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Abstract
This essay casts light on the quantitative aspect of the media representation of foreign news. The 

purpose of the essay is not only to describe the media representation of the countries of the world, 

but also to explain the representation out of structures that are mirrored by the mass media. 

Four hypotheses are stated that are operationalized in the research. These are treating four 

different  factors  that  are  believed  to  affect  the  representation,  economy,  geographical  distance, 

cultural distance and the size of the population. A fifth hypothesis is stating that economy is the 

most influential of the factors. The factors are tested by using multiple regression analyses. 

Four  Swedish  newspapers  have  been  selected  for  the  study,  two  morning  papers,  one 

evening paper  and one free daily newspaper.  The representation is  measured by the number of 

articles retrieved by searching a database containing the four newspapers. The search have included 

183 countries and all articles from 2007 for these countries. 

The results shows that economy, geographical distance and size of population are the most 

important factors for the media representation. Economy is evinced to be the most influential of the 

factors.

Keywords:  media representation, Swedish, newspapers, multiple regression analysis, multivariate  

regression analysis, mass media, structures, foreign news
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1 Inledning
Att olika länder representeras i  olika hög utsträckning i svenska nyhetstidningar torde inte vara 

någon  nyhet,  men  i  vilken  utsträckning  och  vilka  mönster  som  denna  snedvridning  i 

representationen följer är kanske svårare att se blott genom att läsa tidningen. Informationsflödets 

snedvridning får konsekvenser för våra beslut och vårt agerande men även för de uppfattningar som 

vi  skapar  oss  om världen och de problem som vi  ser med våra västerländska glasögon.  En av 

massmedia  producerad  bild  av  världen  som inkluderar  vissa  intressen  framför  andra,  påverkar 

denna bild och den information som står till buds för att vi skall kunna bilda oss uppfattningar och 

åsikter om olika företeelser, och även för hur vi tar beslut och vilka beslut vi tar i vår vardag.

Undersökningen  i  denna  uppsats  riktar  ljuset  på  den  kvantitativa  aspekten  av 

medierepresentationen men inte  enbart  genom att  beskriva,  utan också genom att  med hjälp av 

regressionsanalys,  förklara  medierepresentationen av världens  länder  utifrån strukturer  som kan 

tänkas påverka i vilken omfattning dessa representeras i tidningarna.  Det huvudsakliga problem 

som  uppsatsen  kretsar  kring  är  i  vilken  utsträckning  frekvensen  av  nyhetsrapporteringen  för 

länderna återspeglar ekonomiska, demografiska, geografiska och kulturella strukturer, och huruvida 

detta orsakar en skev medierepresentation.

1.1 Syfte 
Uppsatsen syftar till  att  på ett  kvantitativt  sätt  beskriva hur medierepresentationen av världens  

länder ser ut  och förklara vilka mönster och strukturer som återspeglar sig i  de stora svenska  

dagstidningarna. 

Det  är  viktigt  att  poängtera  att  undersökningen  inte syftar  till  att  förklara  eller  beskriva 

enskilda händelsers eller enskilda länders representation, utan att syftet helt och hållet är att se till 

övergripande strukturer. Inte heller syftar undersökningen till att beskriva eller förklara  på vilket  

sätt länderna representeras. 

1.2 Frågeställningar
Hur fördelar sig medierepresentationen mellan världens länder i svenska dagstidningar?

Vilka faktorer är av betydelse för den utsträckning som länderna representeras i?

Vilken eller vilka faktorer är av störst betydelse för den utsträckning som länderna representeras i?

1.3 Uppsatsens upplägg
Till  att  börja  med  kommer  centrala  teorier  för  undersökningen  att  behandlas  i  den  inledande 

teoridelen vilken även kommer att sätta undersökningen i relation till tidigare forskning. Teoridelen 
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har  två  tänkta  huvudsyften,  (1)  att  förklara  undersökningens  relevans,  såväl  inom-  som 

utomvetenskapligt, (2) att underbygga de hypoteser som teorierna leder fram till.

Efter teoridelen följer en beskrivande del där valet att undersöka nyhetstidningar samt valet  

av tidningar diskuteras. Därpå förklaras det mått som använts för att mäta medierepresentationen 

och  under  följande  rubrik  behandlas  valet  att  använda  länder  som undersökningsenheter.  I  det 

beskrivande avsnittets andra del redovisas resultatet för mätningen av medierepresentationen. 

I  teoridelen redovisas ett  antal  hypoteser vilka kommer att  testas  i  en förklarande del.  I 

denna klargörs först metoden för testet av dessa hypoteser vilken innefattar en beskrivning av den 

operationalisering som har gjorts. Därefter följer en redovisning av resultatet för de mätningar som 

utförts. Både i denna del och i det beskrivande avsnittets resultatdel kommer successiv analys att 

användas, detta dels för att undvika upprepning och dels för att fylla resultatet med mening, och 

därmed göra uppsatsen mer intressant för läsaren 

Slutsatsen kommer först och främst behandla i vilken grad som de uppställda hypoteserna 

har bevisats eller motbevisats. Därefter kommer denna del att återknyta till teoridelen och placera 

undersökningen i förhållande till de teorier som behandlas i denna och därmed visa vilken roll som 

undersökningen kan tänkas ha i  de olika teorierna.  I avsnittet  redovisas även förslag till  vidare 

forskning. 

2 Teori   
I  denna  del  behandlas  den  kontext  som  forskningen  befinner  sig  i.  Den  behandlar  tidigare  

forskning,  massmediernas roll  i  samhället  samt teorier kring hur massmedia utövar makt.  Den  

underbygger även de hypoteser som avslutar teoriavsnittet. Teorier som förklarar olika strukturer  

inom massmedia vilka kan tänkas påverka medierepresentationen av världens länder, behandlas 

således. 

2.1 Tidigare forskning
Det  saknas  dagsaktuella  kvantitativa  studier  om  hur  världens  länder  representeras  i  svensk 

massmedia. Jörgen Westerståhls studier från 70-talet om hur svenska tidningar representerar olika 

världsdelar  är  föråldrade  då  de  är  över  30  år  gamla,  men  kommer  att  utgöra  en  värdefull 

referenspunkt (behandlas vidare i den beskrivande delen). 

Johan  Galtungs  och  Mari  Holmboe  Ruges  forskning  om  hur  strukturer  avgör  ifall  en 

händelse blir till nyhet eller ej kommer att utgöra en viktig utgångspunkt (behandlas under rubriken 

Vad blir en nyhet? s. 10).1 Deras forskning är dock inte jämförbar med denna då den utfördes på 60-

1 Galtung och Holmboe (1965) ”The Structure of Foreign News. The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus 
Crises in Four Norwegian Newspapers”, publicerad i Journal of Peace Research, Vol. 2, No. 1 (1965), s. 64-9
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talet, gäller norska tidningar och fokuserar på kriser i tre olika länder. 

De undersökningar som utförts av George Gerbner och George Marvanyi har också ett annat 

fokus då de undersöker världens representation i västeuropeiska tidningar under en veckas tid år 

1970.2 Även denna undersökning är föråldrad. Eftersom den är utförd på flera tidningar i västeuropa 

kan den inte heller utgöra en jämförelsepunkt och därför kommer mitt resultat endast jämföras med 

Jörgen Westerståhls undersökningar. 

Studier om medierepresentation är dock inte ovanliga men de fokuserar ofta på hur enskilda 

grupper eller  händelser representeras.3 Denna undersökning är tänkt att  till  att  börja med ge en 

beskrivande bild  av hur medierepresentationen ser ut  rent  kvantitativt,  då en sådan saknas,  och 

därefter ge en förklaring av denna representation, vilket följaktligen inte heller har gjorts. 

2.2 Fyra kommunikationsmodeller
Vilken  roll  massmedia  har  som  förmedlare  av  information  får  betydelse  för  hur  vi  ser  på 

medierepresentationen  av  världens  länder.  I  sitt  mycket  omfattande  verk  McQuail´s  mass  

communication  theory  nämner  Denis  McQuail  fyra  modeller  som  behandlar  hur  massmedia 

kommunicerar.  McQuail  ser  dessa  fyra  modeller  som,  i  flera  avseenden,  kompletterande  till 

varandra.4 Om än på olika sätt och i olika grad, så kan de fyra kommunikationsmodellerna sägas 

behandla den kontroll  som massmedierna har  över informationsflödet,  där mediernas inflytande 

över informationen varierar och därmed leder till olika syn på massmediernas roll som maktutövare. 

Den  första  av  modellerna,  transmissionsmodellen,  behandlar  den  massmediala 

kommunikationen som en relativt linjär kommunikation mellan sändare och mottagare. Medierna 

agerar enligt denna modell främst som budbärare mellan en avsändare och en mottagare. De är 

således  relativt  passiva  i  den  kommunikation  som  sker.5 En  vidareutveckling  av 

transmissionsmodellen  ser  dock  den  kommunicerade  informationen  som  inte  enbart  en  linjär 

kommunikation mellan en aktiv avsändare vilken emottages av en passiv mottagare utan följer en 

mer komplicerad kedja. Tre viktiga karaktärsdrag urskiljs, (1) det görs ett urval av medierna, (2) den 

förväntade  publiken  bestämmer  vilken  information  som  kanaliseras  och  (3)  det  finns  ingen 

ändamålsenlighet utöver detta andra karaktärsdrag.6 Medierna är enligt denna utvecklade modell 

något aktivare och även mottagarna har en viktigare roll. 

2 Gerbner och Marvanyi ”The Many Worlds of the World's Press” publicerad i Journal of communication 1977 Vol. 
27 No. 1 s. 52-66 

3 se exempelvis Dahlstedt, Magnus (2004) Den massmediala förortsdjungeln om hur media reproducerar bilden av 
svenska förorter eller Anna Roosvall (2005) Utrikesjournalistikens antropologi - Nationalitet, etnicitet och kön i  
svenska tidningar eller Karin Fogelberg (2008) Reportrar på plats - Studier av krigsjournalistik 1960 - 2001

4 McQuail, Denis (2005) McQuail´s Mass communication Theory, femte upplagan s. 68ff
5 McQuail (2005) s. 69f
6 McQuail (2005) s. 69
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Den  andra  av  modellerna,  the  ritual  or  expressive  model,  ser  den  massmediala 

kommunikationen som återspeglande  avsändarens  värderingar  och  den bygger  på  gemensamma 

värderingar  mellan sändare och mottagare.  Denna kommunikation sker  till  största  delen genom 

latenta budskap och inneboende symbolik. Mediet och budskapet är svårt att särskilja i modellen då 

relationen mellan avsändare, mottagare och medium är sammanflätade i en viss kulturell kontext.7 

Massmedierna  får  således  en  mer  komplicerad  roll  och  är  starkare  sammanflätade  med  både 

avsändarna och mottagarna. Denna modell medför att föreställningar och värderingar i samhället 

avspeglas i medierna och detta bör då rimligtvis avspegla sig även på medierepresentationen.

Den  tredje  teorin  som  behandlas  av  McQuail  utgår  från  mediernas  beroende  av 

uppmärksamhet. Massmedia kommunicerar enligt denna modell först och främst för att tilldra sig 

intresse från tittarna, lyssnarna eller läsarna. Det som tilldrar mest uppmärksamhet kommer därför 

att prioriteras, kvalitet kommer därför i andra hand.8 Även denna modell bör rimligtvis medföra att 

samhällsstrukturer avspeglar sig i representationen då massmedierna har större intresse i att anpassa 

sig efter vissa grupper än andra. 

Den  fjärde  och  sista  modellen  ger  mottagarna  av  den  kommunikation  som massmedia 

förmedlar  en  större  betydelse,  eftersom  den  ser  mottagarna  som  aktiva  tolkare  av  denna 

information.  Det  är  först  när  informationen  får  sitt  sammanhang  av  mottagarna  som  den  får 

betydelse. Informationen formas därmed av läsarna, lyssnarna eller tittarna. De budskap som bakas 

in i den massmediala kommunikationen avkodas enligt denna teori av mottagarna, vilka rent av kan 

vända på de latenta budskapen och den inneboende symboliken i informationen.9 Modellen lägger 

dock även sitt fokus på de budskap som bakas in av avsändaren. Kommunikationen sker i en viss 

diskursiv kontext med en viss mening. Denna mening kan förvisso avkodas av mottagaren men den 

information som kommuniceras ”are likely to conform to dominant power structures.”10 Även denna 

teori  får  därmed  betydelse  för  reprepresentationen  men  modellen  inflikar  att  den  förmedlade 

informationen inte alltid är samma sak som den mottagna informationen. 

7 McQuail (2005) s. 70f
8 McQuail (2005) s. 71f
9 McQuail (2005) s. 72f
10 McQuail (2005) s. 73
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2.3 Massmedia som maktfaktor
Massmedias  betydelse  i  samhället  diskuterades  flyktigt  i  både  inledningen  och  i  avsnittet  med 

kommunikationsteorierna ovan,  men vi skall  dröja oss kvar vid detta ämne ytterligare en stund 

eftersom  den  makt  som  massmedia  besitter  och  hur  den  utövas  utgör  själva  fundamentet  för 

undersökningens existensberättigande. 

Makt  anses ofta  ha tre  dimensioner;11 (1)  makten över  beslutsfattandet,  (2) makten över 

dagordningen och (3) makten över tanken (Steven Lukes tredje maktdimension).12 Medan politiker 

innehar den formella makten över beslutsfattandet så sprider de andra två maktdimensionerna sig 

mellan olika aktörer. Att massmedia är en mycket viktig aktör vad gäller dessa två maktdimensioner 

är det nog ingen som idag betvivlar men vi ska titta vidare på hur denna maktutövning kan ta sig 

uttryck. 

I  pressutredningen  1972  framhävdes  fyra  områden  inom  vilka  de  svenska  medierna 

uppfyller uppgifter i samhället. Dessa fyra områden var (1) sprida information (2) ge kommentar (3) 

granska  makthavare  och  (4)  stå  för  gruppkommunikation.13 Det  är  främst  den  första  av  dessa 

uppgifter som är relevant för denna undersökning, uppgiften att sprida information. Vilka mönster 

som  denna  information  följer  får  betydelse  för  hur  denna  uppgift  uppfylls  och  för  vilken 

information  som finns  tillgänglig  för  medborgaren att  forma sina åsikter  av och sitt  handlande 

utefter. 

Massmedia utövar makt genom att  sätta ramar för vårt  medvetande och dessa ramar får 

betydelse för vår världsbild och därmed också vårt agerande. Vidare ger massmedia en bild av vad 

som är främmande och vad som inte är det, vad som är distanserat från oss och vad som ligger oss 

nära. John Street konstaterar att det är mycket sällan som makt utövas genom direkt tvång eller 

våld, det är istället genom att skapa vår föreställning om hur världen ser ut och fungerar, och genom 

att forma sättet varpå vi uppfattar vår plats i denna värld som makt konstant utövas i massmedia.14 

Stuart  Allan  poängterar  den  viktiga  roll  som  massmedia  har  då  det  inte  enbart  är  våra  egna 

erfarenheter som ligger till grund för våra föreställningar om världen:

”Journalists  are  among  the  pre-eminent  story-tellers  of  modern  society.  Their  news 

accounts shape in decisive ways our perceptions of the ‘world out there’ beyond our 

immediate experience. For many of us, our sense of what is happening in the society 

around us, what we should know and care about from one day to the next, is largely 

11 för en beskrivning av maktens dimensioner se Bäck och Larsson (2006) Den svenska politiken s. 12ff
12 Lukes, Steven (1974,2005) Power – A radical view
13 sammanfattat i SOU2006:8 Mångfald och räckvidd – Slutbetänkande av Presskommitéen 2004 s. 78ff
14 Street, John (2001) Mass Media, Politics and Democracys. 6ff
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derived from the news stories they tell.”15 

I sin bok Media Culture från 1995 belyser Douglas Kellner den dominanta roll som massmedia har i 

dagens kultur.16 Kellner begränsar sig inte till det mediarum som direkt rör den formella politiken 

utan visar på hur även populärkulturen har betydelse för den bild som fabriceras av massmedia. 

Enligt Kellner så reproducerar massmedia ”the existing social struggles in their images, spectacle, 

and narrative.”17 Massmedia återspeglar enligt Kellner samhällets rådande politiska diskurser och 

genom att  göra  detta  ges  dominerande  ideologier  företräde  och  i  medierna  speglas  på  så  vis 

existerande maktförhållanden.18 Kellner tar  vidare Rambo som exempel  på hur individualistiska 

värden representeras i populärkulturen och hur makt därmed utövas. I filmen reproduceras en bild 

där individen är viktigare än kollektivet och där västvärldens ideal står  över idealen i  öst.  Den 

amerikanska  publiken  förväntas  att  identifiera  sig  med dessa värden och distansera  sig  från de 

värden som reproduceras som främmande.19 

Ett annat, angränsande sätt varpå makt utövas av medierna, vilket är av större vikt för denna 

uppsats,  är  genom  att  inkludera  respektive  exkludera  olika  nyheter,  företeelser,  aktörer, 

samhällsgrupper eller länder.20 Vad som inkluderas/exkluderas är en del av den narrativa bild som 

massmedia  reproducerar  av  världen.21 På  detta  sätt  utövas  också  makt  inom  den  andra 

maktdimensionen då denna bild får betydelse för vad som hamnar på dagordningen. Hur massmedia 

reproducerar verkligheten får således konsekvenser för både samhället och politiken. 

2.4 Vad blir en nyhet?
I  en artikel  från 1965 med titeln  The Structure of  Foreign News lade Johan Galtung och Mari 

Holmboe Ruge fram teorier kring hur olika variabler spelar in då en nyhet blir publicerad.22 Artikeln 

har delvis en annan utgångspunkt än denna uppsats då den ämnar att förklara vilka faktorer som 

spelar in då en händelse blir en nyhet. I min uppsats ligger fokus på vilka egenskaper som påverkar 

huruvida ett land representeras i hög eller låg grad i tidningarna. De hypoteser som ställs upp av 

Galtung och Holmboe Ruge är dock av stor relevans för undersökningen och för de hypoteser som 

kommer att ställas upp och operationaliseras. 

Galtung och Holmboe Ruge ställer i artikeln upp tolv faktorer som avgör om en händelse 

blir  till  publicerad nyhet.  Vissa av dessa kommer att  vara av central  betydelse  i  uppsatsen och 

15 Allan, Stuart (2004) News Culture, andra upplagan  s. 77
16 Kellner, Douglas (1995) Media Culture – Cultural studies, identity and politics between the modern and the 

postmodern, passim, se exempelvis s. 17
17 Kellner (1995) s. 56
18 Kellner (1995) s. 59
19 Kellner (1995) s. 65ff
20 Street, John (2001) kapitel 2 passim
21 Street, John (2001) s. 32
22 Galtung och Holmboe Ruge (1965)
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dessutom täcker de många olika aspekter av relevans för de strukturer vilka nyheter följer, därför 

redovisas en sammanfattning av samtliga nedan.23 

F1:  Frequency –  Händelser  av  snabbt  utvecklande  karaktär  har  högre  frekvens  än  nyheter  av 

långsamt utvecklande karaktär, exempelvis så har mord lättare att komma i tidningen än långsamma 

sociala förändringar då de förra är mer analoga med tidningarnas karaktär.   

F2: Treshold – Nyhetens styrka måste vara tillräckligt stark för att en händelse ska bli publicerad. 

Exempelvis så är sannolikheten att ett mord hamnar i tidningen större ju mer våld som har utövats. 

Denna hypotes delas sedan upp i två underkategorier:

F2.1: Absolute intensity

F.2.2: Intensity increase

F3: Unambiguity – Händelser som tydligt går att tolka kommer att föredras framför nyheter som är 

tvetydiga. Galtung och Holmboe Ruge poängterar att detta inte är detsamma som att simpla nyheter 

föredras framför mer komplexa. 

F4: Meaningfulness – Händelser som uppfattas som meningsfulla för läsarna får företräde framför 

händelser som uppfattas som mindre meningsfulla för läsarna. 

F4.1: Cultural proximity – En händelse uppfattas som meningsfull till högre utsträckning om 

den inträffar i  en kulturellt liknande kontext än en kulturellt främmande kontext. 

F4.2:  Relevance  – En händelse kan vara relevant för läsaren även om den inträffar i en  

kulturellt främmande kontext då den kan ha betydelse för läsaren direkt eller indirekt. 

F5: Consonance – Händelser som passar in i den mentala föreställningen om världen löper mindre 

risk att ignoreras än nyheter som inte passar in i dessa föreställningar

F5.1: Predictability – Nyheterna skall genom att passa in i de mentala föreställningarna vara 

förutsägbara. 

F5 2: Demand – Önskvärda händelser passar bättre in i de mentala föreställningarna än icke 

önskvärda händelser.

F6:  Unexpectedness  (med  underkategorierna  F6.1:  Unpredictability  och  F6.22:  Scarcity)  – 

Oväntade eller ovanliga nyheter inom ramarna för de mentala föreställningarna (F5) och för det som 

uppfattas som meningsfullt (F4) blir oftare nyheter än händelser av upprepande karaktär.

F7 Continuity – När en händelse väl blivit en nyhet så kommer den att med stor sannolikhet förbli 

en nyhet trots att nyhetens styrka avtar. 

F8: Composition – Nyheterna i tidningar, TV eller radio strävar efter att ha en viss komposition. Det 

finns en eftersträvan att göra nyhetsprogrammen balanserade. En händelse har därför svårare eller 

23 Galtung och Holmboe Ruge (1965) passim, se framförallt s. 64-72
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lättare att ta sig in i tidningen eller nyhetssändningen beroende på hur den förhåller sig till andra 

händelser. 

F9: Reference to elite nations – Elitnationer inkluderas i högre grad än mindre inflytelserika länder.

F10:  Reference to  elite  people  – Människor  i  samhällets  övre skikt  inkluderas i  högre grad än 

människor i samhällets nedre skikt. 

F11:  Reference  to  persons  –  Personifierade  nyheter  inkluderas  i  högre  grad  än  nyheter  utan 

personifiering. 

F12: Reference to something negative – Ju mer negativa konsekvenser en händelse får desto större 

är sannolikheten att den blir publicerad.

Samtliga  dessa  faktorer  får  mer  eller  mindre  betydelse  för  hur  nyheter  från  olika  länder 

representeras i massmedia. I en avslutande diskussion nämner Galtung och Holmboe Ruge ett antal 

slutsatser som rör länders medierepresentation i förhållande till de uppställda faktorerna. Händelser 

i avlägsna länder, både vad gäller avstånd och kultur, måste tillfredställa de uppställda faktorerna i 

högre grad än mindre avlägsna länder (F4). De måste uppnå en högre frekvens (F1) och vara mer 

lättolkade (F3). Vidare så måste länder med låg rankning (F9) uppnå hög kulturell likhet (F4) för att 

inkluderas i nyheterna och de måste passa bättre i de mentala föreställningarna (F5). En person i ett 

lågt rankat land måste ingå i ett högre samhällsskikt (F10) för att inkluderas i nyheterna.24 

Dessa slutsatser påverkar dels hur länder representeras men av slutsatserna följer även att i  

vilken utsträckning som länderna representeras påverkas av de uppställda faktorerna. Lågt rankade 

länder har svårare att ta sig in i nyhetstidningarna än världens elitländer. Av Galtungs och Holmboe 

Ruges artikel följer med andra ord flera kvantitativa aspekter av ländernas representation. Rikare 

länder kommer enligt teorierna att representeras i högre utsträckning än fattigare länder, länder med 

stor kulturell likhet i högre utsträckning än kulturellt avlägsna länder och länder med fysisk närhet i 

högre utsträckning än fysiskt avlägsna länder. 

2.5 Centrum och periferi
Det finns ett antal teorier som behandlar olika världssystemmodeller.25 Jag ämnar inte här att göra 

en fullständig redogörelse för dessa, vilket vore omöjligt inom ramarna för uppsatsen, utan att på 

några olika sätt visa på hur dessa teorier har betydelse för medierepresentationen och därmed också 

för undersökningen och tolkningen av dess resultat. Världssystemmodellerna behandlar strukturer i 

världen och relationer mellan länder och utgör därmed en viktig dimension för hur vi kan förstå 

24 Galtung och Holmboe Ruge (1965) s. 80ff
25 se exempelvis Hettne, Björn (1996) Internationella Relationer, Andra upplagan, s. 27ff för en redogörelse av fyra 

olika modeller
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medierepresentation. 

Enligt  Wallersteins  världssystemteori  ingår  världen  idag  i  ett  och  samma  ekonomiska 

system.  Detta  system  har  utvecklats  och  interdependensen  (det  ekonomiska  beroendet  mellan 

enheterna)  har  ökat.  Systemet  är  enligt  Wallerstein  ett  kapitalistiskt  system  och  i  detta  ingår 

kärnländer,  semi-perifera  länder  samt  perifera  länder.  Inom systemet,  där  hela  världen  idag  är 

införlivad, råder två konfliktmönster, ett horisontellt och ett vertikalt. Det horisontella råder inom 

länder i samma nivå och det vertikala mellan de olika nivåerna.26 Inom enheterna finns ytterligare 

uppdelningar  i  kapitalintensiva platser,  regioner  eller  städer  och mindre kapitalintensiva platser, 

regioner eller städer, vilka det råder samma typer av konfliktmönster emellan. 

I förhållande till Wallersteins världssystemteori kan massmedia ses som ett sätt för de olika 

parterna i de beskrivna konfliktmönstren att befästa sina ställningar. De värderingar som kanaliseras 

genom medierna kan vara ett vapen i denna konflikt. Teorin kan verka radikal men om en parallell 

dras till Galtungs och Holmboe Ruges mediefaktorer, finner vi att flera av de slutsatser som dras i 

denna artikel kan ses som verkande för att slå fast de föreställningar som idag råder, och därmed 

kan ses som en del i konfliktmönstret. 

I  A Structural Theory of Imperialism definierar Johan Galtung imperialism som ett system 

“that splits up collectivities and relates some of the parts to each other in relations of harmony of 

interest,  and  other  parts  in  relations  of  dishaurmony[sic]  of  interest,  or  conflict  of  interest.”27 

Galtung  menar  att  det  råder  hög  grad  av  harmoni  mellan  länderna  i  centrum  i  en  centrum-

periferistruktur och en hög grad av disharmoni mellan de perifera länderna. Centrumländerna har 

därmed starkare band till varandra än vad periferiländerna har sinsemellan.28 Detta gäller såväl inom 

ekonomi, politik, militär, kommunikation och kultur.29 

Om massmedia är en del av den kapitalistiska strukturen vilket Galtung menar så skulle det 

innebära att även medierna följer den av Galtung beskrivna centrum-periferi-struktur. Vi skulle då 

se starka band mellan centrumländernas mediestrukturer och svagare band mellan periferiländernas 

mediestrukturer.  Detta  skulle  kunna yttra  sig  på  två  sätt,  dels  i  den  utsträckning  som länderna 

representeras men också på det sätt som länderna representeras. 

Viktigt att poängtera är att även inom Galtungs teori så råder relationerna  mellan periferi- 

och centrumländer, också  inom både periferi- och centrumländer. Strukturerna återfinns således i 

flera  lager.  Eftersom länder  kommer  att  utgöra  undersökningsenheter  i  denna  undersökning  så 

kommer  dock  inte  denna  aspekt  att  behandlas.  Det  kan  dock  tänkas  att  de  strukturer  som 

26 Hettne, Björn (1996) Internationella Relationer, Andra upplagan, s. 36ff 
27 Galtung, Johan (1971) ”A Structural Theory of Imperialism” i  Journal of Peace Research,Vol.8,No.2 (1971), s. 81
28 Galtung, Johan (1971) s. 84
29 Galtung, Johan (1971) s. 91ff
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undersökningen ämnar  att  utforska i  verkligheten är  starkare då centrum-periferi-strukturer  inte 

endast återfinns mellan de undersökta enheterna utan återfinns i flera nivåer. 

2.6 Mediemarknadens struktur 
Liksom Galtung menar Jaap van Ginneken att massmedia följer den kapitalistiska strukturen. De 

mest kapitalintensiva platserna, städerna och länderna producerar flest medieprodukter och dessa 

utgör  även  de  mest  inflytelserika  producenterna.  Världens  ekonomiskt  och  politiskt  mest 

inflytelserika platser samlar även flest journalister. Denna fördelning antas orsaka att händelser från 

platser  med hög medieproduktion  och hög koncentration  av journalister  får  större  genomslag  i 

medierna än händelser från platser med låg medieproduktion och låg koncentration av journalister.30 

Europeiska  och  amerikanska  företag  dominerar  den  globala  nyhetsmarknaden  och 

korrespondenter  från  Europa  eller  Nordamerika  dominerar  således  bland  världens 

utrikeskorrespondenter. Tre nyhetsförmedlare har en tydlig dominans på världsmarknaden, Reuters 

med basen i London,  Associated Press  med  högkvarter  i  New York och Agence France-Presse 

(AFP) från Paris.31 Av de 20 största mediekonglomeraten har tio sin bas i Europa, 7 i USA och 

övriga i Japan och Australien.32 Hadenius, Weibull och Wadbring belyser även den amerikanska 

marknadens stora betydelse för mediekonglomeraten. Världens största mediekonglomerat har alla 

verksamhet  på  den  amerikanska  marknaden,  ett  faktum  som  antas  orsaka  att  amerikanska 

värderingar präglar även den internationella marknaden.33 

2.7 Journalisterna 
Utrikeskorrespondenter  kan  sägas  följa  två  parallella  mönster.  De  följer  de  händelser  som för 

tillfället utgör det hetaste nyhetsstoffet, exempelvis krigsdrabbade länder som Irak eller Afghanistan 

eller  katastrofdrabbade länder som Thailand och Indonesien efter  flodvågskatastrofen 2004. Det 

andra mönstret är mer stabilt där korrespondenter samlas i de städer som utgör ett lands eller en 

regions politiska och ekonomiska centrum, ju intensivare maktcentrum, politiskt och ekonomiskt, 

desto fler korrespondenter. Särskilt i den kapitalistiskt perifera delen av världen rapporterar dessa 

korrespondenter  nyheter  från  en  större  region,  exempelvis  rapporterar  ofta  korrespondenter  i 

Johannesburg om händelser i exempelvis Botswana eller Zimbabwe.34 Detta andra mönster antas 

orsaka att kapitalstarka städer och länder får ett större utrymme i medierna. 

Journalister är färgade av sin uppväxtmiljö, sina erfarenheter och det samhällsskikt de lever 

30 Ginneken, Jaap van (1998) Global News - A Critical Introduction s. 128f
31 Hannerz, Ulf (2004) Foreign News – Exploring the world of Foreign Correspondents s. 40ff
32 Hadenius, Stig; Weibull, Lennart och Wadbring, Ingela (2008) Massmedier, press, radio och TV i den digitala 

tidsåldern, 9:e upplagan s. 236
33 Hadenius m.fl. (2004) s. 237
34 Hannerz (2004) s. 39ff
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och verkar i. Dessa faktorer speglar enligt Jaap van Ginneken av sig i de nyheter som journalister 

väljer att förmedla. Journalistens världsbild avspeglas på så vis i tidningen vilket innebär att denna 

världsbild  även  reproduceras  av  läsaren.35 Enligt  en  undersökning  av  Kent  Asp så  präglas  den 

svenska journalistkåren av en långt högre andel som är uppväxt i tjänstemannafamilj eller högre 

tjänstemannafamilj (sammanlagt 55 %) än motsvarande andel av allmänheten (25 %).36 Detta kan 

tänkas påverka hur journalister värderar olika nyheter. 

2.8 Globalisering
McQuail  pekar  ut  teknologin  och  kommersialism  som  de  två  viktigaste  drivkrafterna  bakom 

medievärldens  globalisering.  Ny  teknik  har  gjort  det  möjligt  att  sprida  medieprodukter. 

Medieföretag  har  därmed  fått  en  möjlighet  att  expandera  på  den  globala  marknaden  och 

medieprodukterna har alltmer kommit att kommodifieras.37 

McQuails  beskrivning  är  analog  med  de  tre  konsekvenser  av  informationsteknologins 

utveckling under 1900-talet som Hadenius, Weibull och Wadbring framhåller, (1) uppkomsten av, 

och  förutsättningar  för,  storskaliga  mediekoncerner,  (2)  globalisering,  det  vill  säga  en  ökad 

kommunikation globalt, och (3) en kommersialisering av medieområdet.38

Dessa utvecklingar har betytt möjligheter för spridning av information vilket, å ena sidan, 

bör  föranleda  en  möjlighet  att  representera  världens  länder  på  ett  jämnare  sätt  men 

kommersialiseringen och de storskaliga mediekoncernerna,  å andra sidan, föranleder en dominans 

av de kommersiellt starka länderna, platserna och grupperna. Herman och McChesney pekar på att 

dessa utvecklingstendenser skapar ett mediesystem som främst producerar produkter till människor 

som har köpkraft vilket förstärks av mediemarknadens beroende av annonsörer.39  

Den  ovan  beskrivna  utvecklingen  har  också  orsakat  kulturella  förändringar.  Den 

kommersialiserade massmedian bär med sig kulturuttryck som inte sällan har diskuterats, inte minst 

då  den  hegemoniska  ställning  som  den  amerikanska  kulturen  har  inom  populärkulturen.40 Ulf 

Hannerz  lägger  vikt  vid  de globala  nyheternas  viktiga  roll  i  dagens  samhälle,  och slår  fast  att 

utrikeskorrespondenternas rapportering utgör en stor del av den information som flödar och som 

utgör en stor del av vårt vardagliga liv.41 

De mönster som diskuterats orsakar enligt McQuail att denna kultur skapas och definieras i 

35 Ginneken (1998) s. 15f
36 Hadenius m.fl. (2004) s. 310
37 McQuail (2005) s. 249
38 Hadenius m.fl (2004) s. 214
39 Herman, Edwards S. och McChesney, Robert W. (1997) The Global Media – The new missionaries of corporate 

capitalism s. 64
40 se exempelvis McQuail (2005) s. 254 eller Herman och Chesney (1997) s. 137ff
41 Hannerz (2004) s. 2
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de rika nyhetsproducerande länderna och därmed skapar ett hinder för andra kulturer och identiteter, 

detta leder till en homogenisering av världens kulturer.42

2.9 Sammanfattning av teorierna
De  inledande  kommunikationsteorierna  visar  olika  synsätt  på  den  roll  som  massmedia  har  i 

samhället. Flera av dessa pekar på att samhällsstrukturer återspeglas i massmedia. 

Det följande kapitlet behandlar hur massmedia ofrånkomligen utövar makt och att detta görs 

på flera olika sätt samt att alla typer av kommunikation som massmedia förmedlar har betydelse för 

denna maktutövning.  Representation av olika nyheter,  företeelser,  aktörer,  samhällsgrupper  eller 

länder är en del av denna maktutövning. 

Av Galtungs och Holmboe Ruges hypoteser kring vilka händelser som blir  en nyhet har 

vissa betydelse för representationen av olika länder. Hypoteserna pekar på att,  vad Galtung och 

Holmboe Ruge kallar högt rankade länder, inkluderas i högre utsträckning än lågt rankade länder, 

vidare att avståndet till händelsen, samt den kulturella likheten har betydelse för om en händelse blir 

till nyhet eller ej. 

Enligt  världsteorimodellerna  råder  ständiga  konfliktmönster  mellan  enheter  med  olika 

positioner i modellerna. Massmedia anses här vara en arena för detta konfliktmönster och ett sätt att 

befästa positioner och dessa förhållanden borde således påverka representationen. 

Ägandesturkturer  samt  kapitalistiska  strukturer  och  journalisternas  demografi  är  mycket 

tydliga och antas också orsaka en representation som återspeglar dessa strukturer. 

Globalisering pekar på en påverkan på representationen i två olika riktningar. Ny teknik och 

det allt mer omfattande globala samhället pekar på en utjämning av representationen (åtminstone 

vad gäller världens länder) men koncentration av ägande pekar dock i motsatt riktning.

2.10 Hypoteser
De teorier som har behandlats har lett fram till tre hypoteser vilka behandlar i vilken utsträckning 

länder representeras i massmedia. 

H1: Ekonomisk  position  i  världen  har  betydelse  för  i  vilken  utsträckning  ett  land 

representeras i massmedia.

H2: Geografiskt  avstånd från  Sverige  har  betydelse  för  i  vilken  utsträckning  ett  land 

representeras i massmedia.

H3: Kulturellt  avståndet  från  Sverige  har  betydelse  för  i  vilken  utsträckning  ett  land 

representeras i massmedia. 

En fjärde hypotes kommer att testas vilken inte behöver närmare förklaring eller teoretisk bakgrund, 
42 McQuail (2005) s. 256
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då den kan ses som självklar. Denna hypotes utgör även en jämförelsepunkt för de tre förstnämnda 

hypoteserna. 

H4: Befolkningsmängd har  betydelse för i  vilken utsträckning ett  land representeras  i 

massmedia. 

Av de teorier som behandlats följer även en femte hypotes som är av övergripande karaktär. Denna 

femte hypotes har jag därför valt att kalla metahypotes (MH) och lyder:

MH: H1  är  överordnad  de  övriga  hypoteserna.  Ekonomisk  position  i  världen  har  

således störst betydelse för i vilken utsträckning ett land representeras i massmedia.

Hypoteserna kommer att testas i den förklarande delen där även operationaliseringen beskrivs. 

2.11 Vad talar emot metahypotesen?
Globalisering har redan nämnts där vissa globaliseringseffekter skulle verka på ett utjämnande sätt 

men  där  andra  dock  skulle  ha  motsatt  effekt.  Den  främsta  teorin  vilken  skulle  tala  emot  att 

ekonomiska faktorer har mycket stor betydelse för medierepresentationen är de teorier som sätter 

mänskliga val i  fokus, Rational Choice Theory eller Rational Actor Theory.43 Ett  sådant synsätt 

skulle ge journalister möjligheten att välja nyheter enbart efter det nyhetsvärde som dessa bedömer 

att nyheterna har. Denna bedömning skulle kunna innebära att de strukturer som diskuterats och 

vilka antas vara återspeglade i medierepresenationen skulle sättas ur spel. Journalisternas val skulle 

därmed följa andra mönster vilka skulle återspegla de argument som dessa vägt in i den kalkyl som 

lett fram till nyheten. 

En annan möjlig orsak till falsifiering av hypoteserna skulle kunna vara att det viktigaste av 

de två mönster som utrikeskorrespondenter följer är det förstnämnda, det vill säga att de för tillfället 

hetaste  nyheterna  får  så  pass  mycket  plats  i  tidningarna  att  de  ekonomiska  strukturerna  inte 

återspeglar sig i någon större utsträckning i medierepresentationen. 

43 för en genomgång av Rational Choice Theory se Ward, Hugh ”Rational Choice” i March, David och Stoker, Gerry 
(eds) (2002) Theory and Methods in Political Science, 2:a upplagan
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3 Medierepresentationen – En beskrivning
I  denna  del  beskrivs  först  val  av  undersökningsenheter  samt  metoden  för  att  mäta  

medierepresentationen och de avväganden som gjorts kring denna. Därefter presenteras resultatet  

för mätningen av medierepresentationen. 

3.1 Metod och material

3.1.1 Val av tidningar 
Uppsatsen  har  begränsats  till  att  endast  undersöka  svenska  dagstidningar.  Valet  att  undersöka 

dagstidningar har gjorts av praktiska skäl då det i andra medietyper, såsom radio och TV, inte går att 

mäta representation lika effektivt som i tryckt media eftersom de inte är sökbara på samma sätt. 

Större  material  är  på  så  vis  möjligt  att  bearbeta  och  en  generalisering  är  därför  möjlig.  En 

undersökning som inkluderat radio och/eller TV hade endast kunnat behandla ett mycket begränsat 

material och hade därför riskerat att inte vara generaliserbart i något medium. 

De tidningar som valts ut är de, i upplaga räknat, två största svenska morgontidningarna, 

Dagens Nyheter och Göteborgsposten, en av de två ledande kvällstidningarna, Aftonbladet, samt 

den  största  svenska  gratistidningen,  Metro.  Två  morgontidningar  har  valts  ut  för  att 

morgontidningarna kan sägas ha en större politisk tyngd och upplevs kanske som mer seriösa än 

kvälls- och gratistidningarna och har därför fått ta en något större plats i undersökningen. Genom att 

inkludera dessa tidningar har dessutom några av de största ägarna av svenska medier inkluderats, 

Shibsted, delägare i Aftonbladet, Bonnier, ägare till  Dagens Nyheter, Kinnevik delägare i Metro 

samt Stampen, ägare till Göteborgsposten.44

3.1.2 Mått på medierepresentationen samt undersökningens utsträckning
Medierepresentationen har mätts i antalet artikelträffar i databasen presstext för Dagens Nyheter och 

Göteborgsposten, samt i databasen mediearkivet för Metro och Aftonbladet.45 Sökperioden har varit 

under hela år 2007. Sökning har med andra ord skett genom att länderna har skrivits in som sökord i 

både  presstext och  mediearkivet med de olika tidningarna som sökalternativ. Antalet artikelträffar 

har sedan skrivits in i ett excelark. För de länder där stavning kan tänkas variera har sökning skett 

med flera stavningar, exempelvis Yemen och Jemen, det rör sig emellertid endast om några få länder 

där sådan problematik förekommit. 

Det som mätts är med andra ord i antalet artiklar som ett land förekommer i, inte antalet 

44 för en beskrivning av svenska mediers ägandestruktur se Hadenius m.fl. (2004) s. 159ff
45 www.presstext.se samt www.mediearkivet.se
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gånger som landet nämns i tidningarna. Detta medför att ett land som nämns endast flyktigt i en 

artikel får en sökträff emedan ett land som behandlas grundligt i en artikel också bara får en träff. 

Med tanke på undersökningens stora omfattning på totalt över 100 000 artikelträffar är det rimligt 

att anta att sådana snedvridningar jämnar ut sig. 

Hela tidningarna har inkluderats i mätningarna. Detta främst av praktiska skäl då det inte är 

möjligt att söka i specifika delar i tidningarna i  mediearkivet. I  presstext däremot går det att söka 

enbart i exempelvis nyhetsdelen. Eftersom jämförelse mellan de fyra tidningarna skall vara möjlig 

har även sökningarna i presstext innefattat hela tidningarna. Detta medför att exempelvis sportsidor, 

tabeller och nöjessidor inkluderats i undersökningen. 

Den  bakomliggande  teorin  där  mediemarknaden  följer  den  kapitalistiska  strukturen  och 

därmed orsakar en förskjuten representation av länderna, medför att denna skevhet inte antas gälla 

enbart utrikesnyheterna och att en sökning i hela tidningen därför också är relevant. Vidare så är det 

rimligt att anta att den reproducerade världsbilden påverkas av tidningarna i sin helhet, inte enbart 

av utrikesnyheterna. 

Utrikesnyheterna  borde  dock  inte  skilja  sig  från  övrig  medierapportering  enligt  de 

behandlade teorierna, detta eftersom studien grundar sig på antagandet om att strukturerna styr den 

kvantitativa  aspekten  av  medierepresentationen.  För  att  kunna  göra  en  jämförelse  mellan 

utrikesnyheterna  och  övriga  tidningen  har  därför  en  sökning  gjorts  för  Dagens  Nyheter  och 

Göteborgsposten sammantagna med endast utrikesnyheterna inkluderade. 

Eftersom undersökningsmetoden ger den fördelen att ett stort material kan genomsökas har 

ett  helt  kalenderår  inkluderats  i  undersökningen.  Periodicitet  i  nyheterna  som  följer  veckor, 

månader,  eller  årstider  kan  på  så  vis  jämnas  ut.  Enskilda  händelser  under  år  2007  påverkar 

naturligtvis resultatet såsom kriget i Irak och munkupproret i Burma, sådana enskilda händelser är 

emellertid en del av nyhetsrapporteringen och knappast ett  tillfälligt  undantag.  Enskilda länders 

representation av specifika händelser påverkas dock under undersökningsåret. 

I den förklarande delen så har ett antal länder exkluderats eftersom de saknar tillförlitliga 

siffror för några av de variabler som behandlats. Dessa länder hade dock varit möjliga att inkludera i 

den beskrivande delen men för att  spara tid och arbete så har endast  de större av dessa länder 

inkluderats i denna del. Detta innebär att elva mindre länder, alla med färre än 100 000 invånare, har 

exkluderats  (se  bilaga  2).  Naturligtvis  har  även  Sverige  exkluderats  eftersom  undersökningen 

behandlar utrikesrapporteringen. 

3.1.3 Länder som undersökningsenheter
Länder är naturligtvis inte den enda tänkbara undersökningsenheten för att undersöka strukturer 
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som påverkar medierepresentation. Andra enheter hade exempelvis kunnat vara folkgrupper, sociala 

grupper, städer eller stadsdelar. Länder lämpar sig dock för denna undersökning då de är vår tids 

viktigaste politiska enheter och att de därför är (i de allra flest fall) väl definierade enheter vilka det 

finns tillgänglig statistik för och fakta om. Vissa nationer sammanfaller dock inte med ett land men 

dessa  är  relativt  få  och  en  inklusion  av  exempelvis  Kurdistan  eller  Västsahara  skulle  inte  ha 

påverkat resultatet nämnvärt. 

3.2 Resultat av sökningarna

3.2.1 Jämförelse mellan de fyra tidningarna 
Först och främst kan det konstateras att kvantitativt sett så skiljer sig medierepresentationen mellan 

de olika tidningarna mycket lite åt. Tabell 1 visar hur ländernas placering utefter ett normalfördelat 

histogram (se  kapitlet  Normalfördelning  av  data s.  31)  korrelerar  mellan  de  olika  tidningarna. 

Korrelationsmåttet (Pearsons r) mellan tidningarna är som minst 0,909 och som mest hela 0,965 

vilket innebär att världens länder kvantitativt sett representeras enligt samma strukturer i samtliga 

de  undersökta  tidningarna.  Även  korrelationen  mellan  mätningen  i  endast  nyhetsdelarna  och 

mätningarna  i  hela  tidningarna  korrelerar  mycket  starkt.  Mätresultatet  för  DN:s  och 

Göteborgspostens nyhetsdelar sammantagna korrelerar mycket starkt med mätresultaten för hela 

dessa  tidningarna  (0,910).   Dessa  resultat  tyder  på  att  de  strukturer  som  påverkar 

medierepresentationen inverkar på nyhetsdelen ungefär lika mycket som på resten av tidningen. 

Tabell 1: Korrelationer mellan tidningarna (Pearsons r, skalan är -1 till 1)

 DN GP DN+GP Aftonbladet Metro Samtliga Endast nyheter 
(DN+GP)

DN 1 ,965 ,979 ,909 ,926 ,956 ,907
GP ,965 1 ,984 ,922 ,920 ,969 ,897

DN+GP ,979 ,984 1 ,920 ,923 ,969 ,910

Aftonbladet ,909 ,922 ,920 1 ,918 ,940 ,832

Metro ,926 ,920 ,923 ,918 1 ,941 ,853

Samtliga ,956 ,969 ,969 ,940 ,941 1 ,885

Endast nyheter
GPDN

,907 ,897 ,910 ,832 ,853 ,885 1

Samtliga korrelationer är signifikanta på 0,01-nivån
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3.2.2 Resultat av sökningarna
Hela resultatet för sökningarna finns redovisade i  Bilaga 4. Eftersom tidningarna skiljer sig åt i 

mycket  liten  utsträckning  så  redovisas  endast  antalet  artikelträffar  för  samtliga  tidningar 

sammanslagna. 

Illustration 1: Histogram över antalet träffar i tidningarna sammanräknade

Illustration 1 visar  hur  länderna fördelar  sig  efter  antalet  artikelträffar.  De allra  flesta  länderna 

representeras i väldigt låg utsträckning vilket kan ses som naturligt eftersom en fördelningstabell 

över befolkningsmängd ser ungefär likadan ut. 

Det  kan konstateras  att  genom att  blott  läsa  igenom listan över  antalet  artikelträffar  (se 

Tabell  2)  kan olika mönster  vilka medierepresentationen återspeglar  skönjas.  Av de länder  som 

placerar sig högst upp på listan kan urskiljas tre kategorier, (1) De vi känner igen som stormakter, 

USA, Kina, Ryssland, (2) inflytelserika europeiska länder såsom Tyskland, Italien, Storbritannien, 

Frankrike och Spanien och (3) våra nordiska grannländer, Norge, Danmark och Finland. Efter dessa 

länder placerar sig Irak vilket naturligtvis beror på det uppmärksammade krig som USA för i landet. 

Övriga ekonomiskt starka länder  såsom Japan,  Kanada och Australien placerar sig bland de 20 

första länderna vilket även gäller för några europeiska länder såsom Schweiz, Polen och Österrike. 

De befolkningsrika länderna Indien och Brasilien placerar sig också i denna kategori. Turkiet är 

också representerat i ganska hög utsträckning vilket kan tänkas bero på att landet är stort, är relativt 

sett ekonomiskt starkt och den dagsaktuella frågan om Turkiets eventuella inträde i EU. 
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Tabell 2: Antalet artikelträffar för de 20 mest representerade länderna

Land

Artikelträffar för 
samtliga 
tidningar Land

Artikelträffar för 
samtliga tidningar

 USA 12378  Spanien 2726
 Tyskland 4621  Irak 2637
 Danmark 4131  Japan 1817
 Frankrike 3752  Australien 1668
 Kina 3645  Indien 1641
 Ryssland 3480  Schweiz 1544
 Norge 3420  Polen 1531
 Italien 2981  Kanada 1439
 Storbritannien 2946  Turkiet 1342
 Finland 2874  Brasilien 1341

I botten av listan finner vi små länder i Afrika, Karibien, Asien och Oceanien. Av de större länderna 

hittar vi framför allt länder i Afrika, söder om Sahara, såsom Kongo-Brazzaville, Togo, Burkina 

Faso, Burundi, Niger, Malawi och Madagaskar, det vill säga mycket fattiga afrikanska länder (se 

Bilaga 4: Faktatabell över länderna sorterade efter antalet artikelträffar). 

I mitten av listan är länderna mer blandade. Här finner vi bland annat nordafrikanska länder, 

sydamerikanska länder och länder i  mellanöstern.  Det skall  poängteras att (vilket även visas av 

histogrammet i  Illustration 1) de länder som hamnar i mitten av listan representeras i relativt låg 

utsträckning, vilket kan illustreras av det faktum att de 30 högst representerade länderna står för 

cirka 70 % av det totala antalet artikelträffar.

Av de 183 undersökta länderna utgör de 10 länder som är minst representerade i de fyra 

tidningarna i förhållande till befolkningsstorlek endast 6,1 % av artikelträffarna. Samma 10 länder 

utgör  ca  46  %  av  världens  befolkning.  De  länder  som  får  flest  träffar  i  förhållande  till 

befolkningsmängd har ett lågt antal invånare och är företrädesvis från Europa, däribland de nordiska 

länderna. USA får i särklass flest träffar med över 12 % av det totala antalet artikelträffar vilket kan 

jämföras med att landet utgör knappt 5 % av världens befolkning.

3.2.3 Världsbilden i svenska tidningar över tid
Illustration 2 visar världskartan i proportion till medierepresentationen i svenska tidningar vid tre 

olika  årtal,  1912,  1948  och  1972. I  Illustration  3 visas  världsbilden  i  proportion  till  antalet 

artikelträffar  och  i  Illustration  4 är  världsdelarnas  storlek  proportionell  med  antalet  invånare. 

Kartogrammen i Illustration 2 är tagna från Jörgen Westerståhl och Folke Johanssons studier vilka 

använt annan metod och andra tidningar för att mäta medierepresentation. Det kan därför finnas viss 

risk  för  att  metoderna  gör  att  resultaten  inte  är  helt  och  hållet  jämförbara.  Det  kan  dock vara 

fruktbart att se vad denna jämförelse visar i stora drag.
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Kartogrammen visar att Norden, Östeuropa och Asien har utgjort relativt konstanta andelar 

av  tidningarna.  Västeuropa  har  minskat  i  andel  till  fördel  för  Latinamerika,  Afrika  och 

Mellanöstern. Nordamerika har ökat i andel från 1912-1972 för att sedan sjunka något till denna 

undersökning 2007. 

Globalisering och bättre tekniska möjligheter kan naturligtvis ses som anledningar till  att 

medierepresentationen  har  blivit  något  mer  jämnfördelad.  1912  var  representationen  av 

Latinamerika, Afrika och Mellanöstern näst intill obefintlig, dessa tre delar utgjorde endast 2,6 % av 

världen i tidningarna. År 2007 representeras dessa delar av världen i betydligt högre utsträckning. 

Latinamerikas och Afrikas andel av artikelträffarna ligger dock långt under dess befolkningsandel. 

Mellanöstern  däremot  har  kommit  att  representeras  i  större  utsträckning  än  den  andel  av 

befolkningen som världsdelen utgör vilket kan tänkas bero på den stora mediala uppmärksamheten 

kring ”kriget mot terrorismen.” 

Asiens andel kan också sägas ha varit relativt konstant mellan 1912 och 2007 med undantag 

för  världsdelens  låga  representation  1948  vilket  kan  tänkas  bero  på  andra  världskriget  och 

situationen  i  Europa  under  denna  tidsperiod.  Asien  är  konstant  kraftigt  underrepresenterat  i 

förhållande  till  befolkningsmängd  vilket  kan  tänkas  bero  på  den  höga  andel  av  världens 

befolkningen som bor i världsdelen (56,3 %). 

Eftersom Oceanien inte fanns representerat i undersökningarna 1912-1972 är en jämförelse 

med dessa årtal  inte  möjlig  för denna undersökning.  Det  kan dock konstateras att  Oceanien är 

överrepresenterat i förhållande till befolkningsmängd vilket sannolikt beror på att Australien och 

Nya Zeeland är rika länder med västerländsk kultur. 

Anmärkningsvärt  är  att  representationen inte  förändrats  i  någon större  utsträckning  från 

1972 fram till 2007 trots den digitala teknikens nya möjligheter och den globaliseringsprocess som 

fortlöpt under dessa 35 år.
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Illustration 2: Kartogram över världen efter antalet artikelträffar, 1912, 1948, 1972 

Källa: Världsbildsprojektet, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg, i Hadenius och Weibull 
(1985) Massmedier – En bok om press, radio och TV, tredje upplagan 
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4 Medierepresentationen – En förklaring
Denna del är upplagd på samma sätt som den beskrivande delen, vilket innebär att metod och  

material för mätningarna först redogörs samt de val som gjorts i samband med metoden och efter  

detta presenteras resultatet. 

4.1 Metod, material och operationalisering
Metoden  syftar  till  att  genom  regressionsanalys  undersöka  i  vilken  utsträckning 

medierepresentationen i de fyra nyhetstidningarna kan förklaras utifrån de hypoteser som ställdes 

upp i teoridelen. Multipel regressionsanalys kommer därför att användas.

4.1.1 Multipel Regressionsanalys
Med hjälp av multipel regressionsanalys kan samband uppmätas mellan en beroende variabel och 

flera oberoende variabler. De oberoende variablerna kan därmed också jämföras med varandra för 

att  se  vilka  variabler  som förklarar  störst  del  av  den  oberoende  variabeln,  i  detta  fall  antalet 

artikelträffar.46 Metoden visar också till hur stor del som de oberoende variablerna förklarar (och 

därmed också till  hur stor del de oberoende variabelerna  inte förklarar) den beroende variabeln 

genom det så kallade justerade R2-värdet, vilket visar hur många procent av den beroende variabeln 

som kan förklaras av de oberoende variablerna.47 Metoden medför således en möjlighet att jämföra 

de utvalda variablerna med varandra samt att beräkna hur stor del av medierepresentationen som går 

att föra tillbaka på de strukturer som de fyra hypoteserna behandlar. Formeln för beräkningen av 

antalet artikelträffar i en multipel regressionsanalys blir:48

y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4...

Där y är antalet artikelträffar, a är konstanten (det värde i modellen som y antar utan inverkan av de 

oberoende variablerna, med andra ord den punkt där linjen skär y-axeln), b-värdet är den påverkan 

som respektive variabel har och x är värdet på respektive variabel. Modellen innebär således att en 

förändering av x1 med ett steg påverkar y med ett halvt steg vid ett b1-värde på 0,5. Genom att 

betrakta formeln blir även begreppet multikollinearitet tydligt.49 Multikollinearitet innebär att flera 

variabler  är  mått  på  samma  fenomen  vilket  metoden  inte  klarar  av  då  den  inte  vet  vilken  av 

faktorerna  som  är  av  störst  betydelse,  detta  problem  återkommer  vi  till  både  då  variablerna 

behandlas och i resultatdelen. 

46 se Djurfeldt, Larsson, och Stjärnhagen (2003) Statistisk verktygslåda kapitel 12 
47 Djurfeldt m.fl. (2003) s. 336
48 Djurfeldt m.fl. (2003) s. 332
49 se Djurfeldt m.fl. (2003) s. 387ff
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4.1.2 Den beroende variabeln
Den beroende variabeln utgörs av antalet artikelträffar vilket grundligt redovisats i den beskrivande 

delen. Måttet för samtliga tidningar sammanräknade kommer att användas, detta för att spara plats i 

redovisningen då det visat sig att tidningarna skiljer sig åt i mycket låg utsträckning och att dessa 

skillnader inte påverkar slutsatser kring de strukturer som återspeglas i tidningarna. 

4.1.3 De oberoende variablerna
De oberoende variablerna har som nämnts utgått från de fyra hypoteser som tidigare har ställts upp 

(se rubriken Hypoteser s. 16). Nedan behandlas operationalisering av hypoteserna till variabler samt 

det material som använts för att hämta ett värde på variablerna. 

4.1.3.1 Hypotes 1 – Ekonomi
Första hypotesen vilken utgår från att  ett lands ekonomi har betydelse för i vilken utsträckning 

landet representeras i de fyra tidningarna, kommer att mätas av två variabler, BNP per capita samt 

total BNP. Anledningen till att dessa två mått har valts är att de är uttryck för två olika aspekter av 

den ekonomiska positionen. 

BNP per capita mäter  kapitalintensiviteten i  länderna och  total  BNP  mäter  storleken av 

ländernas totala ekonomier. Detta kan illustreras genom att länder som Luxemburg, Schweiz och 

Qatar har höga nivåer vad gäller BNP per capita men ligger betydligt längre ner på listan vad gäller 

total BNP. Kina, Indien och Ryssland har höga nivåer vad gäller  total BNP men relativt sett låga 

värden vad gäller BNP per capita. Naturligtvis finns det även länder som ligger högt upp vad gäller 

båda värdena, USA, Japan och Tyskland är exempel på detta. 

Eftersom det  råder  multikollinearietet  mellan  total  BNP  och  både  BNP per  capita  och 

befolkningsmängd  (behandlas nedan), då detta mått är en kombination av dessa två variabler, så 

kommer  denna  variabel  att  undersökas  i  en  enskild  mätning  där  BNP  per  capita  och 

befolkningsmängd kommer att ersättas av total BNP. Detta för att ta reda på i vilken utsträckning 

som detta mått kan förklara båda dessa faktorer. 

Måtten för både BNP per capita och total BNP har hämtats från Utrikespolitiska Institutet 

(UI)50 och kommer ursprungligen från IMF (BNP per capita) samt Världsbanken (total BNP). 

4.1.3.2 Hypotes 2 – Geografiskt avstånd
Den andra hypotesen behandlar den betydelse det geografiska avståndet från Sverige har för i vilken 

utsträckning länderna representeras i tidningarna. För att kunna mäta avståndet från en bestämd 

punkt  så  har  avståndet  uppmätts  mellan ländernas  huvudstäder  och Stockholm.  Avstånd mellan 

50 se landguiden, www.ui.se
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huvudstäder är  därmed inte  något  exakt mått  då vissa länder är  stora och Sverige dessutom är 

långsträckt. Jag räknar dock med att undersökningens stora omfattning verkar på ett utjämnande sätt 

och att huvudstädernas placering i allmänhet är i ett ekonomiskt, politiskt och befolkningsmässigt 

centrum.

En titt på kartan visar att huvudstäderna i de territoriellt största länderna i världen är belägna 

på ett ganska rimligt sätt vad gäller avståndet från Sverige i helhet (Moskva ligger relativt nära, 

Peking ligger förvisso långt bort men större delen av den kinesiska befolkningen bor i östra Kina, 

Washington  ligger  i  USA:s  närmaste  ände  men  ändå  relativt  långt  bort,  detsamma  gäller  för 

Ottawa). 

Sökning  har  skett  på  timeanddate.com på  webbplatsens  så  kallade  distance  calculator. 

Beräkningen utgår från städernas geografiska koordinater och beräknar sedan ett så kallat  great  

circle distance vilket är ett värde på avståndet mellan två punkter över ytan på en sfär.51

4.1.3.3 Hypotes 3 – Kulturellt avstånd
Innan  denna  operationalisering  förklaras  är  det  på  sin  plats  att  påminna  om  syftet  med 

operationaliseringen. Kultur förmodas påverka ländernas medierepresentation. Länder som liknar 

Sverige misstänks vara representerade i massmedia i högre utsträckning än länder som inte gör det 

eller åtminstone inte upplevs göra det. Operationaliseringen av kulturell likhet samt inklusionen av 

denna variabel i undersökningen syftar till att få en bild av huruvida en sådan  struktur existerar. 

Syftet  är  således inte att  få en detaljerad beskrivning av hur lika eller  olika specifika länder är 

Sverige.

Variabeln  kulturell likhet är naturligtvis mycket svår att mäta då kultur inte gärna låter sig 

mätas i siffror. Kulturella uttryck är ofta outtalade och indirekta. Kultur kan också vara svårt att 

skilja från andra faktorer såsom ekonomi eller avstånd. Länder vilka ligger nära varandra är ofta 

kulturellt lika varandra vilket gör det svårt att skilja variablerna åt. Vidare går ekonomi och kultur 

ofta hand i hand, exempel på detta är dagens medieordning med dominerande amerikanska företag 

vilka även för med sig dominerande amerikansk kultur.52 Dessa problem gör att multikollinearitet 

råder mellan  kulturellt avstånd och  total BNP,  BNP per capita samt  avstånd mellan huvudstäder 

vilket har gjort att även denna variabel kommer att bli föremål för en separat mätning. 

Ett  annat  problem  vad  gäller  variabeln  är  att  kultur  tvingas  in  i  ramarna  för 

undersökningsenheterna,  det  vill  säga  länderna,  ett  förhållande  som  ofta  inte  stämmer  med 

verkligheten. Dessa komplikationer gör att resultatet måste beaktas noggrant och att alltför säkra 

slutsatser av resultatet bör undvikas. Operationaliseringen har på grund av den begränsade tiden och 

51 www.timeanddate.com – Distance Calculator 2008-10-14
52 se exempelvis McQuail (2005) s. 254 ff eller Herman och McChesney (1997) s. 136ff
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nämnda komplikationer antagit en mycket grovhuggen karaktär men min förhoppning har varit att 

resultatet någorlunda ska kunna svara på det uppställda syftet och ge en fingervisning om i vilken 

utsträckning som denna faktor kan tänkas påverka ländernas representation. 

 Tre indikatorer  har valts  för  att  mäta den kulturella  likheten vilka kommer att  förklaras 

nedan:

• Språk

• Religion

• Samhälle

Länderna har tilldelats ett värde mellan 1 och 5 för samtliga tre indikatorer. Dessa tre har sedan 

adderats  för  att  ge  ett  mått  på  den  kulturella  likheten,  ju  lägre  värde  desto  mer  likt  Sverige. 

Resultatet för operationaliseringen finns redovisat i Bilaga 1. 

Landguiden har använts för inhämtning av information om ländernas språk, religion och de 

tre inkluderade samhällsvariablerna (vilka förklaras nedan). För indelningen av religion har även 

adherents.com använts.53 Eftersom det saknas uppgifter från vissa länder så har dessa exkluderats i 

denna  mätning  vilket  har  resulterat  i  att  mätningen  gäller  för  de  139  länder  vilka  det  finns 

tillgängligt material för. 

För indelningen av kategorierna språk och religion har språkstam och religionernas stamträd 

använts.54 Det skall framhållas att kategorierna i indikatorerna  språk och  religion  har valts för att 

mäta likheten med Sverige, därför är de lägre kategorierna snävare än de högre kategorierna som är 

mycket vida, det är exempelvis svårt att påvisa att det skulle vara någon skillnad i språkligt avstånd 

mellan två olika språk som saknar gemensam språkstam med svenskan och det svenska språket. 

Språk
1. Nordiska språk

2. Germanska språk

3. Romanska språk

4. Övriga indoeuropeiska språk 

5. Övriga språk

Officiellt språk har utgjort utgångspunkt för mätningarna. Länder med flera officiella språk har fått 

en beräknad summa utifrån de olika språken.  Även länder  som har ett  officiellt  språk men där 

merparten av befolkningen använder ett annat språk har fått ett beräknat värde. Exempelvis Bolivia, 

där spanskan är officiellt  språk men de flest  har quechua eller  aymara som förstaspråk har fått 

53 under FAQ:s hittas källor vilka adherents.com använder, landguiden har även används för att kontrollera dessa. 
54 för kategoriseringen användes Ruhlen, Merritt (1987) A guide to the world´s languages
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värdet 4, vilket är resultatet av beräkningen (3*0,5+5*0,5) det vill säga (värdet för romanska språk 

* 50 % + värdet för övriga språk * 50 %) . Eftersom det inom ramen för detta arbete är omöjligt att 

avgöra i vilken grad de olika språken är uttryck för den nationella kulturen och hur de står i relation 

till varandra så har språken i uträkningen delats i lika delar.

Religion
1. Luthersk tro 

2. Övrig protestantisk tro

3. Övrig kristendom

4. Islam/Judendom

5. Övriga religioner

Huvudreligionen i  landet har använts för att  placera in länderna.  Även i  denna kategori  har en 

beräkning gjorts då flera religioner har varit lika dominanta. I exempelvis i Eritrea är cirka hälften 

av befolkningen kristna och hälften muslimer, landet har då fått värdet 3,5 vilket är resultatet av 

beräkningen (4*0,5 +  3*0,5) det vill säga (värdet för övrig kristendom * 50 % + värdet för övriga 

religioner * 50 %). 

Samhälle
Endast några variabler har operationaliserats vad gäller samhälle. Dessa är (1) andelen kvinnor i 

arbetsstyrkan, (2) hälsa och sjukvårdens andel av BNP och (3) serviceindustrins andel av BNP. De 

tre  variablerna har valts  med Sverige som utgångspunkt,  de antas således mäta uttryck för den 

svenska kulturen. Dessa tre kategorier har delats in efter likheten med Sverige i 1-5 (där 1 är mest 

likt Sverige och 5 mest avlägset) och sedan delats med 3 för att kategorin samhälle ska vägas in lika 

i den slutgiltiga beräkningen. 

4.1.3.4 Hypotes 4 – Befolkningsmängd
Större  länder  antas  vara  representerade  i  massmedia  i  högre  utsträckning  än  mindre  länder. 

Befolkningsmängd är det mått som använts för att mäta ländernas storlek. Måttet är hämtat från UI 

och  är  taget  från  FN:s  årliga  befolkningsrapport.  Vissa  länder  saknar  information  från  2007, 

tillgängliga siffror från andra år har då använts, huvudsakligen från 2004.55 Osäkerheten i måttet 

skiljer sig mellan länderna men den stora omfattningen bör reducera eventuella felaktigheter och det 

är inte troligt att dessa är så stora att de påverkar resultatet av undersökningen.

55 se Bilaga 3
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4.1.4 Normalfördelning av data
Eftersom de olika variablerna mäts med olika skalor, det vill säga med olika mått, så har länderna 

delats in efter den så kallade Standard Nine-fördelningen (se Illustration 5). Detta gör det möjligt att 

direkt  jämföra  de  olika  variablerna  och  risken  att  jämförelsen  blir  mellan  ”äpplen  och  päron” 

elimineras.  Vidare kräver  multipel  regressionsanalys  normalfördelning av residualen för  att  inte 

resultaten ska drabbas av bias.56 Eftersom länderna fördelar sig efter en extrem distributionskurva 

(se Illustration 1) så undviks även denna problematik vid en omvandling till normalfördelning. 

Indelningen efter Standard Nine-fördelningen har skett genom att länderna först sorterats 

efter aktuell variabel och därefter har länderna tilldelats värdena 1 till och med 9 efter placering i 

tabellen.57 Detta  har  sedan  skett  för  samtliga  variabler.  Viktigt  att  ha  i  åtanke  är  att  denna 

transformering av variablerna innebär  att  vad som mäts  förändras.  Regressionsanalysen baseras 

således på det tillfördelade värdet vilket kan jämföras med en placering. Resultatet kommer därmed 

att  visa  hur  placeringen  för  den  beroende  variabeln  påverkas  av  placeringen  av  de  oberoende 

variablerna,  exempelvis  skulle  ett  b-värde  på  0,5  innebära  att  en  förändring  av  den  oberoende 

variabeln med ett placeringssteg  skulle påverka den beroende med ett halvt placeringssteg. 

Illustration 5: Histogram med normalfördelningskurva över länderna fördelade efter Standard 
Nine-fördelning med frekvens på y-axeln

56 Djurfeldt m.fl. (2003) s. 380
57 Standard Nine-fördelningen har tagits från Norman och Pickwer, Medicinsk statistik, www.medicinskapm.se
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4.2 Förväntade resultat av hypoteserna
I  teoridelen  behandlades  ekonomiska  strukturer  och  hur  dessa  kan  tänkas  påverka 

medierepresentationen. En femte övergripande hypotes ställdes upp (metahypotesen, MH) vilken 

säger att ekonomiska förhållanden har större betydelse för representationen än övriga faktorer. Höga 

B-värden för variablerna  BNP per capita och  total BNP skulle innebära att dessa förväntningar 

infrias.  Total BNP  förutspås vidare ha störst betydelse för medierepresentationen eftersom denna 

variabel  uttrycker  absolut  ekonomisk  storlek  och  därför  inbegriper  såväl  storlek  som 

kapitalintensivitet. De värden som undersökningen visar måste dock ställas i relation till varandra 

för att de ska kunna bedömmas som höga eller låga. Den viktigaste referenspunkten för att testa 

metahypotesen kommer att vara jämförelsen mellan Total BNP och övriga variabler. 

Det kan ses som självklart att  befolkningsmängd har betydelse för i vilken utsträckning ett 

land representeras i massmedia och frågan är snarare i vilken utsträckning än om det har betydelse. 

Variabeln utgör den viktigaste jämförelsepunkten för de övriga variablerna eftersom ett stort land 

kan hävdas ha rätt till större representation än ett litet av den anledningen att händelser i ett stort 

land kan antas beröra fler människor och det statistiskt sett borde komma fler nyheter från stora än 

från små länder. Självklart kan en händelse i ett litet land ibland ha ett större nyhetsvärde än en 

händelse i ett stort land men det kan knappast ses som rimligt att små länder generellt skulle ha 

större medierepresentation än stora länder. 
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4.3 Resultat 
Det  har  redan  konstaterats  att  tidningarna  skiljer  sig  åt  i  mycket  liten  utsträckning,  Tabell  3 

bekräftar detta förhållande ytterligare, då samtliga tidningar följer samma mönster, därför kommer 

endast värdena för tidningarna sammatagna att kommenteras.  Befolkningsmängd  är enligt  denna 

första mätning den variabel som förklarar störst del av artikelträffarna (där befolkningsmängd, BNP 

per capita och avstånd mellan huvudstäder har inkluderats). Mätningen visar att en förändring av 

befolkningsmängden med 1 steg påverkar  artikelträffar med 0,662 steg. Även variabeln  BNP per  

capita har stor inverkan på  artikelträffar  med ett B-bärde på 0,460.  Avstånd mellan huvudstäder 

förklarar en mindre del av antalet artikelträffar men även denna variabel är signifikant och uppvisar 

ett värde på -0,268 (värdet är negativt eftersom kortare avstånd ger fler artikelträffar). Tillsammans 

förklarar de tre i denna mätning testade variablerna ca 76 % av artikelträffarna. Samtliga variabler 

är som konstaterats signifikanta vilket innebär att hypoteserna 1, 2 och 4 får stöd, det vill säga att 

ekonomi, befolkningsmängd och avstånd från Sverige har betydelse för medierepresentationen. 

Tabell 3: Multivariat regression med artikelträffar som beroende variabel för samtliga tidningar 
exklusive kulturell likhet samt total BNP (dessa variabler behandlas separat)

DN GP Aftonbladet Metro Samtliga 
tidningar

Oberoende variabel B-koefficient
(standardfel)

B-koefficient
(standardfel)

B-koefficient
(standardfel)

B-koefficient
(standardfel)

B-koefficient
(standardfel)

BNP per capita 0,440**
(0,039)

0,474**
(0,039)

0,501**
(0,044)

0,444**
(0,044)

0,460**
(0,039)

Befolkningsmängd 0,681**
(0,037)

0,667**
(0,037)

0,615**
(0,042)

0,644**
(0,042)

0,662**
(0,038)

Avstånd mellan huvudstäder -0,267**
(0,039)

-0,255**
(0,039)

-0,217**
(0,044)

-0,243**
(0,044)

-0,268**
(0,039)

Konstant 0,739
(0,406)

0,571
(0,404)

0,506
(0,463)

0,778
(0,459)

0,731
(0,411)

Justerat R2 0,764 0,770 0,693 0,703 0,758

N 178 178 178 178 178

** är signifikant på 0,01-nivån

33



4.3.1 Kulturell likhet – resultat 
Tabell 4 visar att  kulturell likhet inte ger ett signifikant resultat vid en multivariat mätning. Detta 

som redan nämnts, på grund av att  multikollinearitet  råder.  Däremot visar  Tabell 5 att  kulturell  

likhet har en viss betydelse för medierepresentationen men att siffran för det justerade r2-värdet är 

lågt, variabeln förklarar endast 13 % av artikelträffarna. Som kulturell likhet har operationaliserats 

kan  mätningarna  slå  fast  att  denna  variabel  inte  påverkar  antalet  artikelträffar  i  speciellt  stor 

utsträckning, särskilt inte vid en jämförelse med de övriga variablerna. 

Tabell 4: Multivariat regressionsanalys med artikelträffar som beroende variabel, inklusive 
kulturell likhet

Samtliga tidningar

Oberoende variabel B-koefficient
(standardfel)

BNP per capita 0,436**
(0,059)

Befolkningsmängd 0,555**
(0,048)

Avstånd mellan huvudstäder -0,268**
(0,039)

Kulturell likhet 0,107 ej signifikant (0,064)
(0,057)

Konstant 0,927
(0,505)

Justerat R2 0,693

N 139
** är signifikant på 0,01-nivån

Tabell 5: Bivariat regressionsanalys med artikelträffar som beroende variabel och kulturell likhet  
som oberoende variabel

Samtliga tidningar

Oberoende variabel B-koefficient
(standardfel)

Kulturell likhet 0,366**
(0,079)

Konstant 3,169
(0,426)

Justerat R2 0,128

N 139
** är signifikant på 0,01-nivån
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4.3.2 Total BNP – Resultat
B-värdet för den totala BNP:n är som  Tabell 6 visar mycket högt, hela 0,759 vilket innebär att 

denna  variabel  förklarar  en  mycket  stor  del  av  artikelträffarna.  Det  justerade  r2-värdet  ligger  i 

mätningen då BNP per capita och befolkningsmängd bytts ut mot total BNP på 0,738 vilket är ett 

nästan lika högt värde som i den första mätningen, vilket var 0,758. Detta innebär att variablerna 

BNP per capita och  befolkningsmängd i stort sett är helt och hållet utbytbara mot variabeln  total  

BNP.  Vidare  visar  en  jämförelse  mellan  variablerna  total  BNP och  befolkningsmängd att  den 

förstnämnda variabeln kan förklara en större del av artikelträffarna vid likadana mätningar (jämför 

tabell 6 med tabell 7). Total BNP är således den variabel som är viktigast för medierepresentationen. 

Tabell 6: Multivariat regression med 
artikelträffar för samtliga tidningar som 
beroende variabel, avstånd mellan huvudstäder 
och Total BNP som oberoende variabler

Samtliga tidnigar

Oberoende variabel B-koefficient
(standardfel)

Total BNP 0,759**
(0,041)

Avstånd mellan huvudstäder -0,223**
(0,041)

Konstant 2,330
(0,344)

Justerat R2 0,738

N 178

** är signifikant på 0,01-nivån

Tabell 7: Multivariat regression med 
artikelträffar för samtliga tidningar som 
beroende variabel, avstånd mellan huvudstäder 
och Befolkningsmängd som oberoende variabler

Samtliga tidnigar

Oberoende variabel B-koefficient
(standardfel)

Befolkningsmängd 0,591**
(0,049)

Avstånd mellan huvudstäder -0,42
(0,049)

Konstant 4,159
(0,381)

Justerat R2 0,572

N 178

** är signifikant på 0,01-nivån

Spridningsdiagrammet i  Illustration 6 visar det mycket starka sambandet mellan total  BNP och 

antalet artikelträffar. 
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Illustration 6: Spridningsdiagram med artikeltträffar för samtliga tidningar på y-axeln och total  
BNP på x-axeln

36



5 Slutsatser

5.1 Hypoteserna
Samtliga  hypoteser  styrks  av  undersökningen,  med  undantag  för  det  låga  uppmätta  sambandet 

mellan  den  kulturella  likheten  och  medierepresentationen.  Ekonomi,  befolkningsmängd  och 

geografiskt  avstånd  har  således  betydelse  för  i  vilken  utsträckning  som  världens  länder 

representeras i Dagen Nyheter, Göteborgsposten, Aftonbladet och Metro. De faktorer som mättes 

kunde dessutom förklara en ganska stor del av medierepresentationen, runt 75 %. Med andra ord 

bevisar  studien  att  i  vilken  utsträckning  som  världens  länder  representeras  i  de  fyra 

nyhetstidningarna  till  mycket  stor  del  kan  förklaras  av  ländernas  eknonomiska  styrka, 

befolkningsmängd och dess avstånd från Sverige. 

Även metahypotesen besannades då ekonomiska förhållanden (i form av total BNP) visade 

sig ha störst betydelse för medierepresenationen. En mycket stor del av antalet artikelträffar kan 

föras tillbaka på ländernas totala BNP. Ländernas totala ekonomiska styrka har således mycket stor 

betydelse  för  hur  hög  medierepresentation  länderna  har  i  de  fyra  undersökta  tidningarna. 

Ekonomisk styrka visade sig även ha större betydelse än befolkningsmängd för den utsträckning 

som länderna representerades i. 

De  mycket  små  skillnaderna  mellan  tidningarna  ökar  dessutom  möjligheten  till 

generalisering.  Det  finns  ingen  anledning  att  tro  att  en  inklusion  av  andra  liknande  svenska 

nyhetstidningar  skulle  ge  ett  annorlunda resultat.  Undersökningen tyder  därför  på att  strukturer 

påverkar även andra tidningars representation av världens länder i lika hög utsträckning. Vidare 

visar  den  höga  korrelationen  mellan  sökningen  i  endast  nyhetssidorna  och  sökningen  i  hela 

tidningarna  för  Dagens  Nyheter  och  Göteborgsposten  att  de  strukturer  som  återspeglas  i 

medierepresenationen inte skiljer sig nämnvärt mellan nyheter och övriga tidningsdelar. Det skulle 

kunna innebära att  strukturer  vilka påverkar  medierepresentationen har  lika stor  inverkan inom 

exempelvis sport, kultur, politik och ekonomi. Vidare studier är dock nödvändiga för att fastslå ett 

sådant förhållande.  

5.2 Kulturell likhet
Ett samband kunde uppmätas mellan kulturell likhet och antalet artikelträffar men detta samband är 

för  svagt  för  att  kunna  dra  några  slutsatser  av.  Eftersom kulturell  likhet  var  mycket  svårt  att 

operationalisera kan slutsatsen dras att denna faktor möjligtvis skulle kunna undersökas bättre med 

andra metoder, detta på grund av den multikollinearietet som gör det omöjligt att skilja denna faktor 
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från övriga faktorer. Det är möjligt att kvalitativa undersökningar eller jämförande studier skulle ge 

bättre resultat vad gäller denna faktor. 

5.3 Orsaker
I  teoridelen redovisades ett  antal  förhållanden som pekar på att  ekonomi har stor betydelse  för 

medierepresentationen. Medievärldens ägandestrukturer, de kapitalintensiva ländernas höga andel 

av medieproduktionen och koncentrationen av journalister är tre av de förhållanden som kan tänkas 

ha  stor  inverkan  på  det  resultat  som  uppvisats.  Dessa  teorier  får  följaktligen  stöd  av 

undersökningen. 

De strukturer som återspeglar sig i medierepresentationen visar på att det finns krafter som 

orsakar att ekonomiskt starka länder representeras i högre utsträckning än ekonomiskt svaga länder. 

Detta förhållande stödjer teorier kring centrum och periferistrukturer. Med bakrund av de teorier 

som behandlats vilka visar på massmedias mycket viktiga roll som maktutövare, kan det slås fast att 

undersökningen visar på ett mönster där de fyra nyhetstidningarna genom sin högre representation 

av rika länder än av fattiga, blir en arena för maktutövning. Medierepresentationen skulle därmed 

kunna  vara  en  återspegling  av  de  konfliktmönster  som  Wallerstein  beskriver.  Galtungs 

imperialismteori får också stöd då starka band mellan Sverige och andra ekonomiskt starka nationer 

bevisas. En undersökning av medierepresentationen i ett ekonomiskt svagt land skulle vara fruktbar 

då en kombination med denna studie och en sådan studie skulle utgöra ett tänkbart test av Galtungs 

teori. Skulle ett ekonomiskt svagt land uppvisa tidningar med hög representation av ekonomiskt 

starka länder och låg representation av ekonomiskt svaga länder så skulle Galtungs definition av 

imperialism styrkas. 

Vidare  stödjer  det  faktum att  nyhetsdelen  i  tidningarna  följer  samma mönster  som hela 

tidningen att det är det kapitalistiska systemets strukturer som orsakar skillnaderna i representation. 

Hade den kvantitativa aspekten av nyhetsförmedlingen inte styrts av övergripande strukturer utan 

varit summan av inklusionen av enskilda händelser i tidningarna, skulle troligtvis representationen 

skillt  sig mellan olika delar  i  tidningen. De höga värden som regressionsanalyserna resulterat  i 

pekar också tydligt på att de ekonomiska strukturerna återspeglas av medierepresentationen. Detta 

leder till frågan om huruvida de val som journalister gör är rationella eller ej. Det kan slås fast att 

åtminstone  den  kvantitativa  aspekten  av  nyhetsrepresentationen  troligtvis  styrs  av  ekonomiska 

krafter. Vi kan därför ställa oss frågan om exempelvis en kvoterad medierepresentation skulle ge oss 

bättre nyheter?
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5.4 Globalisering 
En jämförelse  med Westerståhls  studier  tyder  på en  utjämning av medierepresenationen mellan 

världsdelarna från första mätningen 1912 fram till denna studie för 2007. Detta kan tänkas bero på 

att  det  idag  finns  större  möjligheter  att  inkludera  nyheter  från  runt  om i  världen  på  grund av 

utvecklingen inom medietekniken. Denna jämförelse gäller dock endast världsdelarna i sin helhet 

och  säger  därför  inte  mycket  om hur  fördelningen  egentligen  ser  ut.  Ett  annat  problem  med 

jämförelsen är att den inte heller mäter  hur olika länder eller världsdelar representeras. En sådan 

jämförelse över tid skulle vara mycket intressant. 

5.5 Andra tänkbara faktorer, eller - Vad finns i residualen?
En mindre  del  av  representationen kunde  inte  förklaras  av  de  faktorer  som testades.  Tänkbara 

faktorer som leder till högre medierepresentation vilka denna studie inte kunnat inkludera skulle 

kunna vara (1) särskilda relationer till Sverige (2) specifika händelser under 2007 (3) händelser som 

passar in i diskurser vilka passar in i nyhetsförmedlingen (4) en kontinuitet i nyhetsförmedlingen 

eller  helt  enkelt  på grund av (5)  slumpen.  De faktorer  som testades  har  dock bevisats  vara de 

viktigaste för medierepresentationen för den undersökningsenhet som denna studie har behandlat, 

det vill säga länder. En studie med andra undersökningsenheter skulle vara intressant, då en sådan 

skulle kunna behandla vilka faktorer som spelar in för medierepresentationen av exempelvis städer, 

platser, människor eller händelser. Det är möjligt att andra enheter är beroende av andra faktorer 

men det är sannolikt att dessa faktorer skulle kunna påverka även dessa. 

5.6 Avslutningsvis
Det kanske kan tyckas vara en trivial sak huruvida den bild som massmedia producerar av världen 

stämmer överens med verkligheten eller ej eftersom vi ”vet” att världen inte ser ut så. Mycket tyder 

dock på att detta får betydelse för hur vi som människor tänker och agerar. De flesta vet säkert att 

den  största  delen  av  världens  befolkning  bor  i  den  fattiga  delen  av  världen  och  att  denna  del 

representeras i lägre utsträckning i svenska medier än den rika delen. Många av de beslut som vi 

människor tar  och det sätt  som vi agerar,  grundar sig dock inte på rationella beslut.  Fördomar, 

omedvetna föreställningar, känslor, sociala normer eller konventioner ligger ofta till grund för våra 

värderingar och vårt handlande.  

Vi väljer vanligtvis inte en favoritfärg utefter de fakta som vi har om färgens egenskaper, 

inte heller bestämmer vi oss för ett fotbollslag att heja på utefter detta lags kvaliteter utan beslutet 

tas på känsla eller på grund av var vi bor eller vilka vi känner. Hur vi känner inför människor 

bestäms också ofta innan vi har direkta fakta att luta oss på. Vilka samhällsfrågor som engagerar oss 
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avgörs inte sällan av känslor och bilder snarare än av förnuftet, även om det kan ta emot att erkänna 

det.  Det  vore exempelvis  naivt  att  påstå  att  den stora  uppmärksamheten kring  munkupproren i 

Burma 2007 inte påverkades av bilderna av de färgstarka munkarna, den ram som denna händelse 

gavs i massmedia samt våra fördomar och föreställningar om den fredliga buddistiska munken. Den 

stora mediala uppmärksamheten bidrog vidare till engagemang och intresse.

Vi påverkas alltså att agera på ett visst sätt av de bilder och diskurser som formar våra tankar 

oavsett om vi ”vet” att världen ser ut på ett annat sätt. De rådande paradigmen präglar på så vis 

alltid vårt medvetande och bestämmer därmed vad som är tankemässigt och politiskt möjligt och 

vad som inte är det, och därmed vilka frågor som står överst på dagordningen. Vi bör fundera på 

vilka konsekvenser det resultatet som undersökningen uppvisar får för vår världsbild och därmed 

också för politiken.
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Bilaga 1: Ländernas värde efter operationaliseringen av kulturell likhet
 Summa kulturell likhet
 Danmark 3,00
 Norge 3,67
 Finland 5,00
 Storbritannien 5,00
 USA 5,00
 Tyskland 6,00
 Australien 6,33
 Nederländerna 6,33
 Schweiz 6,50
 Jamaica 6,67
 Österrike 6,67
 Frankrike 7,00
 Portugal 7,00
 Belgien 7,17
 Estland 7,67
 Panama 7,83
 Colombia 8,00
 Italien 8,00
 Rumänien 8,00
 Spanien 8,00
 Sydafrika 8,17
 Irland 8,33
 Lettland 8,33
 Namibia 8,33
 Polen 8,33
 Slovakien 8,33
 Slovenien 8,33
 Uruguay 8,33
 Argentina 8,67
 Brasilien 8,67
 Costa Rica 8,67
 El Salvador 8,67
 Kroatien 8,67
 Tjeckien 8,67
 Dominikanska republiken 8,83
 Bosnien-Hercegovina 9,00
 Bulgarien 9,00
 Grekland 9,00
 Honduras 9,00
 Litauen 9,00
 Mexiko 9,00
 Ryssland 9,00
 Ukraina 9,00
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 Ungern 9,00
 Madagaskar 9,08
 Moldavien 9,17
 Swaziland 9,17
 Zambia 9,17
 Zimbabwe 9,17
 Trinidad & Tobago 9,33
 Serbien 9,33
 Vitryssland 9,33
 Malawi 9,42
 Kazakstan 9,50
 Lesotho 9,50
 Kamerun 9,58
 Nicaragua 9,63
 Bolivia 9,67
 Guatemala 9,67
 Venezuela 9,67
 Kenya 9,83
 Uganda 9,83
 Chile 10,00
 Etiopien 10,00
 Haiti 10,00
 Paraguay 10,00
 Peru 10,00
 Ghana 10,17
 Angola 10,33
 Burkina Faso 10,33
 Eritrea 10,33
 Israel 10,33
 Makedonien 10,33
 Burundi 10,67
 Centralafrikanska republiken 10,67
 Ecuador 10,67
 Gabon 10,67
 Moçambique 10,67
 Tanzania 10,67
 Rwanda 10,75
 Gambia 10,83
 Papua Nya Guinea 10,83
 Tchad 10,96
 Albanien 11,00
 Armenien 11,00
 Senegal 11,00
 Kirgizistan 11,17
 Elfenbenskusten 11,29
 Kongo-Brazzaville 11,33
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 Kongo-Kinshasa 11,33
 Georgien 11,33
 Mali 11,33
 Niger 11,33
 Tunisien 11,33
 Turkiet 11,33
 Libanon 11,50
 Oman 11,50
 Azerbajdzjan 11,67
 Benin 11,67
 Guinea 11,67
 Japan 11,67
 Jordanien 11,67
 Marocko 11,67
 Turkmenistan 11,67
 Pakistan 11,83
 Botswana 11,83
 Mauritius 11,83
 Singapore 11,83
 Algeriet 12,00
 Filippinerna 12,00
 Nigeria 12,00
 Saudiarabien 12,17
 Sierra Leone 12,33
 Uzbekistan 12,33
 Sri Lanka 12,50
 Tadzjikistan 12,50
 Kuwait 12,67
 Mauretanien 12,67
 Indien 12,83
 Nepal 12,83
 Bangladesh 13,00
 Egypten 13,00
 Förenade arabemiraten 13,00
 Guinea-Bissau 13,00
 Malaysia 13,00
 Mongoliet 13,00
 Sydkorea 13,00
 Thailand 13,00
 Indonesien 13,33
 Syrien 13,33
 Yemen 13,33
 Kambodja 13,67
 Kina 13,67
 Vietnam 13,67
 Sudan 13,67
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 Togo 13,67
 Iran 14,00
 Liberia  14,00
 Laos 14,33
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Bilaga 2: Uteslutna länder och avvikande avseende fakta

Andorra
Irak (inkluderat i den beskrivande delen)
Kuba (inkluderad i den beskrivande delen)
Liechtenstein
Marshallöarna
Mikronesiska federationen 
Monaco
Montenegro 
Nauru
Nordkorea (inkluderad i den beskrivande delen)
Palau
San Marino
Somalia (inkluderad i den beskrivande delen)
Tuvalu
Vatikanstaten
(Sverige)

Bilaga 3: Länder med avvikelser avseende fakta om dess 
befolkningsmängd

Taiwan - uppskattning 2004, UI har hämtat uppgiften från en annan källa
Serbien - gäller Serbien och Montenegro
Saint Lucia - siffran avser 2004
São Tomé & Principe - siffran avser 2005
St Vincent & Grenadinerna - siffran avser 2004
Grenada - siffran avser 2004
Tonga - siffran avser 2004
Kiribati - siffran avser 2004
Seychellerna - siffran avser 2004
Antigua & Barbuda - siffran avser 2004
Saint Kitts & Nevis - siffran avser 2004
Dominica - siffran avser 2004
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Bilaga 4: Faktatabell över länderna sorterade efter antalet artikelträffar

Land

Artikelträffar 
för samtliga 
tidningar Antal invånare Total BNP

BNP per 
invånare 
(dollar/år)

Avstånd 
mellan 
huvudstäder 
(kilometer)

Invånare per 
träff

 USA 12378 303900000 13262074 45594 6650 24552
 Tyskland 4621 82700000 2890092 39650 820 17897
 Danmark 4131 5500000 275757 57035 520 1331
 Frankrike 3752 60900000 2227330 40782 1550 16231
 Kina 3645 1331400000 2554200 2460 6730 365267
 Ryssland 3480 141900000 975338 8612 1240 40776
 Norge 3420 4700000 332351 79154 420 1374
 Italien 2981 58200000 1841042 35386 1980 19524
 Storbritannien 2946 60000000 2357580 45301 1440 20367
 Finland 2874 5300000 205932 44912 400 1844
 Spanien 2726 43600000 1216736 31471 2600 15994
Irak 2637 29500000 ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift 11187
 Japan 1817 128300000 4463590 34023 8190 70611
 Australien 1668 20600000 743723 42553 15600 12350
 Indien 1641 1135600000 854482 965 5580 692017
 Schweiz 1544 7300000 382438 56711 1550 4728
 Polen 1531 38500000 330133 10858 820 25147
 Kanada 1439 32900000 1273144 42738 6010 22863
 Turkiet 1342 75200000 378425 6548 2390 56036
 Brasilien 1341 191300000 966827 6842 10210 142655
 Österrike 1307 8200000 320243 44308 1250 6274
 Iran 1284 71200000 244985 3920 3570 55452
 Israel 1229 7000000 137038 22073 3280 5696
 Afghanistan 1157 32300000 8869 362 4610 27917
 Sydafrika 1152 47700000 256454 5724 10340 41406
 Thailand 1116 65300000 194566 3400 8270 58513
 Tjeckien 1099 10200000 139814 16372 1060 9281
 Portugal 1062 10600000 191232 20665 2990 9981
 Island 1058 300000 16086 62976 2140 284
 Grekland 930 11200000 243333 32010 2410 12043
 Nederländerna 906 16400000 662807 45429 1130 18102
 Belgien 826 10500000 387022 41605 1280 12712
 Pakistan 813 164600000 128996 909 4900 202460
 Ungern 770 10000000 103785 13560 1330 12987
 Lettland 762 2300000 19160 11826 450 3018
 Irland 753 4300000 219313 58883 1630 5710
 Ukraina 750 45500000 95073 2830 1270 60667
 Rumänien 748 21500000 113226 7352 1760 28743
 Egypten 701 76900000 103289 1739 3420 109700
 Mexiko 701 109600000 811282 8426 9590 156348
 Estland 687 1300000 15104 15310 370 1892
 Kroatien 683 4600000 42535 11271 1520 6735
 Argentina 674 39500000 219652 6310 12520 58605
 Serbien 591 10500000 27544 5397 1630 17766
 Bulgarien 549 7600000 28237 5116 1890 13843
 Sydkorea 537 48100000 877190 19624 7450 89572
 Libanon 499 3700000 22318 6398 3120 7415
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 Nya Zeeland 493 4100000 101820 29698 17430 8316
 Slovakien 473 5400000 53076 13227 1250 11416
Nordkorea 462 ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift Ingen uppgift
 Chile 462 16600000 140389 9698 13070 35931
 Vitryssland 456 9600000 34204 4013 850 21053
 Vietnam 453 86400000 55255 809 7900 190728
Kuba 447 11300000 ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift 25280
 Sudan 436 37800000 37571 1257 5010 86697
Somalia 424 ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift Ingen uppgift
 Kenya 420 36000000 23634 851 6930 85714
 Burma 409 51500000 13002 239 7750 125917
 Nigeria 409 137200000 121117 825 5990 335452
 Slovenien 392 2000000 34583 22079 1500 5102
 Syrien 387 20000000 29384 1928 3180 51680
 Cypern 385 854000 17573 26386 2920 2218
 Indonesien 382 228100000 351034 1824 10520 597120
 Luxemburg 371 477000 39214 102284 1327 1286
 Etiopien 367 81200000 13264 206 5850 221253
 Litauen 354 3400000 28735 10472 690 9605
 Venezuela 338 27700000 164416 8252 8720 81953
 Saudiarabien 332 25800000 363708 15416 4460 77711
 Marocko 329 32400000 56943 2368 3360 98480
 Malta 308 405000 5592 16049 2630 1315
 Colombia 297 47000000 129384 3614 9680 158249
 Jordanien 283 6000000 14329 2741 3330 21201
 Zimbabwe 273 13200000 8207 1378 8640 48352
 Bangladesh 273 147100000 62996 444 6760 538828
 Singapore 265 4400000 133525 34152 9640 16604
 Malaysia 265 26200000 147015 6146 9350 98868
 Kazakstan 227 14800000 71129 6314 3420 65198
 Bosnien-
Hercegovina 220 3900000 10146 3400 1730 17727
 Peru 217 28800000 89316 3616 11430 132719
 Jamaica 211 2700000 10636 3998 8570 12796
 Georgien 204 4400000 7493 2186 2700 21569
 Kambodja 203 14600000 6803 592 8730 71921
 Makedonien 200 2000000 5870 3574 2000 10000
 Ghana 200 23000000 11292 682 6170 115000
 Uganda 195 30900000 9403 360 6670 158462
 Taiwan 190 22750000 355465 16274 8380 119737
 Bahamas 187 332000 6207 19781 7940 1775
 Tanzania 179 39700000 12956 362 7580 221788
 Filippinerna 175 85900000 116917 1590 9340 490857
 Libyen 167 6100000 48981 10840 2960 36527
 Albanien 166 3200000 9055 3256 2010 19277
 Sri Lanka 164 21100000 26179 1558 7780 128659
 Qatar 162 857000 44886 70754 4600 5290
 Tchad 161 10300000 6809 677 5250 63975
 Algeriet 154 33900000 124110 3702 2740 220130
 Tunisien 147 10300000 30020 3313 2580 70068
 Rwanda 147 9400000 2357 303 6890 63946
Montenegro 145 600000 ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift 4138
 Bolivia 145 9500000 10355 1293 11350 65517
 Moldavien 139 4200000 3142 1187 1550 30216
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 Eritrea 138 4700000 1018 293 5180 34058
 Armenien 134 3000000 4188 2248 2830 22388
 Ecuador 126 13600000 41292 3243 10400 107937
 Nepal 124 28200000 7994 400 6120 227419
 Azerbajdzjan 121 8500000 21217 3633 3070 70248
 Sierra Leone 113 5800000 1348 270 6230 51327
 Guatemala 109 13200000 29665 2504 9620 121101
 Senegal 109 12200000 9242 875 5750 111927
 Uruguay 106 3500000 18591 6616 12460 33019
 Kongo-Kinshasa 99 61200000 8410 161 7070 618182
 Mali 98 14300000 6007 531 5610 145918
 Kuwait 98 2800000 92807 32259 4040 28571
 Förenade 
arabemiraten 97 4800000 176842 42275 4800 49485
 Panama 95 3300000 16877 5767 9580 34737
 Elfenbenskusten 94 18800000 17300 1042 6160 200000
 Guinea 92 9800000 3315 464 6140 106522
 Liberia  90 3500000 664 195 6370 38889
 Yemen 89 22300000 17519 1020 5340 250562
 Zambia 85 12100000 12101 895 8330 142353
 Costa Rica 83 4500000 21455 5102 9730 54217
 Nicaragua 80 5700000 5369 937 9650 71250
 Mongoliet 79 2700000 2426 1470 5560 34177
 Paraguay 79 6400000 8633 1715 11620 81013
 Angola 79 16900000 47343 3738 7570 213924
 Uzbekistan 79 27400000 14210 753 4030 346835
 Trinidad & 
Tobago 78 1300000 19935 15908 8400 16667
 Bahrain 75 751000 16027 22109 4460 10013
 Dominikanska 
republiken 73 9100000 28474 4045 8140 124658
 Kamerun 73 16900000 18452 1110 6190 231507
 Moçambique 71 20500000 6768 397 9550 288732
 Botswana 70 1800000 10838 7270 9350 25714
 Barbados 68 271000 3442 13605 8060 3985
 Laos 67 6200000 3454 653 8010 92537
 Kap Verde 63 530000 1054 2766 5980 8413
 Haiti 62 8800000 4283 614 8270 141935
 Honduras 62 7500000 9016 1327 9510 120968
 Maldiverna 59 346000 951 2968 7480 5864
 Mauritius 56 1300000 6362 5572 9520 23214
 Namibia 54 2100000 6469 3248 9080 38889
 Malawi 53 13500000 2158 257 8260 254717
 Oman 53 2700000 38451 15412 5080 50943
 Niger 51 14900000 3415 316 5260 292157
 Centralafrikansk
a republiken 49 4200000 1474 386 6100 85714
 El Salvador 49 7100000 18218 2841 9650 144898
 Fiji 47 861000 3029 3783 15160 18319
 Kirgizistan 44 5400000 2646 663 4210 122727
 Gambia 42 1600000 506 239 5840 38095
 Turkmenistan 41 5000000 20147 5055 3720 121951
 Madagaskar 40 19600000 5410 371 9090 490000
 Djibouti 40 820000 761 1090 5650 20500
 Mauretanien 38 3200000 2790 928 5330 84211
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 Burundi 37 8100000 955 127 7030 218919
 Östtimor 36 1100000 334 453 11820 30556
 Grenada 33 1060008 537 5162 8280 32121
 Burkina Faso 33 14000000 6189 500 5470 424242
 Benin 33 9000000 4493 691 6010 272727
 Togo 31 6500000 2289 370 6270 209677
 Tadzjikistan 31 6700000 2626 522 4230 216129
 Brunei 30 390000 11482 32501 9930 13000
 Guyana 26 752000 831 1285 8580 28923
 Papua Nya 
Guinea 24 6100000 4052 977 13050 254167
 Lesotho 20 1800000 1573 648 9870 90000
 Samoa 20 187000 360 2047 14880 9350
 Swaziland 19 1000000 2615 2299 9570 52632
 Antigua & 
Barbuda 19 80000 978 12968 7810 4211
 Belize 19 280000 1217 4195 9270 14737
 Salomonöarna 18 502000 322 704 13640 27889
 Seychellerna 18 84000 682 8852 7830 4667
 Kongo-
Brazzaville 17 4200000 7370 1931 7060 247059
 Bhutan 17 2300000 1021 1454 6390 135294
 Surinam 16 455000 1545 4254 8500 28438
 Tonga 12 1020009 224 2138 15630 85001
 Gabon 11 1400000 9464 7218 6570 127273
 Guinea-Bissau 10 1700000 313 204 5970 170000
 Dominica 10 21000 295 3745 7950 2100
 Saint Lucia 7 164000 940 5747 8050 23429
 St Vincent & 
Grenadinerna 5 118000 438 4939 8140 23600
 Ekvatorialguinea 4 527000 9153 7895 6220 131750
 Vanuatu 2 219000 349 1842 14800 109500
 São Tomé & 
Principe 2 157000 73 871 6620 78500
 Comorerna 1 841000 386 682 8200 841000
 Saint Kitts & 
Nevis 1 47000 489 12595 7840 47000
 Kiribati 1 98000 64 745 13200 98000
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