utsattheten hos denna typ av organisationer är något vi själva fick uppleva efter ett 
besök hos en lokal hjälporganisation i Mocambique. Där insåg vi hur viktigt det är för 
hjälporganisationer att synas och vara kända bland människor som kan bli potentiella 
givare och medlemmar. Att det idag existerar så många hjälporganisationer kan skapa 
en förvirring hos människor, vem är vem? Vem bidrar med vad? Vad inger denna 
organisation för förtroende, är den pålitlig? Detta är några frågetecken som 
organisationerna kan få chansen att räta ut genom att få göra sin röst hörd i olika medier 
och även visa vad de kan om de får lämna kommentarer kring olika hjälpinsatser som de 
genomför. De kan även få chansen att förstärka sitt intryck genom att få ge ett uttalande 
kring ett ämne som berör organisationen och deras arbete, visa vad de står för och 
arbetar för att uppnå eller undvika. Man kan därför lite krasst påstå att organisationerna 
lägger lite av sitt öde i händerna hos de olika journalister som skriver för bland annat 
tidningar.  

Denna observation skapade även grunden för denna uppsats då det väckte frågor 
gällande hur situationen ser ut för våra svenska hjälporganisationer och hur deras 
mediala uppmärksamhet ser ut. Överensstämmer gestaltningen av dem i 
dagstidningarna jämfört med deras egen gestaltning? Används deras pressmeddelanden, 
och i så fall i vilken skala och på vilket sätt? Detta är några frågor som vi ska besvara 
genom denna undersökning.   

 
1.1 Syfte och problemformulering 
 
Det vi ämnar att undersöka med denna uppsats är hur de utvalda hjälporganisationerna 
Röda Korset och Unicef framställer sig själva genom sina egna hemsidor, för att sedan 
kunna göra en jämförande analys av huruvida denna självbild återkommer i de utvalda 
tidningarna. Samt att vi även vill undersöka inom vilken kontext dessa organisationer 
blir benämnda, är det exempelvis inom samma kontext som deras arbete berör eller 
benämns de i artiklar helt irrelevanta sett till deras arbetsområden. Målet med detta är 
att kunna se hur kommunikationsströmmen organisation och medier emellan ser ut samt 
hur väl den fungerar. Då nyhetsmedier agerar både som en stark influeringskraft och 
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kunskapskälla gällande hur världen omkring oss samt vårt samhälle uppfattas har de 
även makt över hur organisationer lyfts fram och värderas. Just ideella organisationer är 
väldigt sårbara för negativ publicitet då de är bidragsberoende. Denna sårbarhet leder 
till att det är ännu viktigare att lyfta fram hur relationen mellan organisationernas 
budskap och förmedlingen av detta via nyhetsmedier ser ut. Detta är viktigt för läsaren 
att förstå för att kunna bilda sig en så korrekt bild av verkligheten som möjligt. I vår 
analys av organisationernas porträttering av sig själva, kommer vi undersöka närmare 
hur de framställer sig själva och det arbete du utför samt vilket budskap de sänder ut via 
deras kanaler. Detta är viktigt för att sedan kunna jämföra hur svenska dagstidningar har 
uppfattat budskapet och hur de vidare förmedlar detta samt organisationens arbete.  

Det problem som utgör uppsatsens fokus kan formuleras i termer av ett mål, ett syfte 
och en frågeställning. Uppsatsens mål är att undersöka hur svenska dagstidningar, 
uppfattar och gestaltar utvalda svenska hjälporganisationer i relation till den bild som de 
själva förmedlar via sina mediekanaler. Ett underliggande mål är även att undersöka 
vilken framställning av organisationerna dagstidningarna förmedlar genom sina artiklar. 
Det vill säga om organisationen värderas positivt, negativt eller neutralt, samt vad inom 
verksamheten som lyfts upp och i detta fall framställs. Syftet med detta är för det första 
att bidra till kunskapen om hur hjälporganisationer förmedlar sin egen självbild genom 
medier, men även hur denna bild nås ut till, uppfattas samt vidareförmedlas genom 
andra medier. Detta kommer utföras genom en kvantitatiiv innehållsanalys, ett 
aktörsbehandlingsindex samt en textanalys utav Röda Korsets och Unicefs hemsidor, de 
pressmeddelanden som hjälporganisationerna själva skickat ut samt utav de 
nyhetsartiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladet som behandlar de båda 
organisationerna. För det andra syftar uppsatsens fokus på att undersöka den kontext 
varpå det skapas en bild av organisationernas arbete eller verksamhet via medier och 
ifall denna bild värderas på ett positivt, negativt eller neutralt sätt. Frågeställningen som 
kommer användas är följande: 

•   Hur gestaltar Röda Korset och Unicef sig själva genom sina hemsidor samt via 
pressmeddelanden? 

•   Vad belyser organisationernas pressmeddelanden, samt vad i 
pressmeddelandena får genomslag i Dagens Nyheter och Aftonbladet? 

•   Hur reflekteras Röda Korsets och Unicefs egen gestaltning i de båda tidningarna 
samt omnämns  organisationerna inom samma kontext som de arbetar? 

1.2 Disposition 
 
Uppsatsens disposition utgörs av de följande fem avsnitten. Bakgrunden till våra 
hjälporganisationer är det första som kommer att presenteras. Efter det kommer det 
teoretiska ramverket som har varit relevant för undersökningen att presenteras. Därefter 
följer en genomgång av metod och material där urvals- insamlings- och analysprocessen 
beskrivs. Detta leder sedan väg för resultatkapitlet där all empiri och alla resultat från 
vår undersökning presenteras. Här presenteras resultaten från den kvantitativa analysen, 
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aktörsbehandlingsindexet och textanalysen. Detta avsnitt är den största och viktigaste 
delen av undersökningen. Avslutningsvis diskuterar vi även våra resultat i 
slutdiskussionen. 

2  Bakgrund   
 
Under följande avsnitt presenteras en bakgrund till de båda organisationerna. Detta görs 
för att läsaren ska ha en större förförståelse för vad Röda Korset respektive Unicef 
arbetar med för frågor, samt vilken typ av organisationer de är.  
 

2.1 Röda Korset 
 
Röda Korset, eller Röda Halvmånen som det heter i många muslimska länder, är 
världens främsta katastroforganisation, bestående av miljoner frivilliga organisationer 
över hela världen som vill engagera sig och hjälpa till. Organisationen grundades år 
1859 av schweizaren Henry Dunant. Bland annat arbetar Röda Korset med att förse 
människor med mat, förebygga katastrofer och bidra med medmänsklig värme. De har 
projekt mot antirasism, för att släppa barnsoldater fria, vård och stöd för EU-migranter, 
för att återförena familjer, hjälpa flyktingar och för att flyktingar ska få ett humant 
välkomnande och integreras i samhället för att nämna några (Röda Korset 1, 2016). 
Röda Korset har fått ett speciellt uppdrag i den internationella humanitära rätten 
(Genevekonventionerna) och det är att hjälpa människor som drabbats av krig och 
konflikt. De är ensamma om det uppdraget vilket ger dem en bättre möjlighet att 
komma fram i områden där inga andra organisationer verkar. Röda Korset är alltid 
neutrala i konflikt, de väljer alltså inte sida, de tar däremot ställning för den enskilda 
människan som drabbas av konflikten. Som vägledning i deras arbete har Röda Korset 
sju grundprinciper som de följer, dessa är Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, 
Självständighet, Frivillighet, Enhet, Universalitet. De arbetar över hela världen med 
förebyggande av katastrofer, hjälp om katastrofer skulle inträffa samt att de finns kvar i 
katastrofområdet långt efter. Rödakorsrörelsen består av tre delar som internationellt 
delar samma värdegrund och styrs av samma principer. Dels består de utav de 190 
nationella rödakorsföreningar eller rödahalvmåneföreningar som aktivt arbetar i sina 
respektive länder, samt även stöder varandra. Sedan arbetar de även under exempelvis 
akuta katastrofer då alla de nationella rödakorsföreningarna samordnar sitt arbete genom 
Internationella rödakors- och rödahalvmånedfederationen, IFRC, vars säte finns i 
Schweiz. Den tredje delen av rödakorsrörelsen är den internationella 
rödakorskommittén, ICRC. Den internationella rödakorskommittén  är rörelsens ansikte 
utåt under krig och konflikt och arbetar utifrån ett unikt mandat som har rötter i 
Genévekonventionerna. Deras arbete består av att exempelvis se till så att krigets lagar 
efterlevs samt utbilda inom den humanitära rätten. ICRC är ofta den enda 
organisationen som tillåts arbeta i konfliktdrabbade områden. Trots att behoven varierar 
för de olika nationella rödakorsföreningarna så är deras uppdrag ändå desamma i 
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Sverige precis som i vilket annat land som helst. Det svenska Röda Korset bildades 
1865 och är idag Sveriges största frivilligorganisation. Cirka 1000 rödakorskretsar 
utspridda över landet och cirka 30 000 frivilliga utför det viktigaste arbetet för Röda 
Korset i Sverige. (Röda Korset 2, 2016) 
 
2.2 Unicef  
 
Unicef arbetar inte enbart i de 156 länder som är i behov av utvecklingsplaner och 
katastrofberedskap, de är även stationerade i 34 rika länder i form av så kallade 
Nationalkommittéer. En utav dessa nationalkommittéer är den ideella föreningen Unicef 
Sverige, vars arbete är att samla in pengar, påverka beslutsfattare samt utbilda om barns 
rättigheter. En tredjedel av Unicefs totala intäkter kommer från Nationalkommittéerna. 
Sedan 2003 har Véronique Lönnerblad varit generalsekreterare för Unicef Sverige, hon 
är en av de cirka 40 anställda som arbetar på kontoret i Sverige. De har ett så kallat 90-
konto vilket betyder att all deras insamling kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. 
Detta innebär att minst 75 procent av deras intäkter måste gå till organisationen och 
detta måste följas upp av en auktoriserad revisor. 2014 uppgick intäkterna till 575 
miljoner kronor, kostnader för insamling, kampanjer och investeringar för att samla in 
mer pengar uppgick till 10 procent och de administrativa kostnaderna uppgick till 1 
procent. De bidrag som kommer in till UNICEF fördelas enligt tre principer; hur många 
barn som bor i landet (barnpopulation), landets BNI per capita  och hur hög 
barnadödligheten är (barn som dör innan fem års ålder). Arbetet ser dock väldigt olika 
ut beroende på de olika ländernas utveckling gällande välfärd, sociala system och 
inkomstfördelning. Under konflikt och naturkatastrofer fördelas resurserna dock efter 
omedelbara behov som brist på mat och vatten, om de tvingats fly från sina hem och om 
de riskerar att utsättas för människohandel. (Unicef 1, 2016) Sedan 1953 då komikern 
Danny Kaye utsågs till goodwillambassadör har Unicef arbetat med kända personer för 
att göra insatser för barn, på ideell basis. Syftet med detta är att inspirera andra att till att 
bidra och göra en insats både genom att skänka pengar men även genom att sprida 
budskapett och bilda opinion. Det finns idag cirka 30 internationella UNICEF-
ambassadörer och utöver dessa finns det även cirka 200 nationella ambassadörer i olika 
länder. Det finns idag sex svenska ambassadörer som arbetar med att föra barnens talan 
och sprida kunskap om UNICEFS arbete. (Unicef 2, 2016) De har även utökat sitt 
nätverk genom att arbeta med Unicef-supportrar som gemensamt har ett stort 
engagemang, kompetens och ett stort kontaktnät. Dessa supportrar hjälper till att skapa 
opinion, främja barnens rättigheter och samla in pengar. För närvarande har dem tolv 
supportrar, för att nämna några så är Morgan Alling, Anja Pärson, Vanna Rosenberg 
och Amanda Schulman engagerade. (Uncef 3, 2016) 
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3  Teori och tidigare forskning 
 
3.1 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som bidragit till utformandet av 
undersökningen. Främst har detta handlat om hur vi har kunnat utarbeta en metod 
utifrån att ha läst andra undersökningar.  

Som inspiration för vår uppsats använde vi oss av en artikel vid namn ” The news value 
of Dutch corporate press releases as a predictor of corporate agenda building power”. I 
denna vetenskapliga artikel så presenteras en undersökning gjord av Pytrik Schafraad, 
Ward van Zoonen och Piet Verhoeven. Undersökningen baseras på grunderna att få 
synas i olika typer av medier kan vara positivt för organisationer. Särskilt när till 
exempel tidningar vänder sig till organisationers pressmeddelanden för uttalande eller 
annan information. Något som vi fann intressant och det var även det som inspirerade 
grunder till vår undersökning.I denna undersökning så undersöker man stora holländska 
företag och hur deras pressmeddelande får genomslag i holländska dagstidningar. Vi 
valde att fokusera på hjälporganisationer istället för mer "traditionella" företag som är 
en del av artikelns undersökning. Detta på grund av vår inriktning mot internationell 
utveckling. Schafraad, van Zoonen och Verhoeven fokuserar på att undersöka om det 
går att utläsa vad det är för slags pressmeddelande som får genomslag i dagstidningar 
och på tidningshemsidor. Vi valde att begränsa oss till dagstidningar endast, något som 
diskuteras mer under kapitlet metod. (Schafraad, van Zoonen & Verhoeven, 2015) 
 
Ytterligare en artikel som ligger till grund för vår metod är ”Retractions, press releases 
and newspaper coverage”. Roy F. Rada har gjort en undersökning baserad på vilken roll 
pressmeddelanden spelar för dagstidningars nyhetsrapportering. F. Rada säger själv att 
det kanske inte är helt förvånande att reportar till en viss del blir påverkad av vad, i detta 
fallet, medicinska tidningars och företags publicerar i sina pressmeddelanden. Men att 
sambandet mellan pressmeddelande och nyheter kan vara större än vad man först tror. 
Detta var något som vi också fann intressant till vår undersökning. Vi ville undersöka 
om de två hjälporganisationerna omnämnanden i tidningsartiklara kunde länkas tillbaka 
till några av pressmeddelanden, samt om de ämnen som artiklarna berör är relevant till 
de fokusområden som organisationerna har i sitt arbete. (Rada, 2007) 
 
Den tredje vetenskapliga artikeln som fungerade som en grund för vår uppsats var 
”Trade Unions, News Media Strategies and Newspaper Journalists” (1995) skriven av 
Paul Manning. I artikeln så undersöker Manning relationen mellan `trade unions´och 
nyhetsmedia. Med fokus på hur nyhetsmedier i form av dagstidningar och journalister i 
allmänhet återupplivar och behåller den sociala statusen för till exempel politiker eller 
andra personer och organisationer med makt. Detta synsätt är något som vi tog till oss 
av då detta är något som vi personligen inte har tänkt på innan, men insåg att det är 
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något som de utvalda hjälporganisationerna måste arbeta med väldigt regelbundet för att 
kunna fortsätta sitt arbete. Manning finner inspiration gällande detta synsätt ifrån 
Golding and Murdock (1977:2-13), över att olika kanaler när det kommer till nyheter 
reflekterar de viktigaste relationerna när det kommer till dominans. Något som går att 
applicera på det faktum att de två utvalda hjälporganisationerna är de två största i 
Sverige och även hade utmärkande många fler pressmeddelanden än till exempel de två 
andra hjälporganisationer som också är verkande i Sverige men där pressmeddelanden 
var obefintliga. (Manning, 1995) 
 
3.2 Teoretiska utgångspunkter 
 
Nedan sammanfattas de teoretiska utgångspunkter som har bidragit till analysen av 
undersökningen. Vi har främst använt oss utav två teorier, varav båda består av ett par 
undre nivåer som även dessa använts inom det teoretiska ramverket. Då vår 
frågeställning för det första handlar om hur de två utvalda hjälporganisationerna 
framställer sin egen självbild utåt, så har vi valt att ta med det teoretiska ramverket för 
strategisk kommunikation. Den andra delen av vår frågeställning riktar in sig på  den 
mediala gestaltningen av två utvalda hjälporganisationer. Här har vi tagit hjälp av 
teorier så som Medier och makt samt undre teorier så som priming och 
associationsnätverk samt dagordningsteorier som kan kopplas ihop med Medier och 
makt.  

3.2.1 Strategisk kommunikation för ideella organisationer 
 
Strategisk kommunikation kommer vi att använda som en underliggande teori genom 
hela arbetet. Dels för hur vi tolkar organisationernas arbete men även hur vi tolkar det 
media publicerar. Den strategiska kommunikationen blir på så vis ett fundament för hur 
vi vidare kommer tolka vårt resultat. Just ideella organisationer spelar en viktig roll i att 
förmedla lokalsamhällets behov. Genom att använda sig av effektivt 
samhällsengagemang och skapa partnerskap med andra organisationer med samma 
agenda, så säkerhetsställer ideella organisationer att publikens uppmärksamhet är 
fokuserad på lokalsamhällets behov. Den strategiska kommunikationsplanen är en 
implementeringsstrategi som hjälper organisationen att nå deras strategiska mål. 
Kommunikationsplanering sammanställer tydliga mål och avsikter sammanlänkade, 
med till exempel, olika projekt. Patterson och Radtke framför även att en organisation 
som använder sig av ett strategiskt arbetssätt när det kommer till kommunikation, 
använder sig av ett enkelt språk, som är tydligt och direkt. Även meddelanden som är 
slagkraftiga och uppmanar till handling är tydligt för ideella organisationer som 
använder sig av strategisk kommunikation. (Patterson & Radtke 2009:8) Både Patterson 
och Radtke påpekar att just ideella organisationer behöver strategisk kommunikation, 
precis som vanliga organisationer, för att få in intäkter. Men även för att bygga upp en 
grund och sprida sina budskap och öka stödet för organisationen . Utmaningen för 
ideella organisationer är att kunna kommunicera ut och förmedla deras värderingar klart 
och tydligt så att människor kan relatera till deras mål och vision. (Patterson & Radtke 
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2009;8) Då vi vidare kommer att undersöka hur de valda organisationerna Röda Korset 
och Unicef framställer sig själva så tar vi just detta i åtanke. Vi kommer undersöka just 
hur de förmedlar sina värderingar och om dessa är tydliga genom alla aspekter av 
kommunikation. Precis som Patterson & Radtke uttrycker det så är detta viktigt för att 
människor ska kunna relatera till deras mål och vision. Något som är extra viktigt just 
för ideella organisationer. Detta är anledningen till att vi valde just denna teori.  

 

3.2.2 Strategisk kommunikation för medier 
 
Vi anser även att det är essentiellt för vår uppsats att känns till hur medier arbetar med 
den strategiska kommunikationen. Detta för att vi ska kunna hålla distans till det 
material vi kommer undersöka och även för att ha kunskap om hur medier arbetar just 
då de producerar nyheter.  
Medier spelar en viktigt roll när det kommer till framing av problem som påverkar den 
offentliga arenan. Om en organisations problem eller uppdrag finns på lokal eller 
nationell nivå är det enklare att samla in bidrag, generera publicitet och dra till sig nya 
partnerorganisationer eller medlemmar. Att förstå hur medier arbetar med att framea 
sociala och politiska frågor för tryck och nyhetsbevakning kommer att hjälpa en 
organisation att uppskatta inverkan av problem framing. Enligt Susan Moeller så är 
sambandet mellan vad som är, vad vi visar, vilka åtgärder vi gör och vad vi kommer 
ihåg baserat på hur vi förstår nyheterna. (Patterson & Radtke 2009;91) På grund av att 
vi utsätts för många olika kriser och katastrofer, både globalt men även lokalt, så kan vi 
inte reagera på eller minnas alla som vi tar del av. Därför tar vi bara in ett fåtal av de vi 
tar del av, ibland tar vi inte in några alls. Det kan även vara bra att förstå hur medier 
arbetar med nyheter. (Patterson & Radtke 2009;92) Enligt Patterson och Radtke så är 
det utefter en “problem-cause-solution model: What is the issue? Who is responsible? 
What is the solution?” (2009:92). Nedan kommer vi även att beskriva en del av det 
strategiska arbetet för medier, nämligen News Management.  
 
3.2.3 News management  
    
News management är ett begrepp som står för de strategier som utövas av källor i syfte 
att styra mediernas nyhetsinnehåll och fick sitt genomslag på 2000-talet (Larsson, 
2005:34) (Falkheimer, 2012:150). Detta begrepp är relevant för undersökningen då 
pressmeddelanden kan räknas som en strategi som verkar för att styra mediernas 
nyhetsinnehåll. Då vi kommer undersöka just vad våra utvalda organisationer 
framställer i sina pressmeddelanden samt hur dessa lyfts fram i dagspressen så anses 
detta vara ett viktigt steg i undersökningens process. I Sverige är News management 
mer känt som public relations, något som kan bli problematiskt då public relations i 
teori och praktik behandlar relationer till fler intressenter än endast journalister 
(Falkheimer, 2012:150). News management är bara en del i helheten och kan även 
benämnas som strategisk mediekommunikation, vilket inkluderar arbetet med bland 
annat pressmeddelanden (Falkheimer 2012). Arbetet med News management kan ske 
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både reaktivt och proaktivt. Oftast är det professionella källor, som till exempel 
kommunikatörer och PR-agenter som arbetar proaktivt, vilket innebär att de är de som 
själva tar initiativ till att försöka få medierna att uppmärksamma de nyheter som de 
önskar belysa. Detta kan ta sig uttryck via pressmeddelande, presskonferenser och 
rapporter, för att nämna några exempel. Något som vi ämnar att använda oss av  i vår 
undersökning. Just den strategiska kommunikationen för medier kommer att användas, 
precis så som med strategisk kommunikation för ideella organisationer. Vi kommer 
alltså att använda detta som ett fundament för den undersökning vi kommer genomföra.  
  

3.2.4 Medier och makt 
 
Medier och journalistik spelar en väsentlig del i hur förhållandet mellan medborgare och 
makthavare ser ut. Massmedierna kan ses som en arena för information och debatt för 
granskning av offentligheter. Detta leder även till att frågan om makt kan tas upp, den 
makt som medier har över allmänhetens tankar. (Palm, 2004;16) Massmedier är vår 
centrala kunskapskälla när det gäller samhället och politiken och medier så som 
dagstidningar, tv och radio spelar därför en avgörande roll för hur vi tänker kring 
offentliga frågor. (Palm, 2004;17) Det enklaste skälet till att vi låter medierna ha makten 
över vår bild av verkligheten är att vi själva inte har tillgång till verkligheten, vilket 
leder till att medierna blir källan för allt bortom vår egna vardag. (Strömbäck, 2009;138) 
Journalistiken besitter något som kan kallas framställningsmakt, vilket i korta drag 
innebär hur vi i allmänheten får något presenterat för oss, hur det framträder för oss. 
Journalistiken har även det som kallas dagordningsmakt. Hur nyheter gestaltas har 
betydelse för vilken information och kunskap nyhetspubliken får och genom att 
journalistiken styr vad som sägs och inte sägs påverkar detta hur publiken uppfattar och 
värderar nyhetshändelser. (Palm, 2004;22) Då medier ger vissa nyhetshändelser stor 
uppmärksamhet, tolkar vi även det som att vissa objekt och attribut har mer betydelse än 
andra. Konsekvensen av detta blir att medier många gånger har makt över inte bara 
vilka åsikter vi har utan även hur vi uppfattar händelser i vår omvärld. (Strömbäck, 
2009;113) Medierna har alltså en betydande makt, både över vad som finns på 
dagordningen men även över människors tankar. Dessa former av makt är något som 
följer vare sig medierna har den avsikten eller ej, det behöver inte nödvändigtvis vara 
rotat i en strävan efter att påverka. Det som ger medierna makt är människornas strävan 
efter information och orientering i tillvaron, samt att medierna aldrig kan ge lika mycket 
utrymme åt alla nyheter, vilket leder till att en del händelser uppfattas som större än 
andra.  (Strömbäck, 2009;114)  

 

3.2.4.1 Gestaltning och gestaltningsteorin 
 
Gestaltningsteorin eller framing theory som det även kallas är en av de viktigaste 
teorierna inom medieforskning. (Strömbäck, 2004;40) Vi kommer att använda oss utav 
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både gestaltning som begrepp och gestaltningsteorin i sin helhet som grundstenar då vi 
ska sammanställa tidningarnas gestaltning av både Röda Korset och Unicef. För att ge 
mer klarhet i hur vi tänker kring begreppet gestaltning har vi sökt upp betydelsen bakom 
ordet. Nationalencyklopedin gav oss följande definition av ordets innebörd; ”gestaltning 
är när man ger form åt något, till exempel en idé eller en figur i en bok” (NE, 2016). 
Detta är även den betydelse som vi kommer att lägga i ordet. Då vi i denna uppsats 
kommer undersöka hur Dagens Nyheter och Aftonbladet gestaltar Röda Korset och 
Unicef så är det alltså den form och skepnad som tidningen ger organisationen vi 
kommer titta på. Vi kommer titta närmare på de ordval och uttryck som skribenten gör 
för att framställa organisationen och hur de på så sätt skapar en viss bild av 
organisationen. Detta leder oss vidare till gestaltningsteorin. Jesper Strömbäck (2004) 
beskriver gestaltningsteorin på tre sätt, dels handlar det om hur mediernas gestaltningar 
av händelser och verkligheten kan påverka den syn som människor har på samma 
verklighet. På samma sätt kan även teorin handla om hur medierna, genom att gestalta 
verkligheten på ett visst sätt istället för ett annat reproducerar och förmedla tankar om 
ideologier och olika maktcentras i samhället. (Strömbäck, 2004;40) Den tredje 
skepnaden av gestaltningsteorin som Strömbäck lyfter fram handlar om vad det innehåll 
medierna förmedlar egentligen representerar. Nyheter ses ofta som en spegelbild av 
verkligheten och genom att ta del av de nyheter som finns i form av radio, tv och 
tidningar så ska man enligt detta synsätt få en objektiv bild av hur verkligheten ser ut. 
Detta finns det dock inga vetenskapliga belägg för att påstå. All nyhetsförmedling 
präglas av de val som görs av redaktionen och journalisterna. Faktorer så som val av 
ämne, källor, ord och berättarperspektiv påverkar alla den gestaltning som ges. Många 
utav dessa val är inte medvetna utan följer ofta de institutionaliserade rutiner som 
nyhetsproduktionen är präglad av. Man bör därför inte se nyheter som spegelbilder av 
verkligheten utan snarare som rekonstruktioner av den. Det går aldrig att sätta 
likhetstecken mellan verkligheten och mediernas bild av den trots att det finns likheter. 
(Strömbäck, 2004;41)  

 
3.2.4.2 Dagordningsteorin 
 
Just dagordningsteorin på den första och andra nivån är en av de viktigaste teorierna om 
mediernas makt (Strömbäck 2009;116). Den första nivån av dagordningsteorin kan 
beskrivas som den nivån där man ser på vad medierna uppmärksammar och vad 
medborgarna anser är viktiga frågor. Den andra nivån kan beskrivas som att det är här 
man tittar på hur medierna beskriver olika objekt och hur dessa uppfattas av 
medborgarna. (Strömbäck 2009;112) Dagordningsteorin är dock inte den enda viktiga 
teorin under medier och makt utan både priming och framing spelar även stor betydelse. 
Vissa forskare anser att dessa två kan länkas samman med dagordningsteorins andra 
nivå, medan andra motsätter sig detta. Strömbäck poängterar att man inte ska sätta 
likhetstecken mellan dem, men det finns likheter teorierna emellan. Det som de har 
gemensamt är att de alla tre behandlar samspelet mellan medieinnehåll och människors 
kognitiva scheman, och om mediernas makt att påverka dessa kognitiva scheman. 
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(Strömbäck, 2009;116) Det är även den andra nivån av dagordningsteorin som är 
intressant för vår undersökning.   
 
3.2.4.3 Priming och associativa nätverk 
 
Teorin om priming har ett samband med teorin om associativa nätverk, där det finns 
olika noder och länkar, som kopplar noderna till varandra. Ett exempel på en nod, som 
Strömbäck tar upp, är “Reinfeldt”. Många kopplade ihop just “Reinfeldt” med andra 
noder som till exempel “Moderaterna” eller “lägre skatter” när han fortfarande var 
partiledare för partiet. För olika individer så kan länkarna mellan dessa noder vara olika 
laddade, antingen positivt, negativt eller neutralt. Länkarna mellan de olika noderna kan 
därför ses både som kognitiva och affektiva, vilket innebär att de handlar både om vilka 
tankeobjekt individer associerar med varandra men även vad de känner inför de olika 
länkarna. (Strömbäck 2009;115)  
 
Priming handlar om varför individer associerar vissa noder till varandra men inte andra. 
Strömbäck tar åter igen upp Reinfeldt och Moderaterna, och moderater och lägre skatter 
som exempel. Strömbäck säger att anledningen till att de flesta individer kanske skulle 
länka samman noderna “Moderaterna” med “lägre skatter” är inte på grund av att 
Moderaterna förespråkar lägre skatter, då de förespråkar en massa olika förslag. Utan 
detta beror på dels två olika saker, dels att Moderaterna kommunicerar ut just detta 
förslag aktivt och det andra är att olika typer av medier rapporterar ut detta förslaget 
sammanlänkat med Moderaterna. Varje gång den sammanlänkningen sker antingen i 
medier eller av Moderaterna själva så aktiveras de länkar som kopplar samman 
“Moderaterna” med “lägre skatter”. (ibid)   Metod och material  
 

4 Metod och material 
 
Nedan presenteras det material som har varit föremål för analys i denna undersökning. 
Detta följs upp med en genomgång av de metodologiska utgångspunkter och det 
tillvägagångssätt som undersökningen bygger på. Vi har för enkelhetens skull delat upp 
detta avsnitt i tre olika kapitel, Urvalet, Insamlingen samt Analysen.  
 
4.1 Urvalet  
 
Under detta avsnitt kommer vi att presentera den urvalsprocess som vi genomfört då vi 
samlat ihop material inför undersökningen. Här redovisar vi hur vi tänkt då vi valt 
tidningar samt organisationer samt hur vi tänkt kring vilken mängd material vi vill 
behandla och vilken sorts material. 
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4.1.1 Urvalsprocessen för tidningarna  
 
Utbudet för material som behandlar Röda Korset och Unicef är enormt stort i relation 
till tiden att göra undersökningen på, och för att kunna utföra undersökningen inom 
tidsramen och få ett material som är greppbart och håller kvalité, så var ett urval 
nödvändigt. TV och radio uteslöts. Detta grundades inte på att dessa medier inte skulle 
kunna bidra med material till denna typ av undersökning. Dagstidningar erbjöd dock en 
stor samling material till uppsatsen, samt att vi var tvungna att begränsa oss. Detta 
resulterade i att vi enbart valde dagstidningar till denna undersökning. Våra 
frågeställningar inkluderade även att arbeta med textanalys, något som blev enklare att 
klara av med tidningar som material. Tack vare de valda tidningarnas arkiv för artiklar 
har vi även kunnat samla in en stor del data till analysen. 
 
Den grundläggande tanken var att vi skulle inkludera fyra svenska dagstidningar i 
undersökningen. Tidningarna skulle fördelas på två morgontidningar samt två 
kvällstidningar, alla rikstäckande. Här valde vi ut de två största tidningarna inom 
respektive kategori. Under processen av materialinsamling gjordes dock valet att skala 
ner de fyra dagstidningarna till två. De tidningar som valdes för undersökningen är 
Dagens Nyheter, som anses vara obundet liberal och Aftonbladet, som anses vara 
obundet socialdemokratisk. Urvalet av tidningar gjordes på grund av den enorma mängd 
material som dessa fyra källor gav upphov till. Då vi inte hade tiden att bearbeta allt 
material valde vi att behålla den största tidningen ifrån respektive kategori, dagspress 
och kvällstidning. Vi har även valt att avgränsa materialet till enbart nyhetsartiklar, vi 
har exkluderat ledare, insändare och debattartiklar, då dessa kan tendera att baseras mer 
på skribentens egna åsikter än redaktionens. Alla nyhetsartiklar är dock inte hämtade 
från sektionen allmänna nyheter, utan vi har, efter noga övervägande, inkluderat andra 
sektioner med nyhetsmaterial, så som sportsektionen och ekonomisektionen. Detta urval 
gjordes på grund av att det inte enbart är nyhetsvärdet vi är ute efter utan vi undersöker 
framförallt inom vilka områden organisationerna nämns, hur artiklarna gestaltar 
organisationerna, samt vad inom organisationen som lyfts fram. Även spridningen av 
deras pappersupplaga spelade en roll in i valet av tidningar, enligt en mätning av 
Tabloid så når Dagens Nyheter ut till ca 800 000 läsare (Tabloid, 2016) och enligt 
mätningar från Oversto så når Aftonbladet ut till ca 600 000 läsare (Oversto, 2016). Det 
gjordes även en sökning på respektive tidnings digitala arkiv för att se om materialet var 
tillräckligt stort för att kunna göra en undersökning på. Det är även ifrån tidningarnas 
digitala arkiv som materialet till undersökningen är hämtat. Sökorden som har använts, i 
de digitala arkiven, är “Röda Korset” och “Unicef”. Under urvalet av artiklarna till 
undersökningen, var det ett antal artiklar som föll bort. Dessa artiklar sållades bort, 
exempel på artiklar som exkluderades var när valda artiklarna var alldeles för korta och 
var mer en notis än en artikel. Till exempel saknade dessa ofta ingress och bild. De 
sorterades även bort om de nämndes i artiklar som enbart hade med en lista, där 
organisationer omnämns enbart med nummer, för att individer ska kunna skänka 
pengar. 
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Urvalsperioden är hela år 2015. Detta för att vi ville ha så mycket material som möjligt 
men även för att materialet skulle inkludera många olika händelser, för att ha 
möjligheten att se vad organisationerna kopplas samman med under ett år. Vi ville även 
se om det fanns vissa händelser som kunde kopplas samman med organisationerna mer 
än andra. Valet av år gjordes delvis för att göra undersökningen aktuell i tiden, samt 
ansågs år 2015 vara ett bra år för vår undersökning då det, på gott och ont, inträffade 
många nyhetsvärdiga händelser världen över under det året. Händelser så som Ebola-
utbrottet, flyktingkrisen i Syrien, jordbävningen i Nepal och cyklonen i Vanuatu leder 
god väg för analys av hjälporganisationer då det är under katastrofer som dessa 
organisationer får som mest uppmärksamhet, även detta på gott och ont.      

Efter urvalsprocessen av tidningsartiklarna så hade vi 186 artiklar som handlade om 
organisationen Röda Korset, varav 73 av dessa representerades i Aftonbladet och 113 i 
Dagens Nyheter. Unicef återfanns i totalt 102 artiklar, varav 49 av dessa representerades 
i Aftonbladet och 53 stycken i Dagens Nyheter. Detta innebär att vårt totalt material 
innefattar 288 artiklar. 
 
4.1.2 Urvalsprocessen för hjälporganisationerna  
 
Ursprungstanken var även att innefatta fyra organisationer i undersökningen, vi valde 
dock att även här använda oss utav två stycken till undersökningen. Vi kontaktade en 
utav de bortvalda organisationerna då deras pressmeddelanden inte låg ute på deras 
hemsida varpå vi fick svaret att de ej hade arbetat med pressmeddelanden under 2015. 
Detta ledde till att organisationen föll bort från vår undersökning. Den andra 
organisationen som föll bort hade för få artiklar som kunde relateras tillbaka till 
organisationen. Mängden material blev därför inte stor nog för att kunna bygga en 
undersökning på. De två organisationerna som vi valde att ta med, Röda Korset och 
Unicef, arbetade båda aktivt med pressmeddelanden under 2015. De är båda två stora 
och välkända hjälporganisationer, med kontor globalt över hela världen, något som vi 
ansåg kunde bidra till ett stort material. 

Materialet för undersökningen kring organisationernas pressmeddelanden är hämtat från 
Röda Korsets och Unicefs hemsidor, där båda organisationerna delar med sig av deras 
pressmeddelanden. Inga sökningar kunde göras, utan de hade flikar som visade upp alla 
upplagda pressmeddelanden. I denna urvalsprocess så har vi inte uteslutit några 
pressmeddelanden, utan alla pressmeddelanden under 2015 har tagits med. Innan vi 
började koda pressmeddelandena så sa vi att om det skulle komma dubbletter så skulle 
en av dessa uteslutas, men detta stötte vi inte på under kodningen av organisationernas 
pressmeddelanden. 
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4.2 Insamlingen  
 
Nedan kommer en genomgång  av vår materialinsamling att presenteras. Precis som vår 
undersökning har insamlingen av material delats in i tre olika faser.   
 
Vi började med att undersöka hjälporganisationernas eget material via deras hemsida. 
Där inkluderade vi texter i form av reportage, mindre informationsrutor och texter om 
det egna arbetet. Vi skapade oss även en helhet genom att titta på bilderna som 
organisationerna valt att använda. Detta gör vi för att skapa en bild av den image och 
självbild som organisationen själva vill sända ut till sin målgrupp. Det andra steget i 
materialinsamlingen bestod av att samla in pressmeddelanden från de båda 
organisationernas hemsidor. Resultatet utav detta blev totalt 63 pressmeddelanden från 
Röda Korset samt 18 pressmeddelanden från Unicef. Det tredje och sista steget i 
materialinsamlingen var att samla in nyhetsartiklar från Dagens Nyheter och 
Aftonbladet. Samtliga artiklar har samlats in via respektive tidnings artikelarkiv på 
hemsidan genom att använda sökorden *Röda Korset* och *Unicef*. Under den valda 
urvalsperioden publicerades totalt 73 nyhetsartiklar i Aftonbladet och 113 i Dagens 
Nyheter vars innehåll handlade om Röda Korset. Totalt var det 53 nyhetsartiklar i 
Dagens Nyheter och 49 nyhetsartiklar i Aftonbladet som behandlade UNICEF.      
 

4.3 Analysen  
 

För att kunna genomföra denna undersökning har vi valt att använda oss utav en 
kvantitativ innehållsanalys, aktörsbehandlingsindex samt en textanalys. Det första steget 
av bearbetningen av materialet  bestod av att analysera text på de båda 
organisationernas hemsidor. Genom denna analys kunde vi få fram ett antal nyckelord 
och nyckelsymboler. Dessa användes för att få en klarare bild av de två organisationerna 
och de budskap de vill förmedla, samt på vilket sätt som dessa organisationer vill bli 
sedda av sina bidragsgivare och intressenter. Steg två av analysarbetet bestod av att 
koda pressmeddelandena  utefter ett kodschema vi själva konstruerat för att få en 
tydligare bild av vilka ämnen pressmeddelandena behandlade. Detta ansågs viktigt då vi 
var intresserade av vilka ämnen och budskap som de båda organisationerna ville belysa. 
Sedan undersökte vi ifall de ämnen som togs upp och de utlåtanden som gjordes i 
pressmeddelandena uppmärksammades i dagstidningarna. Vi ville här jämföra hur 
mycket av organisationernas pressmeddelanden som ansågs vara av nyhetsvärde enligt 
tidningarna samt vilken typ av nyheter som tidningarna uppmärksammar. Vi undersökte 
även ifall de utvalda nyhetsmedierna valde att skriva om innehållet i 
pressmeddelandena. Steg tre av analysen bestod av att koda in artiklarna efter ett 
kodschema utarbetat för tidningsartiklarna. Vi valde att analysera tidningsartiklarna för 
att kunna se hur mycket av organisationernas material som återfinns i dagspressen, samt 
om budskapet är detsamma från organisation till medier. Utöver den kvantitativa 
analysen av tidningsartiklarna har vi även valt att genomföra ett 
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aktörsbehandlingsindex. Detta för att kunna se vilken värdering som görs av tidningarna 
gällande organisationerna.  
 
4.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 
Den kvantitativa innehållsanalysen är främst använd då man vill analysera något 
kvantifierbart, exempelvis räkna eller mäta förekomsten av något i texter. 
Innehållsanalys är lämplig då man vill finna mönster i större material, exempelvis 
många artiklar i dagstidningar, större intervjumaterial eller många annonser. Alla slags 
texter kan innehålls analyseras, reklam, tidningsartiklar, läroböcker, tecknade serier etc. 
Nästintill alla inslag i en text är kvantifierbara, man kan exempelvis mäta förekomsten 
av vissa ord, metaforer, uttryck, argument eller hur ofta en viss företeelse nämns. Den 
kvantitativa innehållsanalysens “mål” är att visa på generella mönster, som 
representerar materialet som helhet. (Bergström & Boréus, 2012;50-51) Något som är 
betydelsefullt för just denna undersökning, då vi letar efter en generell gestaltning av 
Röda Korset och Unicef i de utvalda tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. 
 
Då vi skulle börja analysen av material gjorde vi två olika kodscheman, ett för 
pressmeddelanden samt ett för artiklar. Kodschemat för pressmeddelanden var inte lika 
utvecklat som det kodschemat vi sedan använde till artiklarna, vi ville dock inte göra 
lika djupa analyser av pressmeddelanden utan mer få en överblick över vilka områden 
som de behandlar. Genom att använda detta kodschemat till pressmeddelandena så 
förenklade detta även för den senare delen av analysen då vi tittade på vilka ämnen 
organisationerna förknippades med samt hur de gestaltades.  
 
För att få ut så mycket som möjligt av vår undersökning, gällande den kvantitativa 
innehållsanalysen av tidningsartiklarna, så valde vi att skapa ett kodschema även för 
dessa. Detta gjorde det lättare att kunna sortera de olika artiklarna efter kategorier och 
områden. Bland annat kodade vi in datum, organisation och under vilken sektion i 
tidskrifterna som artiklarna fanns. Detta för att dels skapa ett enkelt sorteringssystem, så 
att vi enkelt kan hitta tillbaka till artiklarna och för att sortera artiklarna för att enklare 
kunna arbeta med dem i SPSS och Excel. Andra exempel på variabler som vi 
inkluderade var vilket ”område” som artikeln behandlade. Handlade artikeln till 
exempel om en naturkatastrof eller en epidemi, något som gör att vi kan analysera i 
vilka olika ”områden” som respektive organisation sammankopplas med mest. Vi valde 
även att inkludera ett par variabler som sedan kunde användas till gestaltningen av 
organisationerna, dessa variabler var ”hur framställs organisationen, positivt, negativt 
eller neutralt?” samt ”vad inom organisationen är det som framställs, arbetet, 
administrationen, en aktör eller en huvudfråga?”. Dessa kom sedan att bli väldigt 
viktiga, då vi inte enbart kunde analysera gestaltningen av organisationen utan även 
vilken framställning som tidningen eller en aktör i artikeln ger organisationen. Vi fick 
även tillgång till information så som vad inom organisationen som ansågs vara positiv, 
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negativ eller neutral. Detta gav oss ett bredare analysmaterial i den delen av resultatet 
där vi analyserar nyhetsartiklarna.  
 
4.3.2 Aktörsbehandlingsindex 
 
Då vi även ämnar att undersöka organisationernas framställning i medier har vi 
dessutom valt att använda oss av ett så kallat Aktörsbehandlingsindex (AB-index). 
Syftet med denna typ av undersökning är att ge en sammanfattande bild av hur en aktör, 
eller i detta fall organisation, behandlas i medierna. AB-indexet anger i vilken 
utsträckning en aktör får komma till tals, i vilken utsträckning den omtalade aktören 
utsätts för kritik samt i vilken utsträckning aktören får beröm. Genom detta index kan 
aktörens behandling i medierna utläsas och jämföras.(Asp, 2003) Denna metod ansågs 
passande då vi vill, på ett så tillförlitligt sätt, utmäta hur de valda organisationerna 
framställs och omtalas i media. Metoden valdes för att ge undersökningen en reliabel 
plattform samt ge möjlighet för att vidare forskning ska ge samma resultat. Vi 
analyserade detta element tillsammans för att få så tillförlitliga resultat som möjligt. 
Denna metod använde vi sedan på texten i artiklarna. Vi inkluderade även rubrik och 
ingress i denna analys. Uträkningen av indexet bygger på fyra komponenter;  
 
1. Antal gånger en aktör får göra en egen utsaga  
2. Antal gånger aktören omtalas positivt 
3. Antal gånger aktören omtalas negativt 
4. Antal gånger aktören omtalas utan att en värdering görs 
 
Med egen utsaga menas att en person inom organisationen fåt uttala sig, detta visas i 
text genom ett pratminus eller citationstecken. Positivt omtalande innebär att 
organisationen framställs positivt i artikeln, till exempel att artikeln lyfter fram uppdrag 
som organisationen har gjort bra eller att aktörer inom organisationens omnämns på ett 
positivt sätt. Exempel på detta kan vara: ”Att pengarna skulle gå till Röda Korset hade 
eleverna bestämt gemensamt. Det är många människor på flykt just nu och då ville vi 
göra någonting, och de hjälper både vuxna och barn.” Negativt omtalande innebär att 
organisationen framställs negativt eller kritiseras i artikeln, det kan exempelvis vara att 
en aktör inom organisationen omtalas på ett negativt sätt så som: ”Johan af Donner 
jobbade som insamlings- och kommunikationschef och svindlade sina arbetsgivare 
Röda Korset och Cancerfonden”. Ett neutralt omtalande innebär, att organisationen 
omnämns men det läggs ingen värdering i det som skrivs. Till exempel att artikeln 
nämner att antingen Unicef eller Röda Korset arbetar med ett projekt men det görs 
varken en positiv eller negativ bedömning av det. Det bli mer som ett konstaterande än 
en kritik. (Asp, 2003) 
 
För att räkna ut aktörens totala uppmärksamhet delas de fyra komponenterna upp, de två 
första antas vara ett uttryck för positiv behandling, den tredje för en negativ behandling 
och den fjärde för en neutral behandling. AB-indexet räknas sedan ut genom att addera 
antal gånger aktören blir positivt behandlad (1+2), subtrahera med antalet negativa 
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omtalanden (3) dividerat med det totala antalet gånger en aktör blir exponerad i 
medierna (1+2+3+4) och multiplicerat med 100. Detta genererar sedan ett index mellan 
-100 till +100 som symboliserar aktörsbehandlingen. (Asp, 2003)  
 
4.3.3 Textanalys  
 
Textanalysen är det verktyg vi kommer att använda oss utav då vi främst analyserar 
Röda Korsets och Unicefs hemsidor. Detta gör vi för att kunna urskilja det budskap som 
organisationerna sänder ut via deras egna kanaler. Vi kommer även att använda oss utav 
samma metod då vi analyserar text ur pressmeddelanden samt nyhetsartiklar. Vi har 
främst använt oss utav “Kulturanalys” av Ehn & Löfgren samt MedieKultur - 
Mediesamhälle av Jostein Gripsrud som redskap då vi analyserat dessa. 
 
Jostein Gripsrud beskriver i boken “Mediekultur - Mediesamhälle” den enkla 
kommunikationsmodellen Avsändare à Budskap à Mottagare varpå de tre viktigaste 
elementen i all kommunikation finns med. De flesta budskap som massmedier sänder ut 
är dock sällan otvetydig information utan mer komplext. (Gripsrud, 2011;143) Gripsrud 
går här igenom hur olika tecken eller element i en text kan hjälpa oss läsare eller tittare 
att förena dessa till en helhet för att bättre förstå budskapet. Detta budskap uppfattas i 
regel i två olika steg, först uppfattar man den direkta betydelsen, denotationen, 
exempelvis ser man ett lejon för att sedan upptäcka den indirekta betydelsen, 
konnotationen, exempelvis konnoterar man ett lejon med kunglig makt. (Gripsrud, 
2011;148) För att kommunikationen ska bli begriplig krävs att man delar en liknande 
kulturell kodgemenskap. Att kunna förstå kulturen är både en förutsättning och en 
komplicerande faktor då man analyserar kommunikation. Den semiotiska teorin (läran 
om tecken) har huvudsakligen utvecklats för att kunna förstå de “storheter” som sänds 
ut i en kommunikationsprocess. Semiotiken kan dock problematisera förhållandet 
mellan tecken och det de refererar till då det kan uppstå en osäkerhet kring vad tecknen 
egentligen betyder. Det är då viktigt att fokusera på konnotation och konnotationskoder 
då de pekar på variabla eller mångskiftande tolkningar hos alla betydelser. (Gripsrud, 
2011;171-172) Då vi tolkar texter är vi på många sätt bundna av den kulturellt bestämda 
förkunskapen vi redan besitter. Det finns dock vissa tolkningsstrategier, ett exempel 
som Gripsrud lyfter fram är fransmannen Paul Ricoeurs begrepp misstankens 
hermeneutik. Detta refererar till den sortens tolkning som söker efter de latenta 
betydelserna som texten förmedlar under den manifesta betydelsen. (Gripsrud, 
2011;185) Det ges här olika förslag på olika läsarter som kan användas för att “låsa 
upp” textens dolda betydelser, vi kommer att använda oss utav den så kallade 
sympatiska läsarten. Denna läsart innebär att man försöker tyda vad textproducentens 
intentioner antas vara. Denna läsart anser att det är textskaparen och inte samhället, det 
omedvetna eller språket i sig som ger upphov till textens betydelse. Vi kommer alltså 
genom denna läsart försöka identifiera oss med författarens intentioner för att bestämma 
texternas mening. (Gripsrud, 2011;186) 
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Denna typ av strategier kommer främst att användas till analysen av de båda 
hemsidorna samt deras pressmeddelanden för att bättre kunna utläsa vad som är 
respektive organisations underliggande meningar bakom de texter som de publicerar. Vi 
kommer även att använda denna strategi för att analysera gestaltningen av 
organisationerna i de utvalda nyhetsartiklarna från Dagens Nyheter och Aftonbladet. Vi 
kommer även att här använda oss utav konnotationskoder för att på så sätt finna de 
latenta betydelserna bakom enkel text. Ehn & Löfgren beskriver även hur 
nyckelbegrepp och centrala symboler innehållande budskap om grundläggande tankesätt 
och värderingar kan räknas som betydelsefulla element i en text. Det finns två sorters 
symboler, de summerande symbolerna som vädjar till känslan och är laddade med 
starka stämningar så som den amerikanska flaggan eller ett kors, samt den utvecklande 
symbolen vars innebörd inte är lika tvetydig och svår att sätta i ord utan den är snarare 
ett redskap för att göra idéer och känslor hanterbara. (Ehn & Löfgren, 2001;21) De ger 
även ett exempel på en starkt summerande symbol nämligen hem. Hemmet har genom 
tiderna gått från en betydelse av hus, hemort och värld till att bli synonymt med “den 
lilla, varma världen” och det goda familjelivet. För att få grepp om det mångtydiga 
innehållet i nyckelsymbolen hem kartlägger Ehn & Löfgren dess motsatser. Vad 
representerar hemmet och vad representerar icke-hemmet? Här kan man alltså analysera 
vad som ställs upp som hemmets motpol för att på så sätt finna en betydelse i symbolen 
hem. Hemmet är på så sätt både en inkluderande och en exkluderande symbol där 
betydelsen kan bli en känsla av hemlöshet eller välkomnande. Starka nyckelsymboler 
summerar även ett antal motsättningar som på så sätt stärker den symboliska betydelsen 
av ordet. (Ehn & Löfgren, 2001;23-24) 
 

4.4 Självkritisk analys kring metod 
 

Under detta avsnitt kommer vi kritiskt att diskutera vårt val gällande metod och de 
avgränsningar som har gjorts. Bland annat så gjordes en avgränsning för sökorden som 
användes på Aftonbladets och Dagens Nyheters hemsidor för att hitta användbart 
material. De sökord som användes var “Röda Korset” och “Unicef”, det går att 
kombinera dessa två organisationer med flera olika alternativ. Vi testade bland annat att 
koda in “Röda Korset Katastrofer”, vilket genererade i fler träffar på Aftonbladets 
hemsida, jämför med att bara använda sig av “Röda Korset”. Dock visade det sig att det 
var betydligt många fler debattartiklar och kolumnister på denna sökning jämfört med 
att bara söka på “Röda Korset”. Därför föll valet på att använda endast 
organisationernas namn som sökord. Men det går såklart att utöka och inkludera andra 
artiklar än artiklar på nyhetsplats. En annan avgränsning som har gjorts är att bara 
inkludera nyhetsartiklar och exkludera, till exempel, debattartiklar. Ett inkluderade av 
andra sökord, eller andra sorters artiklar, kan bredda denna undersökning ytterligare.  

Användandet av kodscheman innebär en risk att man råkar koda in fel på en artikel, som 
sedan används på ett felaktigt sätt i ett diagram. Vi har försökt minimera att detta händer 
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genom att koda pressmeddelandena och artiklarna tillsammans, vilket gör att vi har 
kunnat diskutera om det är någon artikel som är oklar när det kommer till vilket område 
som artikeln behandlar och hur framställningen av organisationen är, genom att se 
igenom de textsegmenten tillsammans. Den mänskliga faktorn går såklart inte att 
utesluta helt men vi har försökt minska risken till att råka koda in fel, för att öka 
realibiteten i undersökningen och det som grundar vår analys. Då vi valt ett ganska brett 
urval av variabler finns även risken att en del variabler blir överflödiga. Vi anser dock 
att det är bättre att ha för mycket variabler samt ett större analysmaterial än att inse att 
variablerna var för få så att materialet inte räcker till en analys.   

 

5  Empiri och resultat  
 
Resultatet är precis som metod- och materialdelen tredelat, då vi anser att det är lättare 
att som läsare följa analysprocessen om vi delar upp det steg för steg. Då första delen av 
materialinsamlingen bestod av att analysera det material som organisationerna har 
publicerat på respektive hemsida, är detta således även det första steget i 
analysprocessen. Vårt första kapitel här går därför under rubriken “Den egna 
gestaltningen”. Det andra steget i insamlingen av material bestod av att läsa alla 
pressmeddelanden och göra en jämförande analys av hur mycket av materialet som fick 
genomslag i tidningsartiklarna. Vårt andra kapitel handlar alltså om hur genomslaget ser 
ut samt går under rubriken “Pressmeddelanden”. Det sista steget av processen var att 
koda alla artiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladet som är relaterade till Röda 
Korset och Unicef samt att räkna ut Aktörsbehandlingsindexet för de båda 
organisationerna, resultatet för detta finns under rubriken “Nyhetsartiklar”.  
 

5.1 Den egna framställningen  
 
Nedan följer en analys av de båda organisationernas eget material från deras respektive 
hemsidor. Vi vill genom detta kapitel förmedla den bild organisationerna vill ge av sig 
själva samt vilka deras hjärtefrågor och nyckelsymboler är. Detta gör vi för att bättre 
kunna ge en bild av hur kommunikationsflödet mellan organisation och medier ser ut 
samt för att kunna se om samma bild visas upp på de olika plattformarna. Vi kommer att 
redovisa varje organisation för sig. Under varje organisationsbeskrivning har vi även 
valt ut ett antal fokusområden som vi genom organisationernas hemsidor har urskilt. Vi 
har gjort detta urvalet genom att analysera de centrala teman som organisationerna 
själva väljer att lyfta fram.  
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5.1.1 Röda Korset, den transparenta katastroforganisationen 
 

Vi börjar med att titta på Röda Korsets startsida på hemsidan, varpå det första man möts 
av är “Rädda liv vid katastrofer” med en bild på en kvinna med fyra barn runt omkring 
sig ståendes vid en Röda korset-lastbil. Röda Korset beskriver sig själva som “världens 
främsta katastroforganisation” och “Hjälp vid katastrofer”-temat är något som är 
underliggande genom hela hemsidan. Röda Korset är en organisation vars arbete dels 
går ut på att hjälpa till under katastrofer och dels att alltid finnas där på en lokal nivå. 
Då Rödakorsrörelsen aktivt arbetar i 190 länder, både lokalt och nationellt har de en 
chans att finnas både för det lokala samhället i form av läxhjälp, volontärarbete second 
hand-arbete, samt på nationell nivå i form av kris- och konflikthantering. (Röda Korset 
4, 2016) 
  
De delar även med sig av mycket information om organisationen, bland annat om 
ekonomi, deras arbete mot korruption, ledningen och om deras symboler. Ekonomin är 
väl redovisad med årsredovisningar, insamlade pengar, externa bidrag, styrning och 
intern kontroll och arbetet mot korruption. Detta bidrar till bilden av en transparent 
organisation, då det är väldigt enkelt att komma åt dokument, som till exempel 
årsredovisning (Röda Korset, 2016). Det är väldigt viktigt för den icke-kommersiella 
sektorn att vara transparenta, till skillnad från exempelvis kommersiella organisationer 
då man i utbyte mot pengar får en produkt eller en tjänst. Då människor väljer att donera 
sina pengar till de ideella organisationerna utan att förvänta sig något i utbyte tillbaka, 
krävs det en större transparens då givarna vill kunna se att deras pengar går till rätt 
saker. (Globalreporting, 2011) 
 

5.1.1.1  Den bästa katastrofhjälpen i världen? 
 
Just ämnet katastrofer kan ses som en nyckelsymbol för Röda Korset, samt en central 
symbol genom hela deras organisation (Ehn & Löfgren, 2001:21). Det är främst 
problemen omkring katastrofer som Röda Korset arbetar med, som att se till så att det 
finns rent vatten, mat och tak över huvudet för de människor som drabbats. De uttrycker 
också att de stannar kvar “långt efter att de andra försvinner”, något som får 
organisationen att framstå som en av de bättre, om inte rent av en av de bästa, 
organisationerna när det kommer till olika typer av katastrofer. Då Röda Korset är den 
organisation som får komma in i många katastrof- och krigsområden när inga andra 
organisationer får så blir även deras möjlighet att vara den ledande 
katastroforganisationen större. De bistår med mat, vatten, mediciner och diverse nöd-kit 
som är livsviktiga under rådande katastrofer.  
 
Ehn & Löfgren beskriver identitetsskapandet som en process varpå delar av en kultur, 
eller i det här fallet en organisation, lyfts fram för att skapa den självrepresentation som 
är till synes mest prestigefull. Då man vill analysera detta är det viktigt att först titta på 
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vilka element som organisationen valt ut för att sammanfoga den egna kulturen. Varför 
har just dessa element valts ut och vilken självrepresentation skapar dessa tillsammans? 
(Ehn & Löfgren, 2001;86) Då ett av Röda Korsets främsta fokusområden är katastrofer 
kommer vi att titta lite närmare på hur de framställer sitt arbete kring detta och vilka 
element som lyfts upp. Citatet nedan är hämtat från Röda Korsets hemsida, under den 
rubrik där de beskriver sitt arbete. Just detta citat är taget från den del som behandlar 
katastrofarbetet.  
 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns på plats över hela 
världen både före, under och efter en katastrof tack vare våra miljontals frivilliga. 
Därför kan vi hjälpa till direkt, antingen det skett en jordbävning, skogsbrand, 
tyfon, översvämning eller liknande. Ingen ska lämnas ensam i en katastrof.  

(Röda Korset 5, 2016) 
 
Ett tydligt element som lyfts upp ur denna text är att de är världens främsta 
katastroforganisation, Röda Korset framställs alltså som den bästa organisationen i 
världen då det handlar om katastrofer. Ytterligare ett element som lyfts upp är 
kollektivismen, att ingen lämnas ensam, individen uppfattas i detta sammanhang som 
svag ensam och stark i gemenskapen. Röda Korset väljer även att lyfta fram att de 
ständigt finns på plats både före, under och efter katastrofen för att skapa ordning ur 
kaoset. En symbol som går att utläsa ur detta påstående är uthållighet, Röda Korset har 
mer uthållighet än vad andra organisationer har då de har orken och resurserna för att 
hjälpa både före och efter katastrofer. Ehn & Löfgren beskriver även hur 
nyckelsymboler genererar i en rad motsättningar, samt att det ofta går att urskilja 
motsatspar inom centrala teman (2001;28). Även inom dessa texter är det möjligt att 
urskilja sådana motsättningar. Röda Korset beskrivs alltså här som den organisation 
som till att börja med är den främsta inom området, inkluderar alla människor i 
gemenskapen och alltid är närvarande för att kunna rycka in. Motsättningar för detta 
leder då till att alla andra organisationer inte är lika framstående och hjälpande som 
Röda Korset är under katastroftider, att det finns de som inte inkluderar alla människor i 
sitt hjälparbete samt att det även finns de som enbart finns på plats under själva 
katastrofen medan Röda Korset finns på plats både innan och efter. Man skulle här 
kunna säga att Röda Korset själva ger bilden av att de är mer framstående än vissa andra 
organisationer och att de utför arbeten som ingen annan gör. Även citatet nedan leder 
till slutsatsen att Röda Korset är överlägset andra organisationer.  
 

Röda Korset har ett unikt mandat i den humanitära rätten som gör att vi kan 
hjälpa människor även i krig och konflikter där andra organisationer inte 
kommer in.  

(Röda Korset 5, 2016) 
 
Båda dessa citat är hämtade från Röda Korsets katastrofsida. Den första betydelsen, 
denotationen, utav denna mening säger inte så mycket i sig, det är då man börjar titta på 
konnotationen samt de möjliga motsättningarna som finns som en annan mening dyker 
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upp. Nyckelbegreppet i denna mening är där andra organisationer inte kommer in. 
Denna mening säger inget om det egna arbetet som Röda Korset utför, däremot  säger 
det mer om vad “konkurrerande” organisationer inte klarar av. Röda Korset, då de har 
ett unikt mandat hjälper de människor som andra organisationer inte kan hjälpa. Det 
handlar alltså om att visa sig som bättre i den mening att Röda Korset är mer unika och 
uthålliga än vad andra organisationer är. 
 
 
5.1.1.2  Organisationen som förenar splittrade familjer  
 
Den andra nyckelsymbolen som vi urskilt är just familj, då Röda Korset aktivt arbetar 
med att hjälpa människor på flykt eller under liknande förhållanden att återförenas med 
sina familjer. Röda Korset delar, på sin hemsida, med sig av olika berättelser från 
människor som har varit eller är på flykt. Den artikel som under tiden för vår 
undersökning ligger i fokus på deras hemsida under detta fokusområde handlar om en 
pojke som tack vare Röda Korset efter nio månader av ovisshet fick prata med sin pappa 
igen.  Detta ger intrycket av att Röda Korset är en organisation som värnar om 
gemenskapen och att familjer ska vara tillsammans, samt hjälper dem att återförenas om 
de kommit isär. Citatet nedan är hämtat från Röda Korsets hemsida, under fliken där 
man kan läsa om familjeåterförening.  
 

Röda Korset arbetar över hela världen för att återförena familjer som splittrats. 
Vi förenar människor via telefon, internet eller handskrivna meddelanden. Vi 
efterforskar människor som har försvunnit efter ett krig eller katastrof, och vi 
registrerar till exempel barn som har kommit ifrån sin familj.  

(Röda Korset 6, 2016) 
 
Röda Korset lyfter här fram att de återförenar familjer som splittrats, och barn som 
kommit ifrån sin familj. Begreppet familj är i denna text en central symbol, man skulle 
även kunna kalla det en summerande symbol då den vädjar till känslor och är laddat 
med starka stämningar. Det är även en symbol med många olika betydelser för många. 
Vi följer här Ehn & Löfgrens metod genom att söka upp innebörden bakom ordet familj 
för att bättre kunna tolka vad Röda Korset vill ge för latent mening bakom detta 
budskap. I Nationalencyklopedin ser man hur ordet förändrats från att vara synonymt 
med en produktionsenhet, vars syfte var att hjälpa till att odla mark och ta hand om 
djuren, till att bli ett mer känslomässigt laddat ord som nu går under förklaringen 
“familj är en liten grupp människor som hör nära ihop på ett speciellt sätt” (NE, 2016). 
Synonymer till ordet familj är hem, de närmaste och härkomst. Familjeenheten är alltså 
något som ej bör splittras då människorna som tillhör denna enhet tillsammans bildar ett 
hem och består av de närmaste vilka man hör ihop med på ett speciellt sätt. Det Röda 
Korset gör då de återförenar familjer är alltså att förena människor som hör ihop, de 
spelar alltså en avgörande roll för huruvida vissa familjer är kompletta eller inte. Precis 
som Ehn & Löfgren (2001;23-24) argumenterar för så kan en symbols underliggande 
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betydelse stärkas genom att lyfta fram dess motsatser. Motsättningen för familj blir då 
icke-familj eller ensam, någon som inte tillhör denna grupp av nära människor. Ordet 
får alltså både en inkluderande och en exkluderande betydelse då det anses vara något 
positivt att tillhöra en familj och de som inte tillhör denna samhälleliga institution är 
ensamma, något som i denna mening inte ges en positiv konnotation.  
 

Hundratusentals barn och föräldrar som skilts åt genom krig och konflikter letar 
just nu efter varandra. Med den här gåvan hjälper du dem att återförenas.  

(Röda Korset 6, 2016) 
 
Familj är ett ord som har ett starkt symboliskt värde, antingen positivt eller negativt, för 
de allra flesta och denna text om splittrade familjer vädjar till de egna känslorna. Genom 
att använda  summerande symboler är det möjligt att Röda Korset försöker vädja till de 
egna familjekänslorna hos läsaren för att på så vis uppnå en önskad effekt. Önskad 
effekt i detta fall är ett bidrag till organisationen för att de ska kunna fortsätta leta efter 
saknade familjemedlemmar. Citatet ovan återfinns i anslutning till det första citatet. Den 
första delen av meningen anspelar på att barn och förälder skiljts åt, något som alltså 
anses negativt då familjemedlemmar enligt definitionen hör ihop. Röda Korset ber 
sedan läsaren att skänka en gåva för att dessa familjer ska kunna återförenas.  
 

5.1.1.3  Sammanfattning  
 
För att sammanfatta det vi tolkat som Röda Korsets nyckelsymboler samt det de vill 
förstärka och lyfta fram i sin egen gestaltning så är unikt, uthållighet, de främsta och 
familj de centrala symbolerna. De beskriver sig själva som en unik organisation då de 
klarar av att göra mycket som andra organisationer inte kan samt att de har tillgång till 
vissa konflikt- och katastrofdrabbade områden som inga andra organisationer får 
tillgång till. Uthållighet beskrivs genom att de lyfter fram att de finns på plats både före, 
under och efter konflikten samt då de själva skriver att de finns kvar långt efter att de 
andra försvinner, något som får Röda Korset att framstå som uthålligare än andra 
liknande organisationer. Mycket av den information som organisationen förmedlar leder 
till slutsatsen att Röda Korset är mer framstående än andra organisationer, de beskriver 
även sig själva som just den främsta katastroforganisationen. Det sista nyckelordet som 
vi urskilt är familj, Röda Korset är en organisation vars motto är att ingen ska lämnas 
ensam och de arbetar mycket med att alla ska inkluderas samt att alla ska vara en del av 
gemenskapen. Då ett av deras arbetsområden är just att förena splittrade familjer, är just 
familj en väldigt passande symbol för Röda Korset.  
 
5.1.2 Unicef, barnens organisation  
 
Unicef Sverige använder själva beskrivningen att de arbetar  “långsiktigt och brett med 
barns alla problem och rättigheter - på alla nivåer i samhället” då de beskriver vad de 
gör på sin hemsida. Fokusområdena som beskrivs är barns hälsa, vatten, sanitet och 
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hygien, undernäring, utbildning och jämlikhet, stoppa hiv och aids, skydd mot våld och 
utnyttjande, stopp mot fattigdom och utanförskap och katastrofinsatser. Deras främsta 
uppdrag är att barnkonventionen ska följas av alla de länder som skrivit under den, de 
arbetar alltså för att alla barn ska få sina grundläggande behov och rättigheter 
tillgodosedda. Den första nyckelsymbolen som kan urskiljas ur den information man får 
då man besöker Unicefs hemsida är just utsatthet, och utsatta barn. Världens barn och 
deras välmående är Unicefs främsta uppgift och en central symbol genom allt de gör. 
De kämpar tydligt för barns rättigheter och det är ett underliggande tema genom hela 
deras hemsida. Unicef framställer sig som barnens rättskämpe och som en organisation 
som går längre för att skydda barnen än vad andra organisationer gör. (Unicef 4, 2016)  
 

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går 
och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, 
slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att varenda unge ska få den 
barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete. 
              (Unicef 5, 2016) 

  
Citatet ovan är hämtat från Unicefs hemsida, under rubriken “Vad vi gör”. Denna text 
innehåller tre huvudelement. Till att börja med att Unicef kan förändra världen, att de är 
globala, samt att de kämpar för att barnen ska få den barndom de förtjänar. Det första 
elementet i denna text säger mycket om vad Unicefs förmågor är, att de både vet hur 
man förändrar världen samt att de kan göra  det. Att de framställer det som att många 
tror det är omöjligt leder till det latenta budskapet att Unicef bär på kunskap och 
möjligheter som inte många andra organisationer eller privatpersoner har. Då man i 
enlighet med Ehn & Löfgren (2001) funderar över de potentiella motsättningar som 
detta element leder till finns det ett par exempel. Då de uttrycker att det är omöjligt för 
vissa, blir det en möjlighet för Unicef och att Unicef vet hur man gör innebär att andra 
inte vet. Dessa motpoler leder till att de centrala symbolerna i texten blir starkare då de 
lyfter upp vad Unicef gör i relation till vad resten av världen inte gör. Det andra 
elementet som lyfts upp i detta citat är att det är en global organisation med många 
sysselsättningar. De arbetar med allt från regeringskorridorer till avlägsna byar, vilket 
tyder på mycket styrka, ihärdighet och resurser från Unicefs sida. Ett tredje element i 
texten är barndom, mer specifikt den barndom som barnen har rätt till. En barndom kan 
även klassas som en summerande symbol då det är en period i livet som många 
människor har ett starkt känslomässigt band till, antingen i termer av en bra eller en 
dålig barndom. Just barndom konnoterar i betydelser så som oskyldighet, trygghet och 
frihet. Det är tänkt att vara den perioden i livet då man ska känna sig trygg och vara fri 
från ansvar och bördor. Detta är dock inte fallet för en stor del av världens barn och det 
är detta Unicef vill ändra på. Genom att associera till den summerande symbolen 
barndom kan Unicef vädja till känslor och på så vis vinna bidrag. Detta går även att 
koppla tillbaka till nyckelsymbolen utsatthet. Utsatta barn, som är Unicefs främsta 
uppdrag, har inte samma möjligheter till att få just den barndom de förtjänar samt känns 
den trygghet som en barndom bör innefatta.  
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En tydlig slutsats som kan dras då man tittar närmare på den bild Unicef sänder ut av sig 
själva är att de arbetar mycket med långsiktighet och att politiskt påverka. De arbetar 
inte med akuta frågor på samma sätt som Röda Korset utan de vill finnas där för att fylla 
alla behov barnen kan tänkas behöva, som en extra förälder. De arbetar ständigt med att 
politiskt påverka för att barnsoldater ska släppas, för att barnens rättigheter ska följas 
och för att barnhandeln ska upphöra. Ett viktigt element som utmärkt sig då vi 
analyserat deras hemsida är då också långsiktighet. Unicef arbetar med att implementera 
förändringar på en gräsrotsnivå, och dessa politiska utvecklingar är en tidskrävande 
process. Unicef påvisar dock sin uthållighet genom att ta sig an dessa uppgifter. Det är 
även tydligt att Unicef vill visa upp sig som en transparent organisation då de delar med 
sig av årsredovisningsdokument, lönesiffror, effektrapporter samt hur intäkterna 
spenderas (Unicef 6, 2016). Transparens ger en bild av trovärdighet och validitet hos 
organisationen vilket spelar en avgörande roll i hur Unicef uppfattas av allmänheten. 
Ideella organisationer har ett minst lika stort, om inte större, behov som organisationer 
inom den kommersiella sektorn att demonstrera för allmänheten att deras handlingar är 
konsekventa med de värderingar som deras arbete bygger på. (Globalreporting, 2011)  
 
5.1.2.1 En global förälder för världens alla barn 
 

En av de nyckelsymboler som vi urskilt från Unicefs hemsida är trygghet. Denna 
trygghet kan infinna sig i den hjälp som Unicef förser men den kan även infinna sig i en 
symbolisk förälder vilket man kan se i de så kallade “världsföräldrarna”. Då man 
besöker Unicefs hemsida är det första man ser en stor rubrik med texten “Bli 
världsförälder”. Att bli världsförälder är ett av de många sätt som man kan bidra till 
Unicefs arbete med att, enligt deras egna beskrivning, skapa en bättre värld för alla 
barn. Detta är ett sätt för den enskilde människan att göra skillnad, de kan bidra med ett 
uns av trygghet genom att skänka en hundralapp i månaden, en hundralapp som kan 
bidra med mat, rent vatten och mediciner. Då Unicef använder sig av termen 
“världsförälder” ges man inte bara en känsla av att man bidrar utan man ges även en 
slags symbolisk föräldraroll vilket förstärker en känsla av familj och gemenskap även 
hos Unicef.  
 

Som Världsförälder hjälper du inte bara ett eller några barn, i en by eller i 
ett land. Du är med och kämpar för utsatta barn över hela världen.   
     (Unicef 7, 2016) 

 
Citatet ovan är hämtat från Unicefs hemsida, under den rubrik som leder till information 
om att “Bli Världsförälder”. Som världsförälder skänker man pengar varje månad i syfte 
att hjälpa småbarn, skolbarn, tonåringar och barn som drabbats av katastrofer. Det är 
alltså inte enbart så att man skänker pengar till ett barn utan pengarna går till alla barn, 
man blir alltså en global förälder för alla världens barn. Just elementet förälder kan 
även den ses som en symbol med många underliggande betydelser. Det kan vara i form 
av en bra förälder eller en dålig förälder. Konnotationer till symbolen förälder är 
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exempelvis ord som omhändertagare, trygghet, försörjare. Även här kan man använda 
sig utav motpoler för att se hur symbolen förälder är förstärkt. En förälder är enligt 
Nationalencyklopedin “person som är far eller mor till en viss person”(NE, 2016). 
Motpolen till detta blir alltså ett barn utan mor eller far, ett föräldralöst barn, ett barn 
som saknar tryggheten av en vårdnadshavare. Föräldrarollen blir på så sätt viktigare än 
att enbart vara en mor eller far, själva innebörden är att man är en trygghet för barnet 
och ser till så att barnets behov är tillgodosedda. Att ha en förälder eller två föräldrar är 
för många barn en självklarhet, detta är dock inte fallet för alla världens barn. Det 
Unicef potentiellt vill uppmuntra till då de använder sig av termen världsförälder är att 
bidragsgivare ska känna sig som en symbolisk förälder till dessa barn vars egna 
föräldrar kanske gått bort eller inte har resurserna och möjligheterna för att kunna ta 
hand om sina barn. Detta ger en typ av sammankoppling mellan den som bidrar och 
dessa barn, trots att de eventuellt befinner sig på var sin sida av planeten. Då man blir en 
världsförälder är man den som ser till så att det finns mat och rent vatten samt att de får 
den sjukvård som behövs, precis som en riktig förälder. Att denna hjälp i form av Unicef 
finns tillhands för de mest utsatta barnen är en trygghet för barnens föräldrar och likaså en 
trygghet för barnen. Man gör alltså inte bara skillnad genom att exempelvis skänka en 
hundralapp varje månad utan man gör skillnad i form av att man ger barn i utsatthet en 
trygghet och likaså den barndom de förtjänar.  
 
5.1.2.2 Följ den positiva utvecklingen  
 
Ytterligare ett element som utmärker sig då man tittar på Unicefs hemsida är att de 
arbetar mycket med positiva nyheter, de är måna om att visa upp de positiva 
förändringar som deras intäkter går till samt att visa vad de åstadkommit. 
Hjälporganisationer förknippas i många sammanhang  med misär, hjälplöshet och 
problem. Unicef däremot går emot den trenden och väljer att lyfta upp de positiva 
förändringar som skett, trots att det finns en lång väg att gå fortfarande. Då man 
besöker Unicefs hemsida finns det många förslag på hur man kan bidra, men utöver 
detta så finner man även berättelser och reportage om den utveckling som donationerna 
bidrar med. Här ser man rubriker så som “Följ den positiva utvecklingen”, “Allt fler 
barn överlever”, “Vi skyddar barn i katastrofer” och “Vaccin räddar liv” som ett bevis 
på att deras arbete ger resultat. Detta är en tydlig symbol för att Unicef är den 
organisation som ser efter barnens behov och hjälper dem under svåra tider, det är även 
ett bevis på att deras arbete verkligen gör skillnad och att de förändrar världen så som de 
själva uttrycker sig göra. Man skulle även kunna säga att Unicef förstärker sig själva då 
de använder frasen “Vi skyddar barn i katastrofer”. Detta ger en känsla av att de kan 
bidra med något som andra organisationer inte gör. Ytterligare ett element som 
upptäckts på Unicefs hemsida är därför hopp. Det finns fortfarande en lång väg att gå 
för att alla barns rättigheter ska vara tillgodosedda, men Unicef inger lite hopp då de 
visar upp även den positiva delen av deras arbete.  
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Följ den positiva utvecklingen. Det är viktigt att påminnas om att det ständigt sker 
stora framsteg för barn i världen. På vår blogg publicerar vi regelbundet goda 
nyheter och framsteg från världens alla hörn.  
     (Unicef 5, 2016) 

 
Citatet ovan är ett exempel på hur Unicef förstärker den positiva förändring som sker 
istället för att fokusera på de negativa händelser som inträffar. Unicef har dessutom en 
blogg vars innehåll regelbundet blir uppdaterat med goda nyheter. Hela citatet är kantat 
av ord som kan anses vara positiva inom denna kontext. Ord som ständigt och 
regelbundet i samband med stora framsteg och goda nyheter förstärker budskapet i 
texten. Då bidragsgivare får en chans att se vad deras bidrag faktiskt gör och att det ger 
resultat kan det även ge effekt i form av mer pengar till organisationen.  Det manifesta 
budskapet i texten är att visa att det även sker en positiv utveckling, men genom att titta 
på den mer latenta betydelsen så kan vi anta att det finns en orsak till att lyfta fram just 
dessa element förknippat med organisationen, nämligen att de egna intäkterna ökar. I 
citatet nedan till exempel då man förknippar dessa framsteg med den egna 
organisationen, så som Unicef gör då de publicerar informationen på sin hemsida, kan 
det framstå som att Unicef är bärande för denna utveckling.  
 

Allt fler barn överlever 
På 20 år har barnadödligheten halverats, från 12,6 till 6,3 miljoner barn. Utbyggd 
grundsjukvård, bredare vaccinationsprogram, ökad tillgång till rent vatten är 
några av anledningarna till denna positiva utveckling.  
     (Unicef 5, 2016) 

 
En skillnad som finns mellan detta citat och exempelvis det första citatet vi lyfte upp 
från Unicefs hemsida är att de använde ordet vi väldigt mycket i det första citatet men 
inte i dessa två sista. I det första citatet ville de alltså verkligen lyfta fram den egna 
insatsen i arbetet medan i dessa sista citat väljer de att lyfta fram den mer generella 
utvecklingen. Dessa citat fokuserar alltså inte på det egna arbetet trots att det vid första 
anblick är den manifesta betydelsen. Det underliggande budskapet här tycks alltså vara 
att genom att påvisa de positiva resultat som händer världen över, få folk att koppla 
dessa resultat till den egna organisationen trots att Unicef kanske bara spelar en liten roll 
i utvecklingen. Unicef verkar alltså vilja bli konnoterade med positivitet, resultat och 
förändring.  
 
5.1.2.3 Sammanfattning  
 
För att sammanfatta detta har vi alltså främst utmärkt utsatthet, trygghet samt positiv 
förändring som de centrala symbolerna på Unicefs hemsida. Dessa tre beskriver 
organisationen Unicef väldigt bra då de till att börja med arbetar med utsatthet bland 
världens barn. Det är Unicefs främsta uppgift att se till så att barnens rättigheter följs 
och att alla barns behov är tillgodosedda. Detta leder till den andra nyckelsymbolen 
alltså trygghet, vilket är något som Unicef ger dessa barn genom den hjälp de bidrar 
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med. De ser här till så att barnen är omhändertagna och har de resurser de behöver 
vilket leder till att barnen känner sig trygga i Unicefs händer. Den tredje 
nyckelsymbolen är positiv förändring, vilket Unicef spelar en stor roll i samt att det är 
en symbol som de gärna visar upp och förknippas med. 
 

5.2 Pressmeddelanden 
 
Vi kommer under denna sektion att redovisa de resultat vi funnit genom vår 
undersökning av Röda Korsets och Unicefs pressmeddelanden. Till att börja med 
presenteras det kvantitativa resultatet. Detta följs utav en jämförande analys mellan 
hemsida och pressmeddelanden. Vi kommer här söka efter de nyckelbegrepp och 
centrala symboler som vi utmärkte på hemsidorna för att kunna se ifall budskapet är 
koherent genom båda kanalerna. Denna sektion avslutas sedan med en analys av det 
material som organisationerna publicerar i form av pressmeddelanden och det material 
som sedan publiceras i nyhetstidningarna. Detta gör vi för att se om informationen i 
Röda Korsets och Unicefs pressmeddelanden får något genomslag i medierna.   
 
5.2.1 Röda Korset 
 
5.2.1.1 Redovisning av pressmeddelanden  
 
Röda Korset publicerade totalt 63 pressmeddelanden under urvalsperioden 2015. Som 
kan utläsas nedan i Diagram 1 har Röda Korset en relativt bred spridning gällande de 
fokusområden som tas upp i pressmeddelanden. Störst mängd pressmeddelanden 
återfinns dock under kategorierna ”Flyktingfrågor” och ”Politiska frågor”. Röda Korset 
är den främsta katastroforganisationen vars arbete på internationell nivå till stor del 
handlar om kriser och katastrofer är det föga förvånande att just flyktingkrisen i Syrien 
fått ta stor plats i organisationens pressmeddelanden. Pressmeddelanden används här 
som en kanal för att sprida kunskap om både katastrofer och organisationens egna 
arbete samt används de som en plattform för att politiskt påverka vilket syns tydligt i 
den stapel som representerar ”politiska frågor”.  
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Diagram 1 

Diagram 1 visar hur fördelningen ser ut för Röda Korsets pressmeddelanden. Totalt antal 
pressmeddelanden är 63 stycken. Värdet på den vertikala axeln representerar antal 
pressmeddelanden. 
 
5.2.1.2 Hemsida vs pressmeddelanden? 
 
Under denna sektion kommer vi att göra en analys av hur väl budskapet i de 
pressmeddelanden som Röda Korset skickar ut stämmer överens med de budskap som 
organisationen sänder ut via hemsidan. Enligt den framställning som utmärkt sig på 
hemsidan så är unikt, uthållighet, de främsta och familj de centrala nyckelsymbolerna 
för Röda Korset. De beskriver sig själva som unika då de klarar av att göra mycket som 
andra organisationer inte kan samt att de har tillgång till vissa konflikt- och 
katastrofdrabbade områden som inga andra organisationer får tillgång till. Uthållighet 
beskrivs genom att de lyfter fram att de finns på plats både före, under och efter 
konflikten samt då de själva skriver att de finns kvar långt efter att de andra försvinner. 
Mycket tyder på att Röda Korset är mer framstående än andra organisationer, de 
beskriver även sig själva som just den främsta katastroforganisationen. Det sista 
nyckelordet som vi urskilt är familj, Röda Korset är en organisation vars motto är att 
ingen ska lämnas ensam och de arbetar mycket med att alla ska inkluderas samt att alla 
ska vara en del av gemenskapen. Då ett av deras arbetsområden är just att förena 
splittrade familjer, är just familj en väldigt passande symbol för Röda Korset.  
 
Vi har valt ut ett citat ur pressmeddelanden vars framställning förstärker de 
observationer vi tidigare gjort gällande de budskap som Röda Korset sänder ut via 
hemsidan. Genom pressmeddelanden har vi sökt och funnit de nyckelord och 
nyckelsymboler vi utmärkt på hemsidan och resultatet av dessa redovisas nedan. Vi har 
inte funnit några pressmeddelanden vars gestaltning av Röda Korset säger emot den 
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framställning vi fann på hemsidan. Citatet nedan är taget ur ett pressmeddelande om 
jordbävningen i Nepal och behandlar Röda Korsets hjälpinsats.  
 

Tack vare sin lokala närvaro har Röda Korset snabbt kunnat mobilisera utbildad 
räddningspersonal som sedan lördagen arbetar intensivt med att rädda liv och 
distribuera nödhjälp. Det viktigaste under de närmaste veckorna är tillgång till 
rent vatten, mat, tak över huvudet, psykosocialt stöd och efterforskning för att 
förena familjemedlemmar som splittrats i kaoset efter katastrofen.  
   (Röda Korsets pressmeddelanden, 15-05-12) 

 
I detta pressmeddelande förstärks den gestaltning hemsidan gav av att Röda Korset är 
en av de främsta organisationerna samt att de har mycket resurser och tillgångar som 
inte många andra organisationer besitter. Även vissa element av nyckelsymbolen 
uthållighet lyser igenom då de betonar att den ständiga lokala närvaron har lett till att de 
har kunnat starta ett räddningsarbete väldigt snabbt. Då Röda Korset förmedlar via 
hemsidan att de ständigt finns på plats och att de arbetar både före, under och efter en 
katastrof är detta något de särskilt vill peka ut i pressmeddelandet. Här lyfts även det 
arbete som Röda Korset bedriver med familjeåterförening ännu en gång upp vilket 
ytterligare förstärker den känsla av sympatiskt tänkande organisationen har när det 
kommer till återförenande av splittrade familjer samt den gemenskap de förespråkar.  
 

5.2.1.3 Uppföljning av pressmeddelanden i nyhetsartiklar 
 
Utav de 63 pressmeddelanden vi fann på Röda Korset var det 5 tidningsartiklar i 
Aftonbladet som kunde länkas tillbaka till pressmeddelanden skrivna av Röda Korset. I 
tidningen Dagens Nyheter var det totalt 8 nyhetsartiklar som kunde länkas till 
pressmeddelanden skrivna av Röda Korset. Detta innebär att Röda Korset totalt har fått 
genomslag i 13 artiklar, vars innehåll baseras på pressmeddelanden skrivna av 
organisationen. Utav dessa 13 är det 2 stycken pressmeddelanden vars innehåll fått 
genomslag i båda tidningarna. Den ena handlade om ett Ebola-utbrott som tvingade en 
svensk hjälpmedarbetare att åka tillbaka till Sverige. Det andra pressmeddelandet 
handlade om jordbävningen i Nepal. Dessa 2 pressmeddelanden, om Ebola-utbrottet 
samt jordbävningen i Nepal, ansågs alltså ha ett så stort nyhetsvärde att båda 
tidningarna valde att uppmärksamma detta. Detta är ett resultat av att Röda Korset som 
producent har väldigt bra genomslag i pressen. Det vi vidare kommer att undersöka är 
hur organisationen framställer sig själv via sina pressmeddelanden samt vad ifrån dessa 
som pressen väljer att uppmärksamma.  
 
Som kan utläsas ur diagram 1 är de två mest framträdande ämnena som Röda Korsets 
pressmeddelanden behandlar flyktingfrågor och politiska frågor. Utav de 
pressmeddelanden som går att återfinna i Aftonbladet är det främst inom områdena 
epidemier, politiska frågor, flyktingfrågor och naturkatastrofer som Röda Korset nämns. 
Dagens Nyheter däremot uppmärksammade pressmeddelanden som fokuserade på 
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politiska frågor, epidemier, flyktingfrågor, naturkatastrofer, utmärkelser och utbildning. 
Det betyder att utav de 11 kategorier som Röda Korset finns representerade i, så har de 
blivit citerade i 6 olika kategorier. Vilket innebär att deras pressmeddelanden får 
genomslag i mer än hälften av de kategorier som Röda Korset är representerade i. 
Pressmeddelanden räknas med i det strategiska arbetet som organisationer arbetar med. 
Detta är alltså en viktig källa för ideella organisationer, som till exempel Röda Korset, 
då de behöver nå ut med sina huvudfrågor till individer. Vi kan här jämföra med de två 
andra organisationer som vi till en början ämnade att undersöka vars arbete med 
pressmeddelanden knappt var nämnvärd. Röda Korset arbetar mycket med 
pressmeddelanden och detta genererar även i ett stort genomslag, cirka 20% av de egna 
pressmeddelanden uppmärksammades i de tidningar vi undersökt.  
 
De artiklar som går att härleda tillbaka till pressmeddelanden ifrån Röda Korset är 
omskrivna och inte tagna rakt av från Röda Korsets hemsida. De två artiklar som 
handlar om att en svensk blivit exponerad för Ebola och därför flygs hem, går att leda 
tillbaka till Röda Korsets pressmeddelande “Svensk rödakorspersonal kallas hem från 
Ebolainsats i Sierra Leone”. Detta pressmeddelande har kodats in under “epidemier”. 
De båda artiklarna är publicerade samma dag som pressmeddelandet under rubrikerna 
“Svensk undersöks för Ebola - flygs hem” i Aftonbladet samt “Svensk misstänks ha 
Ebola” i Dagens Nyheter. Det som leder till slutsatsen att de båda artiklarna grundar sig 
i Röda Korsets pressmeddelanden är bland annat vissa citat i texten som är 
överensstämmande med det som står i Röda Korsets Pressmeddelande. Ett av de 
påståenden i Röda Korsets pressmeddelande om den potentiella Ebola-smittan vars 
innehåll går att spåra till både Dagens Nyheter och Aftonbladet citeras nedan.   
  

Bakgrunden till hemresan är att delegaten, som arbetat på ett av Röda Korsets 
behandlingscenter i Sierra Leone, under eftermiddagen den 21 januari utsattes för 
smittorisk när den skyddsdräkt som används vid behandling av patienter skulle 
tas av.       
   (Röda Korsets pressmeddelande, 2015-01-22) 

 
Informationen ifrån denna delen av pressmeddelandet går att hitta i Aftonbladets artikel 
om händelsen, om än omskriven.  
 

Det var igår som personen har utsatts för Ebolasmitta. 
– Det hände under det mest riskfyllda momentet när personalen tar på och av sig 
sin säkerhetsutrustning. Någonting har hänt där som gör att personen har utsatts 
för smittorisk.   (Aftonbladet, 2015-01-22) 
 

Dagens Nyheter citerar även de händelsen, men väljer precis som Aftonbladet att skriva 
om innehållet.  
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Personen i fråga har inga symtom alls. Det var en brist i rutinen när personen 
skulle ta av sig sina skyddskläder. Det stänkte desinficeringsmedel på huden. 
    (Dagens Nyheter, 2015-01-22) 

 
Citaten ovan är ett exempel på att Röda Korset lyckats med sin strategiska 
kommunikation. Att de två största tidningarna i Sverige uppmärksammar ett och samma 
pressmeddelande tyder på ett väldigt bra genomslag i pressen samt en effektivitet i 
hanteringen av pressmeddelanden. Även ett pressmeddelande gällande den farliga resan 
flyktingar gör över Medelhavet har fått genomslag i Dagens Nyheter. Pressmeddelandet 
går under rubriken “Det är bråttom att införa fler legala och säkra vägar in i Europa”. Vi 
har kodat in detta pressmeddelande under “flyktingfrågor”. De båda citaten nedan är 
hämtade från pressmeddelandet respektive artikeln den fick genomslag i. Texten i 
artikeln är dock omskriven men det syns att de har en klar koppling till varandra.  
 

Ytterligare en flyktingkatastrof har inträffat i Medelhavet. Uppemot 400 
människor befaras ha drunknat sedan deras båt kapsejsat utanför Libyens kust i 
söndags. Röda Korset beklagar tragedin och vädjar till EU och kringliggande 
länder att snarast öppna upp för lagliga vägar för att söka asyl.   
   (Röda Korset pressmeddelanden, 2015-04-15) 
 
Efter de senaste dagarnas stora båtflyktingkatastrofer kräver Röda korset fler 
legala och säkra vägar in i EU för dem som flyr krig, konflikter och förföljelse. 
    (Dagens Nyheter, 2015-04-19) 

 
Dagens Nyheter har här valt att komprimera den information som ges i 
pressmeddelandet samt göra det mer lättillgängligt och koncist. De har även förstärkt 
betydelsen genom att använda förstärkande ord så som “kräver Röda Korset” istället för 
vädjar som Röda Korset själva använder i sitt pressmeddelande.  
 
5.2.2 Unicef 
 
5.2.2.1 Redovisning av pressmeddelanden  
 
Under urvalsperioden publicerades det totalt 18 pressmeddelanden på Unicefs hemsida. 
Som Diagram 2 visar är det främst kategorierna ”utbildning”, ”politiska frågor” och 
”samarbeten” som lyfts upp. Utav de totalt 18 pressmeddelanden som publicerades år 
2015 så behandlade 39 procent av dessa utbildningsfrågor, 22 procent samarbeten och 
17 procent behandlade politiska frågor. Då Unicef är barnens rättskämpe och arbetar 
”långsiktigt och brett med barns alla problem och rättigheter – på alla nivåer i 
samhället” finner vi det koherent med hemsidans budskap att just utbildning är i 
blickfånget i pressmeddelanden. Det är ett ämne som Unicef brinner för då just rätten 
till utbildning är varje barns rätt enligt barnkonventionen. Detta är något som Unicef 
ständigt arbetar med att implementera och se till så detta efterföljs. Den pelare som 
representerar samarbeten behandlar främst samarbeten mellan Unicef och andra företag 
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för att tillsammans öka medvetenheten om vissa frågor. Exempelvis har Unicef 
samarbetat med både HM och re:member för att samla in pengar till viktiga frågor.  
 
Diagram 2 

 
Diagram 2 visar fördelningen för Unicefs pressmeddelanden. Totala antalet pressmeddelanden 
är 18 stycken. Värdet på den vertikala axeln representerar antal pressmeddelanden. 
 
 
5.2.2.2 Hemsida vs pressmeddelanden? 
 
Under detta kapitel kommer vi att titta närmare på de budskap som Unicef sänder ut 
genom sina pressmeddelanden för att kunna jämföra om den information som finns på 
hemsidan överensstämmer med den information som organisationen sänder ut i form av 
pressmeddelanden. De nyckelsymboler som vi utmärkte genom Unicefs hemsida var 
utsatthet, trygghet samt positiv förändring. Dessa tre beskriver organisationens 
gestaltning väldigt bra då Unicef arbetar med utsatthet bland världens barn, vilket leder 
till den andra nyckelsymbolen alltså trygghet, vilket är något som Unicef ger dessa barn 
genom den hjälp de bidrar med. De ser här till så att barnen är omhändertagna och har 
de resurser de behöver vilket leder till att barnen känner sig trygga i Unicefs händer. En 
tredje nyckelsymbol är positiv förändring. I detta fall är det positiv förändring för 
världens alla barn, vilket Unicef spelar en stor roll i samt att det är en symbol som de 
gärna visar upp och förknippas med. Vi kommer nedan att presentera ett antal utdrag ur 
Unicefs pressmeddelanden för att se ifall dess gestaltning stämmer överens med de 
nyckelsymboler som vi utmärkt. Citatet nedan är hämtat ur ett pressmeddelande vars 
huvudfokus ligger på att Unicef utvecklat fem landrapporter som ska hjälpa då barn 
söker asyl. Detta pressmeddelande kommer även vidare behandlas i kommande kapitel.  
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Landrapporterna utgår från FN:s barnkonvention och innehåller juridisk och 
praktisk information om exempelvis utbildning, hälsovård och skydd av barn. De 
tar också upp medborgerliga fri- och rättigheter, om det finns särskilt utsatta 
grupper och diskriminering, familjemiljö eller alternativ omvårdnad och det 
politiska ansvarstagandet gentemot barn. De redogör också för förekomsten av till 
exempel väpnade konflikter, människohandel, rekrytering av barnsoldater och 
barnarbete. (Unicef pressmeddelanden, 15-11-10) 

 
Detta citat representerar alla de tre nyckelsymboler som vi utmärkte från hemsidan. Till 
att börja med representerar denna text en utsatthet för de barn som är på flykt, som kan 
bli utsatta för människohandel eller utsatta för rekrytering av barnsoldater då de inte 
alltid får söka asyl på grund av okunskap gällande rådande situation. Citatet behandlar 
även nyckelsymbolen trygghet då Unicef finns där som en trygghet för dessa barn och 
ser till att de får rätt till utbildning, sjukvård och skydd. Unicef har i dessa landrapporter 
tagit fram korrekt information om situationen i barnets hemland. Man skulle kunna säga 
att Unicef tar på sig rollen som en symbolisk vårdnadshavare för att dessa barn ska 
känna sig trygga och få sina rättigheter tillgodosedda. Det tredje elementet som även det 
lyfts upp i viss mån är den positiva utvecklingen. Den lyfts upp genom denna 
landrapport och genom den förändring som detta kommer leda till för de barn som söker 
asyl. Det leder till en förändring i form av att barn som eventuellt hade fått söka skydd 
någon annanstans eller åka tillbaka till sitt hemland nu har en större chans till att få 
stanna i Sverige. Även citatet nedan gestaltar Unicefs huvudelement på ett liknande sätt. 
Vi nämnde tidigare att Unicef arbetar mycket med politisk påverkan och att 
implementera förändringar inom de beslutsfattande organen. Detta är vad nedanstående 
citat gestaltar. 
 

Varje enskilt avsnitt av den dokumentära podden ”Röster från bänken” är 
producerat för att riktas till en specifik minister som uppmanas att lyssna och 
sedan svara på ett antal frågor. Med serien vill UNICEF få politiker och 
beslutsfattare att skapa tydligare riktlinjer för barns delaktighet och inflytande 
samt att fatta beslut om införande av en klagorätt för barn. (Unicefs 
pressmeddelanden, 15-10-12) 

 
Pressmeddelandet handlar om en podd som Unicef startat där barn får chansen att delta 
och prata om frågor som berör dem. Det handlar om frågor så som våld, drogmissbruk 
och ensamkommande flyktingbarn och alla avsnitt är riktade mot en specifik minister. 
Detta är ett exempel på hur Unicef arbetar för att implementera politiska förändringar 
och gestaltar väldigt bra den egna organisationens budskap och värderingar. Unicef 
kliver även här in som en trygghetskämpe för barnen, och kämpar för att de ska ha 
rätten att vara delaktiga och ha inflytande.  
 
5.2.2.3 Uppföljning av pressmeddelanden i nyhetsartiklar  
 
Under urvalsperioden 2015 publicerade Unicef totalt 18 pressmeddelanden. Totalt i 
Dagens Nyheter var det 4 artiklar vars innehåll var hämtat ur ett av Unicefs 
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pressmeddelande, vilket betyder att 22 procent av Unicefs pressmeddelanden fick 
genomslag. Deras pressmeddelanden hade totalt genomslag i 0 av de nyhetsartiklar som 
Aftonbladet publicerade under perioden. Dagens Nyheter valde att enbart använda delar 
av pressmeddelandena och skriva om innehållet för att anpassa det till deras artiklar. 
Alla fyra artiklar har lyckats få med huvudinnehållet  från pressmeddelanden och det 
ges även en neutral eller positiv bild av organisationen i alla artiklar. Detta tyder på att 
innehållet från pressmeddelandena har lyckats ge ett korrekt intryck av vad Unicef vill 
förmedla.  
 
Nedan tittar vi på vilka pressmeddelanden som fått genomslag i Dagens Nyheter. 
Diagram 2 visar att Unicefs pressmeddelanden främst behandlar områdena utbildning, 
samarbeten samt politiska frågor. Vi kan se att de pressmeddelanden som fått 
genomslag behandlar politiska frågor, flyktingfrågor samt utbildningsfrågor. Det är 
alltså inte främst de fokusområden som behandlas i pressmeddelandena som får 
utrymme i tidningarna. Vi kommer nedan att gå igenom vilka dessa pressmeddelanden 
är samt se hur dessa uppmärksammas i tidningarna.  
 
Ett utav Unicefs pressmeddelanden som uppmärksammades av Dagens Nyheter var 
bland annat; “Säkrare asylbeslut för barn genom landrapporter med barnfokus”. 
Pressmeddelandet tar upp att Unicef har utvecklat en landrapport för barn som ska 
underlätta besluten om asyl, uppehållstillstånd och återvändande. Detta 
pressmeddelande har kodats in under “flyktingfrågor”. Citatet nedan är hämtat från 
ingressen på det pressmeddelande som Unicef publicerade.  
 

När Migrationsverket fattar beslut i asylärenden som rör barn är underlaget 
alltför tunt. Det saknas många gånger information om barnets situation i 
ursprungslandet. Det anser UNICEF som nu har tagit fram en metodguide som 
visar hur en landrapport med barnfokus kan utformas. Modellen kan användas 
vid asylprövningen och resultatet presenteras idag vid ett internationellt 
expertmöte i Bryssel. (Unicef pressmeddelanden, 15-11-10) 

 
Citatet nedan är hämtat från ingressen i den artikel Dagens Nyheter publicerade samma 
dag med rubriken “Asylbeslut om barn ska bli mer rättssäkra”.  
 

Asylbeslut i barnärenden tas på för dåliga och ibland godtyckliga grunder. Det 
anser Unicef som nu tagit fram fem landrapporter med fokus på barns 
förhållanden, och dessutom utarbetat en handbok för hur landrapporterna bör 
utformas. (Dagens Nyheter, 15-11-10) 

 
Det är tydligt att artikeln bygger på pressmeddelandet här. Dagens Nyheter har enbart 
komprimerat innehållet och skrivit om det men man kan avläsa att det bygger på den 
information som ges av Unicef. Man kan även se hur Dagens Nyheter har använt sig 
utav en annan formulering med starkare ord. Exempelvis uttrycker Unicef i 
pressmeddelandet att underlaget för att fatta asylbeslut är alltför tunt, medan Dagens 
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Nyheter använder formuleringen att asylbesluten tas på för dåliga och ibland 
godtyckliga grunder. Dagens Nyheter skriver sedan “Det anser Unicef”, inget som vi 
lyckats hitta belägg för i Unicefs pressmeddelande. Precis som det beskrivs i 
dagordningsteorin, så har medier makt över hur händelser och påståenden gestaltas och 
uppfattas av allmänheten och detta kan även leda till att organisationer som Unicef 
uppfattas i ett annat ljus.   
 
De båda citaten presenterade här nedan är tagna ur både pressmeddelandets och 
artikelns brödtext. Det är de enda liknande styckena i de båda texterna. Dagens Nyheter 
har alltså valt att skriva om den absolut största delen av informationen given i 
pressmeddelandet. De har även gjort en intervju med pressekreteraren på Unicef, 
Christina Heilborn, vilket leder till att de fått med ett antal uttalanden som inte går att 
återfinna i det ursprungliga pressmeddelandet.  
 

Därför har UNICEF i Sverige, Nederländerna och Belgien tillsammans tagit fram 
en metodguide som visar hur en landrapport kan utformas, samt dessutom 
producerat fem landrapporter för Afghanistan, Albanien, Marocko, Guinea och 
Sudan som kan tjäna som exempel för Migrationsverket. (Unicef 
pressmeddelanden, 15-11-10) 

 
Därför har Unicef i Sverige, Nederländerna och Belgien gemensamt gjort en 
metodguide, en handbok i hur man tar fram all den barnspecifika information om 
olika länder som Unicef anser behövs för ett bra beslutsunderlag. (Dagens 
Nyheter, 15-11-10) 

 
Ett annat pressmeddelande som uppmärksammats i pressen är “Samarbete mellan 
UNICEF och H&M Conscious Foundation når 45 000 små barn”, där ämnet som tas 
upp i artikeln är de många företag som är villiga att bidra till barns rättigheter. Detta 
pressmeddelande har kodats in under “utbildning”. Detta pressmeddelande har vi valt att 
inte analysera djupare då artikeln vars innehåll kan kopplas till detta endast nämner 
H&M som en utav många företag villiga att bidra med pengar till ideella organisationer 
och Unicef nämns bara vid sidan om detta. Detta var alltså inte av intresse för vidare 
analyser och vi valde därför att enbart nämna detta pressmeddelande.  
 
Det tredje pressmeddelandet som fått genomslag är “Rättsligt vakuum för barn till EU-
migranter”, som behandlar den rådande bristen på rättigheter för barn till EU-migranter 
som kommer till Sverige för att exempelvis tigga här. Denna artikel har kodats in under 
“politiska frågor”. Nedan följer två citat från respektive ingress för pressmeddelandet 
och artikeln. Artikeln går under rubriken “Barnkonventionen efterlevs inte fullt ut”.  
 

Barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige befinner sig i ett 
rättsligt vakuum utanför samhällets skyddsnät. Deras ställning är till och med 
sämre än papperslösa barns. Det visar en ny rapport från UNICEF som har 
undersökt det rättsliga läget för dessa barn. (Unicef pressmeddelanden, 15-09-24) 
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Barn till utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige har sämre rätt till sjukvård, 
skolgång och socialt stöd än barn till papperslösa. Det visar en ny rapport som 
Unicef tagit fram. (Dagens Nyheter, 15-09-24) 

Dagens Nyheter har även här enbart formulerat om den information som ges via 
pressmeddelandet. Enda skillnaden är egentligen att Dagens Nyheter även tagit med att 
dessa EU-medborgare har “ sämre rätt till sjukvård, skolgång och socialt stöd”, detta 
återfinns i brödtexten från Unicefs pressmeddelande. Utöver detta var materialet från 
pressmeddelandet omarbetat och omformulerat i resten av artikeln. Dagens Nyheter har 
åter igen fått egna uttalanden från Unicefs pressekreterare samt att de även fått ett 
uttalande från Martin Valfridsson, regeringens nationella samordnare för utsatta EU-
medborgare. 
 
Det sista pressmeddelandet, “Unicoin – Den första valutan som gör gott lanseras idag”, 
som tas upp presenterar hur barn kan hjälpa andra barn. Detta genom att donera deras 
teckningar, som en valuta, i utbyte mot att barn i behövande länder får skolmaterial. 
Denna artikel har kodats in under “utbildning”. Nedan presenteras två citat från 
respektive ingress, både från pressmeddelandet och från artikeln.  
 

Idag introducerar H&M Conscious Foundation och UNICEF en ny världsvaluta – 
Unicoin. Initiativet uppmärksammar alla barns rätt till lärande och utveckling 
från tidig ålder. På sajten unicoins.org kan barn, tillsammans med en förälder, 
växla in en teckning mot en Unicoin. H&M Conscious Foundation matchar sedan 
varje Unicoin med utbildningsmaterial som UNICEF delar ut till de mest utsatta 
barnen runtom i världen. (Unicef pressmeddelanden, 15-06-11) 

FN:s barnorgan Unicef vill låta barns drömmar bli andra barns möjligheter. 
Genom att skicka in en teckning lovar Unicef att förse ett annat barn med en 
anteckningsbok och en penna. (Dagens Nyheter, 15-11-06) 

Ett par utmärkande drag som kan utläsas från Dagens Nyheters hantering av Unicefs 
pressmeddelanden är att de omformulerar all information som de hämtar samt att de 
komprimerar texten till kortare och mer koncisa artiklar. De använder sig dock utav 
huvudinnehållet från pressmeddelandena vilket kan ses som lyckad news management 
från Unicefs sida då de får sitt innehåll att uppmärksammas i medier. Då Unicef fick 
genomslag med 22 procent av de publicerade pressmeddelanden, vilket dock tyder på 
ett effektivt kommunikationsarbete, så var det även många pressmeddelanden som inte 
uppmärksammades. Dagens Nyheter uppmärksammade inte heller de fokusområden 
som Unicef själva lyfter fram mest i pressmeddelanden. Utbildningsfrågor, som är det 
främsta huvudområdet  fick däremot bra genomslag i Dagens Nyheter och politiska 
frågor som är det tredje största fokusområdet fick genomslag i en artikel. Då frågor 
kopplade till flyktingar blev väldigt uppmärksammade under hösten 2015 kan det även 
tänkas logiskt att det enda pressmeddelandet med fokus på flyktingfrågor fick 
genomslag.  
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De två artiklar som uppmärksammade det främsta ämnet inom Unicefs 
pressmeddelanden, utbildning, var “Samarbete mellan UNICEF och H&M Conscious 
Foundation når 45 000 små barn” och “Unicoin - Den första valutan som gör gott 
lanseras idag”. De står alltså för hälften av de pressmeddelanden som fick genomslag. 
Detta kan kopplas samman med proaktivt arbete av news managment, som innebär att 
organisationer arbetar med strategisk kommunikation för att få ett ämne att 
uppmärksammas i olika former av medier. Något som Unicef har lyckats med här, 
genom att skriva pressmeddelanden om de ämnen som de arbetar med aktivt. Unicefs 
pressmeddelanden kan även kopplas samman med “Problem-cause-solution”-modellen, 
där de lyfter fram problemet som finns, varför det är ett problem samt lösningen som de 
tror, eller vet, kan lösa detta problem. Detta är ett element som går att utläsa ur flera av 
Unicefs pressmeddelanden. Till exempel så kan man se det tydligt i artikeln om 
“Unicoin”, varpå Unicef lyfter fram problemet att “200 miljoner barn idag inte tillgång 
till utveckling och lärande när de är små”. De lyfter även fram att detta är ett problem då 
“Vår förmåga att ta till oss kunskap formas redan i åldrarna 3-5” samt ger en temporär 
lösning i form av det stöd som H&M conscious foundation erbjuder vilket “möjliggör 
för UNICEF att nå 73 600 barn med aktiviteter för att främja barns tidiga utveckling, 
påverka regeringar att sätta barns tidiga utveckling på den nationella agendan och anslå 
resurser för det”. Enligt J. Patterson och M. Radtke så är det utifrån denna modell som 
medier arbetar, något som är till Unicefs fördel då de bygger upp sina 
pressmeddelanden på detta sätt (2009:92).   

 
5.2.2.4 Sammanfattning  

Då vi sammanställt alla pressmeddelanden från Unicef är det tydligt att deras genomslag 
i dagspressen är relativt starkt. Man kan tydligt se att Unicef har bildat en effekt av sin 
kommunikation. Detta leder till slutsatsen att organisationen lyckats sända ut  sitt 
budskap. Då effekten av en kommunikationsinsats enbart kan mätas hos de människor 
som kommunikationen och budskapet är riktad till och pressmeddelanden främst är 
riktat mot just pressen är det tydligt att deras kommunikationsinsats, trots en relativt låg 
andel pressmeddelanden från Unicefs sida, är väldigt effektiv. Då de två största 
tidningarna i Sverige  uppmärksammar 22 respektive 24 procent av de 
pressmeddelanden som publicerats är det tydligt att det finns en viss effektivitet i 
hanteringen av pressmeddelanden. Det fanns dock enbart 18 pressmeddelanden under 
hela 2015 vilket jämfört med Röda Korsets 62 pressmeddelanden möjligtvis inte är ett 
tillräckligt stort analysmaterial. Det är en möjlighet att Unicef Sverige inte jobbar lika 
mycket med just pressmeddelanden som Röda Korset tycks göra och att det kanske inte 
är deras högsta prioritering att synas i pressen. Att döma av innehållet i deras 
pressmeddelanden så kan en potentiell mottagargrupp vara deras medlemmar då en stor 
del av innehållet berörde just bidragsinsamling. Unicef Sverige publicerar även många 
rapporter och majoriteten av artiklarna tycks hämta information från just dessa. Även 
många personliga uttalanden från medarbetare på Unicef Sverige har fått genomslag i 
dagspressen. Det är alltså tydligt att Unicef Sverige har en viss slagkraft i dagspressen, 
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den största delen av information tycks dock komma från andra källor än just 
pressmeddelanden.  
 
5.3 Nyhetsartiklar  
 
Vi kommer under detta avsnitt att presentera de resultat  vi funnit genom våra 
undersökningar av nyhetsartiklarna. Till att börja med kommer vi redovisa resultaten för 
den kvantitativa undersökningen. Där har vi valt att intressera oss mer för vilka utav 
organisationernas fokusområden som lyfts fram i tidningarna och vilka delar av 
organisationernas arbete som de väljer att fokusera på, alltså om tidningen exempelvis 
lägger vikten på det administrativa arbetet eller arbetet ute på fält. Efter att vi gått 
igenom den kvantitativa delen av undersökningen kommer vi att presentera resultaten vi 
fick fram genom Aktörsbehandlingsindexet. Den framställning som görs av 
organisationerna kommer även att förstärkas genom ett antal citat. Detta för att på ett 
tydligt sätt demonstrera hur, rent språkligt, som beröm samt kritik uttrycks i texten. 
Genom att sedan addera dessa element av undersökningen kommer vi att presentera den 
gestaltning som gjorts av organisationerna.  
 
Urvalsperioden 2015 genererade i totalt 186 artiklar som kunde användas i syfte att 
analysera Röda Korset. Utav dessa återfanns 73 artiklar i tidningen Aftonbladet och 113 
artiklar i Dagens Nyheter. Utav de artiklar relaterade till Unicef var den totala summan 
102 under urvalsperioden. 53 utav dessa artiklar publicerades i Dagens Nyheter och 49 
artiklar publicerades i Aftonbladet. Det totala antalet artiklar från både Aftonbladet och 
Dagens Nyheter som använts i undersökningen är 288. 
 
5.3.1 Fokusområden Röda Korset  
 
Diagram 3 är en redogörelse för vilka fokusområden Röda Korset har sammanlänkats 
med i de artiklar vi analyserat. Röda Korset arbetar, som nämnt tidigare, mycket med 
kris- och katastrofhantering vilket även stämmer överens med deras representation i 
Dagens Nyheter och Aftonbladet. Det syns tydligt att Röda Korset främst kopplas ihop 
med flyktingfrågor, strider/oroligheter och naturkatastrofer. De artiklar som behandlar 
Röda Korset tillsammans med oroligheter, flyktingar och naturkatastrofer speglar 
väldigt bra den bild som organisationen själv sänder ut via deras hemsida. Ett intressant 
resultat som kan utläsas med hjälp av detta diagram är att just flyktingfrågan är central i 
alla delar av Röda Korsets kommunikation. Röda Korsets arbete kring flyktingkrisen 
spelade en central roll på deras hemsida, det var även den kategorin det skrevs mest om 
i Röda Korsets pressmeddelanden och då dagstidningarna Dagens nyheter och 
Aftonbladet väljer att skriva om Röda Korset har de i 46 procent av fallen länkats 
samman med just flyktingfrågan. Detta tyder på att Röda Korset lyckats med att gestalta 
sig som just en kris- och katastroforganisation. Även spalterna ”strider, oroligheter” och 
”naturkatastrofer” vittnar om att detta är sant. Röda Korset är den organisation man 
vänder sig till då en kris eller katastrof pågår.  
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Diagram 3 

 
Diagram 3 visar fördelningen för de tidningsartiklar som kunde länkas till Röda Korset. 
Tidningsartiklarna är ifrån Dagens Nyheter och Aftonbladet. Värdet på den vertikala axeln 
representerar antal artiklar. Totalt är det 186 stycken.  
 
En del utav den kvantitativa analysen, som vi dock valde att inte redovisa med hjälp av 
diagram, bestod av att titta närmare på vilken roll de båda organisationerna spelar i 
artiklarna de omnämns i. Vi ville genom just denna variabel se om organisationen i 
fråga behandlades som en huvudaktör, biaktör eller som en expertkommentator. 
Anledningen till att detta undersöktes var att vi ville se hur stor plats man ger dessa 
organisationer, främst som huvudaktör men även som expertkommentator då detta 
förstärker bilden av en pålitlig och framstående organisation. Totalt publicerades 186 
artiklar under 2015 som behandlade Röda Korset. Enligt resultatet i vår undersökning 
agerade Röda Korset huvudaktör i 4 utav Dagens nyheters artiklar samt 14 utav 
Aftonbladets artiklar. Röda Korset ges alltså en större roll i Aftonbladet där hela 14 
artiklar enbart har organisationen som huvudfokus. Huruvida detta är gynnsamt eller ej 
för organisationen framgår ej. Ett gynnsamt resultat för Röda Korset är däremot att de 
används som expertkommentator i totalt 43 artiklar, 32 i Dagens Nyheter och 11 i 
Aftonbladet.. Att organisationen själv får yttra sig gällande sin egen verksamhet, det 
arbete de utför eller om en händelse ger organisationen en trovärdighet samt en roll som 
kunskapshavare. Detta anses vara till fördel för organisationen. Röda Korset agerar 
huvudaktör eller expertkommentator i 27 procent av artiklarna Vi kommer återkomma 
till detta resultat senare då vi presenterar resultaten för aktörsbehandlingsindexet.  
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5.3.2 Fokusområden Unicef 
 
Diagram 4 är en redogörelse för de fokusområden som Unicef främst blivit förknippade 
med i Dagens Nyheter och Aftonbladet under 2015. Som man tydligt kan se är 
barnfrågor, naturkatastrofer och flyktingfrågor de kategorier som är centrala i de artiklar 
som behandlar Unicef. Unicef arbetar främst med frågor gällande barns rättigheter, det 
är alltså föga förvånande att de förknippas med dessa frågor. Då Unicef utger sig för att 
vara organisationen som arbetar “långsiktigt och brett med barns alla problem och 
rättigheter - på alla nivåer i samhället”, speglar det deras eget budskap väldigt bra då de 
omnämns i flest artiklar vars fokusområde är just barnfrågor. Även många andra artiklar 
behandlar barnfrågor i samband med Unicef, dessa artiklar har möjligtvis ett annat 
huvudtema dock och barnfrågan blir mer ett undertema då det är en fråga som ligger till 
grund för allt Unicef arbetar för. Generellt är det tydligt att Dagens Nyheter och 
Aftonbladet avspeglar just gestaltningen som gjorts gällande att Unicef är 
barnorganisationen. Då detta är Unicefs främsta arbetsområde är det även viktigt att 
media uppmärksammar detta för att budskapet ska förmedlas så korrekt som möjligt 
genom hela kommunikationsprocessen.  
 
Diagram 4 

 
Diagram 4 visar fördelningen mellan tidningsartiklarna som kunde länkas till Unicef. 
Tidningsartiklarna är ifrån Dagens Nyheter och Aftonbladet. Värdet på den vertikala axeln 
representerar antal artiklar. Det är totalt 102 stycken. 

	  	  
Då flyktingfrågan blev en så central del av nyhetsrapporteringen under den andra halvan 
av 2015 och i stort sett alla ideella organisationer engagerade sig i frågan på något sätt 
så är det även självklart att Unicef förknippas med detta. Det Unicef främst arbetar med 
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gällande naturkatastrofer och flyktingfrågor men även under strider och oroligheter är 
att barnens rättigheter upprätthålls och att barnkonventionen efterföljs. Unicefs roll är 
mer inriktad på att barnens behov är tillgodosedda och arbetar inte lika aktivt som andra 
organisationer med just själva konflikten eller katastrofen.  
 
Vi har även valt att titta närmare på vilken roll Unicef spelar i de artiklar som behandlar 
organisationen. Totalt skrev båda tidningarna 102 artiklar där Unicef medverkade på ett 
eller annat sätt. Utav dessa agerade organisationen huvudaktör i 21 artiklar, 9 i Dagens 
Nyheter och 12 i Aftonbladet. Unicef agerar alltså huvudaktör i 21 procent av de artiklar 
som behandlar organisationen. Även i detta fall kan vi inte avgöra om det är en 
gynnsam framställning som ges av organisationen. Vi kommer vidare att ta upp detta i 
sektionen Aktörsbehandlingsindex, där vi undersökt hur organisationerna behandlas i 
media. Vi har även kunnat utläsa att Unicef agerar expertkommentator i totalt 30 
artiklar, 21 i Dagens Nyheter och 9 i Aftonbladet. Att Unicef ges chansen att uttala sig 
och sprida sitt budskap anses däremot gynnsamt gentemot organisationen. Unicef agerar 
huvudaktör eller expertkommentator i 50 procent av de artiklar som behandlar 
organisationen vilket genererar mycket medial uppmärksamhet.  
 
5.3.3 Vad inom respektive organisations arbete uppmärksammas? 
 
I detta avsnitt har vi valt att lyfta fram vilken del av organisationens arbete som lyfts 
fram i artiklarna. Alltså om det exempelvis är organisationens fältarbete, administrativa 
arbete eller om det är en aktör inom organisationen som är föremål för uppmärksamhet. 
Då vi pratar om organisationens arbete på fält menar vi det arbete som utförs av 
exempelvis räddningsarbetare under katastrofer eller då Röda Korset bistår med mat och 
vatten till flyktingar, allt arbete som utförs där människor behöver det som mest. 
Organisationens administrativa arbete innebär bland annat organisationens ekonomi, 
frågor eller beskrivningar som mer rör organisationen i sin helhet istället för deras 
arbete. Vi valde att använda oss utav denna variabel då vi anser att det är en intressant 
del av undersökningen att se vilken del av organisationen som får mest uppmärksamhet 
i media, arbetet i fält eller administrativt och ekonomiskt arbete.  
 
5.3.3.1 Vad inom Röda Korset uppmärksammas? 
 
Diagram 5 som redovisas nedan representerar vad inom Röda Korsets verksamhet 
tidningen Aftonbladet valt att uppmärksamma. Man kan tydligt se att både 
organisationens arbete på fält och det administrativa arbetet får nästan exakt lika mycket 
utrymme i tidningen. En aktör inom Röda Korset eller organisationens huvudfrågor får 
väldigt lite uppmärksamhet av Aftonbladet. Då Aftonbladet sätter Röda Korset på 
dagordningen är det alltså både arbetet på fält och det administrativa arbetet som lyfts 
fram.  
 



 

 

 

46 

Då vi analyserat de artiklar Aftonbladet väljer att publicera har vi även märkt att de 
publicerat flera artiklar som behandlar Röda Korsets, och andra hjälporganisationers, 
ekonomi. Bland annat en artikel som beskriver toppchefernas löner och Röda Korsets 
före detta insamlings- och kommunikationschef som totalt svindlade Röda Korset och 
Cancerfonden på 8 miljoner kronor. Denna artikel kommer vi återkomma till i senare 
avsnitt. Detta är dock den typen av artiklar som inte återfunnits i Dagens Nyheter, vilket 
kan påvisa att tidningarna använder sig av två olika sorters diskurser då de behandlar 
organisationer som Röda Korset. 
 
Diagram 5 

 
Diagram 5 visar fördelningen över vad Aftonbladets tidningsartiklar berör gällande Röda 
Korset. Värdet på den vertikala axeln representerar antal artiklar. Totalt är det 73 stycken.   
 
Diagram 6 visar på vad inom Röda Korset som framställs i Dagens Nyheter. Det är 
tydligt att det framförallt är organisationens arbete i fält som tar plats i artiklarna. Detta 
innebär exempelvis diverse räddnings- och katastrofaktioner som de utför, arbetet med 
att hjälpa flyktingar eller när organisationen hjälper till att stötta med medicinsk 
utrustning under pågående konflikter. Det som är intressant med detta diagram är att 
hela 74 procent av artiklarna handlar enbart om det arbete på fält som organisationen 
utför. Då kärnan i hela organisationen handlar om att hjälpa människor i nöd, alltså på 
fält, har Dagens Nyheter lyckats återskapa denna gestaltning som Röda Korset själva 
styrker väldigt bra. Fältarbetet är den största och viktigaste delen av organisationen och 
detta bör även lysa igenom i media.  
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Diagram 6 

 
Diagram 6 visar fördelningen över vad Dagens Nyheters tidningsartiklar berör gällande Röda 
Korset. Värdet på den vertikala axeln representerar antal artiklar. Totalt är det 113 stycken.   
 
Den största och mest intressanta skillnaden här är att Aftonbladet uppmärksammar både 
arbetet på fält och det administrativa lika mycket, medan Dagens Nyheter 
uppmärksammar arbetet ute på fältet med en klar majoritet. Då det främst är arbetet ute 
på fält som Röda Korset själva valt att lyfta fram i den egna framställningen via både 
hemsidan och pressmeddelanden stämmer det väl överens med Dagens Nyheters 
nyhetstäckning. Aftonbladets framställning av vad som anses viktigast inom 
organisationen stämmer dock inte alls överens med vad Röda Korset själva betonar. Här 
ser vi ett exempel på hur dagordningsmakten tillämpas och hur det även kan ge en 
felaktig bild av vad inom organisationen som anses viktigast. Då Aftonbladet fokuserar 
på administrationsfrågor istället för det faktiska arbetet som utförs leder det fokus ifrån 
de viktiga aspekterna av organisationens arbete. Organisationer som Röda Korset och 
även Unicef är beroende av bidrag och förlitar sig därmed på att den bild som visas upp 
av organisationen är enhetlig med det egna budskapet. Här har dock medier så som 
dagstidningar stor makt över vad som hamnar på dagordningen och hur detta gestaltas. 
Här bör vi dock även förtydliga att Aftonbladet inte gett en gestaltning som är felaktig 
eller falsk, den stämmer enbart inte överens med den framställning av organisationen 
som vi funnit via Röda Korsets egna kanaler.  
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5.3.3.2 Vad inom Unicefs arbete uppmärksammas?  
 
Genom att titta på diagrammet nedan (Diagram 7) kan vi utläsa att Aftonbladet främst 
fokuserar på det administrativa arbetet inom Unicef. Aftonbladet väljer alltså även här 
att lyfta fram det administrativa arbetet så som ekonomiska frågor och artiklar vars 
innehåll behandlar själva verksamheten mer än det arbete den utför. Utav de 49 artiklar 
som Aftonbladet publicerade 2015 fokuserade 18 stycken på det administrativa arbetet, 
alltså 37 procent. Aftonbladet fokuserar även för Unicef på det administrativa arbetet 
och lyfter fram det som den viktigaste delen av organisationen. Då vi djupare analyserat 
vad dessa artiklar behandlar har vi funnit ett antal artiklar som tar upp löner och 
ekonomiska faktorer inom organisationen. Dessa artiklar lyfter fokus från 
organisationens arbete med världens barn och uppmärksammar istället frågor så som 
chefers löner inom organisationen. Unicef är dessutom en transparent organisation vars 
årsredovisning och diverse andra dokument finns tillgängliga för den som är intresserad. 

Diagram 7 

 
Diagram 7 visar fördelningen över vad Aftonbladets tidningsartiklar berör gällande Unicef. 
Värdet på den vertikala axeln representerar antal artiklar. Totalt är det 49 stycken.   
 
Diagram 8 presenterar vad inom Unicefs verksamhet som Dagens Nyheter valt att 
uppmärksamma i dess artiklar under 2015. Totalt skrev de 53 artiklar som behandlar 
organisationen under året. Dagens Nyheter väljer att främst fokusera på Unicefs arbete 
ute på fält. Detta syns tydligt då en klar majoritet av artiklarna, 74 procent, främst 
fokuserar på organisationens arbete på fält. Detta är ett gynnsamt resultat för 

13

18

7

10

1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Vad	  inom	  UNICEF	  uppmärksammas	  i	  
Aftonbladet?

UNICEF



 

 

 

49 

organisationen då det visar läsare vad organisationen arbetar med, samt att de arbetar 
aktivt med de hjärtefrågor Unicef lyfter upp. Det bidrar också till att individer som 
skänker pengar till Unicef ser att de tas till vara på, genom att organisationens arbete 
noteras i media. 

Diagram 8 

 
Diagram 8 visar fördelningen över vad Dagens Nyheters tidningsartiklar berör gällande 
Unicef. Värdet på den vertikala axeln representerar antal artiklar. Totalt är det 53 stycken.   
 
För att sammanfatta resultatet av denna variabel i undersökningen så har det tydligt 
framgått att Aftonbladet valt att lägga stor vikt vid just den administrativa delen av både 
Röda Korsets och Unicefs arbete. Det läggs lika stor vikt på både fältarbetet och det 
administrativa arbetet. Ett resultat som inte är likvärdigt med organisationernas egen 
framställning. Dagens Nyheter däremot finner mer nyhetsvärde i den typen av 
information som behandlar båda organisationernas fältarbete. Både Unicefs och Röda 
Korsets arbete på fält upptar 74 procent vardera av Dagens Nyheters artiklar. Detta är 
även ett tydligt resultat av att Dagens Nyheter procentuellt ger en väldigt likvärdig 
framställning av de båda organisationerna, trots att Röda Korset omnämns i betydligt 
fler artiklar än Unicef.  
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5.3.4 Aktörsbehandlingsindex 

I tidigare avsnitt visade vi hur de båda organisationerna framställs i termer av 
fokusområden och vilken del av organisationernas arbete som lyfts fram. I detta avsnitt 
kommer en lite djupare analys göras då vi kommer titta närmare på hur organisationerna 
värderas i tidningarna. För att på ett vetenskapligt sätt utläsa den värdering som görs av 
organisationerna valde vi att göra ett aktörsbehandlingsindex. Indexet genererar en 
siffra mellan -100 till +100 där indexet -100 representerar den allra lägsta siffran, alltså 
att alla artiklar är negativa gentemot organisationen och +100 är den allra högsta siffran 
varpå alla artiklar är positiva. Siffran 0 representerar ett resultat där alla artiklar är 
neutrala gentemot organisationen. Vi kommer även i detta avsnitt redovisa ett antal citat 
som visar på typiska exempel av en positiv respektive negativ framställning av 
organisationen. Detta gör vi för att rent språkligt visa hur kritik samt beröm framställs i 
tidningarna. Även i detta avsnitt har vi för enkelhetens skull disponerat Röda korsets 
framställning för sig samt Unicefs framställning för sig.  
 
5.3.4.1 Röda Korsets aktörsbehandlingsindex  
 
I Aftonbladets totalt 73 artiklar fann vi 168 utgångar vars innehåll handlade om Röda 
Korset, en aktör inom Röda Korset eller var ett direkt uttalande från en aktör inom 
organisationen.  Då egna uttalanden räknas till de positiva utgångarna fick vi totalt 79 
positiva utgångar (65 egna uttalanden och 14 positiva), 13 negativa utgångar och 76 
neutrala utgångar. Då vi analyserat alla utgångar gällande Röda Korset i Aftonbladets 
artiklar fick vi fram ett aktörsbehandlingsindex på +39. Detta är ett gynnsamt resultat då 
det reflekteras positivt gentemot organisationen. Det som drar upp resultatet i detta fall 
är att organisationen tillåts göra väldigt många egna uttalanden, vilket i sin tur är 
positivt för den egna organisationen då de själva får berätta om sitt arbete och sprida sitt 
budskap. Röda Korset får även sällan kritik. I Dagens Nyheters totalt 113 artiklar fann 
vi totalt 214 utgångar som handlade om Röda Korset. Utav utgångarna var 87 positiva 
(75 egna uttalanden och 12 positiva), 3 negativa och 124 neutrala. 
Aktörsbehandlingsindexet för Dagens Nyheter blev +39. I detta fall är det även de egna 
uttalandena som drar upp resultatet samt ett väldigt lågt antal negativa utgångar. 
 
Det intressanta i detta resultat är att både Aftonbladet och Dagens Nyheter har samma 
indexvärde gällande Röda Korset. Organisationen ges ett aktörsbehandlingsindex vars 
värde är gynnsamt för organisationen. Både Dagens Nyheter och Aftonbladet ger tydligt 
värderande tendenser i de artiklar som publicerats under urvalsperioden. Det enda som 
egentligen skiljer dessa resultat åt är att Aftonbladet har fler negativa utgångar än vad 
Dagens Nyheter har. Detta utfall är även intressant då vi tittar på avsnittet innan, där vi 
undersökte vad inom organisationen som blir belyst och fann att Aftonbladet till stor del 
fokuserar på det administrativa arbetet. Som vi även visar på i texten nedan kan en del 
av de kritiska utgångarna gentemot Röda Korset återfinnas i de artiklar vars fokus ligger 
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på det administrativa arbetet. Vi kommer vidare titta på dessa aspekter av 
undersökningen i slutdiskussionen.  
 
För att exemplifiera hur ett positivt eller negativt värde på utgångar kan se ut har vi här 
nedan samlat ett antal citat vars värdering är kritisk eller berömmande gentemot 
organisationen. Ett exempel på en rubrik bland de kritiska utgångarna är “Ordförande i 
Röda Korset-förening åtalas”, denna rubrik är hämtad från Dagens Nyheter. Här skriver 
de bland annat att en före detta ordförande i en Röda Korset-förening har “schabblat 
bort 1.5 miljon kronor”(Dagens Nyheter, 15-12-05). Detta är en tydligt negativ 
framställning gentemot administrationen på Röda Korset vilket kan slå extra hårt mot en 
ideell organisation vars överlevnad hänger på de bidrag som individer skänker. Läsare 
kan exempelvis börja koppla samman noden “Röda Korset” med noden “skingra 
pengar”, något som kan bidra till att individer väljer att skänka sina pengar till andra 
organisationer eller slutar skänka pengar helt på grund av att de får svårt med att lita på 
organisationen. Även Aftonbladet har uppmärksammat en administrativ fråga gällande 
Röda Korset, en lista över välgörenhetschefernas löner varpå Röda Korset ligger på 
första plats. Detta citat har ett klart kritiskt förhållningssätt till organisationen.  
  

Med den pågående flyktingkrisen strömmar pengarna in till 
hjälporganisationerna. Men alla intäkter går inte direkt till människor i nöd. De 
högsta cheferna får ut miljonbelopp, visar Aftonbladets granskning. /.../ 
Exempelvis går nästan 20 kronor, 19 procent, av varje hundralapp åt till 
administration när man skänker pengar till Röda korset.  
    (Aftonbladet, 15-10-17) 

 

Här tycks alltså flyktingkrisen tjäna som ett verktyg för att välgörenhetscheferna själva 
ska kunna få ut miljoner. Aftonbladet i detta fall lämnar inte mycket åt fantasin för 
läsaren utan antyder att pengar som kunde gått åt människor i nöd istället går till att 
betala de högsta chefernas löner. Här spelar Aftonbladet på de centrala begrepp som 
utmärkt sig på Röda Korsets hemsida, de används dock i omvänd mening. Då 
kollektivism och gemenskap är element som utmärkt sig som nyckelelement på 
hemsidan är detta något organisationen bör förespråka genom hela verksamheten. På det 
sätt som artikeln vinklas är det dock tydlig att kollektivism enbart är något som 
förespråkas i samband med Röda Korsets arbete och att det inte är lika bärande inom 
den administrativa delen där lönerna är väldigt individualistiskt upplagda. Det lyfts fram 
att medel som skulle kunnat bidra till att hjälpa människor på flykt istället hamnar i 
chefernas fickor. Även det faktum att Röda Korsets högsta chef är den av alla de 
svenska välgörenhetschefer som har högst lön lyfter fram att Röda Korset är den 
främsta av välgörenhetsorganisationer. Dock är det inte i linje med hur Röda Korset 
själva framställer sig vilket leder till att även detta påstående ger en negativ motsättning 
till den bild organisationen försöker sända ut.  
 

Efter avslöjandet halverades svenska folkets förtroende för Röda Korset och 
liknande välgörenhetsorganisationer.  
    (Aftonbladet, 15-05-08) 
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Som denna artikeln visar så får avslöjande som dessa en direkt konsekvens hos 
individer som skänker pengar, men även personer som inte skänker pengar till just Röda 
Korset kommer förmodligen att avskräckas från att göra det i framtiden. Här kan man 
tänka sig att de noder sammankopplade med “Röda Korset” blir, istället för de 
nyckelsymboler som organisationen vill förknippas med, noder som “förskingring av 
pengar” och “bedrägeri”. Rapporteringar som denna kan vara en bidragande faktor till 
varför vissa personer kopplar samman organisationer som Röda Korset med negativa 
konnotationer. En individ som har positiva noder länkade till Röda Korset grundar 
troligen inte det på artiklar som denna. 
 
De artiklar med positiv värdering riktar, till skillnad från artiklar med en negativ 
framställning, mer in sig på Röda Korsets arbete ute på fält än det administrativa 
arbetet. Denna artikeln ifrån Aftonbladet som handlar om en skolklass som valt att 
samla in pengar till Röda Korset räknas till de positiva artiklarna. 
 

Att pengarna skulle gå till Röda Korset hade eleverna bestämt gemensamt.  
-   Det är många människor på flykt just nu och då ville vi göra 

någonting, och de hjälper både vuxna och barn, säger Rasmus Asp, 
som går i sjätte klass.     
    (Aftonbladet, 2015)  

 
Just denna utgång visar på ett klart berömmande tillmötessätt gentemot Röda Korset då 
skolungdomarna själva kom överens om att skänka pengarna de lyckades samla in till 
just Röda Korset. Detta innebär att de har förtroende för organisationen, att de stödjer 
deras arbete samt har tillit till att pengarna går till rätt saker vilket styrks av citatet “De 
hjälper både vuxna och barn”. Detta kan tyda på att eleverna dels tycker att Röda Korset 
gör ett bra arbete med att hjälpa flyktingar, och att de har uppmärksammat att 
organisationen inkluderar alla människor i den hjälpen, oavsett ålder, som nämns i 
artikeln. I denna artikel så syns Röda Korsets nyckelbegrepp och centrala symboler 
unikt och de främsta åter igen. Unikheten redovisas då eleverna uppmärksammat att 
Röda Korset hjälper människor oavsett ålder, något som de alltså inte upplever att andra 
organisationer gör lika bra då Röda Korset var det självklara valet. Detta leder även till 
symbolen att de anses vara de främsta vilket dessa elever uppenbarligen anser Röda 
Korset vara. Även inkluderandet av alla, oavsett ålder, leder tillbaka till det 
organisationen förespråkar, alltså att de hjälper alla oavsett kön, ålder och etnisk 
tillhörighet. 
 
5.3.4.2 Unicefs aktörsbehandlingsindex  
 
Vår sökning på Unicef på Aftonbladets hemsida ledde till en summa av 49 artiklar. 
Dessa artiklar genererade i totalt 97 utgångar vars innehåll handlade om organisationen, 
en aktör inom organisationen eller var ett direkt uttalande från en aktör inom 
organisationen. De positiva utgångarna blev totalt 55 (39 egna uttalanden och 16 
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positiva), de negativa utgångarna 2 och de neutrala 40. Indexvärdet för dessa utgångar 
blev +55. I tidningen Dagens Nyheter ledde deras 53 artiklar om Unicef till totalt 139 
utfall om organisationen. Utav dessa var 92 utfall positiva (78 egna uttalande och 14 
positiva), noll negativa samt 47 neutrala. Dessa utfall gav ett aktörsbehandlingsindex på 
+66.  
 
Här ser man tydligt att Unicef fått ett mycket högre indexvärde i båda tidningarna än 
vad Röda Korset fick, ett mycket gynnsamt resultat för Unicef. Även gällande Unicef så 
får organisationen i många fall göra egna uttalanden vilket höjer värdet. Det är dock 
väldigt få negativa utgångar riktade mot organisationen, 2 i Aftonbladet och 0 i Dagens 
Nyheter vilket visar att de generellt är mer berömmande än kritiska gentemot Unicef. 
Då tidningarna och medier i allmänhet har en stark getsaltningsmakt idag så kan deras 
ord ha en betydande effekt för denna typ av organisation. En organisation som försörjer 
sig på bidrag är mycket mer beroende av att det sprids en bra bild än vad vissa 
kommersiella organisationer exempelvis är. Då Unicef får komma till tals oftare än vad 
de är omtalade så tyder detta dock på att de får stor plats att sprida sitt eget budskap och 
att själva beskriva sitt arbete istället för att deras ord skrivs om av en journalist. De styr 
alltså själva över en stor del av det material kring organisationen som tas upp på 
dagordningen. Unicef används flitigt som expertkommentator vilket ytterligare stärks i 
antalet egna uttalanden de får göra.  
 
Även Unicef omnämns i Aftonbladets artikel om chefslönerna på olika 
hjälporganisationer. Unicef ligger trea på Aftonbladets lista över organisationscheferna 
med högst lön. Trots att organisationen inte nämns vid namn är det Unicef tillsammans 
med ett flertal andra organisationer som utgör fokus för detta uttalande. 
 

De gåvor i form av pengar som skänks till välgörenhetsorganisationer 
kommer inte alltid behövande till del. Aftonbladets granskning visar att i 
snitt 11 av 100 skänkta kronor av organisationernas intäkter går till 
kostnader för löner och administration. Men andelen varierar kraftigt.  
    (2015-10-17) 

 
I denna artikel ges Unicef tillsammans med andra välgörenhetsorganisationer en väldigt 
kritisk behandling, då Aftonbladet målar upp bilden för läsaren hur deras skänkta 
hundralapp förvandlas till ett bidrag för chefernas topplöner. Detta är såklart något som 
kan bidra till en negativ uppfattning, och länkning av negativa noder kring Unicef.   
 
Ett flertal av de artiklar med positiva eller berömmande utgångar återfanns i 
sportdelen,  speciellt i tidningen Aftonbladet. Då är det främst ett flertal uttalanden från 
idrottsmän som anses vara positiva gentemot organisationen. Många fotbollsspelare 
väljer att donera stora summor av sina löner till välgörenhet och ett flertal bidrar även 
genom att samarbeta med organisationerna i form av Ambassadörer eller liknande. 
Därför valde vi även att ta med just sportsektionen i undersökningen också.  
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Häcken tog tag i insamlingspinnen och valde i går att skänka alla intäkter från 
bland annat souvenir- och kioskförsäljning, plus ytterligare 10 000 kronor per mål 
som laget gjorde mot Halmstad. /.../  

– Jag visste inget innan matchen, men det här var ett jättebra initiativ från 
Häckens sida, säger han. (Aftonbladet, 15-09-15) 

 
Exemplet ovanför är hämtat ur artikeln “Vackra mål - och 50 000 till Unicef” varpå 
fotbollsstjärnan Paulo José de Oliveira, även känd som Paulinho, yttrade sig angående 
initiativet att skänka pengar till organisationen Unicef. Då Paulinho anmärker att det är 
ett jättebra initiativ, hjälper han även till med att stärka Unicefs framställning. Då han 
även är en känd fotbollsspelare med många fans, förs detta budskap vidare till dessa och 
även till andra som väljer att läsa denna sektion av tidningen. Vi har därför värderat 
denna artikel som positiv, då det stärker organisationens bild utåt. Anledningen till att vi 
sett värderingen av Unicef som positiv beror på att organisationsbilden stärks hos de 
som tar del av artikeln. Ytterligare en positiv aspekt är att Paulinho inte vet om detta 
innan matchen, men hans spontana reaktion är att det är “jättebra”. Att fotbollsklubben 
Häcken väljer att uppmärksamma detta och att de väljer just organisationen Unicef 
bevisar även det att de stöttar det arbetet som de utför och har en tillräckligt stor tillit till 
organisationen för att skänka pengar till dem.  
 
5.3.5 Röda Korsets nyckelsymboler 
 
Då vi fokuserat mycket på att utläsa nyckelbegrepp och centrala nyckelsymboler i 
texterna på båda organisationernas hemsidor samt i deras pressmeddelanden har vi även 
valt att titta närmare på om dessa är tydliga i de journalistiska texterna funna i 
tidningarna. Detta anser vi viktigt för att kunna avgöra om respektive nyckelbegrepp 
och symboler är bärande genom alla aspekter av kommunikationen. Nyckelbegreppen 
för Röda Korset är som vi nämnt tidigare, unikt, uthållighet, de främsta och familj. 

 
Vi har funnit tydliga kopplingar till nyckelbegreppet de främsta, vilket verkar vara 
bärande genom all kommunikation, från hemsida till press. Vi kommer presentera ett 
par citat för att förstärka denna observation. I en utav Aftonbladets artiklar omnämns 
Röda Korset i samband med en händelse under Ebola-utbrottet. Denna artikel behandlar 
även en annan aktör, nämligen WHO. En anställd vid WHO har även kommenterat 
händelsen i artikeln, dock inte direkt till tidningen.  
 

Röda Korset erbjöd sig att bygga ett vårdcenter i staden men sinkades på grund 
av att ingen i vare sig landets regering eller i WHO kunde bestämma var centret 
skulle byggas.     

(Aftonbladet, 2015-09-21)  
 

Här lyfter Aftonbladet fram att det är Röda Korset som, citat; “erbjuder sig att bygga ett 
vårdcenter” men att de “sinkades på grund av att ingen i vare sig landets regering eller i 
WHO kunde bestämma var centret skulle byggas”. Detta framställer Röda Korset som 
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den organisationen som erbjuder sin hjälp för att underlätta en epidemikatastrof, jämfört 
med WHO som omnämns i samma text men ges rollen av en av de som sinkar. I detta 
textstycke så framställs Röda Korset som den mer framåtgående organisationen, den 
som vill göra något för att bidra, medan WHO framställs som den organisationen som 
sätter käppar i hjulet. Detta kan kopplas till att Röda Korset framhäver sig själva 
som  “världens främsta katastroforganisation”. Även Dagens Nyheter hjälper då till att 
förstärka denna bild av att Röda Korset är just en av de främsta.  Dagens Nyheter 
omnämner även Röda Korset i ytterligare katastrof-sammanhang. En utav dessa artiklar 
handlar om att Röda Korset skickar ner två plan med personal och mediciner till Jemen, 
där det pågår en väpnad konflikt.  
 

Huthirebeller avancerar i hamnstaden Aden i södra Jemen, medan de saudiledda 
flygbombningarna har fortsatt. Röda Korset tillåts skicka nödhjälp. /.../  
Sjukhusen börjar få slut på mediciner och det råder brist på mat och vatten. På 
söndagen fick ICRC besked från Saudiarabien och militärkoalitionen att den 
tillåts komma in med nödhjälp. 
– Vi får lov att flyga in två plan, en med förnödenheter och en med personal, sade 
talespersonen Sitara Jabeen till Reuters.  
    (Dagens Nyheter, 2015-04-05)  

 
Röda Korset omnämns även i rubriken till artikeln “Röda Korset skickar plan till 
Jemen”, vilket är bra då läsare som bara skummar igenom tidningen kan få en bild av 
vad Röda Korset arbetar med även om de inte läser hela artikeln. Organisationen får 
enligt artikeln komma in i landet även efter att ledaren över rebellerna har tagit beslutet 
att ingen ska få komma in i landet och göra hjälpinsatser då det kan hamna i “fel 
händer” (Dagens Nyheter, 2015-04-05). Trots detta så ges Röda Korset tillstånd att 
flyga in med två plan, vilket framgår tydligt i texten, något som indikerar att denna typ 
av beslut inte appliceras till Röda Korset då de inte arbetar på samma nivå som andra 
organisationer. Detta förstärker även nyckelsymbolen unikt, något som tydligt lyfts fram 
då de får tillstånd att flyga in i ett land som ingen annan får tillgång till. Röda Korset 
lyfter själva upp detta på deras hemsida då de uttrycker att “vi kan hjälpa även i krig och 
konflikter där andra organisationer inte kommer in”. Detta är något som bidrar till att 
stärka den bild som Röda Korset själva vill bygga upp om att de är unika i vissa 
avseenden av det arbete som de bedriver. Deras unikhet är även det ett tecken på deras 
ställning som en av de mest framstående organisationerna.  
 
I en annan artikel ifrån Dagens Nyheter så omnämns Röda Korset i samband med en 
familjeåterförening mellan mor och dotter. En av de nyckelsymboler som utmärkt sig i 
samband med Röda Korset, var just familj, vilket i detta hänseendet  syftar på en 
betydelse av gemenskap och kollektivism. Röda Korset värnar om att familjer ska hålla 
ihop och att ingen ska lämnas ensam eller splittras från sin familj.   
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Med hjälp av Röda korset i Italien kunde ITS bekräfta att modern är i livet. /.../ 
Förra helgen träffades de, och Laura Bastianetto från Röda korset beskriver inför 
italienska medier återföreningen som ”ett litet mirakel”.  
    (Dagens Nyheter, 2015-08-11) 

 
Detta citat ger en direkt återkoppling till ett av de centrala element som Röda Korset 
själva lyfter fram, nämligen familjeåterförening. Detta är även något som vi förknippar 
med nyckelsymbolen familj för Röda Korset, dels på grund av deras arbete med just 
återföreningar av familjer men även på grund av att de genom detta värnar om 
gemenskap. Precis som i Röda Korsets egna texter om familjeåterförening så är familj 
en central symbol i denna text. Då ett ämne som Röda Korset själva lyfter fram så pass 
mycket även uppmärksammas i pressen förstärks den egna bilden av organisationen 
samt dess arbete. Strömbäck argumenterar för associativa nätverk och hur vissa noder 
associeras med andra, exempelvis att noden “Röda Korset” associeras med noden 
“familjeåterförening”. Då tidningarna uppmärksammar de fokusområden som Röda 
Korset arbetar med samt ger en liknande vinkling och gestaltning av de centrala 
symbolerna så förstärker detta kopplingen mellan dessa noder för allmänheten. 
Ytterligare en symbol som går att utläsa ur denna texten är att Röda Korset är den 
främsta. De uttrycker  i artikeln; ”med hjälp av Röda Korset”, vilket tyder på att Röda 
Korset spelade en signifikant roll i sammanförandet av mor och dotter. Detta förstärker 
en känsla av att Röda Korset är organisationen som gör omöjliga saker möjligt, att de 
utför ”mirakel” som de även uttrycker det i texten. Då noden “Röda Korset” nämns i 
artiklar vars nyckelbegrepp och centrala symboler går att länka till unikt, uthållighet, de 
främsta samt familj förstärks alltså denna gestaltning av organisationen och individer får 
lättare att se länken mellan organisationen och dessa begrepp.  
 
5.3.6 Unicefs nyckelsymboler 
 
Nedan följer den analys vi gjort av Unicefs nyckelsymboler i Dagens Nyheter och 
Aftonbladet. Vi har även här valt ut ett antal citat som vi finner relevanta för denna 
analys. De nyckelsymboler vi här kommer att leta efter är som nämnt tidigare utsatthet, 
trygghet och positiv förändring. Vi börjar genom att redovisa de artiklar varpå vi funnit 
nyckelsymbolen utsatthet representerad i texten.  
  
En artikel som påvisar barns utsatthet är artikeln “En miljon utan skolgång efter 
terror”(15-12-22) som återfinns i Aftonbladet. Citatet nedan behandlar problemet med 
att många barn är rädda för att gå till skolan på grund av Boko Harams attacker. 
Artikeln tar upp en rättighet som många barn anser vara en självklarhet, nämligen rätten 
att få gå till skolan. Dessa barn har dock inte möjligheten att gå till skolan då de riskerar 
att utsättas för övergrepp eller bli bortrövade. Ett tydligt exempel på en situation där 
barnen är väldigt utsatta.  
 

Skolor har varit måltavlor för attackerna, så barnen är rädda för att gå tillbaka 
till klassrummen. Men ju längre de är utanför skolan, desto större är risken för att 



 

 

 

57 

de utsätts för övergrepp, blir bortrövade eller rekryterade av väpnade grupper", 
säger Manuel Fontaine, chef för Unicef i Väst- och Centralafrika.  
    (Aftonbladet, 2015-12-22) 

 
De tar upp det vi anser är en nyckelsymbol när det kommer till Unicefs arbete, nämligen 
att arbeta för att minska barns utsatthet. Detta visas i det andra utdraget ur artikeln där 
den Unicef anställda påpekar att om barnen är ifrån skolan en längre tid så är risken stor 
för att de utsätts för övergrepp, blir kidnappade eller blir rekryterade av väpnade 
grupper. Något som visar på hur utsatta barnen är i denna situationen. Unicef ger även 
ett uttalande som pekar mot att de bryter mot barnkonventionen genom att hindra ca en 
miljon barn att gå i skolan och få utbildning, vilket är en rättighet enligt konventionen 
(Unicef - Barnkonventionen).  
 
Ytterligare en artikel uppmärksammades med koppling till nyckelsymbolen utsatthet, 
denna artikel handlar om hur Unicef hjälper till i arbetet med frigivna barnsoldater i 
Sydsudan.  
 

Barnen, som tvingats utföra och bevittna fruktansvärda handlingar, släpptes på 
lördagen i östra Sydsudan. Deras vapen och uniformer lämnades in och de fördes 
till ett center för att få mat, husrum och vård, uppger FN:s barnfond Unicef. /.../  
”Unicef och dess partner kommer sedan att påbörja processen med att spåra deras 
familjer, och när det är nödvändigt ge psykosocialt stöd”, skriver Unicef.  
    (Dagens Nyheter, 2015-03-22) 

 
I denna artikel uttrycks utsattheten i form av de “fruktansvärda handlingar” dessa barn 
tvingats utföra samt bevittna. Här kan man dock även se en koppling till ett av de 
centrala element som tidigare kopplats ihop med Unicef, nämligen hopp. Trots att dessa 
barn blivit utsatt för hemska saker finns det även en ljuspunkt i denna rapportering, 
Barnen har trots allt blivit frisläppta och slipper förhoppningsvis uppleva något liknande 
igen. De fick komma till ett center där de blev omhändertagna och så småningom så 
kommer Unicef och den organisation som de arbetar med nere i Sydsudan att hjälpa 
barnen att hitta hem till sina familjer igen samt finnas att bistå med psykologiskt stöd 
om det skulle behövas. Genom att bidra med detta försöker de säkerhetsställa att barnen 
kommer ha möjligheten att återgå till ett förhållandevis normalt liv och att få vara barn 
igen. De kommer att få tillbaka sin barndom, något som alla barn förtjänar enligt 
Unicefs hemsida. Att de skriver att de kommer bistå med psykosocialt stöd visar även 
att man engagerar sig i barnen, de är inte bara ett projekt som lämnas när det är klart. 
Unicef kan genom detta tolkas som ansvarsfulla, de tar ansvar över barnen, för att de 
ska kunna leva som barn igen. De finns där som en trygghet för barnen. Även 
nyckelsymbolen positiv förändring kan läsas in mellan raderna i detta citat. Unicef 
agerar i detta citat både expertkommentator samt aktör inom denna process, de är alltså 
både de som rapporterar om detta frisläppande samt spelar en stor roll i utvecklingen. 
Organisationen själva förespråkar positiv förändring via sin hemsida men även Dagens 
Nyheter förknippar här organisationen med denna typ av förändringar vilket tyder på en 
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mycket bra gestaltning av de utmärkande nyckelsymbolerna. Den sista artikeln som vi 
valt att lyfta fram behandlar att barnadödligheten har mer än halverats de senaste 
tjugofem åren.  
 

– Det är ju otroligt positivt att vi har halverat barnadödligheten sedan 1990. 
Samtidigt kan jag inte tycka det är ett jättesvek mot barnen för det är ändå 
närmare sex miljoner barn som dör varje år av sjukdomar som lätt skulle kunna 
förhindras. Och det är klart att det är ett jättesvek, säger Veronique Lönnerblad, 
generalsekreterare i Unicef Sverige. 
    (Aftonbladet, 2015-09-09) 

 
I detta utdrag tar skribenten upp Veronica Lönnerblads,  Unicef Sveriges 
generalsekreterare, kommentarer om siffrorna. Lönnerblads svar går att dela upp i två 
nivåer och analysera var för sig. Den första nivån av hennes svar är positivt inställt till 
siffrorna och förstärker det nyckelbegrepp som vi har sett bland Unicefs texter på 
hemsidan, nämligen positiv förändring och det centrala elementet hopp. Detta går även 
att koppla ihop med rubriken på artikeln “Barnadödligheten fortsätter 
sjunka”(Aftonbladet, 2015-09-09). Den andra nivån i hennes kommentar tar även upp 
den negativa aspekten av dessa siffror, nämligen det faktum att det fortfarande dör 
omkring sex miljoner barn per år, detta hade enkelt kunnat förebyggas. Något som åter 
kan länkas till barns utsatthet.  
 
För att sammanfatta detta avsnitt så kan man återfinna både Röda Korsets och Unicefs 
nyckelsymboler i de texter som publicerats. Detta är ett viktigt element i det vi vidare 
kommer att kalla gestaltningen av de båda organisationerna. Det är av stor betydelse för 
organisationerna att media uppmärksammar dessa symboler och återger dem i de 
artiklar som publiceras för att det ska bilda en koherent bild av organisationerna i alla 
aspekter av kommunikationen. Den framställning som görs av Röda Korset i form av 
nyckelsymbolerna unikt, uthållighet, de främsta och familj på hemsidan går att spåra i 
både Röda Korsets pressmeddelande samt i de artiklar som organisationen omnämns i. 
Framställningen som görs av Unicef på hemsidan i form av nyckelsymbolerna utsatthet, 
trygghet samt positiva förändringar går även dessa att spåra tydligt i 
pressmeddelandena och artiklarna. Båda organisationerna har alltså lyckats framställa 
den egna organisationen på ett koherent sätt både via hemsidan och via 
pressmeddelandena, denna gestaltning är även samma som uppfattas och 
vidarebefordras genom pressen. 

 
6  Slutdiskussion 
 
Vi har nu presenterat alla de komponenter av undersökningen som tillsammans kommer 
bilda gestaltningen utav de båda organisationerna. Nedan kommer vi med hjälp av vår 
frågeställning att lyfta upp de frågor vi genom denna undersökning ville besvara, samt 
presentera våra resultat gällande dessa. De olika delar vi ovan presenterat kommer nu att 
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vävas samman för att bilda en helhet. Vi kommer utifrån detta att besvara frågan som 
hela uppsatsen bygger på, nämligen om gestaltningen av Röda Korset och Unicef är 
densamma genom alla tre mediekanaler och om organisationernas gestaltning 
återspeglas i dagstidningarna. Vi kommer nedan att börja med en återkoppling till 
frågeställningen samt resultatet av dessa.  
 
6.1 Återkoppling till frågeställningen  
 

-   Hur gestaltar Röda Korset och Unicef sig själva genom sina 
hemsidor samt via pressmeddelanden? 

 
Svaret på denna fråga är plattformen som hela undersökningen står på. Det är genom 
denna gestaltning som resten av uppsatsen formats och det är denna gestaltning alla 
andra resultat jämförs med. För att svara på frågan hur organisationerna gestaltar den 
egna självbilden kommer vi här att koppla tillbaka till den första delen av vårt resultat. 
Där utmärkte sig ett antal nyckelsymboler som vi tagit hjälp av då vi ville få fram det 
underliggande budskapet i organisationernas eget material. Vi kommer med hjälp av 
dessa samt ett flertal andra observationer att beskriva hur Röda Korset och Unicef 
gestaltar, eller ger form åt, sig själva.  
 
Vi börjar med Röda Korset, den allra första nyckelsymbolen som utmärkte sig var att de 
beskriver sig som den främsta organisationen, främst inom katastrofhantering, detta är 
dock ett genomgående tema i allt Röda Korset gör. En viktig del av den gestaltning 
Röda Korset skapar av sig själva tycks vara just att de ska vara den största och den 
främsta. Detta gäller även de aspekter som exempelvis Aftonbladet tog upp i en artikel, 
att Röda Korsets chef är den välgörenhetschef som har allra störst lön. Röda Korset 
formar sig själv till den största välgörenhetsorganisationen på alla möjliga sätt. En andra 
nyckelsymbol som utmärkte sig var just uthållighet då Röda Korset beskriver att de 
arbetar både proaktivt med katastrofer genom att ständigt finnas på plats på en lokal 
nivå i alla verksamma länder, samt att de uttrycker att de stannar kvar långt efter alla 
andra organisationer. Även här handlar det om att framställa sig själva som bättre än 
andra organisationer då de är organisationen med mest resurser och störst närvaro. 
Ytterligare en nyckelsymbol som vi fann var unikt vilket gestaltar Röda Korsets arbete 
på ett väldigt bra sätt då de är unika i den mening att de har tillgång till 
konfliktdrabbade områden som ingen annan organisation får tillträde till. Även här 
uttrycks det att Röda Korset har något som andra organisationer saknar. Den sista 
nyckelsymbolen vi fann var familj, denna symbol utmärkte sig genom Röda Korsets 
arbete med familjeåterförening och att hitta saknade familjemedlemmar, här drog vi 
slutsatsen att Röda Korset är en organisation som värnar om sammanhållning och 
gemenskap. Dessa komponenter skapar tillsammans en bild av att Röda Korset gestaltar 
sig själva som den största, den främsta och den mest unika hjälporganisationen. Denna 
gestaltning kan verka väldigt påträngande och arrogant, det finns dock en annan sida av 
den bild Röda Korset målar upp av sig själva. Trots att de understryker att de är den 
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främsta i en majoritet av det material vi funnit både via hemsidan och via deras 
pressmeddelanden så lyfts en helt annan del av gestaltningen upp då de beskriver arbetet 
de utför med splittrade familjer, att de lokala organisationerna erbjuder läxhjälp och att 
de alltid är organisationen som är först på plats och sist att lämna. Man ser en bild av en 
organisation som både vill framställa sig som den bästa men även vill uttrycka sig som 
den omtänksamma organisationen som aldrig lämnar någon ensam.  
 
Den gestaltning som ges av Unicef utmärktes av tre nyckelsymboler. Den första 
nyckelsymbolen var utsatthet vilket representerar det arbete Unicef utför då de arbetar 
med utsatta barn och för att skydda barnen från utsatthet. Den andra nyckelsymbolen vi 
fann var trygghet vilket vi ansåg symboliserade den trygghet som Unicef skänker 
barnen genom att finnas där som deras symboliska vårdnadshavare och stå upp för deras 
rättigheter. Vi fann även många rapporteringar om positiva förändringar vilket utgör 
den tredje delen i gestaltningen av Unicef. Då Unicef formger sig själva genom sitt eget 
material gör de det på ett aningen mer försynt sätt än vad Röda Korset gör. Istället för 
att tydliggöra för alla att de är den främsta organisationen så uttrycker Unicef detta 
genom att demonstrera de faktiska resultat organisationen bidragit till. Underliggande i 
en stor del av Unicefs material finns just det positiva och det är på detta sätt som 
organisationen bevisar dess potential. Då Unicef formger sig själva, eller gestaltar sig, 
via de undersökta kommunikationskällorna gör de det genom att skapa en bild av en 
omhändertagande organisation som strävar efter att förbättra livet för alla världens barn. 
Trots att det målet är långt ifrån uppfyllt demonstrerar de ständigt vilka positiva 
förändringar man kan se i världen och hur Unicef bidrar till en bättre framtid för 
världens barn. En viktig del av den gestaltning som skapas är att Unicef i sin roll som 
omhändertagare även tar på sig rollen som symboliska förmyndare för alla världens 
barn. Just aspekten att de tar hand om barnen spelar en viktig roll i den gestaltning som 
Unicef sänder ut. Dessa nyckelsymboler för oss sedan vidare till del två av 
analysarbetet, nämligen pressmeddelanden. Vi har även genom dessa tittat på hur 
organisationerna framställer sig själva och den främsta delen i denna analysen handlar 
om vilka fokusområden respektive organisation främst  arbetar med. Detta förklarar vi 
vidare under del två av frågeställningen.  
 

-   Vad behandlar organisationernas pressmeddelanden, samt vad inom 
dessa får genomslag i Dagens Nyheter och Aftonbladet? 

 
Denna delen av undersökningen är en vidareutveckling av organisationernas gestaltning. 
Vi undersökte i följande del utav undersökningen vad respektive organisations 
pressmeddelanden behandlar samt hur detta kan återkopplas till organisationernas 
gestaltning.  
 
Röda Korset uppvisade ett väldigt bra strategiskt kommunikationsarbete i form av 
pressmeddelanden. Under urvalsperioden 2015 publicerade Röda Korset totalt 63 
pressmeddelanden. Utav dessa 63 var det 21 procent som blev uppmärksammade i två 
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av Sveriges största dagstidningar. Det framgår alltså väldigt tydligt att Röda Korset 
tjänar på att använda sig av kommunikationsmetoder så som pressmeddelanden då de 
vill förmedla sitt arbete och budskap. Pressmeddelanden är även en bra plattform för att 
vidareutveckla den gestaltning som organisationen påbörjat via hemsidan. Då vi sökte 
efter de uppmärksammade nyckelsymbolerna i pressmeddelanden fann vi alla 
nyckelsymboler vi kunde urskilja på hemsidan vilket tyder på en koherent 
kommunikation genom dessa två medier. Då vi tittade närmare på vilka fokusområden 
som uppmärksammades i pressmeddelanden fann vi även att flyktingfrågor och 
politiska frågor var de mest framträdande områdena. Organisationen skriver dock 
pressmeddelanden om alla kategorier som vi kunde läsa om på hemsidan, epidemier, 
naturkatastrofer och våldsamheter för att nämna de främsta. Röda Korset försöker alltså 
att bevara samma gestaltning på hemsidan som via deras pressmeddelanden då de tar 
upp samma ämnen och gemensamt delar nyckelsymboler i texterna. Detta svarar då på 
frågan vad Röda Korsets pressmeddelanden behandlar och vi kommer vidare att svara 
på frågan vad som får genomslag i Dagens Nyheter och Aftonbladet. 13 av Röda 
Korsets pressmeddelanden fick genomslag i dagstidningarna. 2 utav dessa 
pressmeddelanden uppmärksammades även av båda tidningarna. Dessa handlade om 
Ebola (kodades in under epidemier) och jordbävningen i Nepal (kodades in under 
naturkatastrofer). Då vi tittar närmare på detta resultat kan vi även se att dessa två 
områden omnämns flitigt på Röda Korsets hemsida i form av kris- och katastrofarbeten. 
Det resterande antalet av Röda Korsets pressmeddelanden som får genomslag i 
dagspressen behandlar frågor så som epidemier, naturkatastrofer, flyktingfrågor och 
politiska frågor. Dagspressen uppmärksammar alltså de fokusområden som både utgör 
en stor del av Röda Korsets hemsida men även de fokusområden som organisationen 
skrivit flest pressmeddelanden om.  
 
Då vi tittar på Unicefs arbete med pressmeddelanden så är det inte lika omfattande i 
storlek. Unicef tar dock igen detta i form av effektivitet. Trots att de enbart publicerade 
18 pressmeddelanden under året så fick 22 procent av dessa genomslag i Dagens 
Nyheter. Organisationen skulle alltså kunna tjäna på att använda sig utav just detta 
forumet mer då den informationen som läggs upp till stor del uppmärksammas av en 
utav Sveriges största dagstidningar. Aftonbladet däremot valde inget av Unicefs 
pressmeddelanden att föra vidare. Även genom Unicefs pressmeddelanden lyckades vi 
urskilja de funna nyckelsymbolerna vilket tyder på att Unicef arbetar aktivt med att 
vidareförmedla den egna gestaltningen via sina pressmeddelanden. Något som styrks av 
detta är att de fokusområden pressmeddelandena behandlar är utbildning, politiskafrågor 
och samarbeten. Då utbildning är en sån central del av Unicefs arbete och detta faktum 
styrks via hemsidan är detta ett passande ämne att även publicera pressmeddelanden 
om. Att uppmärksamma samma ämnen i pressmeddelanden som uppmärksammas på 
hemsidan stärker gestaltningen ytterligare då båda plattformarna verkar höra ihop. Detta 
besvarar vad som tas upp i pressmeddelanden och vi kommer likväl att fortsätta med att 
besvara frågan vad som får genomslag i tidningarna. Då Unicefs pressmeddelanden inte 
gav något genomslag alls i Aftonbladet har vi endast tittat på vad som fick genomslag i 
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Dagens Nyheter. Dessa pressmeddelanden behandlar främst utbildningsfrågor, politiska 
frågor samt flyktingfrågor, en representation som stämmer väl överens med både de 
fokusområden som främst tas upp i pressmeddelanden men även med de frågor som 
hemsidan består av.  
 
Det vi än så länge kan utläsa är att den gestaltning som återgetts både via hemsidorna 
och pressmeddelandena stämmer väl överens med varandra. Det vi nu ska titta närmare 
på är de resultat vi funnit gällande den sista delen av kommunikationen, nämligen 
nyhetsartiklarna. Att hemsidorna och pressmeddelandena skulle ha relativt lika resultat 
var nästan förväntat då de båda är skrivna och formaterade av samma organisation. Den 
delen av undersökningen som för med sig det mest intressanta resultatet är dock den vi 
kommer komma till nu. Som ett sista steg i denna undersökning tittade vi på 
tidningarnas gestaltning av organisationerna samt ifall denna gestaltning var den samma 
som vi tidigare utläst via organisationernas eget material.  
 

-   Reflekteras Röda Korsets och Unicefs egen gestaltning i de båda 
tidningarna samt omnämns  organisationerna inom samma kontext 
som de arbetar? 

Den sista delen, och även på många sätt den viktigaste delen, av denna uppsats är nu att 
presentera det resultat vi funnit då vi undersökt de nyhetsartiklar som behandlar de båda 
organisationerna. Till att börja med så undersökte vi även i artiklarna vilka 
fokusområden som var mest framträdande för att sedan kunna jämföra med de tidigare 
resultaten. Röda Korset återfanns i artiklar som behandlade kris- och katastroffrågor så 
som flyktingfrågor, strider/oroligheter och naturkatastrofer vilket stämmer väl överens 
med både den bild som hemsidan och pressmeddelanden uppvisar. Vi gick vidare 
genom att titta närmare på vad inom organisationen som uppmärksammades då artiklar 
behandlade Röda Korset. Resultaten av detta var att Aftonbladet fokuserar lika mycket 
på att skriva om organisationens arbete på fält som på det administrativa arbetet. Att 
Aftonbladet väljer att behandla just det administrativa arbetet likvärdigt som fältarbetet 
har potentiella rötter i att tidningen tillhör kategorin kvällstidningar. Artiklar om 
svindleri och enormt höga löner inom välgörenhetsorganisationer säljer antagligen fler 
tidningar än reportage om arbetet på fält gör. Dagens Nyheter däremot 
uppmärksammade nästan inte denna delen av verksamheten alls då majoriteten av 
artiklarna behandlade arbetet på fält. Att tidningarna väljer att uppmärksamma så skilda 
delar av verksamheten är ett tydligt exempel på hur dagordningsmakten kan påverka hur 
en organisation gestaltas och omtalas. Då vi genomförde ett aktörsbehandlingsindex 
fick vi även resultatet att Röda Korset ges en gynnsam behandling i dagspressen. Med 
ett index på +39 i båda tidningarna kan man tydligt se att Röda Korset främst står i 
fokus för beröm och knappt någon kritik. Vi fann även i våra undersökningar att Röda 
Korset flitigt används som expertkommentator, ett påstående som stärks av att 
organisationen tillåts göra så många egna uttalanden. Detta är även den faktor som drog 
upp Röda Korsets indexvärde. Till sist kan vi även konstatera att nyckelbegreppen 
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spelar en stor roll även i de texter som publiceras av Dagens Nyheter och Aftonbladet 
vilket tyder på att begreppen uppfattas av media och förmedlas vidare genom deras 
kanaler. För att svara på frågeställningen, om Röda Korsets gestaltning återspeglas i 
media, kan vi här konstatera att genom de presenterade resultatet så har vi funnit en 
likvärdig gestaltning i Dagens Nyheter och Aftonbladet som den vi ursprungligen fann i 
det egna materialet. Samma fokusområden tas upp i alla tre delar av kommunikationen, 
vi kan återfinna områden som talar för att gestaltningen av Röda Korset som en 
katastroforganisation stämmer och även de element i gestaltningen som beskriver 
organisationen som omhändertagande återfinns i artiklar om familjeåterföreningar bland 
flyktingfrågorna.  Röda Korset återges som en expertkommentator och får göra många 
egna uttalanden vilket stärker gestaltningen att de är den främsta organisationen och att 
de vill framställa sig som den bästa. Även aktörsbehandlingsindexet talar för att 
organisationen ges en rättvis bild i media och vi har lyckats finna nyckelbegrepp som 
stärks av att de finns med i alla delar av kommunikationen.  

Då vi undersökt huruvida den gestaltning som ges via Unicefs hemsida återspeglas i 
nyhetsartiklarna har vi tittat på samma komponenter som vi gjorde för att avgöra Röda 
Korsets gestaltning. De artiklar som behandlar Unicef har främst adresserat 
huvudfrågorna naturkatastrofer, barnfrågor och politiska frågor vilket även det stämmer 
väl överens med de frågor som pressmeddelanden och hemsidan tar upp. Likvärdigt 
med Röda Korset så har Aftonbladet uppmärksammat nyheter gällande organisationens 
administrativa arbete medan Dagens Nyheter har en klar majoritet av nyheter gällande 
det arbete som görs i fält. Aftonbladet stärker dock inte den egna gestaltningen via detta 
resultat då Unicef precis som Röda Korset nästan enbart lyfter fram nyheter gällande det 
arbete som görs i fält. Även Unicef ges en expertroll då de används som 
expertkommentator i många artiklar och även får göra många egna uttalanden. Det som 
skiljer behandlingen av Röda Korset och Unicef mest åt är att medan Röda Korset är 
den organisation som får mest uppmärksamhet (stärker gestaltningen att de är den 
främsta organisationen) så är Unicef den organisation som ges högst indexvärde, +55 
och +66, och därigenom får den mest gynnsamma behandlingen. Vi har även lyckats 
återfinna alla nyckelbegrepp i de artiklar publicerade av Dagens Nyheter och 
Aftonbladet. Genom att titta på alla dessa element av underökningen kan vi även här 
konstatera att Unicef gestaltas med en likvärdig bild från hemsida till nyhetsartiklar och 
gestaltningen är bärande i alla aspekter av kommunikationen. Organisationen omnämns 
i artiklarna inom de sakfrågor som anses vara huvudfrågor på hemsidan, att barnfrågor 
är en sådan central del av organisationens alla kommunikationsforum förstärker den 
gestaltning av Unicef som barnens rättskämpe. Även att de omnämns i artiklar vars 
fokus ligger på politiska frågor förstärker denna bild då Unicef ständigt arbetar med att 
implementera barnkonventionen och se till så att barnens rättigheter upprätthålls i alla 
länder de arbetar i. Dagens Nyheter återspeglar även att Unicef främst väljer att lyfta 
fram sitt arbete på fält medan Aftonbladets representation av verksamheten ej följer den 
gestaltning som Unicef själv formgett. Aktörsbehandlingsindexet resulterade i två höga 
indexvärden för Unicef, vilket tyder på att båda tidningarna ger organisationen mer 
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beröm än kritik. Att Unicef fick så höga indexvärden kan länkas ihop med att 
organisationen till stor del jobbar för positiva resultat och en positiv förändring för 
världens barn. Även det faktum att nyckelbegreppen återfinns i alla delar av 
kommunikationen stärker vår observation att Unicefs gestaltning i de allra flesta 
aspekterna är bärande och att denna gestaltning återspeglas i media. 
 
6.2 Sammanfattning  
 
Då vi nu har presenterat all vår empiri, gjort en sammanfattning av resultatet samt 
besvarat frågeställningen kommer vi vidare att föra en diskussion kring detta.  

Det första vi uppmärksammat då vi genomfört denna undersökning är att det tycks vara 
lätt för de båda organisationerna att plantera sin egen självbild i dagspressen. Båda 
organisationerna har lyckats med att framföra de budskap vi lyckats se på deras 
hemsidor till tidningarna. De har även lyckats få fram en positiv bild av sig själva vilket 
syntes tydligt genom aktörsbehandlingsindexet. Detta leder då till frågan om Röda 
Korset och Unicef är särskilt bra på just deras strategiska kommunikationsarbete eller 
om dagspressen helt enkelt lyfter fram deras budskap och arbete på ett positivt sätt. Som 
vi nämnt tidigare så är det extra viktigt just för ideella organisationer att arbeta med den 
strategiska kommunikationen och både Röda Korset och Unicef tycks ha lyckats med 
just detta. Vad det beror på att organisationerna lyckats så bra med att plantera sin 
självbild kan diskuteras. Exempelvis kan det bero på att dessa organisationer, då de är 
bidragsberoende, arbetar hårdare med deras kommunikationsarbete och att de är mer 
måna om att framstå på ett bra sätt. Det kan även vara så att tidningarna ger 
organisationerna utrymme samt framställer dem på ett fördelaktigt sätt då de själva tror 
på deras sakfrågor och på deras arbete. Det finns klara fördelar med att tidningen isåfall 
agerar på det sättet, men det finns även nackdelar. Att tidningar är fördelaktiga 
gentemot vissa organisationer kan ge en ofullständig bild av verkligheten eller dölja 
sanningen. Det kan även vara en stor nackdel för andra organisationer som inte får lika 
stor uppmärksamhet eller som tidningen exempelvis är hårdare mot. Som vi beskrivit 
tidigare så har media väldigt stor makt gällande detta. Då vissa organisationer får större 
utrymme eller fördelaktiga artiklar skrivna om sig så kan detta ge intrycket av att dessa 
organisationer är bättre än andra eller att deras arbete ger mer resultat. En bild som 
nödvändigtvis inte måste vara sann. Detta är dock inget vi kan yttra oss om då detta inte 
ingick i vår undersökning, det är enbart spekulationer och tankar kring resultatet. 

En uppfattning vi hade innan vi började med denna undersökning var att ideella 
organisationer är mer utsatta för dålig publicitet i bland annat tidningar, men även i 
andra medier. Vi räknade därför med att AB-indexet skulle vara lägre och att vi skulle 
hitta fler artiklar som hade en negativ attityd gentemot organisationerna. Detta var en 
uppfattning som visade sig vara felaktig. Då vi upptäckte att AB-indexet var så pass 
högt fick vi omvärdera våra tankar en aning för det visade sig ju faktiskt att båda 
tidningarna värderade dessa organisationer relativt högt. Detta visade sig även då vi 



 

 

 

65 

tittade på ifall organisationen fick yttra sig mycket själva och göra egna utsagor vilket 
de fick i väldigt hög grad. Att organisationerna får yttra sig själva om deras arbete leder 
även till att de får chansen att sprida sitt budskap och det höjer trovärdigheten för dem. 
Detta tyder på att tidningarna har förtroende för både Röda Korset och Unicef.  

Ytterligare en intressant faktor som vi uppmärksammade var att Dagens Nyheter 
använde sig utav både Röda Korsets och Unicefs pressmeddelanden till ett flertal av 
deras artiklar. Aftonbladet däremot använde sig enbart av Röda Korsets 
pressmeddelanden, inga utav Unicefs. Detta är även intressant då Aftonbladet tycks 
anse att Röda Korsets pressmeddelanden har mer nyhetsvärde. Röda Korset publicerar 
även mer pressmeddelanden än Unicef vilket kan spela en roll i varför Aftonbladet 
uppmärksammar Röda Korset mer. Detta skulle även kunna bero på att Dagens Nyheter 
eventuellt använder sig mer utav pressmeddelanden då de skriver artiklar, medan 
Aftonbladet eventuellt använder sig utav andra källor.  

6.3 Vidare forskning  

Något vi ville göra i början av denna process var att undersöka flera svenska 
hjälporganisationer i flera olika tidningar. På grund av tid och storlek valde vi dock att 
avgränsa oss. Trots vår avgränsning blev detta en väldigt tung uppsats och om vi hade 
haft möjligheten att göra detta på nytt hade vi antagligen avgränsat oss ännu mer och 
eventuellt bara undersökt en organisation eller valt att stryka den delen av uppsatsen 
som behandlar pressmeddelandena. Det hade dock varit intressant att även undersöka ett 
flertal hjälporganisationer för att få en bredare bild och en generell bild av just hur de 
svenska hjälporganisationerna framställs i media.  
 
För vidare forskning på denna uppsats kan vi föreslå, som vi nämnde ovan, att göra en 
undersökning av flera svenska hjälporganisationer för att kunna jämföra ifall det enbart 
är Röda Korset och Unicef som framställs fördelaktigt eller om det är generellt för de 
flesta hjälporganisationerna. Detta är något vi själva inte hade tid att göra. Ytterligare 
förslag för vidare forskning är att göra en jämförande undersökning mellan 
hjälporganisationer och andra organisationer för att se skillnader och likheter i hur de 
framställs i dagstidningar.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Kodschema pressmeddelanden  
 
V1. Datum - när publicerades pressmeddelandet? 
År - Månad - Dag 
 
V2. Fokusområde - Vad tar pressmeddelandet upp? 

1.   Epidemier 
2.   Naturkatastrofer 
3.   Flyktingfrågor 
4.   Barnfrågor 
5.   Frågor som rör våldsamheter 
6.   Politiska frågor 
7.   Internt 
8.   Utbildning 
9.   Samarbete 
10.  Bidragsinsamling 
11.  Olika typer av möten med olika aktörer 
12.  Utmärkelser 

 
V3. Geografisk placering 

1.   Lokalt 
2.   Internationellt 
3.   Nationellt 
4.   Saknas 
5.   Oklart   

 
V4. Kön – huvudaktören i artikeln 

1.   Kvinna 
2.   Man 
3.   Oklart 

 
 
  



 

 

 

II 

Bilaga B Kodschema artiklar 
 
V1. Datum - när publicerades artikeln?  
År - Månad - Dag  
 
V 2. Organisation 

1.   Röda Korset 
2.   UNICEF 
3.   Båda  

 
V3. Vilken tidning publicerades artikeln i?  

1.   Dagens Nyheter 
2.   Aftonbladet 

 
V4. Sektion  

1.   Nyheter 
2.   Ekonomi 
3.   Världen 
4.   Utrikes 
5.   Inrikes 
6.   Sport 
7.   Annat 
8.   Kultur  

 
V5. Storlek - Vilken storlek är det på artikeln? 

1.   Artikel  
2.   Notis 

 
V 6.  Nyhetskälla 

1.   Byråmaterial (TT) 
2.   Redaktionen själv  
3.   Röda Korset 
4.   UNICEF 
5.   Annan  
6.   Oklar 
7.   Saknas 

 
V7. Omnämning - Inom vilket område nämns organisationen 

1.   Naturkatastrofer  
2.   Jordbruk 
3.   Arbetsförhållanden 
4.   Barnfrågor 
5.   Flyktingfrågor 



 

 

 

III 

6.   Epidemier 
7.   Politiska frågor  
8.   Utbildning 
9.   Utmärkelser 
10.  Om organisationen 
11.  Insamling 
12.  Talesperson för organisation (ambassadör) 
13.  Olika typer av möten, för invånare och medlemmar  
14.  Strider, oroligheter 
15.  Annat 
16.  Oklart  

 
V8. Geografisk placering 

1.   Lokalt 
2.   Nationellt  
3.   Europa 
4.   Asien 
5.   Nordamerika 
6.   Sydamerika 
7.   Afrika 
8.   Oceanien   
9.   Världen 
10.  Saknas  
11.  Oklart   

 
V9. Aktörer - vilken roll har organisationen i artikeln? 

1.   Huvudaktör 
2.   Biaktör 
3.   Expertkommentator  
4.   Oklart  
5.   Annat 

 
V10. Fokus - Ligger fokus på Röda korset? 

1.   Ja 
2.   Nej 
3.   Ja, tillsammans med annan organisation  
4.   Ja, tillsammans med annan aktör (Här tänker vi om tidningarna väljer att 

ta in kommentarer ifrån en person utan att tillhöra en annan 
hjälporganisation)  

5.   Ja, tillsammans med annan organisation och annan aktör  
6.   Oklart  

 
V11. Fokus - Ligger fokus på UNICEF? 



 

 

 

IV 

1.   Ja 
2.   Nej 
3.   Ja, tillsammans med annan organisation  
4.   Ja, tillsammans med annan aktör (Här tänker vi om tidningarna väljer att 

ta in kommentarer ifrån en person utan att tillhöra en annan 
hjälporganisation)  

5.   Ja, tillsammans med annan organisation och aktör 
6.   Oklart  

 
V 12. Värdering - Hur ser förhållningssättet ut till organisationen i artikeln? 

1.   Positivt 
2.   Negativt 
3.   Neutralt  

 
V 13. Vad kring organisationen lyfts fram? 

1.   Organisationens arbete ute på fält 
2.   Organisationens administrativa arbete  
3.   En aktör inom organisationen  
4.   Organisationens huvudfråga/frågor 
5.   Annat 
6.   Inget 

 
V 14. Kön - Vilket kön har huvudaktören? 

1.   Kvinna 
2.   Man 
3.   Oklart  

 
 


