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Syfte, avgränsningar och innehåll

Syfte
Analysen ska ge en bild av Röda Korsets genomslag i svensk media under perioden 
16 mars – 15 maj 2020. 

Analysen ska besvara frågor som:
• Hur stort genomslag får Röda Korset?
• Fördelningen mellan svenska och internationella Röda Korset?
• Vilken bild förmedlas av Röda Korset?
• I vilka sammanhang nämns Röda Korset?
• Hur stort genomslag får Rödas Korsets talespersoner?
• I vilken utsträckning sätter Röda Korset agendan?

Avgränsningar
Söksträngarna som ligger till grund för analysen fångar upp artiklar där Röda Korset eller 
Röda halvmånen nämns. 
Analysen är baserad på artiklar i tryckt press, redaktionell webb samt inslag ur etermedia. 
Medielistan omfattar nyhetsmedier på riksnivå samt ett urval av de största 
landsortsmedierna. Ur etermedia ingår de stora nyhetssändningarna i SVT, SR (riks och 
regionalt), TV4 samt ett urval av magasinsprogram (t ex Studio Ett). 
Syftet med urvalet är att minska volymen artiklar och samtidigt behålla en bredd som gör 
statistiken relevant. 
Material från pressmeddelandesajter, nyhetsbyråer, tidskrifter och fackpress ingår inte i 
underlaget. 
På sidorna 5 och 17 finns även kvantitativ data på Röda Korsets totala genomslag baserad 
på Retrievers fullständiga medielista. 

Ordmolnet på sida 5 är baserat på de 50 vanligaste orden i rubrikerna till de artiklar som 

ingår i analysen. Småord har sorterats bort.



3 Reflektioner

• Coronarapporteringen dominerar totalt under perioden. 85 
procent av Röda Korsets publicitet har koppling till pandemin. 
Det gäller nyheter på alla verksamhetsnivåer, lokalt, centralt 
och internationellt. 

• Martin Ärnlöv, Sara Hedrenius och Fredrik Runsköld får stor 
medieexponering. Tillsammans med en rad lokala företrädare 
bidrar de till att befästa Röda Korsets roll som en ledande 
krisberedskapsaktör. 

• Bilden av Röda Korset som en handlingskraftig och 
medmänsklig organisation blir påtaglig under krisen. De 
många företrädare som kommer till tals i media uttrycker 
medkänsla när de talar om äldre som sitter isolerade och 
ökningen av samtal till stödlinjer. Men kanske ännu mer 
framträdande är den handlingskraft Röda Korset visar. Den 
sammantagna mediebilden är en snabbfotad organisation som 
lätt aktiverar sin krisberedskapsorganisation både lokalt och 
centralt. 



4 Publiciteten över tid
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Nyckeltal

Mediebilden - översikt

Mest spridda nyhet Högst kvalitet Störst effekt

34 artiklar/inslag 
Kvalitet: 100%
Nerikes Allehanda (förstasida), 2020-03-20

Effekt: 1 014 375
Aftonbladet, 2020-04-10

Föregående kvartal inom parentes.

Urval av medier 
Antal artiklar/inslag 886
Lästillfällen (räckvidd) 185 milj.
Kvalitet (ton och synlighet) 20% (17%)
Effekt (ton, synlighet, lästillfällen) 35 milj.
Ton (neutral och positiv) 99,6 %  (99,6%)
Röda Korset som agendasättare 17% (12%)
Talespersoner 30% (18%)

All redaktionell media 
Antal artiklar 2 833

Lästillfällen (räckvidd) 282 milj.  

Från och med Q2 2020 är radio- och tv-inslag inkluderade i nyckeltalen i 
båda tabellerna. 



6 Mediekvaliteten i jämförelse
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ligger stora företag med kundnära verksamhet och stor andel negativ publicitet. I mittenspannet finns 
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Olika organisationer och företag har helt skilda förutsättningar när det gäller mediekvalitet. Att i hög 
grad kontrollera sin mediebild (genom en stor andel proaktiv publicitet) och undvika negativ 
uppmärksamhet är de främsta faktorerna bakom hög mediekvalitet. 
Orange stapel visar Röda Korsets placering på kvalitetsskalan. 
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7 Röda Korset – Sverige och utomlands

Göteborgs-Posten (TT), 2020-04-12
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Antal artiklar Effekt

Nerikes Allehanda
2020-04-17

Göteborgs-Posten (TT), 2020-03-22

Östersunds-Posten
2020-05-12

Upsala Nya Tidning (TT), 2020-04-20

Sydsvenskan (TT), 2020-03-24

Göteborgs-Posten (TT), 2020-04-12

Dagens Nyheter, 2020-04-15
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Röda Korset i coronarapporteringen

Den totala rapporteringen om corona

Corona – en av de största nyhetshändelserna någonsin
Under perioden 1 januari - 15 maj har coronaviruset nämnts 
i över 620 000 artiklar och inslag i svenska redaktionella 
källor. Det är en exceptionell rapportering som slår det 
mesta i svensk media. Men så är också händelse-
utvecklingen kring pandemin av största nyhetsvärde. Den 
bockar av de flesta kriterier för nyhetsvärdering: Det händer 
här och nu, det rör precis hela befolkningen och ovissheten 
kring utvecklingen är stor. Corona berör viktiga aspekter 
som hälsa, mikro- och makroekonomi samt etiska och 
moraliska aspekter. Det rör upp känslor och har ett stort 
samhällsinformativt värde. 

För att sätta coronarapporteringen i ett större perspektiv 
kan vi jämföra med Retreivers data över de största 
nyhetshändelserna under de senaste två åren. 2019 
toppade klimatfrågan (140 000 artiklar), följd av Brexit
(68 500 artiklar) och EU-valet (58 500 artiklar). 2018 
toppade svenska valet (144 000 artiklar) följt av klimat-
frågan (87 400 artiklar) och fotbolls-VM (85 000 artiklar). 
Coronapubliciteten har med andra ord redan varit mer 
omfattande än de senaste årens största nyhetshändelser 
tillsammans.

Utrymmet för andra nyheter än corona har halverats
I mars stod coronanyheter för drygt 40 procent av allt som 
publicerades i media och i april hade andelen stigit till 
nästan hälften av medieutrymmet. Vi ska då ha i åtanke att 
ju mer etablerad situationen med corona blir i samhället, 
desto fler nyheter kan handla om dess effekter utan att 
nämna viruset vid namn. Vi kan därför anta att betydligt fler 
än hälften av alla artiklar och inslag de senaste månaderna 
har handlat om corona eller åtminstone dess effekter.

Då det totala antalet artiklar i svenska källor under perioden 
ligger i linje med månadssnittet 2019 kan vi dra slutsatsen 
att utrymmet för andra nyheter än corona har halverats. 
Tittar vi på nyhetsteman som klimatet, gängvåld och 
flyktingfrågan, som det rapporterades mycket om förra året, 
syns en markant nedgång. Å andra sidan har frågor om 
sjukvård och arbetsmarknad fått sig en rejäl skjuts uppåt på 
den mediala agendan, tack var kopplingen till corona.

Aktörer i coronapubliciteten
Det mediala trycket på Folkhälsomyndigheten i samband 
med coronapandemin har varit enormt och myndigheten är 
förstås den i särklass mest synliga aktören. Stats-
epidemiolog Anders Tegnell har synts i ungefär dubbelt så 
många artiklar/inslag som statsminister Stefan Löfven.  

2% 6%
40% 49%

Jan Feb Mars April

Coronanyheter Annan publicitet

59 003

12 843
7 004 5 165 4 424 3 177 2 422 1 840 1 024

Aktörer i coronapubliciteten, 16 mars – 15 maj 2020

Andel coronanyheter i svensk media, jan – apr 2020

85%

15%

Coronarelaterade
nyheter

Annan publicitet

Röda Korsets publicitet, 16 mars – 15 maj 2020
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Egenskaper

Någon av egenskaperna medmänsklig, handlingskraftig och 
expert framkommer i 32 procent av publiciteten, den högsta 
andelen sedan fjärde kvartalet 2018. 

• Medmänsklig framkommer tydligt i 8 procent av 
publiciteten, men signaleras också i många av de artiklar 
där budskapet Handlingskraftig dominerar. Det 
kommuniceras främst av Martin Ärnlöv och Sara 
Hedrenius. Martin Ärnlöv manar bland annat till 
medmänsklighet på Aftonbladet Debatt (se sida 14) och i 
några av artiklarna om hur ideella krafter går samman i 
krisen säger han: "När en kris drabbar samhället så 
mobiliseras en medmänsklighet och en frivillighet 
spontant". Sara Hedrenius ger uttryck för medmänsk-
lighet när hon berättar om bakgrunden till den nya 
stödlinjen för de som känner oro över coronakrisen. 
Citaten sprids mycket brett via TT. 

• Handlingskraftig betyder att Röda Korset agerar aktivt 
för att påverka och förändra. Handlingskraften fram-
kommer i den välspridda TT-artikeln "Ideella krafter 
samman för att hjälpa äldre", där Martin Ärnlöv beskriver 
frivilligorganisationernas och MSB:s gemensamma 
mobilisering. Handlingskraft kommuniceras också av 
många lokala företrädare som berättar om Röda Korsets 
krisarbete i kommunerna och av ungdomsförbundet som 
utökar den digitala läxhjälpen under pandemin.  

• Expert är när Röda Korset analyserar problem och delar 
med sig av sin expertis. Det gör Fredrik Runsköld och 
Andrei Engstrand-Neacsu i artiklarna "Virus kan spridas 
som en löpeld i IS-läger i Syrien" och "Redan utsatta 
drabbas hårdast av pandemin". 

Bilden av Röda Korset

"Öppnar stödlinje för 
coronaoroliga"
Blekinge Läns Tidning (TT) 
2020-03-27

"Ideella krafter samman 
för att hjälpa äldre"
UNT (TT), 2020-03-26

Sydsvenskan (TT)
2020-03-24

När fler än en egenskap förmedlas har den mest framträdande valts. 

69%
84% 78% 83%

68%

24%
10% 16% 9%

12%

6% 3% 4% 3%
12%

1% 3% 2%
5% 8%

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

Medmänsklig

Handlingskraftig

Expert

Övrig publicitet

"Medmänsklighet ett måste 
i krisen" (Martin Ärnlöv)
Aftonbladet, 2020-04-02

"Röda Korset ställer 
upp och hjälper till" 
Nerikes Allehanda
2020-03-20 GP (TT)

2020-04-12

Medmänsklig Handlingskraftig Expert
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Kvartalets största ämnen

• Krisberedskap är det i särklass största ämnet. Hit hör 
all publicitet om Röda Korsets krisarbete på lokal och 
central nivå under pandemin. Se vidare sida 12.  

• Hälsa och sjukvård - utomlands: Handlar denna 
period uteslutande om coronapandemins konsekvenser i 
andra länder.  

• Röda Korset – övergripande: Nyheter om ett par 
regeringsbeslut som berör Röda Korset. Regeringen 
beslutar att tilldela civilsamhällets organisationer 100 
miljoner kronor samt tar bort kravet på egenfinansiering 
för att underlätta organisationernas arbete under krisen. 

• Lokala aktiviteter, som vanligtvis brukar vara ett stort 
ämne, samlar denna period upp det begränsade antal 
lokala nyheter som inte handlar om krisinsatser. Det rör 
sig mest om artiklar där Röda Korset inte är i fokus. 

• Krig och konflikt brukar vara en stor kategori, men 
består denna period främst av en TT-nyhet om att 
talibanerna nu öppnar för samarbete med internationella 
hjälporganisationer. 

• Röda Korset - historiskt: 75 år sedan Danmark 
befriades. Röda Korsets vita bussar nämns. 

• Naturkatastrofer/olyckor: Röda Korset rapporterar att 
orkanen Harold skapat stor skada i Luganville i Vanatu. 

Ämnen
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Familjeåterförening - nyckeltal

Familjeåterförening - fördjupning

• Familjeåterförening har liksom många andra frågor 
hamnat i skuggan av den pågående pandemin. Frågan 
diskuteras dock på åsiktsplats. 

• En insändarskribent i Östersunds-Posten menar att 
Folkhälsomyndighetens arbete under pandemin och 
regeringens förtroende för myndighetens råd är ett bra 
exempel på hur en demokrati bör fungera. På samma 
sätt bör vi införa permanenta uppehållstillstånd och 
möjlighet till familjeåterförening med stöd av den 
expertkunskap som finns hos Röda Korset, menar 
skribenten, som hänvisar till Röda Korsets rapport om 
den tillfälliga lagens konsekvenser.  

• I Gefle Dagblad skriver en debattör att en majoritet av 
svenska folket vill ha en stramare migrationspolitik. 
Inlägget är en replik på en tidigare insändare som 
menade att stödet för en stramare migrationspolitik är 
svagt. Enligt signaturen var Novus undersökning, 
beställd av Röda Korset med flera, utformad för att 
visa på stöd för en invandrarvänligare politik, och kan 
därför inte användas till att dra alltför långtgående 
slutsatser. Dessutom redovisar mätningen bara tre 
mycket speciella frågor, som alla handlar om barn, 
skriver signaturen. 

Östersunds-Posten, 2020-03-29

Antal artiklar 4

Lästillfällen (räckvidd) 0,2 milj.

Kvalitet (ton och synlighet) 16% (19%)

Effekt (ton, synlighet, lästillfällen) 0,03 milj.

Röda Korset som agendasättare 0% (29%)

Talespersoner 0% (29%)

Föregående kvartal inom parentes.

Gefle Dagblad, 2020-03-19
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Krisberedskap - Nyckeltal

Krisberedskap - fördjupning

Antal artiklar 390

Lästillfällen (räckvidd) 62,7 milj.

Kvalitet (ton och synlighet) 26% (7%)

Effekt (ton, synlighet, lästillfällen) 15,6 milj.

Röda Korset som agendasättare 24% (0%)

Talespersoner 38% (0%)

• Krisberedskapsnyheter dominerar perioden. Det handlar 
om Röda Korsets initiativ centralt och lokalt för att under-
lätta för hjälpbehövande under pandemin. 

• Talespersoner är i hög grad närvarande och bilden av 
Röda Korset som handlingskraftigt framträder tydligt. 
Kvaliteten blir mycket hög och artiklar i räckviddsstarka 
medier som SVT, SR, rikspress och kvällspress ger stor 
effekt. 

• Röda Korsets stödlinje är den nyhet som får störst upp-
märksamhet, först i samband med att linjen öppnas och 
senare i en TT-artikel om det ökade trycket på stödlinjer. 
Sara Hedrenius berättar att många av de som ringer 
Röda Korset tillhör riskgrupper. Stödlinjer är också temat 

för ett positivt inslag i TV4 Nyheterna, där Jacob 
Ingelgren och volontären Britta och får stort utrymme. 

• Ytterligare ett par nyheter sprids via TT. En handlar om 
den gemensamma mobiliseringen för att stötta kommu-
nerna. Röda Korset får en koordinerande roll och Martin 
Ärnlöv bekräftar att det behövs ett gemensamt upplägg. 
En annan handlar om projektet Handlingskraft i Vellinge. 
Röda Korsets projektledare Mikael Kinning berättar att 
de skickar brev till kommunens äldre, "de som aldrig ser 
digitala propåer från kommunen" om hur de kan få hjälp.

• Röda Korsets krisberedskapsarbete får uppmärksamhet i 
mycket fina artiklar på de orter där insatserna sker, ofta 
helsidor där talespersoner får stort utrymme. 

Föregående kvartal inom parentes.
Sundsvalls Tidning (TT), 2020-04-03

Nerikes Allehanda, 2020-03-20 Gotlands Tidningar, 2020-03-26
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Mest synliga talespersonerna

Talespersoner – Röda Korset som agendasättare

Röda Korset som agendasättare
Röda Korset i Sverige sätter ensamt agendan i 17 procent av 
publiciteten. Det är en rejäl ökning från 12 procent första 
kvartalet. Det är även en ökning i förhållande till snittet för 
helåret 2019, som låg på 13 procent. 

En bidragande orsak till ökningen är att etermedia i och med 
denna period ingår i underlaget. Lokala talespersoner har 
stark närvaro i radio, där de intervjuas om insatser för att 
hjälpa riskgrupper. Det stora genomslaget för stödtelefonen, 
nyhets- och debattartiklar där Martin Ärnlöv sätter agendan 
samt en del av de artiklar där Fredrik Runsköld talar om 
situationen i al-Hol-lägret bidrar också till att ge Röda Korset 
kontroll över sin mediebild. 

DN:s och P1 Morgons artiklar/inslag om Röda Korsets språk-
café i Skärholmen ger kvalitativt stark publicitet som "ägs" av 
Röda Korset. Företrädare får stort utrymme att berätta hur 
verksamheten möter behoven under coronakrisen.

• Lokala talespersoner gör en stark insats i att beskriva Röda 
Korsets krisarbete i kommunerna. 

• Internationella talespersoner är inte så framträdande denna 
period när fokus ligger på Sverige. Företrädare för Röda 
Korset i Spanien intervjuas i ett långt inslag i SVT Rapport och 
vice ordföranden för kinesiska Röda Korset talar om smitt-
spridningen i Italien. 

• Sara Hedrenius citat om den nyöppnade stödtelefonen sprids 
brett i media. 

. 
• Fredrik Runsköld varnar i en välspridd artikel för vad som 

skulle hända om viruset fick fäste i al-Hol-lägret. 

• Volontärer talar om krisberedskap och andra lokala aktiviteter, 
som läxhjälp. 

• Martin Ärnlöv citeras i den välspridda TT-artikeln "Ideella 
krafter ska hjälpa äldre" samt skriver debattinlägg. 

• Andrei Engstrand-Neacsu talar om Syriens sjukvårdssystem i 
artikeln "Redan utsatta drabbas hårdast av pandemin". Dagens Nyheter, 2020-04-10

Fredrik Runsköld 

63%
80%

69%
82%

70%

37%
20%

31%
18%

30%

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

Talesperson

Ingen talesperson

Talesperson Antal artiklar Effekt

Lokal talesperson 78 4,9 milj.

Internationell talesperson 47 5,6 milj.

Sara Hedrenius 42 1,4 milj.

Fredrik Runsköld 23 1,1 milj.

Volontär 23 1,8 milj.

Martin Ärnlöv 21 3,2 milj.

Andrei Engstrand-Neacsu 21 0,7 milj.

Gotlands Tidningar (TT), 2020-03-26
Martin Ärnlöv

Dagens Nyheter, 2020-05-02
Farouk Hamzaoui, projektledare
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Åsiktsartiklar

• Debattartiklar av Röda Korsets företrädare i räckvidds-
starka medier ger stort genomslag. De tre artiklarna till 
vänster, som även publiceras i källornas webbupplagor, 
representerar totalt över 3,1 miljoner lästillfällen och en 
sammanlagd effekt på 1,4 miljoner. 

• Martin Ärnlöv manar till medmänsklighet i en stark  
debattartikel i Aftonbladet. "Kraftfulla politiska åtgärder, 
kunskap och professionalism är viktigt. Men lika viktigt är 
medmänskligheten människor emellan. Där kan vi alla 
bidra", skriver han. Artikeln förmedlar även handlings-
kraft. Ärnlöv exemplifierar med vad Röda Korset gör i 
kommunerna. Han pekar också på det samarbete som 
inletts tillsammans med Svenska kyrkan, Rädda Barnen, 
med flera, samt Röda Korsets nyinrättade stödtelefon. 

• Sofia Calltorp och representanter för institutioner som 
Karolinska Institutet skriver på DN Debatt att när allt fler 
länder stänger sina gränser och riktar blickarna inåt 
måste Sverige fortsätta agera både nationellt och 
globalt: "Ett starkt och effektivt internationellt utvecklings-
samarbete och ett generöst välkoordinerat humanitärt 
bistånd är en viktig del i detta". 

• Susanne Georgsson, rektor för Röda Korsets högskola, 
och en lång rad representanter för universitetsvärlden, 
kallar Donald Trumps beslut att frysa bidragen till WHO 
ett svek mot den globala hälsan: "Covid-19 visar på 
sårbarhet inom många områden och på att hälsa är en 
avgörande makroekonomisk faktor och vital för 
samhällsutvecklingen. WHO med sitt intellektuella och 
sociala kapital har en avgörande roll och behöver i 
nuläget stärkta resurser. 

Artikeltyper

Dagens Nyheter, 2020-04-12

1%

9%

73%

17%

Åsiktsartikel Röda Korset

Åsiktsartikel annan aktör

Nyhetsartikel

Radio/tv-inslag

Aftonbladet, 2020-04-02

Svenska Dagbladet, 2020-04-24



15
Nyckeltal

Nyckeltalen är baserade på omnämnanden av Röda Korset i 
Retrievers medielista för radio och tv. Den omfattar stora 
nyhetssändningar i SVT och SR (riks och regionalt) samt TV4. 
Ett urval av magasinsprogram ingår också. 

Genomslag i radio och tv

SR Lunchekot, 2020-03-26

TV4 Nyheterna 19.00, 2020-04-09

Antal artiklar 152

Visningstillfällen (räckvidd) 31 milj.

Kvalitet (ton och synlighet) 29%

Effekt (ton, synlighet, lästillfällen) 9 milj.

SR P1 Morgon, 2020-04-15

TV4 Nyhetsmorgon, 2020-04-18

SVT Nyheter, 2020-04-22

SVT Rapport
2020-04-05

SVT Nyheter, 2020-03-25
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Nyckeltal

Röda Korset nämns i: 
501 webbartiklar

Webbartiklarna ger upphov till: 
165 000 interaktioner i sociala medier

Interaktioner omfattar delningar, kommentarer och gillanden av 
redaktionella webbartiklar på Facebook och Twitter.

Endast artiklar där Röda Korset är i stort eller medelstort fokus 
finns med bland exemplen. 

Interaktioner i sociala medier

Aftonbladet, 2020-03-21 
Antal interaktioner: 8 000

Yang Huichuan, vice ordförande för 
kinesiska Röda Korset, citeras. Han har 
kommit till Italien med en grupp experter 
inom smittspridning och är kritisk till de 
åtgärder som hittills vidtagits i Italien. 

Artiklar som väcker störst engagemang

Dagens Nyheter, 2020-04-11
Antal interaktioner: 2 000

Dagens Nyheter, 2020-04-30
Antal interaktioner: 1 100

Kleber Maia, Röda Korsets hälsochef i 
Amazonasstaden Manaus, berättar att 
Röda Korset står utanför bankkontor 
för att upplysa folk om hur de ska 
skydda sig mot corona.  
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Genomslag för de andra aktörerna

Underlaget till diagrammen på denna sida bygger på 
sökningar i Retrievers totala medielista inom tryckt press 
och redaktionell webb. 

Artikelexemplen visar några av de nyhetshändelser där de 
övriga tre aktörerna syns under perioden. 

• Unicefs hälsochef Stefan Swartling Peterson intervjuas i 
den välspridda TT-artikeln "Redan utsatta drabbas 
hårdast av pandemin" (där även Andrei Engstrand-
Neacsu citeras). I övrigt förekommer Unicef i olika 
sammanhang: FN:s varning för ökad barnadödlighet i 
coronapandemins spår, coronahotet i Jemen och 
Världens viktigaste kväll i TV4.

• Rädda Barnens psykologer tar en expertroll när de ger 
råd om hur man ska prata med barn om corona. 
Organisationen larmar om de jemenitiska barnens 
psykiska lidande samt uppmanar regeringen att ta hem 
barnen ur IS-lägren. Nyheten om att Jens Orback 
föreslås som ny ordförande sprids på bred front. 

• Läkare utan gränsers förlossningsklinik i Kabul utsätts 
för ett blodigt attentat riktat mot spädbarn och mammor. 
Flera TT-artiklar sprids i takt med att omfattningen av 
dådet blir känd. 

Andra aktörer - jämförelse

9%
20% 14% 9% 10%

22%

20%
22% 28% 20%

51%
45%

41%
50%

53%

18% 15%
22%

13% 18%

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

Unicef

Röda Korset

Rädda Barnen

Läkare utan gränser
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Kontakter

Begrepp och kontakter

Ton
Varje artikel där Röda Korset förekommer har blivit kodad 
som positiv, neutral eller negativ beroende på hur artikeln 
påverkar Röda Korsets mediebild.

Lästillfällen (räckvidd)
Lästillfällen summerar hur många medieexponeringar som 
maximalt hade kunnat skapas om alla som tagit del av de 
källor där nyheter om Röda Korset förekommer skulle ha 
uppmärksammat Röda Korset. Siffrorna baseras på officiell 
statistik och uppdateras kontinuerligt.

Kvalitet (Visibility Score)
Visibility Score är Retrievers mått på publicitetens kvalitet. 
Det bygger på parametrarna synlighet och ton. Synligheten 
påverkas av var i tidningen artikeln förekommer, var i artikeln 
Röda Korset förekommer, hur stort utrymme som ägnas åt 
Röda Korset samt eventuella bilder. Genom att väga samman 
dessa faktorer med tonen i artiklarna får man en indikation på 
om läsarna uppmärksammat Röda Korset samt om de 
uppmärksammat organisationen positivt eller negativt. 
Eftersom starkt positiva eller starkt negativa är lättare att 
komma ihåg ger hög synlighet i en positiv artikel högst kvalitet 
och hög synlighet i en negativ artikel lägst kvalitet. Måttet 
redovisas som en procentsats mellan -100% och +100%, där 
+100% innebär att samtliga läsare som tagit del av artikeln 
sannolikt uppmärksammat Röda Korset positivt. 

Effekt (Brand Building Effect)
Genom att sätta kvalitetsvärdet i relation till antal lästillfällen
får man en beräkning av antalet läsare som sannolikt kommer
ihåg det de läst om Röda Korset. Måttet gör det möjligt att
beräkna effekten av PR-arbetet.

Bilden av Röda Korset
Med utgångspunkt från Röda Korsets kommunikationsplatt-
form har vi identifierat tre egenskaper som bidrar till att bygga
upp bilden av Röda Korset: medmänsklig, handlingskraftig
och expert.

Talesperson
Artiklar som innehåller ett direkt eller indirekt citat av en Röda
Korset-företrädare.

Agendasättare
Som agendasättare är man drivande genom att dominera 
artikelutrymmet med många eller långa citat och/eller ligga 
bakom innehållet via pressmeddelanden, undersökningar och 
egna debattinlägg. 

=
Kvalitetsmått 

baserat på hur 

synligt Röda Korset 

är samt tonen i 

publiciteten

x
Sannolikt antal 

läsare som kommer 

ihåg det de läst om 

Röda Korset

Kvalitet Effekt

Potentiellt

antal

läsare

Lästillfällen

40% 4 000 000 10 000 000

Madeleine Plyme Lindhé
Medieanalytiker
madeleine.lindhe@retriever.se
Tel. +46 (8) 546 121 46

Ulrika Thuman Johansson
Key Account Manager
ulrika.johansson@retriever.se
Tel. +46 (0) 760 001 010 
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