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Abstract	  
	  
I många högprofilerade kriser blir hjälporganisationer, journalistik och media starkt 
sammankopplade med varandra. Hjälporganisationerna är beroende av att få ut det 
humanitära budskapet för att informera världen om katastrofer för att på så sätt kunna 
utnyttja kraften hos givarna för att samla in pengar och möta krisen. Förhållandet 
mellan de som levererar nyheterna och de som ger humanitärt bistånd i tider av kris 
kan vara viktigt och kompletterar varandra men är också ofta tveeggade. Denna 
uppsats undersöker den svenska presskårens makt och påverkan på svenska folkets 
benägenhet att donera pengar vid humanitära kriser. Om sambanden mellan 
jordbävningen på Haiti och svältkatastrofen på Afrikas horn. För att se om det finns  
korrelation mellan medial närvaro och insamlingssiffror och vad de kan få för 
demokratiska konsekvenser. Vilket analysers utifrån diskursen om CNN effekten och 
utifrån makten över dagordningen. Undersökningen är en kvantitativ analys med 
teoriutvecklande och förklarande ambitioner. Vår statistiska undersökning visar att 
hög medial rapportering, förs den aktuella fråga högt upp på dagordningen hos 
läsarna.  
 
 
Nyckelord: medias makt, humanitära katastrofer, Afrikas horn, Haiti, CNN effekten, 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Röda korset.  
 
 
Antal ord: 6359 
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1. Inledning 
 
 
 
“Att fråga sig vad medierna betyder för opinionsbildning, politiken eller demokratin 
kan liknas vid att fråga sig vad luften betyder för fåglarnas möjlighet att flyga. 
Betydelsen är så grundläggande och omfattande att den är svår, nästan omöjlig, att 
fånga i ord och att bevisa.” 
(Strömbäck, 2004, s. 9) 
 
 
Media brukar ofta benämnas “den tredje statsmakten” och dess uppgift är att fördjupa 
och stärka demokratin genom att bevaka medborgarnas intressen och bistå dem med 
information, för att de skall kunna ta ställning i samhällsfrågor (Asp, 1992, s.9). Då 
medborgarna i ett demokratiskt land som Sverige har rätt till information blir denna 
också en förutsättning för ett aktivt medborgerligt deltagande i den demokratiska 
debatten och processen. Men ställer även speciella krav på dem, som har viktiga 
informationer att lämna ifrån sig (Nohrstedt, Nordlund 1993 s. 5). 
 
Framförallt gäller dessa krav under katastrofer, så kallad katastrofkommunikation. 
Under 2012 presenterade Läkare utan gränser en rapport som visade att flera 
omfattande humanitära kriser har gått svenskarna förbi. Exempelvis: 
Centralafrikanska republiken, Jemen och Elfenbenskusten; var konflikter och kriser 
som missats av en majoritet svenskar. Däremot nämndes Syrien 3 av 4 av de som 
svarade och Somalia nämndes av hälften. Sambandet är inte lika tydligt för alla kriser, 
men det är uppenbart att mediebevakningen spelar en avgörande roll när det gäller 
vilka aktuella humanitära kriser som allmänheten känner till (Läkare utan gränser, 
2012). Man skulle kunna se det som ett överskott på information och underskott på 
uppmärksamhet. Där medborgaren, i princip, har ett obegränsat antal 
informationskällor men trots detta får en begränsad mängd händelser får allmänhetens 
uppmärksamhet. 
 
Media kan självklart inte rapportera om allt utan har begränsat utrymme för sin 
täckning. Men i rapporten pekar Läkare utan gränser på media som yttersta ansvarig 
för den bristande kunskapen. Vad får detta då för konsekvenser? 
 
 

1.1Disposition 
 
Denna uppsats försöker förklara medias påverkan och roll på rapporteringen kring två 
humanitära katastrofer som på så sätt kan inspirera till välgörenhet för att finansiera 
återhämtningen för dessa kriser. Vi börjar med att förklara vårt syfte och delge vår 
forskningsfråga vi har valt att undersöka. Efter syftesförklaringen kommer 
metoddelen där vi kommer förklara hur vi kommer att gå tillväga i form av teorival 
och operationalisering, varför vi gjort de val vi gjort och även kritiska punkter kring 
dessa val. Här är vi medvetna om att vi var tvungna att göra en tydlig avgränsning då 
medias makt är otroligt komplex och omfattande. Vi kommer även att presentera 
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några definitioner på begrepp som vi anser viktiga att precisera ytterligare. Efter 
denna del följer en bakgrundsdel med länken mellan medierna, samhället och 
politiken. Efter bakgrunden kommer vi att presentera teorier som vi anser viktiga för 
vidare forskning inom vårt valda område. För att kunna applicera teorierna kommer 
därefter en presentation av insamlingen för katastroferna som vi tydliggör med tre 
diagram. Sedan tar analysen vid, här analyseras aspekter utifrån informationen från 
vad vi har fått fram utifrån diagrammen och CNN teoremet huruvida Röda Korsets 
insamlingssiffor kan härledas till den tryckt press vi valt och dess bevakning av de två 
fall. Avslutningsvis har vi några slutord där vi kommer summera studien och våra 
resultat.  
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2.  Syfte 
 
 
 
Då humanitära kriser sker varje dag: människor svälter, krig bryter ut och 
yttrandefrihet kränks. Varje timma, varje minut och varje sekund sker något nytt. 
Detta gör att vi medborgare omedvetet eller medvetet skapar ett beroende utav medier 
och måste därmed sålla bland all information runt omkring oss. Ju större omfattningen 
av medias makt är över medborgarna, ju viktigare blir analysen av dess innehåll för 
förståelsen av människors politiska tänkande och beteende. Därmed även en central 
del av demokratin (Strömbäck, 2004, s. 18).  
 
Den 25 oktober 2012 kom Läkare utan gränser ut med en rapport där de redovisar 
flera stora humanitära kriser, som var och en drabbar miljoner människor, men som 
på något sätt har gått svenskarna förbi. Vad beror då detta på? Vem har ansvaret för 
att allmänheten ska få den kunskap som behövs för att de ska engagera sig? Hur ska 
vi kunna motverka att media endast skriver om det som säljer lösnummer? Sambandet 
är inte lika tydligt för alla kriser, men det är uppenbart att mediebevakningen spelar 
en avgörande roll när det gäller vilka aktuella humanitära kriser som allmänheten 
känner till (Läkare utan gränser, 2012). 
 
Verkligheten är gränslös till skillnad från människans uppmärksamhet och mentala 
energi (Strömbäck, 2004, s. 28). Med en växande arsenal av dagens 
kommunikationsteknik är syftet med denna uppsats att undersöka sambandet mellan 
bistånd och vad media väljer att uppmärksamma. Kan det vara så att mängden 
mediabevakning bidrar till en högre empati och ökar medborgarnas benägenhet att 
skänka pengar?  
 
Syftet med denna studie är således, att undersöka den svenska presskårens makt och 
påverkan på svenska folkets benägenhet att donera pengar vid humanitära katastrofer. 
Vidare kommer vi också att teoriutveckla CNN-teoremet genom att undersöka ett 
samband mellan medial närvaro och insamling siffor till två specifika humanitära 
katastrofer, och även jämföra resultatet dem emellan och diskutera vad detta får för 
demokratiska konsekvenser.  
 
 

2.1 Frågeställning 
	  
	  
Påverkar media svenska folkets benägenhet att skänka pengar och vad får detta för 
konsekvenser?   
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3. Metodologi   
 
 

3.1 Metod och material 
	  
Uppsatsen är till stor del uppbyggd kring tidigare forskning av media och materialet 
som kommer att användas är främst svenska och engelskspråkiga forskares tidigare 
analyser på medias makt. Vi har även använt oss av i den statistiska undersökningen 
biståndsorganisationernas egna siffror på insamlade medel. Mer om det material som 
användes i den statistiska undersökningen kommer att presenteras senare i studien. 
 
 

3.2 Val av teori och operationalisering 
 
 
Denna studies forskningsstrategi är att genomföra en kvantitativ analys med 
teoriutvecklande och förklarande ambitioner. Vår förhoppning är således att kunna 
komplettera existerande diskurs om CNN-teoremet och medial påverkan genom att 
undersöka ifall den är applicerbar vid humanitära katastrofer. Vidare kommer 
konsekvenserna av medial bevakning att undersökas och tolkas, dels ur ett 
maktperspektiv och dels ur ett demokratiskt perspektiv. 
Då CNN-teoremet är en teori som ofta definieras väldigt brett, behöver den, för att 
kunna testas, en väldigt smal operationalisering (Gilboa, 2005). Av den anledningen 
har vi valt att göra detta till en ”mest olika”-studie, i vilken två humanitära katastrofer 
skall undersökas och jämföras. Vi hoppas att detta skall ge en tydlig bild av två olika 
mediala bevakningar och vad dessa kan få för konsekvenser. Eftersom detta är en 
relativt småskalig studie kommer vårt resultat generaliseras för att på ett lättare sätt 
kunna testas mot teorierna. 
 
 

3.3 Avgränsning 
	  
En viktig del i studien är att göra en god och tydlig avgränsning, vi kommer således 
att göra två stora avgränsningar i vår uppsats. Dels kommer vi använda tidningar som 
informationskälla, som således får representera ”media”, för att kunna skapa en så 
hög validitet som möjligt en tydlig precisering. Tidigare forskning visar på att 
textbaserad media generellt sett har haft större makt över dagordningen än exempelvis 
TV (Strömbeck, 2004, s. 32). Forskning visar att när hjärnan får arbeta med 
textbaserad media kräver det ett visst mått av bearbetning. Detta gör att läsningen är 
mer ansträngande än vad TV tittande är, något som leder till att läsaren ofta kommer 
ihåg innehållet och på så sätt får en betydelse över dagordningen. TV bygger också på 
fler informationskällor samtidigt: ljud, bild och text. Detta utan att tittarna har någon 
möjlighet att själva kontrollera tempot och således bearbeta informationen 
(Strömbeck, 2004, s. 32). 

Denna avgränsning baseras också på en statistisk undersökning om svensk press, 
gjord av Dagspress 2012, som redovisar att 68 % av svenskarna läser 
morgontidningar varje dag. Av dessa har Dagens Nyheter störst upplaga med 285 
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700. Samtidigt redovisar Aftonbladet.se 5 916 552 unika besökare en genomsnittlig 
dag och blir därmed Sveriges mest lästa nyhetssite på nätet. Således täcks ett stort 
spektrum och ett stort antal läsare genom att undersöka endast Aftonbladet och 
Sveriges största dagstidning Dagens Nyheter (Dagspress, 2012). Då målet med 
undersökningen är att pröva medborgarnas informationsintag finns det en funktion i 
att endast undersöka de tidningar som har störst inflytande, främst genom sin 
spridning och storlek. 
 
För att på ett distinkt sätt undersöka sambandet mellan medial bevakning och 
donationer kommer den andra tydliga avgränsningen koncentreras till två specifika 
humanitära kriser. Jordbävningskatastrofen på Haiti den 12 januari 2010 och 
svältkatastrofen på Afrikas horn under sommaren och hösten 2011. Dessa omfattande 
humanitära katastrofer med olika bakgrund kommer att undersökas i en ”mest olika 
fallstudie”. Eftersom det är de mediala skillnaderna som främst skall undersökas anser 
vi det vara viktigast att dessa variabler skiljer sig i de två humanitära katastroferna.  
 
Haiti erhöll under januarimånad 2010 enorm internationell medial uppmärksamhet i 
spåren efter jordbävningen som skakade landet (Lobb m.fl. 2012). Samtidigt som 
hungersnöden på Afrikas horn präglades av en utdragen torka, som kröp fram utanför 
medial uppmärksamhet under en längre period innan pressen uppmärksammade 
skeendena på halvön (Kågström m.fl. 2011). Med bakgrund av detta bedömer vi, 
uppsatsförfattare, dessa kriser som goda exempel på hur mediebevakning väsentligt 
kan skilja sig åt. Framförallt då båda regionerna är hårt drabbade av fattigdom sedan 
tidigare och flera humanitära hjälporganisationer hade även innan katastroferna 
permanenta insatser på dessa platser (Röda Korset). 
 
I denna uppsats skall privatpersoner och medborgares benägenhet att skänka pengar 
undersökas. Därför har vi vänt oss till en av Sveriges största biståndsorganisationer, 
Röda Korset, som också är en av de få som öppet redovisar hur mycket pengar som 
samlats in av privatpersoner. Eftersom vi främst vill undersöka medborgares 
donationer har vi begränsat undersökningen till endast Röda Korsets siffror. Som 
jämförelsematerial kommer dock UNICEFs siffror även att presenteras. Problemet 
med att bara använda Röda Korsets siffror är att denna organisation 2009, sommaren 
innan Haiti, drabbades av en svår förtroende kris när generaldirektören för Röda 
Korset anmäldes för bedrägeri efter att ha att ha stulit från organisationen 
(Aftonbladet, 2009). Eftersom detta skedde innan båda katastroferna kan detta antas 
påverka siffrorna för de olika katastrofinsamlingarna ungefär likvärdig. Skandalen 
kan således ha påverkat mängden donerade kronor till Röda Korset, men antas inte 
förändra vår undersökning. Även om det bör tas i beaktning av läsaren. 
För att tidsbegränsa den statistiska undersökningen och göra den mer lätthanterlig har 
vi valt att göra två lika långa begränsningar. Enligt den brittiska organisationen The 
Thomson Reuters Foundation beräknades den svåraste delen av krisen på Afrikas 
horn sträcka sig mellan juli 2011 och januari 2012 (Caspani, 2012). Således har vi 
även valt att undersöka mängden artiklar för Haiti mellan 12 januari -12 juli 2010, för 
att få en likvärdig undersökning avrundade vi Afrikas horn till första juli 2011- första 
januari 2012.  
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4. Definitioner  
 
 

4.1 Definition av grundläggande begrepp  
 
För att kunna analysera medias makt på humanitära katastrofer på ett bra sätt och 
kunna göra en jämförelse med en god validitetsgrund har vi valt att göra följande 
begreppsdefinitioner. 
 
 
4.1.1 Makt  
 
Makt är ett svårdiskuterat, värdeladdat och omstritt begrepp, med många olika 
definitioner.  Det är svårt att på ett säkert och bra sätt uppfatta, studera och mäta makt. 
Vi har valt Steven Lukes definition av makt; “A exercises power over B when A 
affects B in a manner contrary to B’s interests” (Lukes, 1974, s. 34).  
 
 
1. Makten över beslutsfattande - maktens “synliga” ansikte, är en politisk makt som är 
institutionellt bestämd och organiserad. Makten utövas genom besultsfattanden. 
Denna makt har till stor del förmågan att genomdriva sin vilja gentemot en annans 
vilja. Även om detta regleras genom allmänna val (Lukes, 1974, s.11). 
 
 
2. Makten över dagordningen - detta ansikte handlar om vilka frågor som 
överhuvudtaget ska diskuteras och eventuellt blir föremål för politiskt beslutsfattande. 
Denna makt har även förmågan att kontrollera frågor som inte kommer och kommer 
upp på dagordningen och således kan förhindra föremål för beslut (Lukes, 1974 s.16). 
 
 
3. Makten över tanken - handlar om makt över tankeprocesser som ligger till grund 
för hur medborgarna uppfattar verkligheten eller aspekter av den. Makten att definiera 
verkligheten och på så sätt prägla människors önskningar (Lukes, 1974 s.21). 
 
 
Maktens andra dimension, eller makten över dagordningen brukar till stor del 
tillskrivas media. Det är främst denna del av maktens dimensioner vi kommer att 
undersöka i uppsatsen, men även till viss del de två övriga dimensionerna.  
 
 

4.1.2 CNN-teoremet 
	  
Förenklat kan CNN-teoremet definieras som; medias påverkan på politiken genom 
allmän opinion (Gilboa, 2005). Således, hur media påverkar med sin kontroll över 
dagordningen den politik som förs. Dels genom att föra fram skeenden och dels 
genom att påverka den allmänna opinionen. Se avsnittet CNN-teoremet.  
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4.1.3 Humanitär katastrof  
 
“En humanitär katastrof kan definieras som en oförutsedd händelse som orsakar stor 
förstörelse och mänskligt lidande och där det är nödvändigt med hjälp från nationell 
och/eller internationell nivå eftersom de lokala resurserna inte räcker till. De största 
katastroferna som tar flest liv är de långsamma, som torka och svält.” (SIDAb) 
 
4.1.4 Afrikas horn (geografiskt område) 
 
Under uppsatsens kommer vi hänvisa till det geografiska området som innefattar 
länderna: Somalia, Etiopien, Kenya, Djibouti, Sudan, Sydsudan och Uganda. De 
länder som drabbades hårdast av torkan är Somalia, Etiopien och Kenya och de som 
vi främst kommer fokusera på. Även om de övriga ländernas matproduktion 
påverkades starkt (Kågström m.fl. 2011). 
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5. Bakgrund  
 
 

5.1 Bakgrund, humanitära katastrofer 
 
 
Sverige är ett av de länder i världen som ger mest humanitärt bistånd per capita. 
Sveriges sammanlagda humanitära budget har sedan 2006 ökat från ca 3,4 miljarder 
kronor till ca 4,8 miljarder kronor 2011. Merparten av det svenska stödet lämnas till 
olika biståndsorganisationers löpande budgetar, så kallat basbudgetstöd. Sverige 
bidrar därutöver också för att möta de behov som framkommer via appeller och 
responsplaner som organisationerna ofta framställer i samband med akuta kriser 
(SIDAa). 
 
Haiti är ett av Latinamerikas fattigaste länder och landet har under en lång tid präglats 
av instabilitet (BBC, 2012). Det var den 12 januari 2010 som Haiti drabbades av en 
kraftig jordbävning med magnituden 7.0 på Richerskalan. Jordbävningen gav upphov 
till omfattande skador och mellan 50 000 till 250 000 människor uppges ha 
omkommit utav jordbävningen. Sverige har bidragit aktivt med humanitärt stöd för att 
hjälpa de drabbade då jordskalvet slog sönder mycket infrastrukturen i landet (BBC, 
2012). Insamlingen till Haiti var en av de största någonsin i Sverige och bland annat 
Röda Korset slog insamlingsrekord (Röda Korset, 2010). 
 
Afrika är jordens näst största kontinent och jordens näst största världsdel efter Asien. 
Både när det gäller area och folkmängd. Afrikas horn är en triangelformad halvö i 
nordösta Afrika där länderna Eritrea, Etiopien, Djibouti och Somalia ligger (IFRC, 
2011). Hungerkatastrofen på Afrikas horn är kanske en av de humanitära kriser flest 
folk känner till, till skillnad från exempelvis krisen i Jemen som inte alls många kände 
till när läkarna utan gränser gjorde sin undersökning 2012 (Läkare utan gränser, 
2012). Ändå har hungerkatastrofen på Afrikas horn hamnat i skymundan och fick inte 
alls typ av samma uppmärksamhet av media (IFRC, 2011). Torkan 2011 resulterade i 
en av de största hungerkatastroferna i området på senare år. Sen tidigare är området 
svårt utsatt på grund av instabilitet och fattigdom. Hungerkatastrofen påverkade 13 
miljoner människor och cirka 750 000 människor uppskattades vara livshotande 
undernärda (IFRC, 2011).	  
 

5.2 Kampen om utrymme 
 
Medias utrymme är idag ett omdiskuterat ämne. Kampen om utrymme är en av 
medias största problemområde, kampen om att vara den som är först ute med nyheter, 
att vara den tidning som folk vill läsa. Vad vill då folk läsa om? Det blir enklare och 
enklare att publicera men svårare och svårare att göra sig hörd. Det pågår en ständig 
maktkamp, medierna måste försöka överträffa varandra, ha en förmåga att sticka ut 
och göra intryck. Medierna börjar sålla information åt oss. Vad innebär detta för 
mindre drastiska händelser? Men som är minst lika viktiga? I och med att det blir 
lättare att publicera nyheter skapar det en ny medieordning som påverkar nyheterna. 
Man vill nå en framgång i konkurrensen om människors uppmärksamhet. Vad som 
händer samtidigt i världen är väldigt intressant och en viktig infalls vinkel i medias 
val av nyheter. Exempelvis under 2011 när svältkatastrofen var som värst på Afrikas 
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horn så bröt krisen ut i Norge med Anders Behring Breivik som först sprängde en 
bomb i regeringskvarteret i Oslo. Vilket resulterade i åtta dödsfall och kort därefter 
sköt han ihjäl 69 personer på sommarlägret på ön Utøya. Vilket genast tog över all 
annan rapportering (Rayment, 2011). 
 
 

5.3  Media som en del av demokratin  
 
 
Man brukar säga att medierna och deras innehåll är i någon mening alltid ”barn av sin 
tid” och således förändras i samma takt som samhället. Samtidigt som media också 
bidrar själva till samhällsförändringar. Tidigare forskning visar att det finns en länk 
mellan medierna, samhället och politiken. I en demokrati hänger journalistiken 
politiken och partipolitiken samman med varandra, de lever i en symbios. En symbios 
som kan få konsekvenser (Strömbäck, 2004, s. 12).   
 
En första konsekvens av den nära samexistensen mellan demokrati, media, 
journalistik, politik och partipolitik är den politiska betydelsen som alltid ligger i 
bakgrunden. Vad medierna gör och inte gör blir en politisk handling. Media och 
journalistiken har svårt att ställa sig vid sidan om politiken. Statsvetaren Toomothy E. 
Cook menar att man bör se medierna som politiska institutioner och på journalistiken 
och andra verksamma inom medierna som politiska aktörer. Detta innebär inte att 
vissa medier är med och driver vissa frågor eller är höger eller vänstervridna, som det 
lätt kan uppfattas som. Utan att när medierna bevakar, rapporterar och analyserar 
frågor med relevans för medborgarna så är det svårt att inte undgå att inte gripa in i de 
processer som föregår och på så sätt bidrar till villkoren för antingen den politiska 
debatten eller genomförandet av de politiska besluten (Strömbäck, 2004, s. 14). 
 
En andra konsekvens är demokratimodeller som inte tar hänsyn till journalistiken eller 
media. Demokratimodeller som inte alls eller bara i förbigående diskuterar mediernas 
betydelse även om medias makt idag är så pass utbrett. Vilket gör att demokratiteorin 
blir bristfällig. Det finns idag ett stort behov av att integrera statsvetenskaplig, 
kommunikationsvetenskaplig och journalistisk teori om forskning till mer 
sammanhållna och moderna demokratiteorier (Strömbäck, 2004, s.14).    
 
En tredje konsekvens av symbiosen är demokratins komplexitet och mångskiftande 
betydelse, det är inte självklart vad ordet demokrati står för. I varje demokratiteori 
finns det olika tolkningar om media och journalistik. Likaså i medier och journalistik 
finns det en viss tolkning av demokratiteori (Strömbäck, 2004, s, 18). Man behöver 
tydliggöra länkarna mellan olika sätt att se på demokratin, medierna och 
journalistiken. För att tydliggöra detta menar Strömbäck att man bör koppla 
demokratin, medierna och journalistiken till villkor för den politiska 
kommunikationen mellan medborgare, politiska institutioner (Strömbäck, 2004, s. 
15). 
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6. Teori  
 
 
Vi har valt att använda oss utav Steven Lukes definitioner på “maktens tre ansikten”, 
då vi anser begreppet makt vara centralt för att förstå de bakomliggande faktorer som 
utgör den största samhällspåverkan. Samt för att förstå de olika formerna av makt som 
avgör om en organisation kommer att utveckla sig på det ena eller andra sättet, samt 
om några aktörer eller grupper får sina intressen tillgodosedda i större utsträckning än 
andra. Dessvärre är maktbegreppet mycket oprecist då det innefattar många sorters 
maktutövning (Christensen m.fl. 2011, s.12). I ett försök att definiera detta kommer 
fokus sedan att läggas på medias makt över dagordningen. Då det är en viktig del och 
påverkar såväl politiken men framförallt den medborgerliga opinionen, som till stor 
del ligger till grund för politiken. Till sist har vi valt att använda oss av och pröva 
CNN-teoremet på den empiri som kommer att presenteras i uppsatsen. För att på så 
sätt ytterligare pröva medias makt på medborgarnas intressen.  

 
 

6.1 Makten över dagordningen 
 
 
De senaste 20 åren har det blivit allt mer vanligare att karaktärisera den moderna 
politiken som medierad och medialiserad. Teorin om att det är medierna som driver 
vad som är angelägna samhällsproblem. Det vill säga vad som står på samhällets 
“dagordning”. Makten över dagordningen bestäms i en ständigt pågående process där 
vi medborgare medvetet och omedvetet ger vårt samtycke för att de politiska 
partierna, medierna eller några andra utövar makt över oss (Lukes, 1974 s.31-32). I 
den artikel som Jesper Strömbäck har skrivit tar han upp mediernas grad av inflytande 
över politiken och hur den ska förstås. Vi medborgare kan inte hålla koll på alla 
katastrofer som sker runt om i världen. Vilken värld är det då medierna ger oss 
information om? (Strömbäck 2008). Jesper Strömbäck beskriver media som två sidor 
på samma mynt. Den första sidan på myntet erbjuder underhållning, 
verklighetsflykter och ett samtalsämne i vardagen. Där media hämtar, sorterar, 
kontrollerar och strukturerar relevant information för oss. Medborgarna blir således 
beroende av media och medias information. Den andra sidan av myntet visar att vårt 
beroende har lett till att vi har förlitat oss på mediernas information och förlitat oss på 
att det är relevant för oss (Strömbäck, 2004 s. 30). 

En annan forskare på detta ämne är Maxwell McCombs, som även han ställer frågan: 
vem är det som sätter mediernas dagordning? Frågan om vem som avgör vilka frågor 
allmänheten uppmärksammas på, är synnerligen viktig enligt McCombs. Som utgår 
från tre viktiga komponenter: de källor som tillhandahåller information till 
nyhetsartiklarna, den andra komponenten är nyhetsföretagen och deras intressen och 
den tredje är journalistikens normer och traditioner (McCombs, 2006, s. 152). Han 
menar att mediernas dagordning fastställer allmänhetens dagordning och att 
masskommunikationen har en stark orsakseffekt på allmänheten (McCombs, 2006 s. 
27). 
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MEDIERNASDAGORDNING                           ALLMÄNHETENSDAGORDNING 

Mönster i nyhetsbevakningen                                          Allmänhetens intresse 

De mest dominerande samhällsfrågorna       →       De viktigaste samhällsfrågorna   

(McCombs, 2006 s. 27) 
 

Både Strömbäck och McCombs använder sig utav forskaren Walter Libbmans kända 
dagordningsteori ”Public opinion”. Enligt Lippman är det centralt att förstå att det 
enda människor kan utgå och förhålla sig till är sina mentala bilder av olika aspekter 
av verkligheten. Lippman pekar här ut media som den moderna människans viktigaste 
källa till bilder av verkligheten som sedan leder till hur vi medborgare sedan kommer 
att handla. (Strömbäck 2008) Då media gör det möjligt för människor att ta del av 
information som ingen ensam individs ögon eller ögon kan ta del av eller komma 
ihåg. I den mån som vi behöver eller är intresserade av världen bortom våra egna 
erfarenheter blir vi därmed beroende av medierna och journalistiken. Medierna blir 
vår viktigaste källa och det är detta beroende som utgör förutsättningen för att 
medierna ska kunna utöva makt i samhällets opinionsprocesser (McCombs, 2006 s. 6-
7). Således blir det en medierad verklighet som är den enda form av verklighet vi 
medborgare har tillgång till åtminstone när det handlar om institutioner, aktörer, 
frågor eller företeelser bortom deras egna erfarenheter. Det som definierar denna 
medierade verklighet är den informationen medierna förmedlar. Snarare än via våra 
egna erfarenheter. Av detta följer att politik bör beskrivas som medierad vilket leder 
till att medierna blir en effektfull kommunikationskanal mellan medborgare och 
politiker (Strömbäck 2008). 

Mediernas nyhetsvärderingar blir således mindre om verkligheten och mer om 
mediernas egna behov av att just deras nyheter kommer upp på dagordningen som 
passar deras format. För att på så sätt kan leda till framgång produktionsmässigt och 
nå framgång i konkurrensen om människors uppmärksamhet. Bakom detta ligger ett 
retorikmässigt budskap där tillspetsning, förenkling, polarisering, konkretion, 
intensifiering, personifiering och stereotypisering sker för att vinna uppmärksamhet. 
Som kan leda till ett gestaltande av politik som ett strategiskt spel snarare än som 
sakfrågor som är viktiga till samhällets dagordning (Strömbäck 2008).  

 

6.2 CNN-teoremet  
 
 
CNN teoremet utvecklades under 1990 talet då internationella TV kanaler började få 
en allt större spridning och i och med Gulfkriget blev en allt viktigare maktfaktor på 
den internationella politiska arenan. I dag kallas CNN ibland för den sextonde 
medlemmen i FNs säkerhetsråd. Begreppet CNN-teoremet eller CNN-effekten, 
åsyftar den politiska makt som media har på internationella krisen och på dess 
påverkan av krisernas utveckling. 
 
 
Vi kommer i denna uppsats använda oss av Johanna Neumans två definitioner av 
begreppet.  Den första delen handlar om medias möjlighet att föra fram politiska 
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frågor på dagordningen som beslutsfattare annars ignorerar. Den andra delen 
definieras som TVs kraft att kunna påverka politiker genom den allmänna opinionen 
för att kunna förändra politikens utfall (Gilboa, 2005). Den sista biten av denna 
definitions, det vill säga om TV, är i princip irrelevant för denna forskning, eftersom 
vi undersöker tryckt media och inte TV. En majoritet av den tidigare forskningen 
kring CNN-teoremet har riktat in sig på just detta samband mellan TVs bevakning och 
politiken (Gilboa, 2005). Vi kommer med hjälp av dessa definitioner definiera CNN-
teoremet som medias makt att kunna påverka opinion genom allmän opinion och på 
så sätt synliggöra ”osynliga” händelser.  
 
 CNN-teoremet har främst applicerats på väpnade konflikter för att på så sätt kunna 
mäta opinion och politikers påverkan för det media uppmärksammar. Dessa studier 
utmynnade så småningom i någon form av konsensus om att påverkan snarast gick på 
det omvända hållet, alltså att internationell nyhetsmedia valde att uppmärksamma de 
konflikter och katastrofområden där stater i omvärlden redan hade ingripit. 
Nyhetsbevakningen följde politiken, i stället för tvärtom (Gilboa 2005). Studiet av 
CNN effekten har främst utformats med USA som målpopulation. Detta kan till viss 
mån vara en förklaring till de TV-orienterade undersökningarna. Men en del forskare 
har även undersökt den tryckta pressen i Storbritannien på ett framgångsrikt sätt, men 
har då inte beaktat själva politiken som en process utan endast sett den som en 
konsekvens av den allmänna opinionen (Gilboa, 2005).  
 
 
CNN teoremet har således inte i stor grad tidigare tillämpats i forskning om 
humanitära katastrofer. Därtill har inte heller sambandet mellan media och privata 
donationer vid humanitära katastrofer undersökts med CNN teoremet som 
analysverktyg. Som till skillnad från en förändring i politisk riktning, skulle kunna ses 
som en direkt reaktion av medias framställning av det mänskliga lidandet till sina 
läsare.  
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7. Resultat  
 
 

7.1 Den statistiska undersökningen 
 
Sverige är ett av de länder som bidrar mest med bistånd per capita. Cirka en procent 
av den svenska bruttonationalprodukten går till bistånd. Detta innefattar både 
humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete (SIDAa). Under 
hungerkatastrofen på Afrikas horn bidrog Sverige genom UD:s basbudgetsstöd och 
Sida med totalt med 830 miljoner kronor totalt i humanitärt bistånd till Somalia, 
Kenya, Etiopien och Eritrea (Regeringen, 2011). Under jordbävningskrisen på Haiti 
sänkte Sverige genom Sida med totalt 477 miljoner kronor i humanitärt bistånd 
(Utrikesdepartementet, 2010). 
 
 
Alla artiklar som finns med i urvalet är undersökta och relevanta för undersökningen. 
Vi har använd oss av mediearkivet Retriever i insamlingen av artiklar. Följande 
sökord har används för att begränsa och precisera mängden artiklar: 
 
Haiti: Haiti* AND (jordbävning* OR skalv*) 
 
Afrikas horn: Afrika* Svält* AND (somalia OR etiopien OR kenya OR djibouti OR 
sudan OR sydsudan OR uganda OR svält OR hunger OR "afrikas horn" OR katastrof) 
 
Eftersom katastrofen vid Afrikas horn drabbade en så stor region, försvårade det 
sökningen. Därför valdes sökordet Afrika som ett av de permanenta. Detta gjorde att 
så många artiklar som möjlig specificerades till just denna händelse. Tyvärr kan vissa 
artiklar ha fallit bort, men detta antas inte ha påverkat utfallet av det totala resultatet 
nämnvärt. Statistiken från de elektroniska och tryckta tidningarna har för att 
underlätta både för läsaren och för uppsatsförfattarna redovisats tillsammans. 
 
 
I vår undersökning fann vi att det har skrivits totalt 837 artiklar i DN (436 st) och 
Aftonbladet (401 st.) som passade in på vår sökning om Haiti under det specifika 
tidsspannet, motsvarande siffra för Afrikas horn var 226 artiklar(Aftonbladet 132 och 
DN 94 st.). I genomsnitt skrev det under perioden, cirka 2,25 artiklar om Haiti om 
dagen, (Aftonbladet 2,39 och Dagens Nyheter 2,2) Sifforna för Afrikas horn under det 
utvalda tidsspannet var cirka en halv artikel om dagen (0,71 Aftonbladet och Dagens 
Nyheter med 0,51), (Se bilaga för referens). 
 
Röda korset hade insatser på både Haiti och Afrikas horn, för båda dessa katastrofer 
anordnade man speciella insamlingar. Under katastrofen på Haiti samlade svenska 
Röda Korset in 55 miljoner kronor till de drabbade ungefär halva summan består av 
privata donationer (Röda Korset, 2010). Andra organisationer som exempelvis 
UNICEF redovisar satsningar på 2,1 miljoner till Haiti (UNICEF). Under svältkrisen 
på Afrikas horn samlade Röda Korset in 12,5 miljoner till de drabbade. Röda Korset 
har beräknat att ungefär hälften av detta kom från svenska privatpersoner (Röda 
Korset, 2011). UNICEFs totala monetära insats till området landade på 20 miljoner 
(UNICEF). 
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Detta gör att sifforna per insamlad artikel landar på: 
 
Afrikas horn: 6 250 000/(132+94) = 27 654 insamlade kronor per artikel 
Haiti: 27 500 000/(436+401) = 32 855 insamlade kronor per artikel 
 
 
För att lättare se skillnaden räknar vi ute den procentuella skillnaden som blir 0,188. 
Vilket innebär att Haiti har cirka 18,8 % fler insamlade kronor per artikel.  
I diagrammen nedan visas mängden artiklar skrivna om varje katastrof, där kan man 
tydligt se en pik under jordbävningskatastrofens första dagar. Svältkrisen inleddes 
under juli men det är först under augusti som tidningarna börjar rapportera om Afrikas 
horn. Enligt den brittiska organisationen The Thomson Reuters Foundation 
beräknades den akuta krisen vara över i januari 2012 (Caspani, 2012) och under 
hösten är det mycket låg/obefintlig rapportering kring katastrofen, trots att krisen inte 
har mattats av.  
 
Värt att nämna avslutningsvis i denna del, är att under arbetet med vår statistiska 
undersökning har mycket stöd hämtats ur boken Praktiskt statistik, denna bok är svårt 
att källa till men har används som referens (Körner & Wahlgren, 2002). 
 
 

7.2 Diagram  
 
 

7.2.1 Diagram 1 Haiti  
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7.2.2 Diagram 2 Afrikas horn    
	  

 

 
 
7.2.3 Diagram 3 Haiti och Afrikas horn 
	  
Vid X axel i denna graf kan ses antal dagar som gått av den beräknade tiden. 
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8. Analys 
	  
Analysen kommer att behandla de områden som tidigare presenterats, här kommer vi 
att analysera och undersöka huruvida Röda Korsets insamlingssiffror kan härledas till 
Aftonbladet och Dagens Nyheters bevakning av de två fallen. Vi kommer även att 
analysera vad det får för konsekvenser ur ett demokratiperspektiv. Det vill säga att 
media inte väljer att uppmärksamma händelser och har en i månt om mycket 
bristfällig katastrofkommunikation. Samt vilka konsekvenser detta får för demokratin 
när media på detta sätt utnyttjar sin makt över dagordningen. 
	  
 

8.1 Analys av donationsstatistik  
 
 
Utifrån Röda Korsets biståndssiffror och de artiklar vi har fått fram i vår statistiska 
undersökning kan vi fastställa att Haiti har fått 18,8 % mer i privata donationer än 
Afrikas horn. Utifrån detta kommer ett visst samband mellan hög mediabevakning 
och mängd privata donationer, att antas. 

Under de två humanitära katastroferna startades specifika insamlingar för vardera 
krisen av en rad biståndsorganisationer (Röda Korset frågor och svar). Som tidigare 
nämnts skänkte svenska staten genom SIDA, 830 miljoner kronor till Afrikas horn 
och 477 miljoner kronor till Haiti. I de insatser som genomfördes av UNICEF så 
beräknades långt fler människor vara i behov av stöd under den humanitära 
katastrofen på Afrikas horn. Dock visar vår undersökning att benägenheten att skänka 
pengar till hungerkatastrofen var lägre hos svenska folket än till jordbävningen på 
Haiti. Mängden skänkta kronor per nyhetsartikel är högre för Haiti 2010, än för 
Afrikas horn 2011. Trots att den beslutande makten i Sverige och 
biståndsorganisationen UNICEF ansåg att nöden var större i östra Afrika än på Haiti. 
 
 
Något som är intressant när det gäller Afrikas Horn är att regionen ständigt negligeras 
i media (Kågström m.fl. 2011). Något som leder till att katastrofer som kunde 
förhindrats med tidig humanitär hjälp får gigantiska påföljder för lokalbefolkningen, 
när de inte uppmärksammas i tid. Torkan vid Afrikas horn var inte en överraskning 
för någon utom möjligen för media (Kågström m.fl. 2011). Vid humanitära 
katastrofer är media rapporteringen väldigt hög under de första dagarna och mattas 
därefter av (Proudlock, 2008 s. 4). Detta fenomen stämmer även in på Haiti, men trots 
att bevakningen föll efter de första dagarna höll den i sig ovanligt länge (Lobb, m.fl. 
2012). 
 
 
 

8.2 Medias makt 
 
 
CNN effekten har genom bland annat Piers Robinson fastställt att när ingen tydlig 
politisk policy har utpräglats kan media ha en mycket stor påverkan på politiken 
(Gilboa, 2007). Denna teori kan även appliceras på donationer vid humanitära kriser. 
Vår undersökning visar att svenskar är mer benägna att skänka pengar till frekvent 
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rapporterade kriser. Vid en hög medial rapportering, förs den aktuella fråga högt upp 
på dagordningen hos läsarna. Således blir vi påverkade både medvetet och omedvetet. 
Mycket av dagens medierapportering är empatiinriktat och de krisdrabbade sätts in i 
en “offerroll” som gör att vi ska bli extra påverkade. Vi är idag beroende av media, vi 
kan inte hålla reda på allt som händer i världen, vi måste på något sätt förlita oss på 
media. Men i mediavärlden pågår det en ständig kamp om utrymme och den världen 
gör allt för att påverka oss. Vilket appliceras på människor precis som Lippman 
menar, vår relation till verkligheten är flytande, påverkningsbar och föränderlig. 
Media blir den moderna människans verklighet. Där McCombs fyller i och menar att 
det är ett beroende som utgör förutsättningen för att medierna även ska kunna utöva 
makt i samhällets opinionsbildningsprocesser. Det råder ett informationsöverskott i 
samhället och det råder en kamp om uppmärksamhet. Något som drabbar såväl media 
som biståndsorganisationer. Biståndsorganisationer använder dock ofta media för 
opinionsbildning. Här spelar medierna en avgörande roll i den så kallade 
”kristriangeln” av politiska, humanitära byråer och nyhetsmedier ofta här framställs 
ett orsakssamband mellan en viss kris och svaret från omvärlden (Proudlock, 2008, 
s.2). Något som visar på en ökande medvetenhet från organisationerna om vikten av 
samarbete med media för att nå ut med katastrofkommunikation. Detta framgår även i 
vår undersökning som tydligt pekar på ett större behov av samarbete och medvetenhet 
mellan media och organisationerna i fråga.  
 
 
Med CNN effekten går det att urskilja en proportionalitet för hur bistånd fördelas 
mellan humanitära kriser, då detta i månt om mycket av detta styrs av media och dess 
rapportering kring kriser. Precis som tidigare nämnt har detta teorem ofta används för 
att belysa medias makt inom politiken. Därtill är det dock viktigt att åtskilja de två 
begreppen beslutande och möjliggörande, eftersom den mediala uppmärksamheten 
möjliggör stöd för hjälporganisationer och underlättar i deras arbete. Det är dock inte 
media som har den beslutande makten hur biståndspengar skall fördelas (Gilboa, 
2005). Majoriteten av det svenska humanitära stödet kommer från regeringen och 
riksdagen. Således spelar även graden av politiska och säkerhetsmässiga intressen i 
givarländernas regeringar har i en viss region en mycket stor roll i 
biståndsfördelningen. (Proudlock, 2008, s. 4) Dessutom enligt tidigare forskning på 
CNN effekten så följer media ofta efter i rapporteringen när politiker gör utspel om 
specifika insatser. Detta gäller dock främst interventioner och väpnade konflikter 
(Gilboa, 2007). Om man dessutom undersöker detta samband mellan Haiti och 
Afrikas horn, vad gällande den svenska beslutande maktens hjälpinsatser finns det 
inget samband mellan högt bistånd och en ökande medial bevakning. Snarare det 
motsatta.  
 
Dock kan det urskönjas en viss problematik med vårt förutsatta samband mellan 
medial uppmärksamhet och donationer, eftersom den svenska regeringen valde att 
satsa dubbelt så mycket humanitärt bistånd till Afrikas horn som till Haiti. Något som 
kan tolkas på olika sätt, men svenska regeringen genom SIDA ansåg alltså att krisen 
på Afrikas horn var viktigare att prioritera än den på Haiti. Att olika händelser 
uppmärksammas olika medialt är knappast förvånande. Men att media åsidosätter 
stora humanitära katastrofer under en lång tid när hjälporganisationer varnar för 
allvarliga konsekvenser är en allvarlig brist i den samhälleliga kriskommunikationen. 
Man skulle kunna se det som att medial makt undanhåller information från 
allmänheten, sållar information och nyheter, och således känner bara politikerna till 
den aktuella katastrofen som är behov av akut stöd. Något som hotar resultera i ett 
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elitstyre om endast politiker har fullständig information (Christensen m.fl. 2011, 
s.31). Då massmedias främsta uppgift är att är att bistå medborgarna med information 
nog att kunna delta i de demokratiska processerna (Asp, 1992, s. 18), hotas essentiella 
delar av demokratin när media brister i sin informerande roll och endast blir en makt 
dimension.  
 
 
Utifrån vad vi har läst in oss på, undersökt, noterat och utrett i undersökningen, anser 
vi, att media och hjälporganisationer som bidrar med humanitärt bistånd till 
katastrofer runt om i världen borde inleda ett bättre och ihållande samarbete. Ett 
möjligt samarbete som idag inte är speciellt prioriterat. För att på så sätt se till att det 
monetära stödet i en större utsträckning fördelas i en mer enighet med behoven för de 
drabbade människorna som är i behov av akut stöd. Det finns en del journalister som 
samverkar med hjälporganisationerna direkt för att slippa mellanhänder och för att 
slippa använda sig av andrahandskällor (Proudlock, 2008, s.4).  

Men ett ytterligare och djupare samarbete skulle kunna leda till ett ännu bättre och en 
bredare bevakning. Och på så sätt locka till sig mer donationer till de bortglömda 
områdena runt om i världen som också är i akut behov. Just nu är det i fallet med 
Sverige ofta den beslutande makten som ger pengar till dessa områden. Medierna är 
en av de starkaste faktorerna som formar politiken (Proudlock, 2008, s.4) och bör 
således hjälpa till att bidra till en bättre biståndsfördelning.  
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9. Slutord  
	  
Syftet med denna uppsats var att undersöka sambandet mellan media och privata 
donationer till hjälporganisationer, för att undersöka detta har vi, uppsatsförfattare, 
jämfört de humanitära katastroferna på Haiti, 2010 och Afrikas Horn, 2011. Genom 
vår operationalisering har vi kunnat se ett visst samband mellan en högre andel 
skänkta pengar och en hög media rapportering. Med hjälp av CNN effekten som är ett 
frekvent använt teorem och en viktig del i forskningen kring medias makt vid 
interventioner och kriser, anser vi kunna påvisa ett samband för hur privata donationer 
fördelas mellan humanitära kriser. Dock bör krisernas olikheter även tas i beaktning 
då Afrikas horn har varit drabbad av liknande katastrofer tidigare och således har ett 
lägre nyhetsvärde så ledes kanske svenskarna är avtrubbade från händelser av denna 
karaktär i just denna region.  
 
 
Makt över dagordningen är i ovan aspekt väldigt relevant då vi medborgare inte kan 
hålla koll på alla katastrofer som ständigt sker runt om i världen. Medierna fungerar 
som våra filter och sållar bort vissa katastrofer då vi omöjligt kan ha koll på allt. 
Således blir vi medborgare påverkade på hur vi ser på verkligheten och vad vi anser är 
viktigt att prioritera. Kunskap och medvetenhet påverkar människors engagemang, 
viljan att ge pengar till hjälparbete och vad de tycker om svensk biståndspolitik. 
Medierna blir således vår viktigaste källa till information bortom våra egna 
erfarenheter. Viktigt att komma ihåg här är att en förutsättning för att medierna skall 
kunna utöva makt är att vi medborgare faktiskt uppfattar dem som legitima 
förmedlare av nyheter och information. Vi måste bli mer medvetna om det att dagens 
media har ett extremt nyhetsöverflöde, det har blivit lättare att publicera som har lett 
till att det är svårare att få just sin nyhet sedd och hörd.  

I denna studie har vi kommit fram till att ett ökat samarbete mellan media och 
hjälporganisationer skull underlätta dels för att få en jämnare spridning av donationer 
till de nödställda. Samt skulle ge en ökad legitimitet åt media som den tredje 
statsmakten.  
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Bilaga. 1  
Statistik 
Här följer statistiken som våra diagram är baserad på.  
 
Afrikas horn                                                      Haiti 
 
 

Datum 
Artiklar: 
AB 

Artiklar: 
DN Datum Artiklar: AB Artiklar: DN 

2011-07-01 0 0 2010-01-12 3 1 
2011-07-02 0 0 2010-01-13 26 7 
2011-07-03 0 0 2010-01-14 30 20 
2011-07-04 1 0 2010-01-15 22 23 
2011-07-05 0 0 2010-01-16 23 15 
2011-07-06 0 0 2010-01-17 16 23 
2011-07-07 0 0 2010-01-18 20 18 
2011-07-08 0 0 2010-01-19 21 12 
2011-07-09 0 0 2010-01-20 23 12 
2011-07-10 0 0 2010-01-21 19 18 
2011-07-11 0 0 2010-01-22 24 17 
2011-07-12 0 0 2010-01-23 16 13 
2011-07-13 0 0 2010-01-24 13 6 
2011-07-14 1 5 2010-01-25 6 8 
2011-07-15 1 2 2010-01-26 8 9 
2011-07-16 1 1 2010-01-27 12 5 
2011-07-17 1 3 2010-01-28 3 2 
2011-07-18 1 0 2010-01-29 2 5 
2011-07-19 0 0 2010-01-30 3 9 
2011-07-20 1 0 2010-01-31 3 5 
2011-07-21 1 3 2010-02-01 3 3 
2011-07-22 1 1 2010-02-02 1 1 
2011-07-23 1 0 2010-02-03 4 1 
2011-07-24 0 1 2010-02-04 6 4 
2011-07-25 1 1 2010-02-05 8 4 
2011-07-26 4 2 2010-02-06 1 4 
2011-07-27 1 7 2010-02-07 3 5 
2011-07-28 1 2 2010-02-08 5 0 
2011-07-29 0 1 2010-02-09 3 1 
2011-07-30 0 1 2010-02-10 7 4 
2011-07-31 0 1 2010-02-11 8 5 
2011-08-01 0 2 2010-02-12 6 7 
2011-08-02 9 2 2010-02-13 0 3 
2011-08-03 10 0 2010-02-14 4 1 
2011-08-04 10 0 2010-02-15 0 0 
2011-08-05 1 3 2010-02-16 3 2 



27	  

2011-08-06 1 4 2010-02-17 1 3 
2011-08-07 5 2 2010-02-18 1 2 
2011-08-08 12 0 2010-02-19 4 3 
2011-08-09 4 0 2010-02-20 0 4 
2011-08-10 6 0 2010-02-21 2 2 
2011-08-11 3 4 2010-02-22 1 1 
2011-08-12 2 2 2010-02-23 0 2 
2011-08-13 4 1 2010-02-24 1 1 
2011-08-14 5 1 2010-02-25 4 2 
2011-08-15 4 0 2010-02-26 0 1 
2011-08-16 3 2 2010-02-27 14 2 
2011-08-17 3 0 2010-02-28 4 9 
2011-08-18 2 1 2010-03-01 2 2 
2011-08-19 0 0 2010-03-02 0 2 
2011-08-20 4 0 2010-03-03 0 1 
2011-08-21 0 0 2010-03-04 2 2 
2011-08-22 0 0 2010-03-05 1 1 
2011-08-23 0 2 2010-03-06 3 3 
2011-08-24 2 0 2010-03-07 0 0 
2011-08-25 0 0 2010-03-08 2 0 
2011-08-26 0 0 2010-03-09 1 4 
2011-08-27 1 0 2010-03-10 1 0 
2011-08-28 0 0 2010-03-11 2 2 
2011-08-29 0 0 2010-03-12 2 10 
2011-08-30 1 0 2010-03-13 0 4 
2011-08-31 1 0 2010-03-14 0 0 
2011-09-01 0 0 2010-03-15 0 3 
2011-09-02 0 0 2010-03-16 2 2 
2011-09-03 0 3 2010-03-17 1 4 
2011-09-04 0 4 2010-03-18 2 0 
2011-09-05 1 1 2010-03-19 2 2 
2011-09-06 5 3 2010-03-20 1 1 
2011-09-07 0 0 2010-03-21 0 3 
2011-09-08 1 0 2010-03-22 0 1 
2011-09-09 1 0 2010-03-23 1 0 
2011-09-10 0 1 2010-03-24 1 1 
2011-09-11 0 0 2010-03-25 0 0 
2011-09-12 0 0 2010-03-26 0 0 
2011-09-13 0 1 2010-03-27 0 0 
2011-09-14 0 0 2010-03-28 0 0 
2011-09-15 0 0 2010-03-29 1 0 
2011-09-16 0 0 2010-03-30 1 1 
2011-09-17 0 0 2010-03-31 2 2 
2011-09-18 0 0 2010-04-01 1 3 
2011-09-19 0 0 2010-04-02 1 1 
2011-09-20 0 0 2010-04-03 0 0 
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2011-09-21 0 0 2010-04-04 0 0 
2011-09-22 2 0 2010-04-05 0 0 
2011-09-23 0 0 2010-04-06 0 1 
2011-09-24 1 1 2010-04-07 0 0 
2011-09-25 0 3 2010-04-08 0 1 
2011-09-26 0 1 2010-04-09 0 4 
2011-09-27 0 3 2010-04-10 0 1 
2011-09-28 0 0 2010-04-11 0 0 
2011-09-29 2 0 2010-04-12 0 2 
2011-09-30 0 0 2010-04-13 0 0 
2011-10-01 0 0 2010-04-14 0 0 
2011-10-02 0 0 2010-04-15 0 0 
2011-10-03 0 0 2010-04-16 0 1 
2011-10-04 0 0 2010-04-17 2 0 
2011-10-05 0 1 2010-04-18 0 0 
2011-10-06 0 0 2010-04-19 1 1 
2011-10-07 0 1 2010-04-20 0 0 
2011-10-08 0 0 2010-04-21 0 2 
2011-10-09 0 0 2010-04-22 0 0 
2011-10-10 0 0 2010-04-23 0 1 
2011-10-11 0 0 2010-04-24 0 3 
2011-10-12 0 0 2010-04-25 0 0 
2011-10-13 0 0 2010-04-26 0 0 
2011-10-14 0 0 2010-04-27 1 1 
2011-10-15 0 0 2010-04-28 0 1 
2011-10-16 0 0 2010-04-29 0 0 
2011-10-17 0 1 2010-04-30 0 1 
2011-10-18 0 0 2010-05-01 0 0 
2011-10-19 0 2 2010-05-02 2 2 
2011-10-20 0 0 2010-05-03 0 0 
2011-10-21 0 0 2010-05-04 0 0 
2011-10-22 0 0 2010-05-05 0 0 
2011-10-23 0 0 2010-05-06 0 1 
2011-10-24 0 0 2010-05-07 0 0 
2011-10-25 0 0 2010-05-08 0 0 
2011-10-26 0 0 2010-05-09 0 0 
2011-10-27 0 0 2010-05-10 0 0 
2011-10-28 0 0 2010-05-11 0 0 
2011-10-29 0 0 2010-05-12 1 0 
2011-10-30 0 0 2010-05-13 0 0 
2011-10-31 0 0 2010-05-14 0 1 
2011-11-01 0 0 2010-05-15 0 0 
2011-11-02 0 0 2010-05-16 0 0 
2011-11-03 0 2 2010-05-17 1 2 
2011-11-04 0 1 2010-05-18 0 2 
2011-11-05 0 0 2010-05-19 0 0 
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2011-11-06 0 0 2010-05-20 1 0 
2011-11-07 0 0 2010-05-21 1 1 
2011-11-08 0 0 2010-05-22 0 0 
2011-11-09 0 0 2010-05-23 0 1 
2011-11-10 0 0 2010-05-24 0 3 
2011-11-11 0 1 2010-05-25 0 1 
2011-11-12 1 0 2010-05-26 0 0 
2011-11-13 0 0 2010-05-27 0 0 
2011-11-14 0 0 2010-05-28 0 1 
2011-11-15 0 0 2010-05-29 0 0 
2011-11-16 0 0 2010-05-30 0 0 
2011-11-17 0 0 2010-05-31 0 0 
2011-11-18 0 0 2010-06-01 0 2 
2011-11-19 0 2 2010-06-02 0 0 
2011-11-20 0 1 2010-06-03 0 0 
2011-11-21 0 0 2010-06-04 0 0 
2011-11-22 0 0 2010-06-05 0 1 
2011-11-23 0 0 2010-06-06 0 0 
2011-11-24 0 0 2010-06-07 0 0 
2011-11-25 0 0 2010-06-08 2 0 
2011-11-26 0 0 2010-06-09 0 0 
2011-11-27 0 0 2010-06-10 0 0 
2011-11-28 0 0 2010-06-11 0 0 
2011-11-29 1 0 2010-06-12 0 0 
2011-11-30 0 1 2010-06-13 1 0 
2011-12-01 0 0 2010-06-14 0 0 
2011-12-02 0 0 2010-06-15 0 1 
2011-12-03 0 0 2010-06-16 0 0 
2011-12-04 0 0 2010-06-17 0 0 
2011-12-05 2 0 2010-06-18 0 1 
2011-12-06 0 0 2010-06-19 0 1 
2011-12-07 0 0 2010-06-20 0 0 
2011-12-08 0 0 2010-06-21 1 0 
2011-12-09 0 0 2010-06-22 0 0 
2011-12-10 0 0 2010-06-23 0 0 
2011-12-11 0 0 2010-06-24 0 0 
2011-12-12 0 0 2010-06-25 0 0 
2011-12-13 0 0 2010-06-26 0 0 
2011-12-14 0 0 2010-06-27 0 0 
2011-12-15 2 0 2010-06-28 0 0 
2011-12-16 0 0 2010-06-29 0 0 
2011-12-17 2 0 2010-06-30 2 0 
2011-12-18 0 0 2010-07-01 0 0 
2011-12-19 1 1 2010-07-02 0 0 
2011-12-20 0 0 2010-07-03 0 0 
2011-12-21 0 0 2010-07-04 0 0 
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2011-12-22 0 1 2010-07-05 0 0 
2011-12-23 0 0 2010-07-06 0 0 
2011-12-24 0 0 2010-07-07 0 0 
2011-12-25 0 0 2010-07-08 0 0 
2011-12-26 0 0 2010-07-09 0 0 
2011-12-27 0 0 2010-07-10 0 0 
2011-12-28 0 0 2010-07-11 0 0 
2011-12-29 0 1 2010-07-12 1 0 
2011-12-30 0 0 

   2011-12-31 0 0 
   2012-01-01 0 0 
   Genomsnitt 0,7135135 0,50810810 
 

2,395604396 2,203296703 

      
      
      Antal 132 94 

 
436 401 

	  	  
	  


