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Abstract 

Kina har de senaste åren genomgått en omfattande utveckling på det informationstekniska 

området och den ekonomiska tillväxten i landet har ökat explosionsartat. Medieklimatet och den 

kinesiska statens kontroll över Internet genomgår i och med det här stora förändringar. Trots att 

Internet skapar en till synes större frihet och ger nya möjligheter, använder den kinesiska staten 

Internet för att ytterligare öka sin kontroll över informationsflödet i landet.   Genom cyberattacker 

från kinesiska IP-adresser mot Internetjätten Google i början av 2010 lyftes Kinas Internetpolitik 

fram även i internationella medier, inklusive svenska. Genom att undersöka engelskspråkiga 

kinesiska nyhetsartiklar i dagstidningar på Internet, om Google och Internetcensuren i Kina, 

ämnade vi granska hur regimsupport respektive regimkritik yttrar sig i två kinesiska 

nyhetstidningar. Våra frågeställningar innefattade också; hur statens ståndpunkt i Google- och 

censurfrågan märks i nyhetsartiklarna? Om rapporteringen skiljer sig mellan den privatiserade, 

politiskt obundna dagstidningen South China Morning Post (SCMP) från Hongkong och statens 

egen nyhetstidning People’s Daily (PD) på fastlandet? Och i sådana fall hur? Vi ämnade bemöta 

dessa frågor utifrån tre teoretiska element: ett ekonomiskt perspektiv; ett politiskt/demokratiskt; 

samt ett tekniskt/praktiskt. Dessa behandlar hur den kinesiska staten utövar och bibehåller sin 

kontroll över nyhetsflödet på Internet. Genom en kritisk diskursanalys och Faircloughs 

tredimensionella modell studerade vi artiklarna utifrån tre nivåer: text, diskursiv praktik och social 

praktik. Fokus ligger på den första nivån, texten, och den studerade vi grundligt genom en kritisk 

lingvistisk analys. Vår undersökning visade att uttalad regimkritik inte förekommer i vare sig PD 

eller i SCMP. Den skillnad som vi fann mellan tidningarna handlar främst om vem som uttalar sig 

i artiklarna, samt att det i PD förekommer en närvarande skribent som värderar och kommenterar 

uppgifterna som framkommer i artikeln. I PD får representanter för Google sällan komma till tals 

medan detta förekommer i SCMP, men ansvaret för vad de säger läggs på källan och inte på 

skribenten. SCMP tar alltså inte ställning i frågan, medan PD starkt visar upp kommunistpartiets 

profil. Från vårt resultat kan vi dra slutsatsen att den kinesiska staten fortfarande influerar 

nyhetsinnehållet på olika sätt, bland annat genom den självcensur som tidningarna utövar. Vi 

upplever detta genom att SCMP inte ställer sig kritisk mot staten trots att det är ett privatägt och 

politiskt oberoende företag. Ur ett större perspektiv visar resultatet att medieklimatet i Kina inte är 

entydigt, utan det finns vissa geografiska skillnader till exempel mellan det kinesiska fastlandet 

och Hongkong.    

Nyckelord: Internet, Kina, regimkritik, regimsupport, nyhetspress, Google  
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1. Inledning 
Vi vill undersöka medieklimatet i dagens Kina. Globalisering har länge intresserat oss, att 

världen blir mindre och att information reser snabbt över jordklotet med hjälp av Internet har 

fått oss att öppna ögonen för förhållanden runtom i världen. Vi får vår bild av omvärlden 

genom våra medier men vad händer om medierna inte visar en komplett bild. Den pressfrihet 

som vi ser som självklar är inte det överallt.  

I Kina har den ekonomiska och den informationsteknologiska utvecklingen gått med rasande 

fart de senaste åren, och den ekonomiska tillväxten har sedan 1980-talet ofta beskrivits som 

ett mirakel (Sverigesradio.se: Kina/Ekonomi 2010-05-14). Vi är intresserade av hur den 

ekonomiska expansionen och utvecklingen av Internet påverkar Kina. Å ena sidan sker en 

utveckling där Internet öppnar samhället för befolkningen, å andra sidan ger samma 

utveckling ökade möjligheter för staten att kontrollera informationsflödet.  

Hur bibehåller den kinesiska staten sin makt över nyhetsmedierna trots det till synes öppnare 

samhället? Vi vill undersöka de kinesiska nyhetstidningarna på Internet för att se hur 

regimsupport och regimkritik genomsyrar nyhetstexterna. Vi avser studera dagspress med 

anledning av att det främst är från medierna som folket får information och kunskap om 

omvärlden. Internet har skapat nya förutsättningar och öppnat upp för att nyheter och 

information kan spridas lättare, det ger även oss möjligheten att studera det valda materialet. I 

och med Internet har staten också tvingats modifiera sin propagandastrategi, för att överleva i 

ett marknadiserat kinesiskt medieklimat. Det är med den anledningen vi vill undersöka hur 

regimsupport respektive regimkritik yttrar sig på de stora nyhetssidorna.  

I januari 2010 blossade frågan om den kinesiska statens censur på Internet upp, då bland 

andra Internetjätten Google utsattes för cyberattacker från IP-adresser som kunde spåras till 

Kina. Då väcktes vår forskningsidé.  

 

Händelsen kring Google blir vårt studiematerial eftersom Google som utomstående makt 

torde polarisera det kinesiska samhället. Vi anser att Google representerar det moderna 

samhället och står i stark kontrast med det traditionella Kina, dels företaget i sig och de 

möjligheter i form av information som man erbjuder, dels att Google är ett utländskt företag 

som slagit sig in på den kinesiska marknaden. Dessa egenskaper gör att den kinesiska staten 

måste förhålla sig till företaget på ett eller annat sätt. En annan aspekt är den uppmärksamhet 
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som frågan har fått i internationella medier som också bidrar till att Kinaregimen inte kan 

kväva frågan i linda.  

2. Syfte och frågeställning 
Vi ämnar, genom att studera rapporteringen kring Google-frågan, undersöka hur regimkritik 

respektive regimsupport framställs i den kinesiska statens egen dagstidning People’s Dailys 

(PD) engelska utgåva på Internet och den privata South China Morning Post (SCMP), och 

jämföra dessa. Vårt syfte är att genom den här undersökningen studera hur den kinesiska 

staten kan utveckla och bibehålla sin makt över framställningen av nyhetssidorna i Kina, trots 

ett till synes öppnare medieklimat och trots Internets demokratiska karaktär.  

 

Censurfrågan är viktig ur medievetenskaplig synvinkel.  

 

Anledningen till att vi studerar Google-frågan är att Google som utomstående makt torde 

polarisera det kinesiska samhället. 

 

Våra frågeställningar är: Hur framställs regimkritik respektive regimsupport i engelskspråkiga 

kinesiska nyhetsartiklar på Internet? Och framför allt skiljer sig rapporteringen mellan den 

privatiserade, politiskt obundna dagstidningen SCMP och statens egen nyhetstidning PD? Och 

i sådana fall hur? Skiljer sig språkbruket tidningarna emellan? 

3. Material och avgränsning 
Vi vill jämföra en partibunden kommunistisk tidning och en privatiserad oberoende tidning 

med sin värdegrund mer inriktad på marknadisering och liberalisering. PD är det 

kommunistiska partiets egen nyhetstidning och har en tydlig politisk profil, därför har vi valt 

att studera PD. PD är i grunden skriven på kinesiska men har en engelsk upplaga. Den andra 

tidningen är SCMP som är en privatägd nyhetstidning och som privatiserades av Rupert 

Murdochs News Corporation 1987 (SCMPgroup.com 2010-05-20). Numer ägs av tidningen 

av Kouk Group (Forbes.com 2010-03-18). SCMP är skriven på engelska och SCMP uppger 

själva att det är en politisk obunden och självständig nyhetstidning. Då vi inte talar eller 

förstår kinesiska är det en förutsättning att materialet är tillgängligt på engelska.  

Vi har valt artiklar utifrån följande kriterier:  
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 Tid – perioden vi undersöker är januari till april 2010;  

 Textlängd – artikeln måste vara tillräckligt omfattande för en analys. Vår kortaste 

artikel för analys är 164 ord;  

 Källor – källor som går i linje med tidningens policy, det vill säga för PD är det mest 

relevant med artiklar med inhemska källor. Detta är vanligast och därmed mest 

representativt. För SCMP är det mer förekommande med internationella källor och 

därför kan de komma att ingå i vårt urval från den tidningen.  

 Det sista kriteriet och kanske det viktigaste är att alla våra artiklar kommer att 

behandla samma ämne, det vill säga cyberattackerna mot Google och Googles närvaro 

i Kina.  

Vi studerar alltså inte kortare artiklar; artiklar med för tidningen avvikande källor; artiklar 

utanför tidsspannet; eller artiklar från perioden som inte berör Google-frågan.  

Vi ämnar heller inte undersöka dagspress skriven på kinesiska. Vi avser inte heller studera 

någon annan genre än nyhetsgenren trots att statens propaganda genomsyrar hela den 

kinesiska cyberrymden. Vi undersöker inte bloggar och inte andra sociala medier.  

Uppsatsen är disponerad på följande vis: Den inleds med ett bakgrundsavsnitt där vi 

presenterar Kinas medieklimat, de tidningar vi undersöker, nyhetsbyrån Xinhua, samt 

händelserna kring Google i Kina. Sedan följer en teoridel där tidigare forskning och teorier 

redogörs utifrån olika teman. Metoddelen behandlar diskursanalysen och vår kritiska 

lingvistiska analys, vi tar upp kritik mot vår metod samt reflekterar över vår egen förförståelse 

och roll i forskningsarbetet. Uppsatsen avslutas sedan med en redogörelse för analys och 

resultat av vår studie, samt en slutdiskussion.   

4. Bakgrund 

4.1. Kina och Hongkong 
Kina styrs av kommunistpartiet, ofta bara kallat ”partiet”, sedan 1949 (Sverigesradio.se: 

Kina/Politik 2010-05-10, NE.se: Kina/Historia 2010-05-20). Det officiella språket i Kinas 

fastland är kinesiska (mandarin) men i Hongkong är de officiella språken kantonesiska och 

engelska (Sverigesradio.se: Kina/Fakta och Grafik 2010-05-10). Enligt Lingo Media 
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Corporation kommer Kina år 2010 att bli det land med flest engelskspråkiga i hela världen, 

med över 300 miljoner engelskspråkiga kineser (Lingomedia.com 2010-05-07).  

Hongkong återgick till Kina år 1997 efter att ha varit en brittisk koloni i nästan hundra år, och 

är sedan dess ett speciellt administrativt område med en hög grad av autonomi. Men 

centralregeringen i Beijing ansvarar för utrikespolitiken och försvaret (NE.se: 

Hongkongavtalet 2010-05-10). Övertagandet 1997 ledde inte till några drastiska förändringar, 

men en viss tendens mot mindre pressfrihet, mindre tolerans för oliktänkande och mindre 

intresse för demokratisering har kunnat märkas (NE.se: Hongkong/Historia 2010-05-10). 

4.2. Kina och massmedier 
Tidningarnas karaktär som språkrör för de styrande i Kina lever kvar sedan gamla dagar, 

sedan åtminstone 700-talet har det funnits tidningar i Kina. Huvuduppgiften för medier i Kina 

ses nu som då vara att ”rapportera om glädjeämnen men inte om bekymmer”. (NE.se: 

Kina/Massmedier 2010-05-10) 

Denna princip tillämpades starkt under kulturrevolutionen 1966-76 då också många tidningar 

lades ner. Under 1980-talet var öppenheten i massmedierna större än tidigare, men massakern 

1989 gjorde att partiets kontroll åter skärptes och den debatt om pressfrihet som hade förts 

under senare delen av 1980-talet tystades. Under 1990-talet kommersialiserades medierna i 

och med ekonomisk tillväxt i landet. Under 1980- och 90-talen skedde en markant ökning av 

tidningar samt radio- och TV-stationer. Censuren är fortfarande stark men utmanas ständigt 

framför allt sedan Internet kom till Kina 1994. (NE.se: Kina/Massmedier 2010-05-10) 

4.3. Kina och Internet 
Idag finns det 384 miljoner Internetanvändare i Kina. De flesta bor längs stillahavskusten och 

i storstadsregionerna. (CNNIC.cn 2010-05-11) 44 % av Kinas befolkning bor i städerna och 

56 % bor på landsbygden (Landguiden.se 2010-05-11). 

I slutet av 2009 hade den Internetanvändande landsbygdsbefolkningen nått upp till en mängd 

av 106,8 miljoner användare. Det är 27.8% procent av den totala Internetanvändande 

befolkningen. Infrastrukturen som är nödvändig för Internetanvändning är på Kinas landsbygd 

mycket bristfällig. Även kostnaden för datorn, bredband och uppkoppling har gjort att 

bönderna är mindre villiga att koppla upp sig. Den långsamma utvecklingen av Internet på 

den kinesiska landsbygden kan komma att öka klyften mellan de med hög socioekonomisk 

status och de med låg. Gruppen med hög socioekonomisk status kan snabbt och obehindrat ta 
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in information från media och Internet, vilket medför att ju mer information som bara finns 

tillgängligt via Internet ju mer växer klyftan. (CNNIC.cn 2010-05-11) 

4.4. People’s Daily (PD) 
People’s Daily, på kinesiska Renmin Ribao, har en läsekrets på 3 miljoner men har via 

cirkulation en vidare läsekrets. Tidningen grundades 1948 och är centralkommittén och 

kommunistpartiets organ. Under kulturrevolutionen på 1960- och 70-talet speglade artiklarna 

det anti-intellektuella klimat som rådde i Kina, och var då en av få källor till information om 

statens aktiviteter och därmed viktig. 1997 kom den kinesiska Internetversionen av tidningen 

och 1998 kom den engelska nätupplagan. Nu finns Internetupplagan översatt till ryska, 

franska och arabiska. PD skriver i dag politiskt orienterade artiklar och publicerar tal och 

rapporter av partiets ledare. Nyheter om just landets ledare hamnar ofta på första sidan. 

Artiklarna behandlar också kultur, kommunistisk teori och filosofi och marxistisk ekonomisk 

teori. (Britannica.com 2010-05-10, English.people.com.cn 2010-05-10) 

4.5. South China Morning Post (SCMP) 
South China Morning Post är en privatägd tidning som har 358 000 läsare per dag och 94 000 

registrerade användare för Internetupplagan. Tidningen är baserad i Hongkong och är på 

engelska. 68 % av prenumeranterna är bosatta i Hongkong, 10 % är från USA och 6 % från 

Kina. SCMP startades 1903 och tidningen privatiserades av Rupert Murdochs News 

Corporation 1987 (SCMPgroup.com 2010-05-20). Numer ägs av tidningen av Kouk Group 

(Forbes.com 2010-03-18) men ges ut av SCMP Group. Internetupplagan lanserades 1996 och 

har 3,9 miljoner besökare på sajten varje månad. SCMP uppger själva att de är en politisk 

obunden och självständig nyhetstidning. SCMP Group ger även ut bland annat kinesiska 

Cosmopolitan, Harpers Bazaar och Automobile. (SCMPgroup.com  2010-05-10) 

4.6. Xinhua 
Xinhua är världens största nyhetsbyrå. Ända sedan det kinesiska kommunistpartiet (CCP) tog 

kontrollen 1949 har Xinhua varit en del av hjärtat i det kinesiska censur- och 

desinformationssystemet. Nyhetsbyrån är partiets största kanal för propaganda i medierna och 

förser alla kinesiska medier med både inrikes- och utrikesnyheter. Nyhetsbyrån producerar två 

typer av nyheter; nyheter för folket och nyheter för den politiska eliten. Folket får inte sällan 

ytliga och snedställda nyheter. Det finns också en tredelad struktur bestående av 

huvudkvarteret, den nationella delen och den internationella delen. (Battistella och Reporters 

Without Borders 2005) 
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Xinhuas första prioritet är att förmedla nyheter från propagandaministeriet. Varje artikel 

måste uppfylla vissa ideologiska och journalistiska kriterier som till exempel att ingen kritik 

får framföras mot en medlem i regeringen eller CCP, och ingen kritik får riktas mot länder 

med vänskapliga band till Kina. Bryter man mot dessa kriterier får det direkta konsekvenser, 

en nordamerikansk journalist som jobbade för Radio China International fick sparken för att 

han kallade Fidel Castro för diktator. Xinhua har 105 journalister på plats i 105 länder världen 

över. Propagandaministeriet begränsar de nationella nyheterna mer än de internationella 

eftersom de är riktade till det kinesiska folket. Sedan 2004 har en märkvärd förändring skett 

på den internationella delen av Xinhua. De har börjat publicera nyheter om situationen i Kina 

som är censurerade i de inhemska medierna. Den här strategin är byggd för att visa upp en 

fasad mot utländska medier och ledare om att Kina har fått ett öppnare medieklimat. 

(Battistella och Reporters Without Borders 2005)  

4.7. Google vs. Kina 
I december 2009 upptäckte den globala Internetjätten Google ett ”allvarligt dataintrång” mot 

företaget och man kunde konstatera att Google drabbats av en cyberattack. Då IP-adresserna 

spårades till Kina blossade ett IT-krig upp mellan Google och den kinesiska staten och frågan 

om censur på Internet i Kina lyftes. (DN.se 2010-05-10) Intrången är en av flera frågor som 

ökat spänningen mellan USA och Kina inom diplomati och handel. I mars 2010 stoppade 

Google sin censur av söktjänsterna Google Search, Google News och Google Images på 

Google.cn. Istället omdirigeras kinesiska nätsurfare till Hongkong-sajten Google.com.hk. 

(Svd.se/naringsliv 2010-05-10) Alla artiklar som vi analyserar behandlar Google-frågan, det 

vill säga cyberattackerna kring årsskiftet 2009/2010 samt frågan om Googles vara eller icke 

vara i Kina.  

5. Teoretisk ram och tidigare forskning  
Den litteratur som vi utgår ifrån är The Internet in China: Unlocking and Containing the 

Public Sphere/Johan Lagerkvist (2006). Johan Lagerkvist är forskare vid Utrikespolitiska 

Institutet (UI), doktor i kinesiska, och har specialiserat sig inom bland annat demokratisering 

av auktoritära stater; media och yttrandefrihet i Östasien; samt Internet och nya medier (Ui.se 

2010-06-04). Vi använder oss också av Media Cultures and Globalization in China/red. 

Håkan Lindhoff och Lena Rydholm (2007) som är en antologi på ämnet, samt Den Digitala 

Diktaturen: statlig kontroll av Internet i auktoritära regimer/Jenny Berg (2002). Den 
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sistnämnda är en rapport från Demokratiinstitutet. Vår avsikt är att undersöka hur 

regimsupport respektive -kritik tar sig uttryck i nyheter på Internet. Detta tänker vi göra 

genom att jämföra artiklar från kommunistpartiets egen tidning, PD och en privatägd 

”oberoende” tidning, SCMP.  

  

I den här litteraturen har vi upptäckt följande teman: ekonomiska förhållanden; politiska och 

demokratiska förhållanden; och tekniska förutsättningar.   

 

Den uppfattning vi hade om censuren i Kina innan vi påbörjade vårt uppsatsarbete visade sig 

vara otillräcklig. Kontrollen av medierna handlar mindre om partistyrd censur och mer om 

tidningarnas självcensur och en respekt för systemet som gör det otänkbart att bryta mot 

politiska tabun. Andra frågor som uppkommer i och med dessa teorier rör bland annat den nya 

formen av propaganda som uppstått i och med kommersialisering och mediepublikens 

selektiva intag av information, samt frågor gällande möjligheten att kontrollera ett till synes 

okontrollerbart medium. Vi redogör här för teorierna utifrån de ovan nämnda temana. 

5.1. Ekonomiskt perspektiv  
Kina har gått igenom tre övergångsfaser inom området kommersialisering. Zhengrong Hu och 

Yunhong Gao benämner dessa faser marknadisering, konglomeratisering samt kapitalisering. 

Marknadiseringen skedde främst på 1980- och 90-talet när statens bidrag till medieindustrin 

minskades. Detta gjorde att medierna, för att överleva, blev beroende av marknaden genom 

annonsintäkter och andra affärsverksamheter. I mitten av 1990-talet klev Kina in i 

konglomeratiseringsprocessen som till skillnad från i väst drevs av staten i politiskt syfte. I 

stället för att medierna själva utifrån ekonomiskt intresse drev detta var det den kinesiska 

staten som genomförde processen i syfte att stärka den statliga kontrollen över media. Den 

tredje fasen, kapitaliseringen, påbörjades under tidigt 2000-tal. Statens mål var återigen att 

behålla sin kontroll över media vilket man gjorde genom att bjuda in företag från olika 

marknader till att investera i medieindustrin. Man bjöd in dem men lät dem inte ta över 

marknaden. Staten modifierade sin mediepolicy för att undvika potentiella konflikter och för 

att stärka och ge sin politiska kontroll legitimitet. (Hu & Gao 2007:35-37) Den tolkning som 

innefattar ökad frihet och mindre politisk inblandning när det gäller marknadisering var alltså 

inte fallet i Kina. Vi tolkar det istället som att ekonomiska processer i själva verket är uttryck 

för regimens försök att trots kommersialisering behålla sin kontroll och makt över media. 
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Medierna har alltså, i Kina inte fått friare tyglar i och med en marknadisering av 

medieindustrin. Det är snarare tvärtom.  

I fastlandet Kina är media inte företag eller kooperationer utan statligt ägda organisationer 

finansiellt stödda av annonsintäkter. All media på fastlandet förmedlar samma politiska 

budskap men är samtidigt konkurrenter på marknaden, till skillnad från ett utpräglat 

kapitalistiskt och marknadsanpassat system där tidningarna konkurrerar både på det politiska 

planet och på marknaden. Vad som slår oss när vi läser Hu och Gaos text är att Kinas medier 

till 90 % finansieras av annonsintäkter. (Hu & Gao 2007:38) Hur kan investerarna vara säkra 

på att deras budskap når fram till en publik, och att det i själva verket inte bara pumpas in 

pengar i staten, då staten knappt skjuter till pengar alls till tidningarna.  

Så, med ett ekonomiskt perspektiv har kinesiska medier tre funktioner.  

1. Det statliga ägandet legitimerar den politiska funktionen i kinesiska medier 

2. Medierna är kommersiellt uppbyggda och måste överleva på marknaden för att attrahera annonsörer 

3. Medierna är även ett samhällsorgan och måste därför vara utbildande och informativa för att uppfylla 

sin samhälleliga funktion.  

Kinesiska medier är inte nätverksstrukturerade utan svarar till parti- och statsstrukturerna. 

Medierna svarar på en vertikal skala till fyra nivåer; central-, provins-, stads-, och häradsnivå. 

Det här har resulterat i regional protektionism och förhindrar regionsöverskridande 

mediesamarbeten vilket hindrar en hälsosam utveckling av media. (Hu & Gao 2007:38) 

Hu och Gao talar utöver den vertikala skalan om en horisontell struktur som innebär att olika 

statliga departement övervakar olika medieområden. Till exempel har Statsadministrationen 

för Radio, Film och Television (SARFT) ansvar för sändande medier medan Kulturministeriet 

överser konst och underhållning. Det här gör det svårt att överskrida mediegränserna och att 

gå från ett medium till ett annat vilket i sin tur gör att staten kan behålla sin kontroll. (Hu & 

Gao 2007: 39-41) 

Då kan man fråga sig varför Kina över huvud taget stöttar utvecklingen av Internet, när 

Internets frihet ger sken av att man släpper kontrollen. Här ovan har vi sett att det här inte 

stämmer. Det är nödvändigt för Kina att vara uppkopplat för att stå sig konkurrenskraftiga på 

den internationella marknaden, och då är det omöjligt att stå utanför den globala 

teknikutvecklingen. I och med den ekonomiska tillväxten kan staten legitimera sin kontroll 
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eftersom ingen ifrågasätter ett system där levnadsstandarden hela tiden förbättras. (Berg 

2002:13-14) 

5.2. Politiskt/Demokratiskt perspektiv 
I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet upplevde Kina en ekonomisk och social kris 

som ledde till att de kinesiska ledarna vände sig till nationalism och historia för att stärka sin 

legitimitet. Den ekonomisk boom som kom efteråt stärkte också den nationella stoltheten och 

gav medvind åt ideologin. Den nationalistiska propagandan som framfördes under 1990-talet 

var mycket mer sofistikerad i sitt sätt att sälja kommunistpartiets agenda. I och med Internets 

ankomst så förnyades Kinas propagandaorgan för att möta de nya utmaningarna som kom i 

och med införandet av det nya mediet. Lagerkvist myntar uttrycket ”ideotainment” som kort 

sagt innebär en blandning av underhållningsorienterade animationer, ljud, bilder och 

webbdesign och subtila ideologiska konstruktioner och nationalistiska 

övertalningsmeddelanden. Man försöker alltså sända ut statens meddelanden på ett nytt mer 

subtilt sätt som inte direkt uppfattas som propaganda. På det här sättet når man både unga via 

Internet och den äldre generationen genom traditionella medier och kan därför regera både 

online och offline, i den statliga sektorn och i den semiprivata sektorn. (Lagerkvist 2006:159) 

Ideotainment uppkom i och med Internetanvändningens selektiva möjligheter. Om en 

Internetsida inte tilltalar användaren är det enkelt att klicka sig vidare till en annan sida, och 

det blev därför viktigt för ägarna att gömma propagandan och politiken i ett kommersiellt 

gångbart material. De kinesiska ledarna anser att de största hoten som Internet för med sig är 

hotet mot kulturella traditioner, mot kinesiska ungdomar och mot den existerande ideologin 

(Lagerkvist 2006:53). Lagerkvist menar att man fortfarande måste titta på den kinesiska 

statens traditionella användning och kontroll av massmedia när man analyserar de nuvarande 

strategierna för att kontrollera Internet. Detta eftersom många av de gamla medlen för att få 

redaktörerna att ställa upp på kommunistpartiets krav nu överförs från nyhetsklimatet offline 

till onlinemiljön. Auktoritära regimer siktar in sig på det mediet som utgör det största hotet 

mot deras fortsatta styre och i fallet Kina är detta inom den närmsta framtiden Internet. 

(Lagerkvist 2006:59-60)  

Det finns två former av ideotainment: dels knappt märkbara meddelanden som skall övertala 

befolkningen, dels påtagliga argumentationer för att statens hållning är den rätta. (Lagerkvist 

2006:76) Trots att ideotainment har dykt upp som den dominerande formen av propaganda 

använder man sig fortfarande ibland av traditionell propaganda (Lagerkvist 2006:72).  
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Förändringarna av den regimkontrollerade och annonsbaserade kinesiska medieindustrin har 

lett till att det i dag är en minoritet av befolkningen som utgör den eftertraktade publiken och 

som influeras av media. Den här gruppen består av den politiska och ekonomiska eliten och 

av en medelklass som bor i städerna. Trots att inrikestelevisionen har en bred spridning så är 

det den tryckta pressen som är det viktigaste mediet vad gäller politisk kommunikation och 

pressen är elitorienterad. Även de mest framgångsrika och största nyhetstidningarna når 

endast en liten procent av den urbana befolkningen. (Zhao 2007:62) 

Att den nyhetspress som vi studerar endast når en mycket liten del av den kinesiska 

befolkningen är oroväckande men egentligen inte förvånande. Bönder och arbetare är inte 

kapitalstarka och tilltalar därmed inte de annonsörer som investerar i marknaden. Vi frågar 

oss huruvida man över huvud taget rapporterar om den här underklassen eller om man 

undviker frågan för att hålla uppe ett gott sken kring den sociala situationen i landet och 

därmed bibehålla stabiliteten i folkrepubliken Kina.  

Den nya tidens propaganda, det vill säga ideotainment gör att det verkar som att propagandan 

i kinesisk press är borta men så är inte fallet. Det är lätt att ta för givet att Kinaregimens 

kontroll försvagas men så är det bevisligen inte.  

Lagerkvist beskriver också hur multinationella företag som Google exponerar det kinesiska 

folket för andra värderingar än vad inhemsk media gör. Men han noterar att dessa företags 

vilja att få fäste på den kinesiska mediemarknaden gör dem lika försiktiga som kinesiska 

medier när det kommer till att stöta sig med kommunistpartiet. (Lagerkvist 2006:116) 

5.3. Tekniskt/praktiskt perspektiv 

I Jenny Bergs rapport för Demokratiinstitutet kan man läsa om Kinas tredelade strategi för att 

kontrollera Internetanvändningens påverkan på folket. Dels hoppas man att ekonomisk tillväxt 

ska öka regimens legitimitet, dels försöker regimen kontrollera och begränsa politiskt 

negativa effekter av Internetanvändandet (reaktiva strategier), och slutligen försöker regimen 

själv använda sig av Internets möjligheter till förbättrad och mer effektiv kommunikation och 

administration (proaktiva strategier). (Berg 2002:13) 

5.3.1. Statens reaktiva strategier 

Enligt Jenny Berg finns det fyra former av reaktiva strategier: lagstiftning, 

ingripande/arresteringar, självcensur och tekniska åtgärder. Statsapparaten är mycket 

komplicerad och det är många statliga organ som är inblandade i kontrollen av Internet. Det 
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finns också ekonomiska intressen som gör att olika statliga departement konkurrerar om 

ansvaret.  Det har skapat en djungel av lagar som kontrollerar Internetanvändningen och det 

gör att lagstiftningen många gånger är inkonsekvent. Vissa lagar följs inte, andra uppehålls 

selektivt och ibland står olika lagar i konflikt med varandra.  Det här tillsynes ostrukturerade 

systemet ger i själva verket stor kontroll då det finns en lag för alla situationer, utvecklingen 

går dock mot ökad koherens. I slutet av år 2000 införde man två uppsättningar av lagar som 

specifikt rör ägandet av Internetföretag, innehåll på Internet och andra aspekter av 

Internetanvändande. 

Här följer ett utdrag ur den ena, measures for managing Internet information services som är 

en lista med kategorier med information som inte får tillverkas, kopieras eller spridas över 

Internet: 

1. Information som går emot konstitutionens grundläggande principer 

2. Information som äventyrar nationell säkerhet, röjer statshemligheter, omstörtar regimen eller 

undergräver den nationella sammanhållningen.  

3. Information som är skadlig för statens rykte och intressen . 

4. Information som uppviglar till etniskt hat eller etniskt diskriminering, eller som undergräver den 

nationella sammanhållningen. 

5. Information som undergräver statens politik gentemot religion, eller som förkunnar onda kulters läror, 

eller som befrämjar feodalistiska och vidskepliga övertygelser.  

6. Information som sprider rykten, stör den sociala ordningen eller undergräver social stabilitet.  

7. Information som sprider pornografi eller annat liderligt material; befrämjar spel, våld, mord eller 

terrorism; eller uppviglar till brott. 

8. Information som förolämpar eller förtalar andra personer, eller inkräktar på andra personers legitima 

rättigheter och intressen.  

9. Annan information som är förbjuden enligt lag eller administrativ reglering. (Berg 2002:15) 

Johan Lagerkvist menar att den godtyckliga användningen av Kinas reglerande lagar får till 

följd att det är mindre vanskligt för en redaktion att publicera artiklar där sociala tabun bryts 

än där kontroversiella politiska frågor behandlas och det här leder till en effektiv självcensur. 

(Lagerkvist 2006:115)  

Ett exempel på det här fenomenet är Chen Lu Yu:s pratshow A date with Luyu som beskrivs 

som Kinas svar på The Oprah Winfrey show (CNN.com 2010-05-11). Lu Yu tar upp 

kontroversiella ämnen som transexualitet, HIV och homosexualitet, ämnen som ofta skulle ha 

censurerats av den kinesiska staten. TV-programmet sänds under dagtid och lockar omkring 
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140 miljoner tittare per program. Programmet sänds på Phoenix Television, ett av få 

privatägda TV-bolag i Kina. (Phtv.ifeng.com 2010-03-01) Enligt oss styrker det här 

Lagerkvists teori, eftersom programmet bryter mot sociala tabun men sällan politiska och 

därmed har lättare att slippa genom nätet av censur från staten.  

Fenomenet Lu Yu leder även våra tankar till Yuezhi Zhaos resonemang om hur amerikansk 

journalistiks professionalism påverkar den kinesiska journalistkåren i dag. Zhao förklarar att 

förhållandet är komplicerat. Å ena sidan hänförs man av idealen i den västerländska 

professionella journalistiken men å andra sidan ser man även dess brister som tagit sig uttryck 

i oprofessionell och subjektiv rapportering från amerikansk press kring stora internationella 

händelser de senaste åren. Zhao exemplifierar sin teori med rapporteringen kring ex-

presidenten Bill Clintons sexskandal på 1990-talet. (Zhao 2007:62) 

Som en kontrast till denna oprofessionella rapportering ses den av kommunistpartiet ledda 

rapportering som det enda rätta och förstärker därmed dess legitimitet att fortsätta kontrollera 

Kinas medier. (Zhao 2007:62) 

Enligt oss är det här beteendet förståeligt och rationellt om man ser på västvärldens 

kulturimperialism de senaste 100 åren. Man kan inte förvänta sig att Kina i och med 

globaliseringen av media ska ta till sig ideal utifrån, då dessa på vissa punkter är bristfälliga. 

Ideal om pressfrihet och politiskt oberoende press ställs mot ett traditionellt kinesiskt ideal där 

pressen ses som ett organ för propaganda och politisk vägledning och för att upprätthålla 

samhällets stabilitet. Den här kontrasten kopplar vi till Samuel P. Huntingtons teori om 

Clashes of Civilizations där de olika civilisationerna ses som motpoler och omöjliga att 

kombinera men som lika mycket värda. (Foreign Affairs.com 2010-03-01) 

En annan reaktiv åtgärd som staten tar till är arresteringar och ingripanden mot 

Internetanvändare. Det kan vara till exempel demokratiaktivister, företrädare för mänskliga 

rättigheter, Falun Gong-anhängare eller studenter. (Berg 2002:16-17) 

Vad gäller tekniska åtgärder styrs Internetanvändningen i Kina med hjälp av filtrering och 

blockering av webbplatser tack vare speciell mjukvara som gör detta möjligt; övervakning av 

användares beteende online; samt begränsning av tillgången till Internet. För att kunna 

använda Internet i Kina måste man registrera sig för en av de två sorters uppkopplingar som 

erbjuds, antingen det helt kinesiska Internet med global e-post eller det globala nätverket. Det 
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kinesiska nätet är fyllt av statens eget material, det globala nätverket är dyrare och reglerna 

för att kunna registrera sig för det senare nätverket är striktare. (Berg 2002:19) 

5.3.2. Proaktiva åtgärder 

De reaktiva strategierna är direkta insatser mot de potentiella utmaningar som uppstår via 

Internet, men den kinesiska staten använder sig också av proaktiva medel som istället ska 

förhindra att dessa utmaningar ens existerar. Man kan dela in de proaktiva strategierna i tre 

kategorier: elektronisk administration; Internetbaserad propagande; samt elektronisk 

övervakning.  (Berg 2002:12) 

För det första handlar det om elektronisk administration. Genom att effektivisera 

administration och genom att göra den elektronisk kan man med samma resurser erbjuda fler 

och bättre tjänster och avståndet mellan politikerna och befolkningen minskar. Medborgarnas 

tillfredsställelse ökar och därmed ökar även statens legitimitet. I takt med utvecklingen av den 

elektroniska administrationen ökar också statens möjligheter till kontroll och de stärker sin 

position som Kinas främsta informationsresurs. (Berg 2002:21) 

För det andra ger teknikutvecklingen staten en ny kanal för propaganda. Några av de insatser 

som görs är konstruktionen av fem Internetbaserad propagandaorgan som vart och ett har sin 

egen nyhetsportal på Internet. Genom att kontrollera hur nyhetsförmedlingen på Internet 

täcker en händelse och genom att blockera tillgång till utländska nyhetssidor kan den 

kinesiska regimen försäkra sig om att den version som de flesta Internetanvändare i Kina får 

är regimens egen version. (Berg 2002:21-22) Vi har diskutrerat begreppet propaganda 

ytterligare under det politiska/demokratiska temat.  

Den sista formen av proaktiva insatser sker genom elektronisk övervakning. Kina arbetar 

ständigt på att utveckla ett övervakningsnät som för samman nationella, regionala och lokala 

säkerhetsmyndigheter. Man strävar efter att kunna kontrollera dels var individ för sig, dels 

utvecklandet av större grupperingar på nätet. Det här gör det svårare för användare att ta sig 

förbi statens kontroll för den illegala informationen. (Berg 2002:22-23)  

Vad som slår oss mest vad gäller den kinesiska statens insatser mot ett fritt Internet är hur 

man till synes öppnar upp och släpper igenom information för att ge sken av en stabil stat, när 

man i själva verket på detta sätt förstärker sina möjligheter till kontroll. Man tillfredsställer 

medborgarna och bibehåller stabiliteten i samhället genom att ge dem en slags frihet, som vi 
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anser bara vara av symboliskt värde. Medborgarna upplever att de har större frihet och kan 

vara med och påverka men det är en illusion som staten bygger upp.  

Glasnost, öppenhet, som myntades av Gorbatjov i Sovjetunionen 1985 då han genom att ge 

folket större yttrandefrihet ville få stöd för sin ekonomiska reform för tankarna osökt tillbaka 

till Kina. Vi anser att Kina i dag använder sig av en liknande metod för att kunna genomföra 

sin elektroniska övervakning. Genom att ge folket en till synes större frihet när målet i själva 

verket är något annat. Vi hävdar att den kinesiska staten inte i första hand vill öka 

yttrandefriheten i landet.  

5.4. Massmedieideologi 
Vi anser att det är viktigt att undersöka massmedieideologierna eftersom vår förförståelse 

säger oss att det råder en annan massmedieideologi i Kina än den ideologi som råder i press 

och andra medier som vi normalt konsumerar. Hadenius och Weibull beskriver fyra 

massmedieideologier: den auktoritära ideologin; den frihetliga ideologin; den sociala 

ansvarsideologin; samt den marxistiska medieideologin. (Hadenius och Weibull 2005:19-23) 

Den auktoritära ideologin innebär att masskommunikationens uppgift är att uppfostra 

medborgarna genom att propagera för och försvara statens politik, och för att erbjuda 

underhållning och avkoppling. Kommersiella intressen och konkurrens mellan medier tillåts 

inom systemets ramar. Medierna censureras och endast personer som är vänligt inställda till 

det rådande systemet får komma till tals. (Hadenius och Weibull 2005:19) 

Inom den frihetliga ideologin ses medierna som en av de viktigaste kanalerna för att föra fram 

åsikter, och medierna ska stå helt fria från den politiska eliten och verka som en tredje 

statsmakt vid sidan av regering och riksdag. Ingripanden från statens sida är förbjudna och 

censur är alltså inte tillåtet. (Hadenius och Weibull 2005:20) 

Den sociala ansvarsideologin anser att massmedierna har moraliska förpliktelser i samhället. 

Tidningarna ska inte bara se till säljbarhet och sådant som har omedelbart högt läsvärde utan 

måste också ta upp obekväma ämnen. Den sociala ansvarsideologin är en kritik mot den 

frihetliga ideologin som anses ansvarslös. (Hadenius och Weibull 2005:20-21) 

Den marxistiska medieideologin har i princip fungerat som den auktoritära ideologin. 

Skillnaden är att massmedierna i en socialistisk stat är samhällsägda och konkurrens tillåts 

inte inom systemet. (Hadenius och Weibull 2005:21) 
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Ideologierna framträder sällan i sin rena form i enskilda länder utan istället varierar de mellan 

olika medietyper, till exempel dagspress, radio och TV. I slutändan handlar ideologierna om 

hur mycket makt staten ska ha över medierna och hur mycket den ska ha rätt att ingripa i 

mediesystemet. (Hadenius och Weibull 2005:22) 

Den här ideologiuppdelningen har kritiserats för att vara tidsbunden, men den försvaras med 

att den ger idealtyper som pekar på grundläggande mediepolitiska skiljelinjer. (Hadenius och 

Weibull 2005:21-22) 

6. Metod 
Metoden vi har valt innefattar en kritisk diskursanalys och en lingvistisk textanalys. Den 

senare eftersom vårt fokus ligger på texten och att vi utgår ifrån att språket säger något om ur 

vilket perspektiv som artikeln är skriven. Vi ämnar undersöka hur personer, grupper eller 

händelser gynnas eller missgynnas av språkbruket i artiklarna. Den som gynnas kan antas ha 

makt och tvärtom. (Roosvall 2005:73)  

Den diskursanalys vi tänker använda är baserad på Faircloughs tredimensionella modell som 

precis som Winther Jørgensen och Phillips beskriver en analys av en kommunikativ händelse 

som tredelad. Vi kommer därför att studerar våra artiklar på tre nivåer. Dels undersöker vi 

texten i sig, dels hur den korrelerar med den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken. 

Texten, som befinner sig längst in i analysmodellen verkar inom den diskursiva praktiken och 

ytterst finns den sociala praktiken som innefattar båda de föregående. (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000:75) 

Vi tänker använda oss av en kritisk lingvistisk analys när vi undersöker texternas egenskaper. 

Vi ska redogöra för två av den kritiska lingvistikens delar: syntaxanalys och lexikalanalys. 

Syntaxanalysen utgår ifrån att när man beskriver ett skeende innebär det att man framställer 

det ur ett visst valt perspektiv. Transitivitet är ett centralbegrepp inom syntaxanalysen som 

används för att beteckna hur syntaxen uttrycker valet av perspektiv när ett skeende ska 

beskrivas. Transitiviteten har tre grundstenar: processer, deltagare och omständigheter. Även 

grundstenarna innehåller olika nivåer som alla bidrar till att ta reda på hur man med hjälp av 

ordval gör olika personer mer eller mindre synliga i texten, gör aktören passiv eller aktiv, 

samt om ett skeende beskrivs som en handling eller en händelse vilket har betydelse för vem 

som får ansvaret för det som skett. Det väsentliga inom syntaxanalysen är att efter att ha 
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genomfört analysen ställa den befintliga syntaxen mot andra möjliga sätt att beskriva 

skeendet. (Bergstöm och Boréus 2005:280-284)  

Den lexikala analysen är en närmare analys av ordval där enskilda ord kan ge en indikation på 

vilket perspektiv författaren gestaltar. Det ger till exempel olika intryck om man skriver att 

någon ”säger” något gentemot ”hävdar”. (Bergström och Boréus 2005:286) 

Texten samverkar med den sociala praktiken och däremellan står den diskursiva praktiken.  

När vi analyserar den diskursiva parktiken, den andra nivån i den tredimensionella modellen, 

studerar vi hur en textförfattare använder sig av redan existerande diskurser när de producerar 

sitt material men även hur användarna tolkar materialet utifrån sina förkunskaper. (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000:74-76) I den tredje dimensionen vidgas både diskursbegreppet 

och analysen eftersom man studerar hur andra strukturer, både diskursiva och ickediskursiva 

påverkar den diskurs som är föremål för analys (Bergström och Boréus 2005:322-325). Vi 

analyserar även vilka konsekvenser den sociala praktiken har på politik, ideologi, och sociala 

förhållanden (Winther Jørgensen och Phillips 2000:90). 

6.1. Kritisk reflektion 
Den kritik som riktas mot kvalitativa studier handlar om tolkning, teori och generalisering. 

Vad gäller tolkning är frågan om forskaren kan komma fram till en beskrivning av aktörens 

perspektiv och hur man kan veta om den tolkningen är giltig, tolkning är något relativt 

(Bryman 1997:91). Den kvalitativa forskningsvärlden är delad kring problematiken med 

relationen mellan teori och empiri. En uppfattning är att kvalitativ forskning borde styras av 

teoretiska intressen till skillnad från det synsättet som går ut på att teoretisk reflektion är något 

man bör vänta med till ett senare stadium i forskningsarbetet. (Bryman 1997:111)  

Kritik riktas också mot svårigheten i att utifrån ett enda fall eller problem generalisera 

resultaten till en allmängiltig nivå (Bryman 1997:106). Det här kan lösas genom att forskaren 

studerar mer än ett fall, att flera forskare studerar ett eller flera fall, eller att man letar efter fall 

som är typiska för ett visst kluster av kännetecken. (Bryman 1997:107-109)  

Det mest problematiska för vår egen studie är generaliserbarheten. För att motverka det här 

och för att få ett resultat som ger en större bild har vi letat upp artiklar som är typiska för 

respektive tidning. Vi har även valt att studera en större mängd artiklar och inte bara en eller 

ett par. Den jämförande karaktär som vår studie har gör den också mer omfattande.  
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En annan reflektion gäller oss som forskares begränsade förförståelse. Vi har aldrig varit i 

Kina, talar inte kinesiska och hade inte innan förarbetets början någon djupare insikt i det 

kinesiska partipolitiska systemet. Vi går in i uppsatsarbetet med journalistiska ideal i 

bakhuvudet som innebär att en av journalistens uppgifter är att oberoende granska makthavare 

utan statens inblandning. Det här kan vara en källa till övertolkning från vår sida. Fördelen är 

att vi med ett utifrånperspektiv kan granska en diskurs som vi själva inte är en del av.  

7. Analys/resultatredovisning 
Vår analys och resultatet av denna kommer att presenteras på följande sätt: Vi inleder med en 

lexikalanalys och en explicit läsning av varje artikel, det vill säga vad artiklarna egentligen 

säger, följt av en kort sammanfattande analys av respektive artikel. Därefter följer en 

övergripande analys där artiklarna även jämförs.  

Sedan går vi över till att studera den diskursiva praktiken i samtliga artiklar och slutligen den 

sociala praktiken.  

7.1. Lingvistisk analys 

7.1.1. Syntaxanalys - explicit läsning 
Vi börjar med att närma oss texten med hjälp av en syntaxanalys. Precis som Bergström och 

Boréus skriver ska man alltid kombinera en implicit läsning av texten med en mer explicit 

läsning (2005:300). Vi inleder därför med att redogöra för vad var och en av artiklarna 

bokstavligt uttrycker. Varje artikel följs av en kortare textanalys där transitivitetens tre 

grundstenar undersöks, alltså processer, deltagare och omständigheter. Det här innebär att vi 

studerar handlingar och händelser, som enligt Bergström och Boréus indikerar vem som görs 

ansvarig för de skeenden som beskrivs (Bergström och Boréus 2005:284). Varje artikel är 

benämnd med bilagans namn, PD1 är alltså bilaga PD1, den första artikeln från tidningen PD.  

7.1.1.1. PD1: ”China cyber attacks against Google pure fabrication” 

Artikeln behandlar de cyberattacker som genomfördes mot bland annat Google i december 

2009 och januari 2010. Författaren tar upp exempel från västerländska tidningar som hävdar 

att attacken kom från Kina. Skribenten dementerar påståendena och tar upp olika faktorer som 

skulle kunna bevisa motsatsen.  



23 

 

Två skolor i Kina pekas i den västerländska pressen ut som källor bakom attackerna, det här 

kritiseras i artikeln. Man talar om åtgärder som gjorts i Kina mot Internetbrott, genom bland 

annat lagar.  

Man beskyller även USA för att ha en tvetydig ställning i frågan om cyberattacker då de 

beskyller den kinesiska staten för att stödja sådana här attacker samtidigt som USA själva 

anställer professionella hackers. Författaren intar en tydlig ståndpunkt mot de västerländska 

tidningarnas rapportering i frågan. Källa: Xinhua. 

Analys: Den mest vanligt förekommande processen i den här artikeln är mentala handlingar 

som inte påverkar någon annan deltagare i texten. Det är fler agenter än deltagare i artikeln. 

Vad gäller omständigheter är det nästan endast rums- och platsbeskrivningar och inte 

tidsangivelser. Den plats som nämns flest gånger är ”China”.  

En lexikalanalys av artikeln visar på värdeladdade ord och meningar där författaren tydligt tar 

ståndpunkt. Det här är en av de texter där journalisten tydligast kommenterar uppgifter som 

kommer fram från källorna.  

7.1.1.2. PD2: ”Linking hackers’ cyber attacks with Chinese government, military 

groundless: Defence spokesman”  

Artikel nummer två från PD grundas i ett uttalande av en talesman för Ministeriet för 

nationellt försvar i Kina (National Defence Ministry), Huang Xueping. Huangs uttalande 

kommer efter att han ombetts kommentera rapporter i media om att Kina låg bakom 

cyberattackerna mot Google. Han beskyller rapporteringen för att vara oansvarig och 

beräknad för att väcka uppståndelse.  

Huang säger att Kina alltid varit offer för hackers utifrån. Sedan försvarar han den kinesiska 

staten och säger att de kontinuerligt jobbar för att motverka cyberbrott och för att öka 

samarbetet med andra länder och internationella organisationer. Källa: Xinhua. 

Analys: I den här artikeln finns en dominerande process, nämligen den verbala handlingen 

som inte påverkar andra deltagare i texten. Inte en enda händelse beskrivs. Deltagarna utgörs 

till absolut största delen av agenter. Det finns anmärkningsvärt få omständigheter i den här 

artikeln, endast en och det är en tidsangivelse.  

I den lexikala analysen utmärks ord som ”victim”, ”claiming” och ”incident” som alla 

förstärker en värdering till kinesiska statens fördel.  
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7.1.1.3. PD3: ”Expert: Regulating Google in accord with WTO norm” 

Utländska medier hävdar att några non-governmental organizations (NGO) beskyller Kina för 

att bryta mot sina förpliktelser mot World Trade Organization (WTO) när de reglerar Google 

Kina och vill att USA och Kina ska göra upp i förhandlingar med WTO. Zheng Zhihai, 

generalsekreterare för Institutet för WTO-studier i Kina (Society for WTO-Studies), säger att 

Kina inte brutit mot avtalet med WTO och att regleringarna är baserade på kinesiska lagar.  

Artikeln beskriver utförligt hur Googles service i Kina fungerar med de restriktioner som 

finns, hur ägarförhållanden inom Google Kina ser ut samt hur utvecklingen går på den 

kinesiska marknaden. 

Man beskriver avtalet som Kina har med WTO, som bland annat säger att alla länder har rätt 

till legal övervakning av Internetinnehåll. Artikeln beskriver vidare att Kina behandlar alla 

företag, inklusive internationella sådana, lika och utan att diskriminera.   

Några amerikanska företag tycker att Kina ska öppna sin marknad helt, något som författaren 

ställer sig kritisk till och menar att också USA håller fast vid att övervaka finansiella 

institutioner.  

Artikeln sammanfattas med att Kinas syfte är att stärka ett säkert Internet för folket och inte 

att begränsa handel med andra länder. Artikeln är underskriven av PD Online. 

Analys: Syntaxanalysen visar att det är knappt fler händelser än handlingar i den här artikeln, 

hälften av händelserna är materiella och hälften är mentala. Den mest förekommande 

handlingen är materiell som påverkar andra deltagare. Också i denna text finns det fler agenter 

än deltagare. Omständigheterna är jämnt fördelade mellan tid och rum.  

I den lexikala analysen sticker ordet ”supervise” ut, i olika former, som beskriver Kinas sätt 

att granska innehåll på Internet. Vilket alternativt hade kunnat beskrivas med ord censur.  

7.1.1.4. PD4: ”China says Google breaks promise, totally wrong to stop censoring” 

Artikeln berättar att Google slutar att censurera sökresultat på sin kinesiskspråkiga sida 

Google.cn. Till följd av detta uttalar sig en anonym representant för Internetbyrån under 

Statsrådets informationsdepartement (State Council Information Office). I artikeln uttrycker 

han sig starkt kritisk till Googles handlande och menar bland annat att Google brutit mot 

avtalet som gjordes när de intog den kinesiska marknaden och att deras anklagelser om 

kinesiska cyberattacker är oresonliga.  
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Samma representant beskriver hur kinesiska staten och Google varit i samtal innan Google till 

slut valde att sluta censurera. Han framställer ett Kina som är för utvecklingen av Internet och 

ett öppnare Internetklimat. Resterande del av texten utgörs av representantens lovord över den 

kinesiska Internetstrukturen. Källa: Xinhua 

Analys: PD4 utgörs nästan uteslutande av verbala handlingar som inte påverkar andra 

deltagare i texten, och deltagarna är övervägande agenter. Det är relativt många 

omständigheter och dessa är jämnt fördelade mellan tid och rum.  

En lexikalanalys utmärker ord som ”blaming” och ”unresonable” som här beskriver Googles 

agerande och därmed ger en bild av hur författaren uppfattar Google. 

7.1.1.5. PD 5: ”Google’s China partner says re-evaluation not out of political pressure” 

Artikeln berättar att Kinas största webbportal Sina.com tänker över sitt samarbete med 

Google, men inte på grund av politiska påtryckningar. En anonym talesman för Sina säger att 

Google inte möter Sinas standard för utländska partners.  

Vidare beskrivs hur flera andra kinesiska företag har meddelat att de ska sluta samarbeta med 

Google. Ett av dem är Tom Group som redan avslutat sitt samarbete, Internetforumet Tianya 

ska förhandla med Google, medan Kinas andra största mobiloperatör China Unicom inte har 

klargjort sitt förhållande till Google. 

Google behåller dock sin forsknings- och utvecklingsavdelning och några säljteam. Alla 

företag som Google investerat i fortsätter också sitt arbete. 

Yu Goufu, medlem i Kommittén för policy- och resursfrågor i Kinas elektroniska 

handelssamfund (Policy and Resource Committee of the China Electronic Commerce 

Association) säger i artikeln bland annat att det inte är troligt att webbportalerna kommer att 

fortsätta samarbetet med Google eftersom de vill ha partners som är trovärdiga och lätta att ta 

kontakt med.  

Sist uttalar sig Hu Yanping, chef för Kinas Internetdatacenter (Data Center of the China 

Internet) som menar att Googles största affärssamarbeten på det kinesiska fastlandet skulle 

falla samman. Källa: Xinhua.  

Analys: Syntaxanalysen visar att även den här artikeln är uppbyggd av uttalanden och den 

dominerande processen är därför den verbala handlingen som inte påverkar andra deltagare. 
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Det förekommer ovanligt många deltagare i den här artikeln, de flesta är agenter. Det är alltså 

många som uttalar sig. Det finns också många tids- och rumsbeskrivelser. Tillsammans pekar 

de här faktorerna mot en bred artikel.  

I den lexikala analysen utmärker sig ”reliable” som i texten beskriver vad Google inte är.  

7.1.1.6. SCMP1: ”Fears that life without Google ’will leave the mainland blind’” 

Artikeln utspelar sig efter det att Google meddelade att de skulle sluta följa den kinesiska 

statens censurkrav. Man skriver att de som kommer att drabbas värst inte är Google eller 

bilden av Kina utan det vanliga folket.  

Analytiker säger att en övergripande blockad av Google.com och e-posttjänsten Gmail inte är 

trolig.  

Om Google försvinner kommer även Google Scholar att försvinna vilket skulle påverka 

kinesiska forskare i deras arbete, säger en forskare i artikeln.  

Flera kommentarer i texten kommer från anonyma användare i chatrummet KDnet som uttalar 

sig kring hur livet utan Google skulle vara. Ett antal Internetanalytiker uttalar sig sedan och 

beskriver hur Internetanvändarna i Kina skulle påverkas om Google försvann. 

Jeremy Goldkorn, grundare av en blogg som har blockerats på fastlandet, säger att en 

stängning av Google.cn skulle isolera det kinesiska folket. 

Texten berättar också att sociala medier som Twitter och Facebook har varit blockerade sedan 

2009 men att de fortfarande får besökare, som vet hur man kringgår systemet.  

Analys: I den här artikeln är den mest förekommande processen precis som i de flesta artiklar 

den verbala handlingen som inte påverkar andra deltagare i texten. Anmärkningsvärt är att de 

flesta uttalanden tolkas till Googles fördel. Här visas alltså inte prov på att man försöker att 

försköna den kinesiska statens kontroll över Internet. 

Händelserna är jämnt fördelade mellan mentala och materiella. Det finns många deltagare i 

texten och de flesta är agenter. Även omständigheterna är många och vanligast är 

rumsangivelser som till exempel ”China”.  

I den lexikala analysen utmärker sig ”chance” som sätter Google i positiv dager vilket inte 

hade varit fallet om man hade skrivit ”risk” 
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7.1.1.7. SCMP2: “Beijing turns tables on US in Google dispute” 

I artikeln beskrivs hur statsliga medier rapporterar om kinesiska experter på Internetsäkerhet 

som avvisar anklagelserna om att Kina skulle vara ansvariga för cyberattackerna på Googles 

e-postsystem.   

Texten refererar till representanter för den kinesiska staten och till statliga medier som säger 

att Kina är det största offret för Internethackers och andra säkerhetsproblem på Internet.  

Analytiker varnar för att grälet mellan Beijing och Washington förvärras.  

Kinesiska myndigheter svarar på USA:s krav på en utredning av Google-incidenten.  

Resten av artikeln utgörs av ett uttalande av skaparen av den så kallade ”Great Firewall” som 

menar att USA som den största producenten av övervakningsprodukter inte borde hytta med 

fingret åt Kina. Däremot säger en professor i Internetjuridik vid ett universitet i Beijing att 

statens kontroll och hur de reglerar Internet är alltför strikt och får negativa konsekvenser för 

folkets förtroende för det politiska och juridiska systemet. 

Analys: Syntaxanalysen visar på uteslutande verbala handlingar som inte påverkar andra 

deltagare i texten, och endast en händelse. Det är relativt många deltagare i texten som nästan 

alla är agenter. Omständigheterna är jämnt fördelade mellan tids- och rumsangivelser.  

Precis som i PD2 reagerar vi på ordvalet ”victim” som beskriver att Kina är det största offret 

för Internethackers och andra säkerhetsproblem. Skillnaden är att här återberättas endast att 

statsmedier upprepade gånger hävdat att de är ”victims” och betydelsen blir annorlunda i 

SCMP jämfört mot PD.  

7.1.1.8. SCMP3: ”Google made us ’solemn’ promise, top official says”  

SCMP har talat med Zhao Qizheng, en talesman för det kinesiska folkets politiska 

konsultativa konferens (CPPCC). Han säger att Google måste ta ansvar för att ha brutit mot de 

åtaganden som de har tagit på sig vid etableringen i Kina.  

I ett officiellt uttalande den 12 januari meddelade Google att de avsåg att sluta följa statens 

krav på att filtrera sina sökresultat. SCMP skriver att Google sedan dess har varit i samtal med 

kinesiska byråer huruvida man kan driva ett icke-filtrerat Google.cn. 
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Kinesiska myndighetspersoner förklarar att man inte är villiga att kompromissa för att få 

Google att stanna. Financial Times skriver att Google har utarbetat en plan för stängandet av 

sin sida på kinesiska fastlandet.  

Zhao säger att Google borde ha konsulterat de kinesiska myndigheterna innan man gjorde ett 

sådan extraordinärt uttalande. 

SCMP skriver att dessa uttalanden kan öka spänningarna mellan USA och Kina.  

Talesmän för USA säger att de vakar noga över förhandlingarna eftersom man tror att 

utgången kan påverka Kina-USA SINO-relationen. 

Analys: Precis som de andra artiklarna från SCMP är den vanligaste processen den verbala 

handlingen som inte påverkar andra. Händelserna är relativt få men är jämnt fördelade mellan 

alla tre kategorier, det vill säga mental, verbal och materiell. Deltagarna i texten utgörs främst 

av agenter. Omständigheterna domineras av tidsangivelser som till exempel ”on January 12” 

eller ”on Friday”.  

I den här artikeln använder SCMP ordet ”censorship” som vi sett tidigare i PD ofta ersätts 

med till exempel ”supervision”.  

7.1.1.9. SCMP4: ”’Great Firewall’ unmoved by Google’s action” 

Artikeln säger att Googles beslut att omdirigera sin söktrafik till en ocensurerad webbplats i 

Hongkong fick stora rubriken i världen men att betydde lite för användarna på det kinesiska 

fastlandet.  

Artikeln berättar att kända bilder som ”Tiananmen tank man” inte dök upp på söksidan även 

efter att Google hävt sin självcensur. 

Google.cn kan användas av kinesiska Internetanvändare precis som förut, men känsliga 

sökresultat är blockerade av den kinesiska staten istället för som tidigare av Google. För 

Internetanvändarna är skillnaden försumbar, i stark kontrast till uttalandet för två månader 

sedan när Google skulle lämna Kina.  

I texten berättar man att det går att kringgå ”Great Firewall” om man har rätt kunskap. 
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Flera källor i artikeln bekräftar att användarna märker liten skillnad, däremot skriver man att 

inverkan på Googles affärer i Kina var mer direkt och det varnas för att framtida affärsprojekt 

kan vara i fara.  

Man skriver också att experter anser att Google-incidenten inte kommer att påverka 

förhållandet mellan USA och Kina på det stora hela. Författare: Shi Jiangtao in Beijing. 

Analys: Syntaxanalysen visar att det är något färre handlingar i den här artikeln jämfört med 

ovanstående SCMP-artiklar, men de som finns är fortfarande dominerande verbala. 

Händelserna är nästan uteslutande materiella.  

Det här är den artikel där det finns flest mottagare, det vill säga deltagare som påverkas som 

är mänskliga. Ett exempel är ”mainland users” som påverkas av ”the central government” 

som är agenten. Omständigheterna i texten är framför allt rumsliga, så som ”Hong Kong” och 

”China”.  

Den lexikala analysen av den här artikeln är intressant. Vid upprepade tillfällen används ord 

som ”censorship”, ”the censorship regime” och ”the government censorship”. SCMP är alltså 

betydligt mer tydliga med att det handlar om vad vi kallar censur och inte övervakning som 

PD väljer att kalla kontrollen över Internet i Kina.  

7.1.1.10. SCMP5: ”Censor-free Google goes on the blink” 

Artikeln berättar att ett problem uppstått föregående dag när Googles kinesiskspråkiga 

hemsida inte gav något resultat när man sökte på sidan i Kina. Man vet inte om sidan var 

blockerad eller om det var ett tekniskt problem.  

Sedan beskriver man mer ingående vilka felmeddelanden som kom när man sökte på sidan, 

från tre olika platser; Guangzhou, Shanghai, samt Beijing. Vissa politiskt kontroversiella sidor 

gav resultat på vissa datorer i Shanghai.  

En London-stationerad talesman för Google, Anthony House sa att företaget skulle se över 

problemet men hade ingen direkt kommentar.  

Tidningen har försökt att nå det kinesiska Ministeriet för industri och informationsteknik 

(Ministry of Industry and Information Technology) men inte fått något svar.  

Analys: Syntaxanalysen visar att det här är den enda av artiklarna i SCMP som har fler 

händelser än handlingar. Det är övervägande materiella händelser, som exempelvis ”resumed 
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working” och ”went unanswered”. Bland handlingarna är det fortfarande de verbala i form av 

uttalanden som dominerar.  

Deltagarna är uteslutande agenter. Omständigheterna i form av tid och rum är många i den här 

artikeln vilket precis som det stora antalet händelser tyder på en beskrivande artikel. Analysen 

visar också att texten övervägande framställer Google i god dager jämfört med den kinesiska 

staten. Man talar om ett ordval som ”bow”, alltså att Google sagt att de inte längre tänkte vika 

sig mot statens censur. Att behöva vika sig tyder på att den andra partens agerande, i detta fall 

statens, framställs som negativt.  

7.1.2. Syntaxanalys – implicit läsning 

7.1.2.1. Processer 

Nu går vi över till att studera artikelns processer, det vill säga handlingar och händelser. 

Bergström och Boréus menar att om man beskriver något som en handling så innebär det att 

man ger en viss deltagare ansvar, vilket inte är fallet om man beskriver skeendet som en 

händelse. I våra artiklar beskrivs skeendena övervägande som handlingar gentemot händelser. 

Detta innebär dels att någon görs ansvarig och dels att författaren tar ställning i frågan. 

(Bergström och Boréus 2005:284) I våra artiklar är det, i en övergripande analys, flest verbala 

handlingar som inte påverkar någon annan deltagare, detta gäller alltså båda tidningarna. I det 

här exemplet utgör ”said” den verbala handlingen och den påverkar inte någon direkt: 

"Google has violated its written promise it made when entering the Chinese market by stopping 

filtering its searching service and blaming China in insinuation for alleged hacker attacks," said
1
 

the official. (Bilaga PD4) 

Bergström och Boréus menar att inom brottjournalistik beskrivs ofta gärningsmannen som 

den som utför materiella handlingar emedan verbala och mentala handlingar är förbehållna åt 

åklagare och polis. Det här skapar ett ”vi- och dom”-tänk mot den anklagade parten. 

(2005:284)  

I de analyserade artiklarna är det inte lika vanligt med materiella handlingar som verbala, men 

de finns. Här följer ett exempel från SCMP där staten ”allow” Google.cn att verka utan ett 

filter, alltså en materiell handling: 

                                                           
1 Understrykningar i citat är gjorda av författarna själva för att underlätta läsningen och förtydliga 
tolkningen. Detta gäller genomgående i uppsatsen. 
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Kuo said there was still a slim chance that the central government would quietly allow 

Google.cn to operate without a filter. (Bilaga SCMP1) 

Bergström och Boréus resonemang om verbala och materiella handlingar skulle innebära att 

Wang Zheng som utför den materiella handlingen tillhör ”dom”. Eftersom Wang är en 

Google-förespråkare, blir Google en del av ”dom” vilket visar på att skribenten sällar sig till 

”vi” det vill säga staten. I det här fallet tolkar vi det snarare som att karaktären av den 

materiella handlingen gör att den får en annan innebörd. Att tvinga någon att vara 

öppensinnad tolkas som en positiv handling.  

Förekomsten av verbala handlingar innebär att artiklarna är baserade på uttalanden. Vem som 

kommer till tals undersöker vi närmare i vår analys av den diskursiva praktiken.  

I vår analys kan vi också urskilja att PD i större utsträckning än SCMP använder mentala och 

verbala handlingar framför materiella. Vår ingång blir därför att PD:s artiklar till större del 

utgörs av olika deltagares tankar och uttalanden. I SCMP till skillnad från PD ser vi att det är 

lika många mentala som materiella handlingar.  

I enlighet med Bergström och Boréus metod undersöker vi även handlingarnas påverkan på 

andra i texten (2005). Resultatet av vår analys visar att handlingarna som beskrivs i artiklarna 

sällan påverkar andra deltagare i texten. Till exempel: 

The National Defense Ministry spokesman Thursday said associating hackers' cyber attacks with 

Chinese government and the military was groundless. (Bilaga PD2) 

I exemplet utför talesmannen en verbal handling när han säger något, men handlingen 

påverkar inte någon annan deltagare direkt i texten. Det här förekommer i alla artiklar och 

styrker att artiklarna är baserade på uttalanden. Utifrån att handlingarna dessutom inte 

påverkar någon tolkar vi det som ett tecken på envägskommunikation, eftersom det sällan 

sker att agenten utför en handling som påverkar en deltagare. Det förekommer dock i några 

fall i våra artiklar, både i PD och i SCMP, och främst är det materiella handlingar som 

påverkar. Här är ett exempel från SCMP där det är forskaren Wang Zhengs handling som 

påverkar regeringen: 

Wang Zheng, a senior researcher at the Chinese Academy of Sciences' Institute of Policy and 

Management, urged the government to be open-minded and allow Google to continue operating 

in China. (Bilaga SCMP1) 
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Frågan om deltagare fördjupas i syntaxanalysens andra del, men först går vi vidare med den 

andra sortens processer, det vill säga händelser. Dessa är som vi tidigare nämnt färre än 

antalet handlingar i båda tidningarnas artiklar. Det finns mindre än hälften så många händelser 

som handlingar i artiklarna. Slutsatsen som vi kan dra av detta är att genom att beskriva ett 

skeende som handling ges någon ansvaret och skribenten har därmed tagit ställning. För 

vilken sida man tar ställning analyseras i avsnittet för den diskursiva praktiken. 

7.1.2.2. Deltagare 

När det gäller deltagare i texterna visar analysen att det är övervägande agenter, det vill säga 

de deltagare som påverkar mottagaren. Mottagaren kan vara antingen mänsklig eller 

ickemänsklig. Detta gäller i både PD och i SCMP. Ett intressant resultat är att det bara är i 

SCMP som Google får uttala sig i form av representanter. Den enda formella representanten 

för Google eller amerikanska staten som uttalar sig i PD är Philip Reitinger från avdelningen 

för inrikessäkerhet (Department of Homeland Security) i USA. Men även detta uttalande 

vänds emot amerikanska intressen, då det handlar om att USA öppet har rekryterat hackers 

vilket de kritiseras för: 

According to media reports, the U.S. Homeland Security and Defense departments have both 

openly recruited hackers. 

People with a "blackhat perspective" and know how to "do threat modelling" are the best 

choices, said Philip Reitinger, Department of Homeland Security deputy undersecretary, at an 

information security conference last October. (Bilaga PD1) 

En tydlig skillnad finns alltså i ställningstagandet mellan de två tidningarna. I SCMP kommer 

källor från både kinesiska och amerikanska myndigheter till tals, inklusive representanter för 

Google. Som exemplen nedan visar uttrycker uttalanden i SCMP båda sidors ställning, först 

visas Googles ståndpunkt: 

Google said last week it would no longer bow to government censors in Beijing by filtering 

search results and effectively shut down its Chinese search engine, re-routing mainland users to 

its site in Hong Kong. (Bilaga SCMP5) 

I en annan artikel får den kinesiska staten uttala sig: 

An official at the country's top government-controlled Internet security agency, citing statistics, 

said China's cyberspace security faced grave threats from hacking and other attacks originating 

from the United States and other countries. (Bilaga SCMP2) 
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I artiklarna i PD å andra sidan framställs Google-representanter som mottagare och har ingen 

chans att tala för sin sak. Deltagaraspekten i artiklarna visar alltså på att författaren väljer sitt 

perspektiv genom vilka uttalanden denne väljer att referera.  

7.1.2.3. Omständigheter 

Den tredje grundstenen i syntaxanalysen är omständigheter i texten, nämligen tid och plats. 

Vår analys visar att det är övervägande plats som beskrivs snarare än tid. Den största 

skillnaden mellan tidningarna gäller dock tidsomständigheterna. I PD anger tidsangivelserna 

främst tidpunkter för gjorda uttalanden, till exempel: 

Tom Group, owned by Hong Kong's richest man Li Ka-shing, said last week it had deleted links 

to Google's search engine on its web portal, saying that was out of "abiding by China's laws and 

regulations." (Bilaga PD5) 

I SCMP å andra sidan beskriver tidsangivelser tidpunkt för olika händelser, till exempel: 

The Chinese version of the site, Google.cn, was accessible yesterday, but the prospect that it 

might be soon be shut down prompted widespread concern that the biggest losers would not be 

the company or China's image but ordinary people. (Bilaga SCMP1) 

PD återberättar alltså redan gjorda uttalanden medan SCMP i detta fall snarare beskriver 

händelser bundna till tidsangivelser, vad och när något inträffade.  

Även vad gäller rumsbeskrivelser skiljer sig tidningarna åt. I artiklarna från PD utgörs 

platserna främst av ”China” med några få undantag, till exempel ”United States” och ”the 

Shanghai Jiaotong University”. I SCMP är variationen större och platser som nämns ofta är 

”mainland China”, ”China”, “Hong Kong” och ”Beijing”. USA nämns även här ett fåtal 

gånger.  

Ett anmärkningsvärt fenomen som framkommer i analysen är användandet av ordet 

”mainland”. Detta förekommer ofta när man refererar till Kina i SCMP, men inte någon gång 

använder man denna benämning i PD. Tolkningen är att SCMP, som är Hongkong-baserade, 

medvetet tar distans till det som händer i Kina, eftersom Hongkong inte brukar innefattas i 

benämningen ”mainland China”.  

7.1.2.4. Sammanfattning syntaxanalys 

Texternas syntax bör ställas mot andra möjliga syntaxer. I fallet PD skulle ett alternativt 

perspektiv vara att låta båda sidor uttala sig lika mycket för att få en mer balanserad 

rapportering. Ett alternativ för både PD och SCMP vore givetvis om texterna skrevs ur ett 



34 

 

perspektiv där censur fördöms och regimkritik framförs. Ett exempel på en alternativ syntax 

finner vi i en artikel i den brittiska tidningen the Guardian, som framför ett mer kritiskt 

förhållningssätt till censuren och kontrollen som den kinesiska staten har över Internet i Kina 

(Guardian.co.uk 2010-05-17). Utgången av vår syntaxanalys förstärker resultatet att artiklarna 

i PD är skrivna ur en särskild partipolitisk synvinkel och att SCMP har en något friare syn, 

men att ingen av tidningarna är kritisk mot den kinesiska regimen.  

Slutligen är det värt att påpeka är att vår syntaxanalys inte visar vad som händer eller vem som 

utför en handling, det här tas istället upp i analysen av den diskursiva praktiken. 

7.1.3. Lexikal analys 
Vid analysen av artikelns lexikala egenskaper undersöks först textens anföringsverb, det vill 

säga med vilka ord som författaren beskriver de verbala handlingarna i texten. Sedan följer en 

analys av ordval som i sig framställer en viss värdering till texten. 

7.1.3.1. Anföringsverb 

Ordvalet vid anföringsverb säger en hel del om vilken källa författaren sätter sin tilltro till. 

Det är till exempel skillnad om man skriver att en person ”säger” något gentemot ”påstår” 

eller ”hävdar”. (Bergström och Boréus 2005:286) I följande två exempel kan man tydligt se 

hur det här används för att ta två olika sidors parti hos PD och SCMP. PD skriver: 

Overseas media reports recently claimed that some non-governmental organizations (NGO) are 

accusing the Chinese government of being in breach of its WTO obligations in regulating 

Google China's services and urged the U.S. government to take China to the WTO to settle the 

dispute. (Bilaga PD3) 

SCMP skriver: 

In the face of mounting criticism over its sweeping control of the Internet and heightened 

censorship in the Google dispute, mainland officials and state media have repeatedly claimed 

China was the largest victim of Internet hacking and other security problems. (Bilaga SCMP3) 

”Claim”, det vill säga ”hävdar”, antyder att författaren inte har särskilt stor tilltro till källan 

och att denne tar avstånd från vad källan säger. Bergström och Boréus menar att det pekar på 

mindre trovärdighet när ett ord som ”hävdar” används jämfört med exempelvis ”berättar” 

(2005:286). 
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Annars är det vanligaste anföringsverbet i båda tidningarna ”said” eller ”says” vilket antyder 

tilltro och en mer neutral inställning till uttalandet. Det innebär också att det handlar om 

talande källor och inte om pressmeddelanden eller andra mediers rapporter.  

7.1.3.2. Ordval : Censur eller nödvändig reglering 

Specifika ordval kan också ge en bild av ur vilket perspektiv författaren skriver. Vad gäller 

användandet av ett ord som censur, eller ”censorship” syns en skillnad mellan de två 

tidningarna. I SCMP används övervägande ordet censorship för att beskriva läget i Kina och 

den kinesiska statens agerande. SCMP skriver också om så kallad ”self-censorship”.  

Google said last week it would no longer bow to government censors in Beijing by filtering 

search results and effectively shut down its Chinese search engine, re-routing mainland users to 

its site in Hong Kong. (Bilaga SCMP5) 

I PD däremot väljer man oftare att benämna samma fenomen med ord som ”supervision” eller 

”regulations”.  

It is not the promises of market access and national treatment that Google is disputing, but the 

legal right of the Chinese government to supervise the Internet, or more precisely, the right to 

review web content. (Bilaga PD3) 

Tolkningen är att det här är ett försök från PD:s sida att legitimera och förminska Kinas 

censur genom att benämna den vid andra ord. Vår analys visar främst på ett undvikande sätt 

att beskriva censuren som sker på Internet i Kina genom PD:s val att benämna företeelsen 

som ”supervision”. SCMP däremot använder oftare ordet censur och i och med det ställer man 

sig återigen vid sidan om Kina. SCMP erkänner också att självcensur existerar i Kina genom 

att använda ordet i sin artikel: 

Hours after the California-based Internet giant made public its decision to end self-censorship in 

China, the famed image of the 'Tiananmen tank man' did not pop up on screens nationwide - as 

some anticipated earlier. (Bilaga SCMP4) 

PD fortsätter att berättiga Kinas censur genom att beskriva den som något nödvändigt för det 

kinesiska folkets bästa och dess säkerhet, genom ordval som ”harmonious”, ”healthy” och 

”protect”:  

In conclusion, the purpose of China's supervision of the Internet is to build a healthy and 

harmonious Internet, to protect youth from illegal and harmful content, and to prohibit some 



36 

 

people from using the Internet to do things that may endanger China's national security, but not 

to restrict trade with other countries. (Bilaga PD3) 

Genom subtila ordval och språkbruk visar tidningarna sin profil. PD väljer ”reliable” inte för 

att beskriva vad Google är utan för att beskriva vad Google inte är. Därmed innebär ordet i 

sig en värdering:  

Yu said it is unlikely for web portals to continue cooperating with Google as they normally need 

partners that are reliable and easy to contact. (Bilaga PD5) 

I SCMP ger ordet ”bow” en indikation om författarens perspektiv: 

Google said last week it would no longer bow to government censors in Beijing by filtering 

search results and effectively shut down its Chinese search engine, re-routing mainland users to 

its site in Hong Kong. (Bilaga SCMP5) 

Man väljer att skriva “bow”, alltså att vika sig för, vilket indikerar att man tycker att censuren 

är fel men att den är något man måste böja sig för. Tolkningen styrker vi med en artikel 

publicerad i Dagens Nyheter den 23 augusti 2009 där man använder samma slags ordval och 

med detta visar sin ståndpunkt mot israeliska krav: 

Men via sin pressekreterare Edvard Unsgaard meddelar statsministern att han inte kommer att 

vika sig för de nya kraven från de israeliska toppolitikerna. (DN.se 2010-04-21) 

7.1.3.3. Journalisten kommenterar 

Slutligen vill vi uppmärksamma ett resultat från analysen som visar ett anmärkningsvärt 

fenomen hos PD som inte förekommer i någon av artiklarna i SCMP. I PD kommenterar 

journalisten själv händelser i texten och lägger värderingar i sina ord. Denne för fram sin egen 

åsikt som den enda och naturliga åsikten. Det här ställer frågan om objektivitet på sin spets. 

Fenomenet visar på den kinesiska statens partipolitiska närvaro i nyhetstexterna, och att 

statens värderingar sänds till folket iklädda en kostym av objektiva nyheter. Den här slags 

kommentarer förekommer inte alls i SCMP. Här följer exempel ur PD: 

The New York Times, the Wall Street Journal, Financial Times and some other newspapers have 

published articles indicating that cyber attacks targeting Google and several other U.S. 

companies were from China. Such allegations are arbitrary and biased. (Bilaga PD1) 

Samt: 

However, some American companies and business associations think that "China should open 

the market fully and without limits," quite a biased and unconscionable view. (Bilaga PD3) 
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7.2. Diskursiv praktik 
För att förstå sambandet mellan texten och den sociala praktiken studerar vi även den 

diskursiva praktiken som innebär produktions- och konsumtionsförutsättningar.  

7.2.1. Produktionsförutsättningar 

Artiklarna från de båda tidningarna måste ses ur diskursen som de tillhör. PD är det kinesiska 

kommunistpartiets organ. Innehållet och språket är utifrån vad vår lingvistiska analys visar 

väntat från en partistyrd tidning i det kontemporära Kina. Man intar öppet partiets perspektiv 

och förespråkar dess ståndpunkt kring censur- och Google-frågan, alltså att kontrollen över 

Internet är något positivt och nödvändigt för att skydda befolkningen och för att stärka 

nationen.   

SCMP är en privatägd tidning som verkar i Hongkong. Hongkong och Kinas samarbete och 

relation kan beskrivas som ”ett land, två system”. 1997 fick Kina tillbaka Hongkong, som 

innan dess varit en brittisk koloni. Det avtal som slöts då gjorde Hongkong till en speciell 

administrativ region i folkrepubliken Kina. Avtalet ger Hongkong ökad självständighet, 

möjligheten att behålla sitt kapitalistiska system, sitt rättsväsende, frihandel och 

yttrandefrihet. (Discoverhongkong.com 2010-05-08) SCMP står således inte under samma 

hårda regler och kontroll som PD. Utifrån det tekniska perspektivet så är den kinesiska statens 

censurpolitik i praktiken inte konsekvent. Till exempel så är SCMP, som inte står under 

samma kontroll och som skriver om känsliga politiska ämnen, inte blockerad på fastlandet. 

(Berg 2002:19) 

Vår analys visar en mer nyanserad rapportering kring frågan om Google och censur i SCMP 

än i PD. Uttalandena är till större grad gjorda av bägge sidor i SCMP. Det här kopplar vi till 

tidningens produktionsförutsättningar, det vill säga att de verkar i Hongkong, och till 

ägarstrukturen, att det är en privatägd tidning till synes oberoende av staten.  

7.2.2. Vem är källan? 

En av de vanligaste källorna i våra artiklar är den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua. Fyra av fem 

artiklar från PD är tagna från Xinhua, ingen av artiklarna från SCMP är direkt från Xinhua. 

Eftersom Xinhua är statligt styrt får det här konsekvenser för hur nyheterna ser ut i PD. Enligt 

rapporten ”The world’s biggest propaganda agency” av Gautier Battistella och Reporters 

Without Borders (RSF) producerar Xinhua två typer av nyheter; nyheter för folket och 
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nyheter för den politiska eliten. Artiklarna måste följa vissa ideologiska och journalistiska 

krav, till exempel får man inte skriva något kritiskt om en regeringsmedlem eller om ett land 

med goda kontakter till Kina. (Battistella och Reporters Without Borders 2005) 

Rapporten talar om hur de internationella nyheterna från Xinhua inte är lika begränsade och 

likriktade som nyheterna som skickas på kinesiska till folket (Battistella och Reporters 

Without Borders 2005). I vår analys kan vi se att så är fallet eftersom det sker en viss 

nyansering även i PD. Å ena sidan framförs kritik mot Google, allra tydligast när skribenten 

själv kommenterar uttalanden i sin text, och kommunistpartiets perspektiv genomsyrar 

artiklarna. Å andra sidan citerar man vid ett tillfälle New York Times och visar därmed en 

alternativ källa. I SCMP, som inte använder Xinhua som enda källan, förekommer oftare 

alternativa röster och fler Google-vänliga uttalanden. 

Den skillnad som den här analysen påvisar markerar tydligt var de båda tidningarna står och 

indikerar skillnaden mellan dem.   

7.2.3. Ideotainment och propaganda 

Vad gäller det politiska temat och den ideotainment som Johan Lagerkvist talar om 

förekommer den inte tydligt i PD, kommunistpartiets egna organ. Däremot ser vi att en 

nationell diskurs lyser igenom vilket vi tolkar som en mer traditionell propaganda, eftersom 

inget av det som kännetecknar ideotainment förekommer. Vår uppfattning utifrån vår analys 

är att ideotainment förekommer i mer kommersiella genrer som till exempel feature eller 

livsstil och inte är lika bokstavlig som den propaganda vi funnit i nyhetsartiklarna. Vi hade 

förväntat oss att propagandan i våra artiklar skulle vara mer subtil och ideotainment-lik men 

vårt resultat indikerar att en mer traditionell propaganda och regimsupport används i våra 

texter.  

7.2.4. Konsumtionsförutsättningar  

Samtliga artiklar är i och med att de är skrivna på engelska ämnade dels för en internationell 

publik och dels för engelskspråkiga kineser. Ungefär 300 miljoner kineser talar engelska, men 

då Kinas totala befolkning uppnår drygt 1,3 miljarder utgör dessa fortfarande endast ungefär 

23 % av folket (Lingomedia.com 2010-05-07, CIA World Factbook 2010-05-07). Trots att 

artiklarna är skrivna på engelska och därmed mer eller mindre anpassade till en internationell 

publik anser vi att det i PD är en kinesisk partipolitisk diskurs som framförs i texterna. Det 

här går inte att spåra i SCMP.  
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Läskunnigheten i Kina är 93.3 % för personer över 15 år vilket placerar landet på 56:e plats i 

världen (HDR Stats.org 2010-05-07). Läskunnigheten ökar ständigt och har stigit med sex 

procentenheter på tio år (Gapminder.org 2010-05-07). Den här faktorn utesluter alltså en liten 

del av det kinesiska folket som möjliga mottagare för tidningarna. 

Tidningarnas engelska nätupplagors spridning till kineserna begränsas också av hur många 

som har tillgång till Internet. Enligt uppgifter från slutet av 2009 fanns det 384 miljoner 

Internetanvändare i Kina (CNNIC.cn 2010-05-11).  

Att artiklarna publiceras på Internet medför också att det inte bara är läsare på plats i Kina 

som nås av materialet vilket författarna är väl medvetna om. Men det innebär som vi sett i vår 

analys inte att PD gör avkall på sina åsikter utan framställer nyheterna ur ett kinesiskt 

partipolitiskt perspektiv. 

7.3. Social praktik 
Vi ämnar nu gräva oss ner i den sociala praktiken för att förstå textens fulla bredd och vidd.  

7.3.1. Diskurser och censur 

Den diskurs som framförs i PD är att Google är ett hot utifrån och att kontroll behövs och är 

nödvändig för att upprätthålla ett säkert och tryggt Internet vilket är önskvärt. Den kinesiska 

staten välkomnar utvecklingen och spridningen av Internet i Kina eftersom det är en 

förutsättning för landets ekonomiska utveckling och handel med andra länder, men vill att 

Internet ska fungera på deras vis och att de själva ska kunna kontrollera vad som finns på 

nätet. Det här är inte bara diskursen i tidningen i sig utan utgör också den sociala praktik som 

finns inom den kinesiska staten. Det är kommunistpartiets inställning som framställs i PD och 

som därmed reproducerar den sociala praktik som råder. Den här diskursen ifrågasätts alltså 

inte över huvud taget i PD. 

Vår analys visar att SCMP, som verkar i Hongkong och därmed under något annorlunda 

omständigheter med ett öppnare medieklimat och möjligheten att föra fram alternativa åsikter, 

ifrågasätter samma diskurs som PD reproducerar. Det här görs inte genom att direkt angripa 

eller kritisera den kinesiska staten vilket vore högst osannolikt, utan genom att låta flera 

Google-vänliga representanter uttala sig vid sidan av representanter för den kinesiska statens 

intressen.  
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Artiklarna från PD ger uttryck för en annan syn på censur än vad vi är vana vid. I stället för 

att se censur som ett hot och som något negativt framställs censuren som något värdefullt som 

är till för att skydda folket och nationen. Yttrandefrihet är för oss en självklarhet och det slår 

oss att inte frågan har kommit så långt i Kina. Det är inte en fråga om censurens vara eller 

icke vara, hela fenomenet ses med andra ögon. I Sverige ses censur som det värsta tänkbara 

och att som svenskt medieföretag bli anklagat för att ha bedrivit censur är en skam. I Kina 

talar man istället helt öppet om den kontroll, det vill säga censur som staten bedriver. Det här 

resultatet av analysen är något som förvånar oss.  

SCMP är mer inriktad på att hålla sig väl med båda sidor och att ge en bredare bild av Google- 

och Internetsäkerhetsfrågan än PD. Vi tolkar det som att SCMP ser sig själva som en 

affärsverksamhet eftersom de är ett privatägt bolag på en marknad, och att rapporteringen 

kring Internetfrågorna därmed får en mer marknadiserad karaktär snarare än att vara ett 

politiskt ställningstagande. Den diskurs vi kan skönja i SCMP är därför kapitalinriktad.  

Däremot är vår tolkning att SCMP:s rapportering inte skapar någon social förändring eftersom 

de snarare intar en neutral position än att verka främjande för Google.  

Konsekvenserna av den här praktiken är att den kinesiska statens ideologi upprätthålls av PD 

och att den inte markant ifrågasätts av SCMP. I PD fortsätter regimsupporten utan motstånd 

medans det i SCMP är en mer nyanserad framställning om än inte regimkritisk.  

De politiska konsekvenser som följer är att den kinesiska regimen kan fortsätta att kontrollera 

kinesiska medier. Läget är oförändrat och statiskt trots Internets spridning i Kina och 

påtryckningar från den globala medievärlden. Lagerkvists teori om att multinationella 

medieföretag trots att de släpps in på den kinesiska mediemarknaden väljer att inte ifrågasätta 

den diskurs som råder, i form av att inte framföra regimkritik, leder till självcensur. Vinsten 

av att finnas på den kinesiska marknaden är alltför stor för att gå miste om genom att stöta sig 

med staten. Tillsammans upprätthåller alltså de nationella och de multinationella 

medieföretagen som verkar i Kina, den sociala partipolitiska diskurs som råder.  

Det kinesiska folket kan ännu inte välja informationskälla utan hänvisas till 

kommunistpartiets officiella linje genom Xinhua och tidningar som PD. I Hongkong visas 

folket en annan bild, utifrån att SCMP även låter alternativa röster komma fram. Däremot som 

vi nämnt tidigare handlar det inte om kritik mot den kinesiska regimen.  
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Det maktförhållande som råder i Kina där regimen har kontroll över nyhetsmedierna 

upprätthålls med det mediesystem vi har avtäckt. Inga nya perspektiv lyfts fram i PD. I SCMP 

däremot visas vid sidan av regimvänliga åsikter även ett mer marknadiserat perspektiv.   

7.3.2. Massmedieideologi 

Vårt resultat visar ett didaktiskt tilltal i PD och som vittnar om en marxistisk medieideologi. 

Det här innebär att medierna sörjer för utbildning och fostran i samhället och staten tar ansvar 

för spridning av kunskap i folkbildningssyfte. Det här kan motivera varför man utesluter visst 

innehåll, det kopplar vi till PD:s ensidiga rapportering. (Hadenius och Weibull 2005:23)  

Vår analys pekar på att SCMP verkar inom en mer frihetlig ideologi som påminner starkt om 

den i Östeuropa efter kommunismens fall, då många västliga mediekoncerner gick in som 

ägare i östeuropeiska medieföretag och snabbt och omfattande gjorde mediemarknaden friare. 

(Hadenius och Weibull 2005:23) Det här kan jämföras med det nuvarande medieklimatet i 

Hongkong och SCMP:s kapitalinriktning.  

7.3.3. Vem kommer till tals? 

I PD är det endast kineser som får uttala sig med undantag från den första artikeln (PD1) där 

amerikanen Phillip Reitinger från avdelningen för inrikessäkerhet i USA (Department of 

Homeland security deputy undersecretary) kommer till tals. Det här uttalandet är daterat till 

föregående år det vill säga 2009. Även om uttalandet finns med i artikeln så värderar och 

kommenterar författaren det så att uttalandet vänds till den kinesiska statens fördel.   

I SCMP å andra sidan ser fördelningen helt annorlunda ut. Där får fler Google-anhängare 

uttala sig än i PD men det är ändå markant fler som delar den kinesiska statens intressen, av 

de som talar i texten. Skillnaden mot PD är att skribenterna i SCMP inte värderar eller 

kommenterar uttalandena. 

7.3.4. Ekonomiskt perspektiv 

Ur det ekonomiska perspektivet förstärker vårt resultat Hu och Gaos teori om kinesiska 

mediers tre funktioner (Hu och Gao 2007:38). Att PD framför ett politiskt budskap 

legitimeras av det statliga ägandet, samt att SCMP inte har någon politisk funktion till följd av 

att de är ett privatägt företag, förankrar teorin.  

PD och SCMP verkar på en marknad och måste attrahera annonsörer och läsare. Vår tolkning 

av analysresultatet är att PD inte uttrycker sin regimsupport mer tydligt för att behålla 
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läsvärdet, på samma sätt som SCMP inte tar ställning för att kunna marknadsföra sig som en 

oberoende tidning.  

Hu och Gaos teori beskriver också hur medierna är ett samhällsorgan och därför måste vara 

utbildande och informativa för att uppfylla sin samhälleliga funktion. Vår tolkning är att både 

PD och SCMP utifrån sina respektive perspektiv anser sig uppfylla den här funktionen.   

8. Slutsatser och diskussion 
Vår undersökning visar att det finns en tydlig skillnad vad gäller produktionsförutsättningarna 

mellan tidningarna. De tre perspektiv som vi utläste i vår teoretiska litteratur, det ekonomiska; 

det politiska/demokratiska; samt det tekniska/praktiska perspektivet ger goda förutsättningar 

för att förstå vårt analysresultat. Analysen bekräftar bland annat de tre funktioner som Hu och 

Gao talar om inom det ekonomiska perspektivet. PD som statligt organ verkar under andra 

förutsättningar än SCMP. Ur ett politiskt perspektiv handlar Kinaregimens propaganda i 

nyheter och i PD om att lyfta fram partiets intressen. Det gör man bland annat genom att 

begränsa vilka som kommer till tals och genom en regimvänlig retorik. I SCMP är 

rapporteringen bredare och tidningen i sig tar ingen ställning, vare sig för eller emot 

kommunistpartiets inställning till Google och Internetpolitik. Den teori som beskriver de 

tekniska förutsättningarna för medierna i Kina ger bakgrund till vårt analysresultat, och vi ser 

konsekvenserna av dessa åtgärder i den skillnad som har framkommit finnas mellan PD och 

SCMP.  

Den skillnad som vi ser är inte i form av regimkritik. Nyheterna i PD är starkt influerade av 

staten, i SCMP upplever vi att flera sidor får komma till tals men att tidningen inte tydligt tar 

ställning i frågan om Google. Vi upplever att PD:s journalister öppet visar sina och tidningens 

värderingar emedan SCMP låter källorna föra fram de olika sidornas åsikter. Detta gör dock 

inte rapporteringen kritisk. Vår undersökning visar att ett av de grepp som den kinesiska 

staten använder för att legitimera sin kontroll är att censuren naturaliseras och förminskas i 

och med att man använder mindre värdeladdade ord som ”supervision” och hänvisar till 

folkets bästa ”to protect youth from illegal and harmful content”.  

Ur ett större perspektiv visar vårt resultat att medieklimatet i Kina inte är entydigt, utan det 

finns vissa geografiska skillnader till exempel mellan det kinesiska fastlandet och Hongkong. 
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Den bild vi hade innan studiens början av Kina som ett stängt fort har utvecklats till insikten 

om att myntet har flera sidor.  

De följdfrågor som vår studie ger oss är bland annat; hur ser kineserna själva på sitt 

mediesystem? Känner de att de blir beskyddade eller censurerade? Hur kan annonsörer och 

investerare på den kinesiska mediemarknaden vara säkra på att deras budskap når fram till en 

publik, och att det i själva verket inte bara pumpas in pengar i staten eftersom staten knappt 

skjuter till pengar alls till tidningarna? Rapporterar de kinesiska medierna om kapitalsvaga 

grupper i samhället? För att bredda resultatet skulle det vara intressant med en studie på plats. 

En annan intressant aspekt vore att följa utvecklingen i framtiden och studera gemene mans 

Internetanvändning.  

Vi upplever att den kinesiska staten vill främja utvecklingen av Internet och på vissa plan 

verka för ett öppnare Kina. Landets styre vill både folkets och sitt eget bästa. Om Internet och 

marknadsekonomi skulle släppas helt fritt skulle landets politiska och moraliska ”själ” gå 

förlorad. Vår tolkning är att Kinas regering försöker att utveckla ett land som både är 

ekonomiskt starkt och socialistiskt.  

Vi frågor oss om vår bild av Kina har förändrats? Till en början förvånades vi över den 

gedigna apparatur som Kinas regering har byggt upp för att kontrollera nyhetsflödet och 

Internetanvändningen i landet. Sedan började vi inse att Kina faktiskt kontinuerligt arbetar för 

ett öppnare klimat gentemot världen. Det kinesiska kommunistpartiet vill öppna upp för 

global handel för att bibehålla sin ekonomiska tillväxt, men anser att kontroll behövs för ett 

stabilt Kina. De fördomar som vi har mött under arbetets gång, om Kina och deras 

mediesystem talar om ett öppnare Kina, men vår studie visar att nyhetspressen fortfarande är 

under statens kontroll. Vissa undantag finns, till exempel SCMP som huserar i det öppnare 

Hongkong.  

Vi ställer oss ytterligare en fråga: kommer fastlandet Kina till sist att marknadiseras så till den 

grad att medieklimatet blir detsamma som i Hongkong eller kommer man att anamma en 

striktare syn? Ökade möjligheter till kommunikation betyder att staten antingen måste släppa 

på kontrollen som i Hongkong, använda dessa nya kanaler till att föra fram partiets intressen, 

eller begränsa de nya möjligheterna till kommunikation. 
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Att vi skulle se en skillnad mellan rapporteringen i PD och SCMP var förväntat men vi trodde 

att en privatägd tidning i Hongkong skulle vara friare och vara mer kritisk mot den kinesiska 

staten än vad den här studien har visat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

9. Litteratur- och källförteckning 

9.1. Tryckta källor 
Battistella, Gautier och Reporters Without Borders (2005). The World’s Biggest Propaganda 

Agency. Paris, Frankrike: Reporters Without Borders. (finns även som PDf på 

http://en.rsf.org/IMG/PDf/Report_Xinhua_Eng.PDf)  

Berg, Jenny (2002). Den Digitala Diktaturen: Statlig kontroll av Internet i auktoritära 

regimer. Demokratiinstitutets rapport nr.24. Sundsvall: Demokratiinstitutet. 

Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (Upplaga 2:4). Danmark: Narayana Press. 

Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Malmö: 

Studentlitteratur. 

Hadenius, Stig och Weibull, Lennart (2005). Massmedier. En bok om press, radio & TV (8:e 

upplagan, reviderad 2005). Falun: Albert Bonniers Förlag.  

Hu, Zhengrong & Gao, Yunhong (2007). ”The Chinese media market, print media and 

journalism” i Media Cultures and Globalization in China red. Lindhoff, Håkan & Rydholm, 

Lena. Stockholm: Garnisonstryckeriet AB.  

Lagerkvist, Johan (2006). The Internet in China. Unlocking and Containing the Public 

Sphere. Lund: Media-tryck. 

Roosvall, Anna (2005). Utrikesjournalistikens antropologi. Nationalitet, etnicitet och kön i 

svenska tidningar. Edsbruk: Akademitryck AB.  

Zhao, Yuezhi (2007). ”Globalization and media cultures in China: context and paradoxical 

implications” i Media Cultures and Globalization in China red. Lindhoff, Håkan & Rydholm, 

Lena. Stockholm: Garnisonstryckeriet AB. 

Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och 

metod. Lund: Studentlitteratur. 

9.2. Internetkällor 
Britannica.com (2010-05-10). http://www.britannica.com/EBchecked/topic/498148/Renmin-

Ribao 

CIA World Factbook (2010-05-07) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ch.html 

CNN.com (2010-05-11) (publicerad 2007-03-05). 

http://edition.cnn.com/2007/BUSINESS/02/25/forward.chen/index.html  

http://en.rsf.org/IMG/pdf/Report_Xinhua_Eng.pdf
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/498148/Renmin-Ribao
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/498148/Renmin-Ribao
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
http://edition.cnn.com/2007/BUSINESS/02/25/forward.chen/index.html


46 

 

CNNIC.cn (2010-05-11). http://www.cnnic.cn/uploadfiles/PDf/2010/3/15/142705.PDf 

Discoverhongkong.com (2010-05-08). http://www.discoverhongkong.com/uk/trip-

planner/hongkong-history.html  

DN.se (2010-04-21) (publicerad 2009-08-23). http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-

vagrar-ge-med-sig-1.936668 

DN.se (2010-05-10) (publicerad 2010-01-14). http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/Google-

hotar-lamna-kina-1.1026701  

English.people.com.cn (2010-05-10). http://english.people.com.cn/90827/90828/index.html  

Forbes.com (2010-03-18) http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Robert-

Kuok_ARHN.html  

Foreign Affairs.com (2010-03-01) http://www.foreignaffairs.com/articles/48950/samuel-p-

huntington/the-clash-of-civilizations  

Gapminder.org (2010-05-07) 

http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=map$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=10

0;stl=f;st=f;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=6;ti=2007$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=pyj

6tScZqmEdrsBnj2ROXAg;by=const$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj3fwfA8X

A25Eg;by=const$inc_s;uniValue=8.21;iid=pyj6tScZqmEdrsBnj2ROXAg;by=ind$inc_c;uniV

alue=255;gid=CATID0;by=grp$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds=i44_r 

Guardian.co.uk (2010-05-17) (publicerad 2010-03-26) 

http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/mar/26/Google-china  

HDR Stats.org (2010-05-07) 

http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_CHN.html  

Landguiden.se: Kina/Befolkning och språk (2010-05-11) http://www.landguiden.se  

Lingomedia.com (2010-05-07) 

http://www.lingomedia.com/meloncms/media/China%20learns%20the%20Lingo%20-

%20Financial%20Post%20-%20January%2016,%202010.PDf 

NE.se: Hongkong/Historia (2010-05-10) http://www.ne.se/hongkong/historia  

NE.se: Hongkongavtalet (2010-05-10) http://www.ne.se/lang/hongkongavtalet  

NE.se: Kina/Historia (2010-05-20) http://www.ne.se/kina/historia/folkrepubliken-den-

socialistiska-omvandlingen-av-landet  

NE.se: Kina/Massmedier (2010-05-10) http://www.ne.se/kina/massmedier  

http://www.cnnic.cn/uploadfiles/pdf/2010/3/15/142705.pdf
http://www.discoverhongkong.com/uk/trip-planner/hongkong-history.html
http://www.discoverhongkong.com/uk/trip-planner/hongkong-history.html
http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-vagrar-ge-med-sig-1.936668
http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-vagrar-ge-med-sig-1.936668
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/google-hotar-lamna-kina-1.1026701
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/google-hotar-lamna-kina-1.1026701
http://english.people.com.cn/90827/90828/index.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Robert-Kuok_ARHN.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Robert-Kuok_ARHN.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/48950/samuel-p-huntington/the-clash-of-civilizations
http://www.foreignaffairs.com/articles/48950/samuel-p-huntington/the-clash-of-civilizations
http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=map$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=100;stl=f;st=f;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=6;ti=2007$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=pyj6tScZqmEdrsBnj2ROXAg;by=const$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj3fwfA8XA25Eg;by=const$inc_s;uniValue=8.21;iid=pyj6tScZqmEdrsBnj2ROXAg;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds=i44_r
http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=map$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=100;stl=f;st=f;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=6;ti=2007$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=pyj6tScZqmEdrsBnj2ROXAg;by=const$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj3fwfA8XA25Eg;by=const$inc_s;uniValue=8.21;iid=pyj6tScZqmEdrsBnj2ROXAg;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds=i44_r
http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=map$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=100;stl=f;st=f;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=6;ti=2007$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=pyj6tScZqmEdrsBnj2ROXAg;by=const$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj3fwfA8XA25Eg;by=const$inc_s;uniValue=8.21;iid=pyj6tScZqmEdrsBnj2ROXAg;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds=i44_r
http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=map$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=100;stl=f;st=f;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=6;ti=2007$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=pyj6tScZqmEdrsBnj2ROXAg;by=const$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj3fwfA8XA25Eg;by=const$inc_s;uniValue=8.21;iid=pyj6tScZqmEdrsBnj2ROXAg;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds=i44_r
http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=map$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=100;stl=f;st=f;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=6;ti=2007$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=pyj6tScZqmEdrsBnj2ROXAg;by=const$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj3fwfA8XA25Eg;by=const$inc_s;uniValue=8.21;iid=pyj6tScZqmEdrsBnj2ROXAg;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds=i44_r
http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/mar/26/google-china
http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_CHN.html
http://www.landguiden.se/
http://www.lingomedia.com/meloncms/media/China%20learns%20the%20Lingo%20-%20Financial%20Post%20-%20January%2016,%202010.pdf
http://www.lingomedia.com/meloncms/media/China%20learns%20the%20Lingo%20-%20Financial%20Post%20-%20January%2016,%202010.pdf
http://www.ne.se/hongkong/historia
http://www.ne.se/lang/hongkongavtalet
http://www.ne.se/kina/historia/folkrepubliken-den-socialistiska-omvandlingen-av-landet
http://www.ne.se/kina/historia/folkrepubliken-den-socialistiska-omvandlingen-av-landet
http://www.ne.se/kina/massmedier


47 

 

Phoenix Television, Phtv.ifeng.com (2010-03-01) 

http://phtv.ifeng.com/200802/d415591/overview.html  

SCMPgroup.com (2010-05-10) http://SCMPgroup.com/about/  

SCMPgroup.com (2010-05-20) http://scmpgroup.com/about/milestones.html  

Svd.se/naringsliv (2010-05-10) (publicerad 2010-03-22) 

http://www.svd.se/naringsliv/it/Google-stoppar-kina-censur_4463039.svd 

Sverigesradio.se: Kina/Ekonomi (2010-05-14) 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3107&grupp=4786   

Sverigesradio.se: Kina/Fakta och Grafik (2010-05-10) 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3107&artikel=1945339 

Sverigesradio.se: Kina/Politik (2010-05-10) 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3107&grupp=4787  

Ui.se (2010-06-04) http://ui.se/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://phtv.ifeng.com/200802/d415591/overview.html
http://scmpgroup.com/about/
http://scmpgroup.com/about/milestones.html
http://www.svd.se/naringsliv/it/google-stoppar-kina-censur_4463039.svd
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3107&grupp=4786
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3107&artikel=1945339
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3107&grupp=4787
http://ui.se/


48 

 

10. Bilagor 
 PD 1 “China cyber attacks against Google pure fabrication” 

 PD 2 “Linking hackers' cyber attacks with Chinese government, military groundless: 

Defense spokesman“ 

 PD 3 “Expert: Regulating Google in accord with WTO norm” 

 PD 4 “China says Google breaks promise, totally wrong to stop censoring” 

 PD 5 “Google's China partner says re-evaluation not out of political pressure” 

 SCMP 1 “Fears that life without Google 'will leave the mainland blind’” 

 SCMP 2 “Beijing turns tables on US in Google dispute”  

 SCMP 3 “Google made us 'solemn' promise, top official says”  

 SCMP 4 “'Great Firewall' unmoved by Google's action”  

 SCMP 5 “Censor-free Google goes on the blink”  

10.1. PD1: China cyber attacks against Google pure fabrication 
 

February 24, 2010 Source: Xinhua  

 

The New York Times, the Wall Street Journal, Financial Times and some other newspapers 

have published articles indicating that cyber attacks targeting Google and several other U.S. 

companies were from China. Such allegations are arbitrary and biased. 

 

These articles take as evidence that hackers' IP addresses could be traced back to two 

schools in China. However, it is common sense that hackers can attack by hijacking 

computers from anywhere in the world. This fact also explains why hackers are hard to be 

tracked down. 

 

Computers in China are easy to be hijacked by hackers as Internet security technology and 

services are still underdeveloped in China. The majority of Chinese Internet users also lack 

security awareness and adequate protection measures. 

 

The hackers' IP addresses could by no means vindicate the newspapers' allegations that the 

attacks were carried out by Chinese citizens or from within China. 

 

Certain newspapers went even further by indicating that the Chinese government and the 

military might have supported those cyber attacks. 
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The New York Times says the Lanxiang vocational school in eastern Shandong province, one 

of the schools from which the cyber attacks were said to originate, has military support. 

Another school, the Shanghai Jiaotong University, "has received financing from a high-level 

government science and technology project." 

 

The New York Times went to great lengths to mention that "graduates of the (Lanxiang) 

school's computer science department are recruited by the local military garrison each 

year." 

 

The paper, however, did not care to tell its readers that a school in China does not need to 

have any special relationship with the military to have its graduates in uniform. It is also true 

in the United States, where the New York Times is based. 

 

China's attitude toward cyber attacks has been unequivocal and has adopted laws against 

such crimes, as China is one of the countries that bear the brunt of cyber attacks. It is way 

far-fetched to say that cyber attacks -- even if they were to originate from China or were to 

be carried out by Chinese citizens -- would have the support of the Chinese government. 

 

The U.S. government, on the other hand, takes a dubious attitude toward cyber attacks. 

 

According to media reports, the U.S. Homeland Security and Defense departments have 

both openly recruited hackers. 

 

People with a "blackhat perspective" and know how to "do threat modelling" are the best 

choices, said Philip Reitinger, Department of Homeland Security deputy undersecretary, at 

an information security conference last October. 

 

Cyber crimes could cause immense losses for individuals, enterprises and nation-states. 

Effective supervision and closer international cooperation are ways to boost cyber security. 

Finger pointing is not.  

 

10.2. PD2: Linking hackers' cyber attacks with Chinese government, 

military groundless: Defense spokesman 

 
February 25, 2010 Source: Xinhua  

 

The National Defense Ministry spokesman Thursday said associating hackers' cyber attacks 

with Chinese government and the military was groundless. 
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"The act to link up cyber attacks by hackers with the Chinese government and the military is 

both irresponsible and calculated to achieve hype out of ulterior motives," said Huang 

Xueping, spokesman of the Ministry of National Defense. 

 

Huang made the remarks when asked to comment on media reports claiming the Chinese 

government and the military were involved in hackers' cyber attacks on Google. 

 

"In the wake of the Google incident, Chinese Foreign Ministry spokespersons have time and 

again made clear China's stance, " said Huang, "China's information network, especially the 

part run by the military has always remained a victim of hackers' attacks from overseas." 

 

Huang reiterated that China's law bans hackers' attacks of all forms. 

 

"Chinese government attaches great attention to combating cyber crimes and is committed 

to improving cooperation in this regard with other countries and international 

organizations," Huang added.  

 

 

10.3. PD3: Expert: Regulating Google in accord with WTO norm 
March 12, 2010                  By People's Daily Online 

Overseas media reports recently claimed that some non-governmental organizations (NGO) 

are accusing the Chinese government of being in breach of its WTO obligations in regulating 

Google China's services and urged the U.S. government to take China to the WTO to settle 

the dispute.  

 

"These accusations are groundless, as China's regulations on Google are based on relevant 

Chinese laws and are in accord with its promises to the WTO," said Zheng Zhihai, secretary 

general of the Society for WTO-Studies. 

 

National treatment 

 

As a provider of online information retrieval services, Google specializes in "online 

information and data processing" and "online information and data retrieval" which belong 

to value-added telecommunication services, according to WTO rules and Chinese laws and 

regulations. China set clear restrictions on the above services in its promises to the WTO. 

First, foreign companies are not allowed to provide cross-border services. Instead, they have 

to establish joint ventures in China and own no more than 50 percent of the total stake. Only 

qualified joint ventures are entitled to the national treatment. 
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The full name of Google China is Beijing Guxiang Information Technology Company, and it is 

a joint venture between Google Ireland and Beijing Feixiangren Information Technology 

Company. Google Ireland and Beijing Feixiangren Information Technology Company each 

hold 50 percent of the total shares of Google China. Google China is subject to the above-

mentioned restrictions set by the Chinese government, and provides services to Chinese 

clients via www.google.cn. It is entitled to the market access and national treatment in China 

since its entry into the Chinese market. In the fourth quarter of 2009, its market share in 

China had jumped to nearly 36 percent from 13 percent in early 2006. 

 

Opening up the market not "zero supervision" 

 

It is not the promises of market access and national treatment that Google is disputing, but 

the legal right of the Chinese government to supervise the Internet, or more precisely, the 

right to review web content. According to the rules of the WTO, all of its members are 

entitled to legal supervision, including the review of web content. In addition, under the 

General Agreement on Trade in Service (GATS), regulatory measures such as web content 

review, which  apply to all service providers, are approved if they are reasonable, objective, 

and impartial. It is worth noting that China treats all enterprises, either domestic-funded or 

foreign-funded, with equality and without any discrimination, and there is no violation of 

national treatment. 

 

However, some American companies and business associations think that "China should 

open the market fully and without limits," quite a biased and unconscionable view. All 

member countries of the WTO, either developed or developing, have always stressed that 

market access is made up of 2 indivisible aspects: it should be open on the one hand, but 

under legal management on the other hand. Although the American industries of banking, 

insurance, and telecommunications are open to the other WTO members, the U.S. has never 

given up its supervision of financial institutions and telecommunications enterprises. 

Furthermore, it is more important for developing countries like China to open up the market 

under legal supervision. 

 

In conclusion, the purpose of China's supervision of the Internet is to build a healthy and 

harmonious Internet, to protect youth from illegal and harmful content, and to prohibit 

some people from using the Internet to do things that may endanger China's national 

security, but not to restrict trade with other countries. Google tries to dispute China's 

supervision of the Internet by using the rules of the WTO, but it clearly has taken the wrong 

way, with untenable arguments. 
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10.4. PD4: China says Google breaks promise, totally wrong to stop 

censoring 
March 23, 2010                                                                                                                                           Source: Xinhua 

Google has "violated its written promise" and is "totally wrong" by stopping censoring its 

Chinese language searching results and blaming China for alleged hacker attacks, a 

government official said early Tuesday morning. 

 

The official in charge of the Internet bureau under the State Council Information Office made 

the comments about two hours after the online search service provider announced it has 

stopped censoring its Chinese-language search engine Google.cn and is redirecting Chinese 

mainland users to a site in Hong Kong. 

 

"Google has violated its written promise it made when entering the Chinese market by 

stopping filtering its searching service and blaming China in insinuation for alleged hacker 

attacks," said the official. 

 

"This is totally wrong. We're uncompromisingly opposed to the politicization of commercial 

issues, and express our discontent and indignation to Google for its unreasonable 

accusations and conducts," the official said. 

Google's chief legal officer David Drummond made the "stop censoring" announcement in a 

blog post at about 3 a.m. Tuesday Beijing Time, more than two months after the company 

said it had been attacked by hackers supported by the Chinese government and was 

considering pulling out of the Chinese market. 

 

The Information Office official said relevant departments of the Chinese government talked 

with Google twice at its requests, on Jan. 29 and Feb. 25 respectively, to hear the company's 

real intentions and demonstrate sincerity of the government. 

 

"We made patient and meticulous explanations on the questions Google raised (in the talks), 

...telling it we would still welcome its operation and development in China if it was willing to 

abide by Chinese laws, while it would be its own affair if it was determined to withdraw its 

service," the official said. 

 

"Foreign companies must abide by Chinese laws and regulations when they operate in China, 

" the official said. 

 

He noted that the Chinese government encourages the development and promotes the 

opening-up of Internet. 
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"Online opinion exchanges are very active in China and e-commerce grows rapidly here. As 

facts have demonstrated, the environment for Internet investment and development in 

China is sound," the official said. 

 

"China will unswervingly adhere to the opening-up principle and welcomes foreign 

companies' participation in the development of Internet in the country," he said. 

 

The official also vowed the government will provide good service to foreign businesses, 

adding Internet will maintain, as before, rapid growth in China. 

 

10.5. PD5: Google's China partner says re-evaluation not out of political 

pressure 

 April 01, 2010                                                                                                                                          Source: Xinhua 

 

Google's China partner says re-evaluation not out of political pressure 

China's major web portal Sina.com said Thursday it was re-evaluating cooperation with U.S. 

Internet search giant Google, but not because of political pressure. 

 

An officer in charge of public relations at Sina made the remarks in response to recent 

foreign media reports that Google's partners in the Chinese mainland were facing political 

pressure to abandon the search engine after it rerouted Chinese-language search services to 

Hong Kong. 

 

The officer told Xinhua on condition of anonymity that they were rethinking the relationship 

because Google was apparently not meeting Sina's standards for foreign partners. 

 

"All partners of Sina must abide by Chinese laws and regulations as well as have long-term 

plans to operate in China," the officer said. 

 

Google's withdrawal to Hong Kong came on March 23, more than two months after it voiced 

dissatisfactions over censoring search results in the Chinese mainland and intentions to 

leave the market. 

Shortly after the withdrawal, several of Google's partners have announced plans to cut off 

or re-assess their ties with the company. 

Tom Group, owned by Hong Kong's richest man Li Ka-shing, said last week it had deleted 

links to Google's search engine on its web portal, saying that was out of "abiding by China's 

laws and regulations." 

 

Tianya, the operator of a popular Internet forum in China, said it would negotiate with 
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Google details of their business contacts after the change of search sites. 

 

China Unicom, the second largest Chinese mobile phone operator, did not make it clear to 

Xinhua if they would terminate cooperation with Google, but its General Manager Lu Yimin 

recently said all their partners have to comply with Chinese laws and regulations. 

Google has kept its research and development unit and some sales teams in the Chinese 

mainland. Also, all five mainland companies Google has invested in are still in operation. 

 

Yu Guofu, a member of the Policy and Resource Committee of the China Electronic 

Commerce Association, said Google's partners are mainly web portals out-sourcing part of 

their operations to search engines and businesses looking for promotion through publishing 

their key words. 

 

Yu said it is unlikely for web portals to continue cooperating with Google as they normally 

need partners that are reliable and easy to contact. 

 

Cooperation with the other type of partners would also be affected as fewer web portals 

would be putting in links to Google, Yu said. 

 

Hu Yanping, director of the Data Center of the China Internet, also believed Google's major 

cooperation with mainland businesses would fall apart. 

 

"It will be difficult for mainland companies to advertise themselves through the Hong Kong-

based Google," Hu said. 

 

Some advertisers in the mainland have said they are considering to turn to alternate 

platforms for advertisements, including well-known advertising agency the Ogilvy and 

Mather. 

10.6. SCMP1: Fears that life without Google 'will leave the mainland blind' 
January 15, 2010                                                                                                               Kristine Kwok and Stephen Chen  

Mainland Internet users are contemplating a Google-less future in the wake of the US search 

giant's announcement it would no longer accede to government censorship demands.  

The Chinese version of the site, Google.cn, was accessible yesterday, but the prospect that it 

might be soon be shut down prompted widespread concern that the biggest losers would 

not be the company or China's image but ordinary people.  

Analysts said China's unwillingness to compromise on Internet censorship bodes badly for 

Google.cn, but overall blocking of Google.com and other applications such as Gmail would 
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be unlikely. Some Google services, such as video-sharing site YouTube and Blogspot, were 

blocked before the announcement.  

Wang Zheng, a senior researcher at the Chinese Academy of Sciences' Institute of Policy and 

Management, urged the government to be open-minded and allow Google to continue 

operating in China.  

'If Google leaves, Google Scholar [an online collection of research articles and journals] will 

go with it, and my research quality will be hugely affected,' he said.  

'If Google leaves, Google Maps will go, and my research cost will increase significantly. If 

Google leaves, I will be blind, and our country will be blind.'  

An anonymous commentator on KDnet, a popular online chat room, said Google's 

withdrawal would hinder electronic commerce in China.  

'When you need to buy a commodity or equipment, your first choice is to search with 

Google. Although Baidu's search is a lot better than before, it's still not comparable to 

Google,' the commentator said.  

Another wrote that Google's shutdown would signal a deteriorating investment 

environment.  

'If even a wealthy company like Google has to give up on China, other foreign enterprises will 

have to weigh up [the situation],' he said.  

Beijing-based Internet analyst Kaiser Kuo said many Chinese Internet users were 

disappointed by Google's unexpected announcement.  

'They think the everyday Chinese Internet users' concern is not fully taken into account in 

this decision. It's really going to adversely affect them with Google leaving,' Kuo said.  

'There is a sense of sadness, and a sense that there wasn't adequate consultation not just 

with its employees but also Google's partners in China and everyday users.'  

Google remains significantly behind Baidu in terms of market share, but the majority of its 

users are well-educated, according to Zhou Hongmei, a vice-president and senior analyst at 

China IntelliConsulting Corp.  

The company found in a survey last year that the percentage of master's degree holders 

accessing Google was nearly four times that of Baidu. Google users in big mainland cities also 
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had a higher average income.  

Jeremy Goldkorn, founder of popular blog Danwei, which has been blocked in the mainland 

since last year, said the possible shutdown of Google.cn could isolate China.  

'Google is a major part of the Internet everywhere. If it doesn't operate in China, it means 

Chinese people are isolated and may have a very different idea of the world from people 

outside China.'  

Kuo said there was still a slim chance that the central government would quietly allow 

Google.cn to operate without a filter.  

'The Chinese government is no longer afraid of people having access to the outside world; 

they've just accepted the inevitability that people who want that can get it. But what they 

are trying to prevent is the uncontrollable dissemination of information, because that is 

much more potentially destabilising,' he said.  

Social networks Twitter and Facebook have been blocked since last year but still manage to 

attract mainland users using proxy servers and virtual private networks.  
 

10.7. SCMP2: Beijing turns tables on US in Google dispute 
January 25, 2010                                                                                                                                Shi Jiangtao in Beijing  

Top mainland Internet security experts had rejected Google's allegation that China should be 

held responsible for cyber-attacks on the company's e-mail system, state media reported, 

amid an escalating row between Beijing and Washington over Internet freedom, state media 

reported.  

But Google has said it will no longer censor search results on its Web search engine in China 

following the cyber-attacks which the Internet company said originated in China and 

targeted the e-mail accounts of Chinese human rights activists around the world.  

An official at the country's top government-controlled Internet security agency, citing 

statistics, said China's cyberspace security faced grave threats from hacking and other 

attacks originating from the United States and other countries.  

In the face of mounting criticism over its sweeping control of the Internet and heightened 

censorship in the Google dispute, mainland officials and state media have repeatedly 

claimed China was the largest victim of Internet hacking and other security problems. But it 

was the first time mainland authorities had released data to substantiate such a defence.  

Analysts warned the spat between Beijing and Washington over Google, which has strained 
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bilateral ties, was likely to snowball.  

In an interview with Xinhua published during the weekend, Zhou Yonglin, a deputy director 

of the operational department at the national computer network emergency response 

technical team and co-ordination centre (CNCERT), said Google had failed to prove its claim.  

'We are very concerned by Google's claims, but regrettably, we haven't got any detailed 

report, substantial leads or other proof about those alleged attacks from the company, apart 

from its own announcement and media reports,' Zhou said. 'People with basic knowledge of 

Internet technology would know that you can't say Chinese hackers launched those attacks 

only because their IP [Internet protocol] addresses are from China.'  

His remarks appeared to be a direct response to US Secretary of State Hillary Rodham 

Clinton's demand to China last week for a thorough and transparent investigation of the 

Google incident.  

Dr Fang Binxing of the Chinese Academy of Engineering - best known for his role in building 

the infamous 'Great Firewall', said it was weird for the US, the world's biggest producer of 

Internet filters and censorship products, to point the finger at other countries over Internet 

freedom. 'What Clinton has said about the free flow of information and what her country 

has been doing are self-contradictory,' Fang told Xinhua. According to CNCERT, 262,000 IP 

addresses on the mainland were hacked by Trojan horse programs, which infiltrate the 

target computer without being noticed, and another 837,000 IP addresses breached by 

computer networks controlled by hackers, called botnets.  

Zhou said more than 60 per cent of the Trojan horse attacks were launched from outside 

China, with those from the US at the top of the list. An average of 42,000 domestically 

hosted websites were hacked each month last year, including 2,765 local government 

websites, he added.  

However, Liu Deliang , an Internet law professor at the Beijing University of Posts and 

Telecommunications, said: 'It is fair to say that the government's control over the Internet 

and the flow of information is way too strict, and the way authorities regulate cyberspace 

will have a negative impact on the people's confidence in the political and legal systems.'  
 

10.8. SCMP3: Google made us 'solemn' promise, top official says 
March 14, 2010                                                                                                                                      Cary Huang in Beijing  

A senior Chinese official warned that Google would have to bear the responsibility for having 

violated the 'solemn commitment' the Internet giant made when it negotiated its entry into 
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the mainland market.  

'They made a solemn commitment, as they understood Chinese laws very well,' said Zhao 

Qizheng , a spokesman for the Chinese People's Political Consultative Conference, the 

central government's top advisory body.  

'If it violates the contract, it will have to bear the responsibility,' Zhao told the South China 

Morning Post, at the sidelines of National People's Congress.  

Zhao, formerly minister of the State Council Information Office, said he was well aware of 

the whole process of the negotiation between the government and Google when the US 

Internet giant sought its presence in the mainland market. The cabinet office also helps liaise 

with foreign media companies.  

Google made an extraordinary public reproach of mainland China on January 12 by 

announcing it intended to stop following government requirements that it filter the results 

of its mainland search engine, Google.cn, and said it could leave the world's biggest market 

of Internet users. The United States company cited the mainland's tightening limits on free 

expression as well as a series of sophisticated cyber attacks that Google said originated from 

China.  

Since then, Google has been in talks with Chinese agencies about whether it can operate an 

unfiltered Google.cn.  

The remarks by Zhao and another top official suggested there was little room for 

compromise in the high-profile showdown over censorship. On Friday, Minister of Industry 

and Information Technology Li Yizhong warned that Beijing was not prepared to compromise 

on Internet censorship to stop Google leaving.  

The hardening of the Chinese position comes amid reports that Google will leave the 

mainland market. The London-based Financial Times yesterday reported that Google had 

drawn up detailed plans for the closure of its mainland search engine and was now '99.9 per 

cent' certain to go ahead, as talks over censorship with the authorities had reached an 

impasse, citing a person familiar with the company's thinking.  

Zhao said Google should have chosen to consult with the Chinese authorities before it made 

such an extraordinary public statement.  

'We have maintained regular communication and met every year,' Zhao said. 'But Google 

chose not to discuss the issue through the official channels, but made this sudden 

announcement. This violated the practices between us.'  
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The officials' remarks were the sharpest words yet in an unusual duel that could set a 

precedent for international business in the country and could escalate tensions between the 

US and Chinese governments.  

US officials said on Friday they were closely watching Google's negotiations over the issue, as 

the outcome could have a 'significant' impact on Sino-US relations.  

Since Google's statement in January, officials had only reiterated the government's official 

stance that Google and other foreign companies operating on the mainland must follow the 

country's rules.  

 

10.9. SCMP4: 'Great Firewall' unmoved by Google's action 
March 24, 2010                                                                                                                                    Shi Jiangtao in Beijing  

Google's decision to move its simplified-Chinese search service to an uncensored site in 

Hong Kong grabbed headlines around the world yesterday but it meant little to tens of 

millions of mainland Internet users and failed to change the censorship regime it set out to 

challenge.  

Hours after the California-based Internet giant made public its decision to end self-

censorship in China, the famed image of the 'Tiananmen tank man' did not pop up on 

screens nationwide - as some anticipated earlier. Nor were mainland Internet users denied 

the Google service altogether - as others once feared.  

Visitors to Google.cn are being automatically redirected to Google's Hong Kong site, which 

provides uncensored search results in English, traditional Chinese and simplified Chinese. 

Mainland users can use the search service as before, with sensitive results blocked by the 

central government instead of Google.  

For millions of mainland users, the subtle difference is negligible. In sharp contrast with the 

fanfare two months ago when Google dropped a bombshell by announcing it planned to 

'pull out' from the mainland to protest against excessive Internet policing and hacking 

activities, its latest announcement generated little buzz.  

For those living inside the notorious 'Great Firewall of China', 'Google's new home in China' 

is not a promised land where information flows free. To get forbidden information, they 

have to do what they have always done - use proxy servers to bypass the government 

censorship, also known as 'scaling the wall'.  

'It creates a bit [more] inconvenience but it will not change my life at all,' said Li Wei, a 25-

year-old computer engineer. who was one of a few dozen onlookers gathering at Google 
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China's headquarters in Beijing.  

Analysts are divided over how Google's decision will shape the mainland's Internet 

development in the long run. Zhao Jing, an Internet researcher, called it a slap in the face for 

Beijing, while Hu Yong, from Peking University, said its impact remained unclear.  

But the impact on Google's mainland business was more immediate and pronounced.  

Shortly after the US company's announcement, Tom Online, a mainland Internet firm 

controlled by Hong Kong tycoon Li Ka-shing, said it had ended its affiliation with Google. 

Analysts said it was possible that Google's plans for other services in China, such as its 

Android smartphone software, could be endangered by the relocation of its search service.  

'We see this as increasing or ratcheting up tension between the two parties,' Colin Gillis, an 

analyst at BGC Financial, said. 'You sort of make China look like the bad guy and you think 

you're going to be selling Google phones? Good luck, we'll see how that goes.'  

In the bigger scheme of Sino-US relations, experts said the Google incident would probably 

only play a marginal role.  
 

10.10. SCMP5: Censor-free Google goes on the blink 
March 31, 2010                                                                                 Agence France-Presse in Beijing and Staff Reporter                                                                               

Some searches on Google's Chinese-language site failed to return results yesterday from 

within the mainland, but it was not clear whether the site was blocked or whether the 

problem was just a service glitch.  

Google said last week it would no longer bow to government censors in Beijing by filtering 

search results and effectively shut down its Chinese search engine, re-routing mainland users 

to its site in Hong Kong.  

Searches for a range of non-sensitive terms on google.com.hk from a computer in Beijing 

such as "China" and "America" in both Chinese and English resulted in error messages. The 

same searches had returned results in recent days.  

In Guangzhou, the search resumed working after a brief breakdown in the evening, only to 

be blocked about an hour later, giving a notice "being redirected to server".  

In Shanghai, the search engine was apparently unstable from yesterday afternoon. Some 

searches on non-sensitive phrases produced "pages cannot be displayed" messages, while 

others generated search results and accessible web links.  
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Even politically sensitive terms such as "Dalai Lama", "Falun Gong" and "Tiananmen Square 

protests" returned search results on some computers in Shanghai. As was the case in recent 

days, links in those results did not open.  

From the Beijing computer, the Google Maps section appeared to work, as was the music 

section of google.com.hk. Searches on google.com did not work, returning the error 

message "cannot display the web page".  

London-based Google spokesman Anthony House said he would look into the issue, but had 

no immediate comment. Google's Hong Kong-based spokeswoman said the US headquarters 

was investigating.  

Calls to the Ministry of Industry and Information Technology went unanswered.  

A page on Google's website summarising service availability on the mainland said there were 

"no issues" with web searches, though it specified that the status "may not reflect individual 

experiences". It was not clear when the site was updated.  

The company reported on Monday that its mobile Internet service was partially blocked on 

the mainland but it was not known whether the trouble was related to its stand-off with 

Beijing over censorship. Google mobile includes search, map, news and other services for 

smartphones and other Internet- enabled handsets. 


