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Abstract 
China has a long tradition of using deception and psychological tactics. During the 

2008 Beijing Olympics, China displayed extensive perception management, aiming at 

showing a better picture of China. The purpose of this study is to examine if China 

has continued to display a distorted image since the Olympics and if it could be classi-

fied as attempts on deception directed towards a western audience. 

By combining case studies with descriptive, comparative and a qualitative content 

analysis method, three cases are researched in order to establish how they are por-

trayed in the Chinese newspaper China Daily and the BBC News. The differences 

discovered are matched with the six different kinds of deception presented in Barton 

Whaley’s general deception theory. 

In all three cases, numerous examples can be found which indicates that China 

attempts to deceive their western audience through the media. Both passive and active 

types of deception are discovered. The results are discussed concerning whether the 

differences are examples of deception, perception management or both. Numerous 

suggestions for future studies conclude the paper. 

 

Key words: China, deception, media, perception management, news, Whaley 



 

3 

Sammanfattning 
Kina har en lång och gammal tradition av informationsoperationer och av att vilseleda 

sin motståndare i krig. Denna tradition lever kvar idag och kan bland annat ses i nyare 

kinesiska doktriner. Under OS i Peking 2008 visade Kina i fredstid exempel på så 

kallad perceptionsstyrning där kommunistpartiet styrde vad som skulle visas i media 

och gjorde allt för att framställa den egna staten i så gott ljus som möjligt. 

Uppsatsens syfte är att undersöka om Kina även efter OS 2008 försöker framställa en 

tillrättalagd bild av den egna staten och om det i så fall kan klassificeras som vilseled-

ning. Syftet uppnås genom att undersöka om försök till vilseledning förekommer i 

kinesisk medierapportering riktad mot en västerländsk publik. 

Uppsatsen är uppbyggd kring tre stycken fallstudier av händelser som antas kunna på-

verka Kinas internationella anseende negativt. De tre fallen är när den kinesiska 

regimkritikern Liu Xiaobo anhålls 2009, när han tilldelas Nobels Fredspris 2010 samt 

när Google 2010 meddelar att de överväger att sluta censurera sin kinesiska sökmotor 

google.cn och eventuellt lämna den kinesiska marknaden. En beskrivande metod an-

vänds för att undersöka hur kinesisk media riktad mot Europa rapporterar om händel-

serna. Som kinesisk media används tidningen China Dailys Internetupplaga. 

Den kinesiska framställningen jämförs sedan med hur brittiska BBC News skriver om 

samma händelser. Genom kvalitativ innehållsanalys och med komparativ metod ana-

lyseras hur den kinesiska medierapporteringen skiljer sig från den västerländska. 

De skillnader som upptäcks i de olika nyhetsmediernas framställningar jämförs där-

efter med Barton Whaleys generella deceptionsteori som säger att vilseledning 

genomförs på ett av sex olika sätt. Jämförelsen visar att det i samtliga studerade fall 

förekommer skillnader i nyhetsrapporteringen som kan klassificeras som försök till 

vilseledning. Både passiv och aktiv form av vilseledning kan identifieras. 

 

Nyckelord: Kina, vilseledning, media, perceptionsstyrning, nyheter, Whaley 
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1.  Inledning 
Krigföring är list. – Sun Zi1 

1.1. Problemformulering 
Kina har i sin krigföring en gammal tradition av både vilseledning och psykologiska 

operationer.2 De ofta citerade kortare ”visdomsorden” av tidiga militära tänkare, som 

till exempel Sun Zi, bär ofta karaktären av att vinna utan att direkt påverka motstånda-

rens armé. Till exempel: ”Den bästa strategin är att sabotera fiendens planer, den näst 

bästa att motverka allianser, sedan att segra i strid.”3 Dessa skenbart enkla och själv-

klara satser är ofta återkommande i historisk litteratur, men används även i samtida 

kinesisk militärteori. Det är inte orden i sig utan den underliggande betydelsen i de 

ofta mycket gamla satserna som studeras och de facto används som hjälp för till ex-

empel militär planering.4 

Kina har alltså en gammal militär tradition av psykologiska operationer och av att på-

verka sin motståndares vilja och moral, men man förlitar sig inte bara på ”gamla 

sanningar” utan utvecklar ständigt sin strategi. 2003 godkändes det så kallade ”Three 

Warfares”-konceptet av kinesiska militära myndigheter. Konceptet går ut på att kom-

binera psykologisk krigföring, mediekrigföring och rättslig krigföring för att angripa 

motståndarens moral och vilja. Således bildar det ett vapen som kan användas redan 

innan en konflikt blossar upp, för att skapa så gynnsamma förutsättningar som möj-

ligt.5 ”Three Warfares” är främst tänkt att användas som redskap på den operativa 

nivån, men används även på strategisk och, till viss del, taktisk nivå.6 Det ameri-

kanska försvarsdepartementet har i sina årsrapporter från de senaste åren uppmärk-

sammat hur Three Warfares-doktrinen har fortsatt att utvecklas.7 Enligt officiella 

                                                

1 Pettersson, B., Beng, O. K. & Friman, H. (2010). Sun Zis krigskonst och sju andra kinesiska 
mästerverk. s. 58 
2 Anderson, E. & Engstrom, J. (2009). China’s Use of Perception Management and Strategic 
Deception. s. 7 
3 Pettersson, Beng & Friman (2010), s. 63 
4 Anderson & Engstrom (2009), s. 8f 
5 U.S. Department of Defense (2011). Annual Report to Congress. Military and Security 
Developments Involving the People’s Republic of China. s. 26 
6 Walton, T. (2012). China’s Three Warfares. s. 4f 
7 Ibid., s. 4 
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amerikanska källor är doktrinen dessutom ett reellt hot i strategiska frågor och något 

som måste tas hänsyn till.8 

En kinesisk expert på informationskrigföring säger att: ”IW [Information Warfare, 

förf. anm.] occurs all the time, in peace and war. It is part of the ideological 

struggle.”9 Den gamla traditionen av list är alltså inte bara tillämplig inom det militära 

området utan kan användas inom alla delar av vardagen: politisk list används inom det 

politiska området, ekonomisk list inom det ekonomiska och så vidare.10 

Kinas samtida strävan att påverka sin motståndares vilja och moral måste inte heller 

vara begränsad till krig. Det har till och med beskrivits som en förutsättning för Kinas 

förbindelser med andra nationer.11 Kina är mån om att framstå som en seriös och 

pålitlig aktör i det internationella samfundet och använder en mängd olika medel för 

att uppnå den målsättningen.12 Ett uppmärksammat fall av detta är det omfattande ar-

bete som lades ner på att framställa Kina på ett positivt sätt inför och under OS i 

Peking 2008.13 Att använda media för att uppnå vilseledande syften är, inom ramen 

för Three Warfares-doktrinen, däremot något som görs inför och under en konflikt.14 

Under Peking-OS förekom emellertid en mängd olika fall då Kina tycktes försöka vil-

seleda omvärlden, även om det inte förelåg någon konflikt med andra länder. Denna 

uppsats ska undersöka om det finns exempel på att Kina även fortsättningsvis, i freds-

tid, har försökt att vilseleda omvärlden. 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om Kina även efter OS i Peking 2008 försöker 

”tillrättalägga sanningen” för att framställa den egna staten i bättre dager. Vidare är 

syftet att se om eventuella skönmålningar kan klassificeras som vilseledning riktat 

mot västländer som exempelvis Sverige och om så är fallet, hur den ser ut. 

                                                

8 U.S. Department of State (2008). China’s Strategic Modernization: Report from the ISAB 
Task Force. s. 2 
9 Thomas, T. (2005). Cyber Silhouettes: Shadows Over Information Operations. s. 83 
10 Anderson & Engstrom (2009), s. 9 
11 Ibid., s. 11 
12 Ibid., s. 12 
13 Se t.ex. Lord, J. (2009). Hosting the World: Perception Management and the Beijing 
Olympics. Southeast Review of Asian Studies, 31, 272-281. 
14 U.S. Department of Defense (2011), s. 26 
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1.3. Frågeställningar 
Har det sedan 2008 förekommit kinesiska försök till vilseledning genom media, riktat 

mot västländer som till exempel Sverige? 

Undersökningens huvudsakliga frågeställning kommer i sin tur att besvaras genom 

följande delfrågor: 

• Hur rapporterar kinesiska media riktade mot Europa om händelser som skulle 

kunna framställa Kina i dålig dager? 

• Skiljer sig den bild Kina ger, från hur västerländsk media rapporterar om de 

aktuella händelserna, och i så fall hur? 

• Kan eventuella skillnader i kinesisk och västerländsk medierapportering 

förklaras med hjälp av Barton Whaleys generella deceptionsteori? 

1.4. Avgränsningar 
På grund av de begränsningar som finns i form av uppsatsens omfång och tid till för-

fogande måste ett antal avgränsningar göras. Avgränsningarna utgörs av att: 

• Endast en nyhetskanal från Kina respektive Europa kommer att studeras. 

• Datainsamling om de olika händelserna kommer att avgränsas i tid från det att 

händelsen inträffat till och med en vecka framåt. 

• Ingen fokus kommer att läggas på att försöka förklara varför eventuell 

vilseledning genomförs, mot vad den riktats och vilken organisation eller mot-

svarande som ligger bakom den. 

• Effekten av eventuella fynd av misstänkta försök till vilseledning kommer inte 

att undersökas. Således kommer det endast kunna konstateras att just försök 

till vilseledning kan ha förekommit. 

• Undersökningen kommer inte att göra anspråk på att vara allomfattande i sin 

ansats. Endast enstaka exempel kommer att kunna påvisas – slutsatserna kom-

mer därmed endast kunna bli högst begränsade. 

1.5. Tidigare forskning 
En vilseledningsoperation som avslöjas är en misslyckad vilseledningsoperation. En 

av vilseledningens grundförutsättningar är därför säkerhet, det vill säga att objektet 
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inte får veta deceptörens intention och att man blir vilseledd.15 Att forska om pågå-

ende vilseledning är därför per definition svårt, då det så att säga ligger i sakens natur 

att den måste hemlighållas. Om forskning om annan stats vilseledning bedrivs, görs 

det i så fall av ett lands underrättelse- eller säkerhetstjänst och måste i sin tur själv-

klart hemlighållas. Tidigare öppen forskning på området vilseledning är därför ofta 

antingen av historisk karaktär eller allmänt hållen angående till exempel vilseledning-

ens principer eller mekanismer.16 

Senare forskning om kinesisk vilseledning och perceptionsstyrning har gjorts av 

Anderson & Engstrom i China’s Use of Perception Management and Strategic 

Deception.17 Studien är inriktad på hur Kina använder strategisk vilseledning och per-

ceptionsstyrning, framför allt i sin relation till USA. Anderson & Engström menar 

bland annat att Kina främst inriktar sin vilseledning och perceptionsstyrning mot sina 

grannar och mot USA.18 

Lord skriver i artikeln Hosting the World: Perception Management and the Beijing 

Olympics om Kinas samlade ansträngningar för perceptionsstyrning i samband med 

OS i Peking 2008.19 Lord skriver bland annat att ”[…] China seemed to view its own 

athletic success in the Olympics as secondary to improving the image of the CCP 

[Communist Party of China, förf. anm.] abroad” och fortsätter med att exemplifiera 

Kinas ansträngningar för att uppnå dessa mål.20 Slutsatsen är att även om perceptions-

styrning är lätt att upptäcka men ofta svårt att utvärdera, så var Kinas ansträngningar 

på det hela taget mycket lyckade.21 

Ingen forskning om kinesiska försök till vilseledning eller perceptionsstyrning riktat 

mot Sverige eller Europa har hittats, inte heller om pågående vilseledning genom 

media. Undersökningen som görs i denna uppsats tar således vid efter ovanstående 

forskning och kan därmed anses fylla ett tomrum i forskningen. 

                                                

15 Försvarsmakten (1997). PM Vilseledning. s. 11f 
16 Se t.ex. Furustig, H. & Sjöstedt, G. (1994). Operationer mot nationella säkerhetspolitiska 
militära intressen. och Furustig, H. (1996). Militär vilseledning – Några grunder. 
17 Anderson & Engstrom (2009) 
18 Ibid., s. 46 
19 Lord (2009) 
20 Ibid., s. 273 
21 Ibid., s. 279f 
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1.6. Begrepp och definitioner 
Informationskrigföring är ett snårigt område vad gäller såväl begrepp som hierarkisk 

indelning av dem sinsemellan. Olika begrepp används för samma fenomen beroende 

på författare och organisation och, vad värre är, samma begrepp används ibland med 

olika betydelse. En ytterligare komplikation är att olika militärteoretiska traditioner 

har olika synsätt på området varför begreppsoredan ytterligare stärks. Med anledning 

av uppsatsens begränsade omfattning kommer inte en genomgång av hur använda be-

grepp relaterar till andra närliggande begrepp kunna ges. 

För en fördjupning hänvisas den intresserade istället till Furustig, Ljunggren & Unges 

rapport Skydd mot strategisk vilseledning – Del 1: Definitioner, metoder och 

diskussioner för genomgång av olika definitioner inom vilseledningsområdet.22 För 

Försvarsmaktens syn rekommenderas Huvudstudie Vilseledning23 och Redovisning av 

deluppdrag inom ASTA-studien.24 En beskrivning av ett kinesiskt perspektiv tillsam-

mans med en jämförelse med USA ges av Anderson & Engstrom i China’s Use of 

Perception Management and Strategic Deception,25 och en fördjupning av det kine-

siska perspektivet i Thomas bok Decoding the Virtual Dragon.26 

1.6.1. Definitioner som kommer att användas 

Nedan ges definitioner för begrepp av central betydelse i denna uppsats. 

Vilseledning 

Furustig, Ljunggren & Unge ger i sin rapport Skydd mot strategisk vilseledning en 

genomgång av ett större antal definitioner på begreppet vilseledning. Dessa har häm-

tats från en bred bas av källor och sammanfattas efter gemensamma drag i en rekom-

menderad, allmängiltig definition.27 

 

                                                

22 Furustig, H., Ljunggren, B. & Unge, W. (2001a). Skydd mot strategisk vilseledning – Del 1: 
Definitioner, metoder och diskussioner. 
23 Försvarsmakten (1999). Huvudstudie Ledningskrigföring – slutrapport. 
24 Försvarshögskolan (1999a). Redovisning av deluppdrag inom ASTA-studien. 
25 Anderson & Engstrom (2009) s. 4-13 
26 Thomas, T. (2007). Decoding the Virtual Dragon: Critical Evolutions in the Science and 
Philosophy of China’s Information Operations and Military Strategy. 
27 Furustig, Ljunggren & Unge (2001a), s. 31f och 115ff 
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På grund av det gedigna arbetet kommer deras definition av vilseledning att användas 

i detta arbete: 

Med vilseledning avses medvetna åtgärder som syftar till att ge 
vilseledningsobjektet en felaktig verklighetsuppfattning och därmed ett 
felaktigt beslutsunderlag i syfte att få honom att agera på ett för deceptörens 
avsikter gynnsamt sätt.28 

Vilseledning blir det således först om effekten blir att beslut fattas till deceptörens 

favör på grund av inkorrekt information. Detta tolkas som att en misslyckad vilseled-

ningsoperation inte leder till vilseledning utan kommer istället att benämnas försök till 

vilseledning. Detsamma gäller om effekten av vilseledningsoperationen inte kan be-

stämmas. 

På vissa ställen i arbetet används ordet deception, bland annat i samband med Barton 

Whaleys generella deceptionsteori. Ordet ska i de fallen ses som direkt synonymt med 

vilseledning. 

Deceptör och vilseledningsobjekt 

Den som genomför vilseledning benämns deceptör och den som utsätts för vilseled-

ningen benämns vilseledningsobjekt eller objekt. Dessa begrepp följer den nomen-

klatur Furustig, Ljunggren & Unge använder.29 

Perceptionsstyrning (eng. perception management) 

Det engelska begreppet perception management är en ursprungligen amerikansk term 

som har definierats som: 

Actions to convey and/or deny selected information and indicators to foreign 
audiences to influence their emotions, motives, and objective reasoning as 
well as to intelligence systems and leaders at all levels to influence official 
estimates, ultimately resulting in foreign behaviors and official actions 
favorable to the originator’s objectives. In various ways, perception 
management combines truth projection, operations security, cover and 
deception, and psychological operations.30 

                                                

28 Ibid., s. 32 
29 Ibid. 
30 U.S. Department of Defense (2006). Joint Publication 1-02 Department of Defense 
Dictionary of Military and Associated Terms – 17 September 2006. s. 409 



 

12 

Värt att nämnas är att termen perception management tycks ha försvunnit från senaste 

upplagan av amerikanska försvarsdepartementets Dictionary of Military and 

Associated Terms.31 

I slutet av nittiotalet genomförde Försvarshögskolan och Styrelsen för Psykologiskt 

Försvar den så kallade ASTA-studien. Ett av deluppdragen inom studien var att 

utforma en svensk begreppsapparat på IW-området (Information Warfare).32 De ger 

en svensk definition av begreppet och, vad viktigare är, en översättning: perceptions-

styrning.33 

Eftersom den svenska definitionen är baserad på den amerikanska och eftersom de 

källor till detta arbete som använder termen är amerikanska, kommer den svenska 

termen att användas men då avse samma sak som den amerikanska definitionen. 

1.7. Metod och disposition 
För att besvara uppsatsens frågeställning och de uppställda underfrågorna har en 

kombination av olika vetenskapliga metoder använts. I det följande avsnittet förklaras 

arbetssättet och motiv till och beskrivning av valda metoder ges. 

1.7.1. Metod för val av fall och datainsamling 

För att undersöka om det har förekommit kinesiska försök till vilseledning har fallstu-

dier använts. Enligt Denscombe används fallstudier för att: 

[…] fokuser[a] på en (eller några få) förekomster av ett särskilt fenomen i 
avsikt att tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, 
erfarenheter eller processer som förekommer i detta särskilda fall.34 

För att undersöka förekomsten av försök till vilseledning passar fallstudier bra, just 

eftersom det tillåter en fördjupad undersökning i samband med särskilt utvalda hän-

delser. Undersökningen syftar till att klarlägga just de ”förhållanden […] eller 

processer som förekommer” vid några olika händelser som på så vis tjänar som 

                                                

31 U.S. Department of Defense (2012). Joint Publication 1-02 Department of Defense 
Dictionary of Military and Associated Terms – 15 February 2012. 
32 Försvarshögskolan (1999a), s. 1 
33 Försvarshögskolan (1999b). ASTA 3 Bilaga 1: Förslag på svenska definitioner. s. 2 
34 Denscombe (1998/2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna (2:a uppl.). s. 59 
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exempel på förekomsten av försök till vilseledning.35 Då frågeställningen syftar till att 

undersöka om fenomenet förekommer, snarare än i vilken omfattning, passar fallstu-

dier bättre än masstudier eftersom fallstudierna passar bättre för att studera saker i 

detalj.36 Fallstudier är således oftare förknippat med kvalitativ snarare än kvantitativ 

forskning.37 Denscombe exemplifierar vidare olika typanvändningsområden för fall-

studier och ett av dessa anges som att: ”jämför[a] olika inramningar för att lära av 

likheter och skillnader mellan dem.”38 Just detta är också syftet med den inledande 

delen av undersökningen. 

När det gäller valet av fall att studera kan detta ingalunda göras slumpmässigt utan 

måste ske med en given grund: 

En fallstudie ska väljas på ett noga övervägt sätt med utgångspunkt i specifika 
kännetecken som går att finna i fallet – kännetecken som är synnerligen 
signifikanta för det praktiska problem eller den teoretiska fråga som forskaren 
vill undersöka.39 

Denscombe listar ett antal olika exempel på hur dessa övervägande kan göras, bero-

ende på vad fallet ska användas till.40 I denna undersökning har fallen valts enligt 

principen den typiska undersökningsenheten: ”Den logik som åberopas här [vid den 

typiska undersökningsenheten, förf. anm.] är att det valda fallet i viktiga hänseenden 

liknar de andra som skulle kunna ha valts, och att resultatet av fallstudien därför san-

nolikt kan tillämpas på andra fall.”41 För att välja ut dessa typiska fall har ett antal 

kriterier som respektive fall måste uppfylla ställts upp. 

 

 

 

 

                                                

35 Ibid., s. 59 
36 Ibid., s. 59f 
37 Ibid., s. 62 
38 Ibid., s. 63 
39 Ibid., s. 64 
40 Ibid., s. 64ff 
41 Ibid., s. 65 
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Händelserna som ligger till grund för fallstudierna ska: 

• Kunna antas påverka Kinas internationella anseende negativt – Då borde det 

finnas en vilja att vinkla framställningen. 

• Vara en specifik händelse, inte en process eller ett utdraget skeende – Möjlig-

gör en avgränsning för vilken tidsperiod som ska användas. 

• Tillräckligt stora/intressanta händelser för att rapporteras om i västerländsk 

media – Möjliggör själva undersökningen. 

Det är framförallt det första kriteriet som säkerställer att händelserna kan anses vara 

typiska. För att stärka detta och för att göra kombinationen av flera fall bredare har de 

fall som valts ut kunnat anses representera olika ”klassiska exempel” på händelser 

som är känsliga att återge. Till exempel händelser rörande mänskliga rättigheter, 

yttrandefrihet och politisk frihet, relationer till utländska företag och andra länder eller 

större olycksfall på grund av bristande rutiner. Slutligen har dessutom vissa praktiska 

hänsyn tagits, och de fall som valts att studeras har, så länge de uppfyller kriterierna, 

valts som mer eller mindre första bästa, något Denscombe anser får förekomma så 

länge det är ”underordna[t] andra kriterier”.42 

Efter att en händelse som uppfyller ovannämnda kriterier har identifierats har sök-

verktygen på China Daily43 och BBC News44 använts för att hitta de artiklar från 

respektive nyhetsmedia som berör händelsen. Sökningen har avgränsats i tid från den 

dag händelsen inträffat och en vecka framåt. Det funna materialet har använts som 

grund för analysen. 

1.7.2. Metod för analys av data 

För att analysera de olika fallen har en kombination av olika metoder använts. Inled-

ningsvis användes en deskriptiv (eller beskrivande) metod för att redogöra för hur 

China Daily respektive BBC News har rapporterat om respektive händelse. Enligt 

Ejvegård kan den beskrivande metoden framstå som enkel, men den måste följa en 

struktur och systematik.45 Ejvegård menar att: ”Det är det viktiga som skall 

                                                

42 Ibid., s. 66 
43 China Daily (2012b). Advanced Search. 
44 BBC (2012a). BBC – Search. 
45 Ejvegård, R. (2007). Vetenskaplig metod (3:e uppl.). s. 32f 
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framhävas. Vad som är viktigt avgörs bland annat av syftet med uppsatsen.”46 För att 

uppnå detta har alla artiklar först lästs igenom översiktligt för att få en känsla för vad 

som har varit i fokus. Därefter har en noggrannare genomläsning skett där de 

viktigaste dragen i respektive artikel har markerats och sammanfattats. 

För att komma fram till vilka skillnader som finns i de två nyhetsmediernas framställ-

ning av de olika fallen har en kvalitativ innehållsanalys använts. Det innebär att de 

olika framställningarna har analyserats med avseende på upptäckta skillnader, dessa 

skillnader har sedan kodats och kategoriserats enligt ett antal kategorier som har växt 

fram efter hand.47 När man arbetar med kvalitativa data menar Denscombe att ”analy-

sen av data ska innefatta en repetitiv process […] som ständigt rör sig fram och 

tillbaka i jämförelsen av empiriska data med de koder, kategorier och begrepp som 

används”.48 

Som hjälp för att hitta koder och kategorier för skillnaderna i rapporteringen användes 

inledningsvis en enkel modell för förväntade skillnader, denna modell har även ut-

vecklats och förfinats under arbetets gång. Modellen sammanfattas i följande frågor: 

finns skillnader i framställningen avseende: 

• Intensitet (hur mycket som skrivs om det, antal artiklar och deras omfattning)? 

• Detaljer (avseende både direkta faktaskillnader och utelämnande av detaljer)? 

• Fokus (vilken del av händelsen fokuseras – fokuseras någon särskild del av 

händelsen eller något särskilt ”sidospår”)? 

De tre punkterna har även använts i uppsatsens empiridel för att beskrivningarna av 

de identifierade skillnaderna i de olika fallen ska bli mer lättöverskådliga. Skillna-

derna har därefter sammanfattats med hjälp av de ”identifiera[de] teman och samband 

bland koder och kategorier” som framkommit genom den repetitiva processen i data-

analysen.49 De teman och samband som framkommit sammanfattas under respektive 

fall som Huvudsakliga drag i skillnaderna. 

                                                

46 Ibid., s. 32 
47 Denscombe (1998/2009), s. 369ff 
48 Ibid., s. 368f 
49 Ibid., s. 374 
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Både när skillnaderna har identifierats och när de sedan har kopplats till Barton 

Whaleys generella deceptionsteori har en komparativ metod använts. En komparativ 

metod innebär helt enkelt att en sak jämförs med en annan. Metoden används för att 

förklara en viss företeelse genom att jämföra undersökningsobjektet med något 

annat.50 När skillnaderna skulle hittas jämfördes de olika framställningarna med var-

andra och när kopplingen till teorin gjordes jämfördes de identifierade skillnaderna 

med teorin. 

1.7.3. Schematisk beskrivning av arbetets gång 

Ovan beskrivna arbetsmetod för respektive fall, från att fallen identifieras till det att 

de analyserats och kopplats till teorin, sammanfattas schematiskt nedan i figur 1. 

 

Figur 1. Schematisk beskrivning av arbetets upplägg. 

Efter att respektive fall har bearbetats och analyserats enligt ovanstående, diskuteras 

resultatet och slutsatser dras. 

                                                

50 Ejvegård (2007), s. 41f 
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1.7.4. Uppsatsens disposition 

Först presenteras Barton Whaleys generella deceptionsteori och de olika kategorierna 

förklaras. Efter det beskrivs respektive fall, först som det presenterats av China Daily 

och sedan som det presenterats av BBC News. Efter respektive fallbeskrivning jäm-

förs de två olika framställningarna och identifierade skillnader presenteras med hjälp 

av identifierade teman. Efter fallbeskrivningarna jämförs de upptäckta skillnaderna 

med Whaleys teori om vilseledning och resultatet diskuteras angående huruvida det 

studerade materialet kan eller inte kan betraktas som försök till vilseledning. 

1.8. Material 
Valet av nyhetsmedia för att representera kinesisk respektive europeisk nyhetsrap-

portering har gjorts enligt ett antal olika kriterier. Den kinesiska ska rikta sig till en 

europeisk publik och ska vara statligt förankrad. Det europeiska nyhetsmediet ska 

kunna antas vara relativt representativt och ska nå en stor publik, även utanför dess 

ursprungsland. Vidare ska det vara så lite politiskt färgat och påverkat som möjligt, 

även om fullständig neutralitet är att betrakta som omöjligt. 

1.8.1. Kinesisk media 

Med utgångspunkt i ovanstående kriterier föll valet av kinesisk media på China Daily. 

China Daily är en kinesisk nationell engelskspråkig tidning som riktar sig både till 

Europa och till USA såväl som till engelskspråkiga personer boende i Kina. Tid-

ningen beskrivs som Kinas största och mest inflytelserika tidning på engelska, med en 

upplaga på 500 000.51 Intresseorganisationen Reportrar utan gränser beskriver den 

övergripande situationen för kinesisk media som: 

Many media have been trying to shake off the grip of the propaganda 
department and the local authorities but the communist party is not about to 
abandon this “strategic” sector. 

– – – 

All media have to obtain a licence from a state body.52 

Med det sagt bedöms all större media, och således även China Daily, vara styrd av 

den kinesiska staten med avseende på innehåll. 

                                                

51 China Daily (2012a). About China Daily. 
52 Reporters Without Borders (2012). World report – China. 
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1.8.2. Europeisk media 

Vad gäller europeisk media valdes BBC News. BBC News är en brittisk nyhetskanal 

som är en del av koncernen British Broadcasting Corporation (BBC). BBC är ett brit-

tisk public service-företag vilket innebär att de är statligt ägda men att de har en sam-

hällsinformerande skyldighet.53 BBC:s oavhängighet från staten regleras av ett så 

kallat Royal Charter som garanterar oberoende nyhetsrapportering.54 BBC sänder 

nyheter över hela världen och har således global spridning.55 BBC News anses väl 

uppfylla ställda krav på europeisk nyhetsmedia, särskilt genom att vara public service 

vilket alltså svarar mot det svåraste kriteriet: så låg grad av politisk färgning som 

möjligt. 

                                                

53 Nationalencyklopedin (2012). BBC. 
54 BBC (2012b). Governence framework. 
55 Nationalencyklopedin (2012) 
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2. Teori 

2.1. Barton Whaleys generella deceptionsteori56 
Whaleys generella deceptionsteori tillskrivs Barton Whaley på grund av att den publi-

cerats av honom i en specialutgåva av The Journal of Strategic Studies i mars 1982.57 

Arbetet med teorin byggde dock på ett gemensamt arbete tillsammans med J. Bowyer 

Bell.58 I denna uppsats har deras gemensamma omarbetade utgåva av boken Cheating 

and deception, där teorin presenteras, använts varför teorin kommer att benämnas som 

Whaleys, men arbetet tillskrivas Bell & Whaley. 

Enligt Bell & Whaley kan vilseledning genomföras genom att antingen dölja det 

sanna eller att visa det falska.59 Dessa två kategorier benämns i svensk översättning 

som att dölja respektive framhäva,60 men kallas även passiv respektive aktiv vilseled-

ning.61 Kategorierna består i sin tur av respektive tre undertyper på vilka sätt vilseled-

ningen kan genomföras (se figur 2). 

 

Figur 2. Barton Whaleys generella deceptionsteori.62 

                                                

56 Bell & Whaley benämner inte teorin på något särskilt sätt. Benämningen är hämtad från 
Sjöstedt, G. (1988). Desinformation, vilseledning och nationell säkerhet. s. 15 
57 Bell, B. & Whaley, B. (1991). Cheating and deception. s. xxxi 
58 Ibid., s. xvi 
59 Ibid., s. 48f 
60 Furustig (1996), s. 13 
61 Furustig, Ljunggren & Unge (2001a), s. 35 
62 Fritt efter Bell & Whaley (1991), s. 61 och Furustig (1996), s. 13 
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Syftet med döljande vilseledning är att med olika medel skyla eller kamouflera verk-

ligheten. Syftet med framhävande vilseledning är att medvetet visa det som är falskt, 

vilket innebär att det sanna måste döljas. Alltså måste all form av framhävande vilse-

ledning innehålla döljande element.63 

Nedan ges en noggrannare beskrivning av respektive metod för vilseledning tillsam-

mans med exempel hämtade ur litteraturen. Whaleys generella deceptionsteori är en 

ansats att beskriva alla typer av vilseledning, oavsett i vilket sammanhang den uppträ-

der.64 Bell & Whaley har med andra ord inte skrivit sin bok med vilseledning genom 

media som särskilt fokus, varför de exempel som ges kan tyckas irrelevanta i sam-

manhanget. Anledningen att de trots allt återges är att det tros öka möjligheten att för-

stå vad som skiljer de olika kategorierna åt. 

2.1.1. Maskera (eng. masking) 

Att maskera handlar om att beblanda det sanna med bakgrunden så att det på så vis 

smälter in i omgivningen. Den yttersta formen av maskering vore att göra något helt 

osynligt, men eftersom det ofta är omöjligt handlar det om att få det som ska döljas att 

flyta ihop med omvärlden. Bell & Whaley använder bland annat vanliga kamouflage-

uniformer, men även modern signaturanpassning av till exempel flygplan, som exem-

pel på vilseledningsformen maskera.65 

2.1.2. Förändra (eng. repackaging) 

Att förändra går ut på att paketera om sanningen till något annat, bekant, som skulle 

ha kunnat vara sant. Det som ska döljas ges alltså skepnaden av något annat. Under 

Koreakriget använde till exempel Kina lägre förbandsbeteckningar på sina förband så 

att armékårer benämndes som divisioner, divisioner som regementen, och så vidare. 

På så vis dolde Kina storleken på sin styrka genom metoden förändra.66 

 

                                                

63 Bell & Whaley (1991), s. 52 
64 Ibid., s. 47 
65 Ibid., s. 53f 
66 Ibid., s. 55 
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2.1.3. Förvirra (eng. dazzling) 

Bell & Whaley menar att då en döljande effekt inte kan uppnås genom att framgångs-

rikt maskera eller förpacka om sanningen, kan den döljas genom att förvirra vilseled-

ningsobjektet. Detta kan till exempel göras genom att skicka många motstridiga 

signaler som alla skulle kunna vara sanna. På så vis döljs inte att det finns och att det 

är viktigt men kärnan i det viktiga döljs.67 

2.1.4. Imitera (eng. mimicking) 

Imitera går i all enkelhet ut på att ta ett eller flera attribut från något och använda det 

för att efterlikna fenomenet, samtidigt som det verkliga döljs. Ett exempel av att imi-

tera något annat är att använda en dubbelgångare.68 Att imitera skiljer sig således från 

att förändra genom att det vid det tidigare skapas en illusion av något extra, medan 

sanningen vid det senare endast ges en annan skepnad. 

2.1.5. Nyskapa (eng. inventing) 

Att nyskapa skiljer sig från att imitera genom att effekten som skapas inte syftar till 

att efterlikna något som de facto finns. Istället skapas en alternativ sanning genom 

något som skulle ha kunnat finnas men som i sin helhet är falskt. Bell & Whaley 

exemplifierar nyskapandet genom fabricerade dokument som beskriver en alternativ 

sanning.69 

2.1.6. Locka (eng. decoying) 

Vid tillfällen då vilseledningsobjektet vet att han kommer att vilseledas eller kan 

misstänka det, kan deceptören använda tekniken locka. Då döljs den verkliga avsikten 

genom att ett eller flera falska alternativ presenteras. På så vis kan vilselednings-

objektets uppmärksamhet ledas från det som deceptören vill dölja, till något annat.70 

                                                

67 Ibid., s. 55f 
68 Ibid., s. 56f 
69 Ibid., s. 58f 
70 Ibid., s. 59f 
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3. Empiri 
Nedan beskrivs de fall som utgör grunden för analysen. Respektive fall kommer först 

att beskrivas som en sammanfattning av nyhetsrapporteringen kring de olika händel-

serna i China Daily respektive BBC News. Efter nyhetssammanfattningarna kommer 

de upptäckta skillnaderna i rapporteringen att beskrivas för att slutligen sammanfattas, 

fall för fall. På så vis besvaras de två första delfrågorna i uppsatsen löpande genom 

empiriavsnittet. Den första delfrågan: Hur rapporterar kinesiska media riktade mot 

Europa om händelser som skulle kunna framställa Kina i dålig dager? besvaras ge-

nom att rapporteringen beskrivs inom respektive fall. Den andra delfrågan: Skiljer sig 

den bild Kina ger från hur västerländsk media rapporterar om de aktuella händel-

serna, och i så fall hur? besvaras under respektive falls tredje underrubrik: Identifie-

rade skillnader i rapporteringen. 

3.1. Fall 1 – Regimkritikern Liu Xiaobo anhålls (2009-06-24) 
Onsdagen den 23 juni 2009 meddelade kinesiska myndigheter att den kinesiske 

regimkritikern Liu Xiaobo formellt har anhållits.71 

3.1.1. Rapportering i China Daily 

China Daily skriver en kort notis som konstaterar att Liu Xiaobo har anhållits för på-

stådd uppvigling med målsättning att störta staten (alleged agitation activities aimed 

at subversion of government). China Daily citerar endast polisrapporten och avslutar 

med att konstatera att Liu Xiaobo har erkänt.72 China Daily har ingen mer rapporte-

ring om händelsen den närmast följande veckan (och inte heller upp till en månad 

efter händelsen). 

3.1.2. Rapportering av BBC News 

BBC News börjar med att i ingressen referera till Liu Xiaobo som ”en av Kinas mest 

framstående politiska aktivister”, information som inte finns i China Daily. BBC 

News ger en längre redogörelse än China Daily men börjar med att återge fakta som 

överensstämmer med China Dailys rapportering, att Liu Xiaobo har anhållits för att ha 

uppviglat för att störta staten (inciting subversion) och att han erkänt. 
                                                

71 Amnesty International (2009). China: Dissident and literary scholar Liu Xiaobo formally 
arrested. 
72 China Daily (2009-06-24) 
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BBC News ger därefter mer bakgrundsinformation kring fallet och skriver att Liu 

Xiaobo fördes bort från sitt hem i december 2008 i samband med publiceringen av ett 

manifest med krav på politisk förändring i Kina. Det formella anhållningsbeslutet 

kommer alltså sex månader efter frihetsberövandet. BBC News har även intervjuat 

Liu Xiaobos advokat som bland annat säger att han inte har fått träffa sin klient än, 

men att Liu Xiaobos fru är informerad om att han är anhållen. Vidare ger BBC News 

en kortfattad redogörelse för vad Liu Xiaobo tidigare har gjort, främst om publice-

ringen av ovan nämnda manifest och att han tillbragte två år i fängelse efter sin 

inblandning i protesterna vid Himmelska fridens torg 1989. Slutligen berättar BBC 

News att Amnesty International har krävt att Liu Xiaobo ska släppas och en företrä-

dare för Amnesty citeras.73 

Två dagar senare skriver BBC News en uppföljande artikel som rapporterar att 52 

framstående kinesiska akademiker har skrivit under ett upprop som kräver att Liu 

Xiaobo ska friges. Akademikerna menar enligt BBC News att anhållandet av Liu 

Xiaobo visar att ingen i Kina offentligen kan uttrycka sina åsikter. Vidare ges en kort 

rekapitulation om vad som tidigare hänt, det vill säga en sammanfattning av den tidi-

gare artikeln.74 

3.1.3. Identifierade skillnader i rapporteringen 

Intensitet 

En viss skillnad kan ses i intensitet i rapporteringen. China Daily skriver en kort notis 

om knappt 100 ord, medan BBC News skildrar händelsen i två artiklar à cirka 200 

respektive 400 ord. Att ingendera av medierna faktiskt rapporterar särskilt extensivt 

om händelsen, jämfört med andra studerade fall, kan möjligen förklaras med att hän-

delsen trots allt är relativt liten i sig. Ändå kan som sagt skillnader skönjas, China 

Dailys notis är kort och ingen särskild bakgrundsinformation ges om vem Liu Xiaobo 

är, och vad han i detalj har gjort. Även om BBC News rapporterar ”från andra sidan 

världen” är den inledande artikeln längre, innehåller mer bakgrundsinformation och 

följs dessutom upp av ytterligare en artikel. 

                                                

73 BBC News (2009-06-24) 
74 BBC News (2009-06-26) 
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Detaljer 

Rapporteringen skiljer sig uppenbart i fråga om detaljer så till vida att China Daily 

inte beskriver varför Liu Xiaobo anhållits, medan BBC News skriver om att anhållan-

det kommer efter publiceringen av ett regimkritiskt, politiskt manifest. China Daily 

håller sig till de offentliga uttalanden som gjorts och avhåller sig från att fylla på med 

egen information. BBC News ger däremot mer bakgrund och problematiserar kring 

Liu Xiaobos politiska arbete och hans långa engagemang som politisk aktivist. BBC 

News fyller även på i rapporteringen genom att lägga på perspektivet med både Liu 

Xiaobos advokat och fru, såväl som uttalanden från människorättsorganisationen 

Amnesty International. Det öppna brevet från kinesiska akademiker, som BBC News 

skriver en artikel om, förefaller dessutom ha passerat obemärkt i China Daily. 

Fokus 

På grund av den knappa rapporteringen i China Daily är det svårt att utläsa någon 

tydlig skillnad i fokus kontra BBC News. Däremot kan den knappa, nästintill förring-

ande rapporteringen i China Daily betraktas som en fokusskillnad i sig. 

Huvudsakliga drag i skillnaderna 

Skillnaderna i rapporteringen kan sammanfattas med ett huvudsakligt drag – en 

tendens i China Daily att tona ned händelsen som för att få den att framstå som 

ointressant och betydelselös. De faktorer i China Dailys rapportering som anses bidra 

till den bilden är följande: 

• Mindre, mer notisartad rapportering. 

• Få detaljer. 

• Får det på det hela taget att framstå som att Liu Xiaobo är en betydelselös per-

son och att han har anhållits som vilken brottsling som helst. 
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3.2. Fall 2 – Liu Xiaobo tilldelas Nobels fredspris (2010-10-08) 
Fredagen den 8 oktober 2010 tillkännagav Norska Nobelkommittén att Liu Xiaobo 

har tilldelats Nobels fredspris för sin långa och ickevåldsamma kamp för mänskliga 

rättigheter i Kina.75 

3.2.1. Rapportering i China Daily 

China Daily skriver med anledning av att Liu Xiaobo har tilldelats Nobels fredspris 

vid sammanlagt åtta tillfällen från den 8 oktober när det tillkännagavs, och under en 

vecka framåt till den 14 oktober. Två av gångerna är det sammanställningar av kom-

mentarer som läsare gjort på China Dailys hemsida angående den tidigare rapporte-

ringen. 

Den första rapporteringen i China Daily angående att Liu Xiaobo har tilldelats Nobels 

fredspris kommer dagen efter att Norska Nobelkommittén har tillkännagivit nyheten. 

Artikeln bygger i sin helhet på ett pressmeddelande från kinesiska utrikesdeparte-

mentet och budskapet är att Liu Xiaobo är en dömd brottsling och att det inte är för-

enligt med varken Alfred Nobels vilja eller syftet med fredspriset att det tilldelas en 

brottsling. Den information som ges om Liu Xiaobos person är att han för närvarande 

avtjänar ett fängelsestraff för samhällsomstörtande verksamhet. Artikeln återger också 

ett varsel om att beslutet kan komma skada Kinas och Norges bilaterala samarbete.76 

Dagarna efter publicerar China Daily totalt tre artiklar som beskriver beslutet om att 

tilldela Liu Xiaobo fredspriset som ett led i en västerländsk komplott för att begränsa 

Kinas framfart och utveckling. Det enda priset gör, är att påvisa de ideologiska skill-

naderna mellan Kina och väst och att väst återigen försöker lägga sig i Kinas interna 

angelägenheter (syftandes på att Dalai Lama tilldelades Nobels fredspris 1989). Att 

Liu Xiaobo tilldelas priset beskrivs som ett angrepp på Kinas juridiska system och 

som direkt motstridigt prisets ursprungliga syfte. Det framhålls också att Kina har 

gjort framsteg vad gäller yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.77 

Den 13 oktober, fem dagar efter tillkännagivandet, publicerar China Daily en artikel 

som refererar till en norsk jurist, Fredrik S. Heffermehl, som i en kommentar på 
                                                

75 Norwegian Nobel Committee, The (2010). Announcement: The Nobel Peace Prize for 
2010. 
76 China Daily (2010-10-09) 
77 China Daily (2010-10-11), China Daily (2010-10-12) och China Daily (2010-10-13a) 
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DN.se ska ha argumenterat för att Alfred Nobels önskan med fredspriset var att pre-

miera personer som gjort ansträngningar för att försvara freden, bidragit till nedrust-

ning och avskaffandet av militära styrkor. Slutsatsen är att: ”[…] the 2010 Nobel Pe-

ace Prize is again an illegitimate prize awarded by an illegitimate committee.”78 

Dagen efter följer en artikel och två insändare som ytterligare framhåller att beslutet 

att tilldela Liu Xiaobo priset underminerar värdet av Nobels fredspris och att det inte 

är i paritet med Alfred Nobels vilja. Istället framhålls att priset har politiserats och att 

det används för att försämra Kinas anseende.79 China Daily publicerar även en artikel 

som baseras på uttalanden från kinesiska utrikesdepartementet som hävdar att väst 

inte har rätt att lägga sig i Kinas juridiska system och interna angelägenheter. Kine-

siska utrikesdepartementet ifrågasätter även avsikterna hos de länder som välkomnar 

att Liu Xiaobo tilldelas Nobels fredspris.80 

3.2.2. Rapportering av BBC News 

Med anledning av att Liu Xiaobo tilldelats Nobels fredspris skriver BBC News sam-

manlagt 14 artiklar mellan den 8 och 15 oktober. Redan samma dag som Norska 

Nobelkommitténs tillkännagivande skrev BBC News sex artiklar om ämnet. 

I de första två artiklarna återges Nobelkommitténs motivering till priset och Liu 

Xiaobo beskrivs som den yttersta symbolen för kampen för mänskliga rättigheter i 

Kina. BBC News ger en resumé över läget vad gäller mänskliga rättigheter i Kina och 

skriver att Kinas ekonomiska tillväxt de senaste åren även förpliktigar att ta ansvar för 

politiska och mänskliga rättigheter. Vidare ger BBC News en historisk tillbakablick 

om vem Liu Xiaobo är och vad han har gjort. Bland annat nämns hans framträdande 

roll under protesterna vid Himmelska fridens torg 1989 och hans långa arbete för po-

litisk frihet och respekt för de mänskliga rättigheterna i Kina. I artiklarna framhålls 

också Norska Nobelkommitténs och Nobelstiftelsens övertygelse om det nära sam-

bandet mellan mänskliga rättigheter och fred. Vidare skriver BBC News att flera 

                                                

78 China Daily (2010-10-13b) 
79 China Daily (2010-10-14a) och China Daily (2010-10-14b) 
80 China Daily (2010-10-14c) 
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länder kräver att Liu Xiaobo ska släppas fri ur fängelse, samtidigt som Kina varnar för 

att deras förbindelser med Norge kan komma att ta skada.81 

I andra artiklar ger BBC News sammanställningar över hur beskedet om priset har 

mottagits internationellt och ett flertal länder och människorättsorganisationer väl-

komnar priset och uttrycker att Liu Xiaobo bör friges.82 BBC News skriver även om 

att Dalai Lama välkomnar priset samtidigt som han kritiserar Kina för hur de oppone-

rar sig.83 

I ett flertal artiklar från den 8 oktober och de följande dagarna återger BBC News 

Kinas bild och kinesiska regeringsföreträdare såväl som ledarsidor från större tid-

ningar citeras. Bilden som framträder är att Kina anser att priset är omotiverat och att 

de ska få sköta sina interna angelägenheter själva. BBC News beskriver även hur Kina 

har ställt in planerade ministermöten med Norge och att internationella nyhetskanaler 

som rapporterar kring Liu Xiaobo blockeras i Kina.84 

BBC News skriver även artiklar som beskriver Liu Xiaobos arbete och jämför honom 

med andra människorättskämpar och dissidenter. Liu Xiaobo beskrivs som en av 

Kinas mest framstående regimkritiker, som har arbetat som aktivist i 20 år och motta-

git flera priser, samtidigt som få i Kina vet vem han är.85 

Ett annat tema i BBC News rapportering är om Liu Xiaobos fru Liu Xia. Hon ska ha 

besökt sin man i fängelset och meddelat honom nyheten att han har tilldelats Nobels 

fredspris och han ska ha bett henna att ta emot priset å hans vägnar. Liu Xia ska dock 

ha satts i vad som beskrivs som husarrest och hennes telefon har blockerats varför hon 

endast har kunnat kommunicera via Twitter.86 

                                                

81 BBC News (2010-10-08a) och BBC News (2010-10-08b) 
82 BBC News (2010-10-08c), BBC News (2010-10-08f) och BBC News (2010-10-14) 
83 BBC News (2010-10-11a) 
84 BBC News (2010-10-08d), BBC News (2010-10-09a), BBC News (2010-10-11b) och BBC 
News (2010-10-11c) 
85 BBC News (2010-10-08e) och BBC News (2010-10-09b) 
86 BBC News (2010-10-10) och BBC News (2010-10-12) 
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3.2.3. Identifierade skillnader i rapporteringen 

Intensitet 

Även om den nu beskrivna händelsen leder till fler artiklar än när Liu Xiaobo anhölls, 

både från China Daily och från BBC News, är det en markant skillnad mellan de 

båda. China Daily skriver åtta artiklar, där dock två endast är sammanställningar av 

läsares kommentarer på tidigare artiklar. BBC News skriver å sin sida fjorton artiklar 

som dessutom i regel är längre än de från China Daily. Ett högre antal ord måste där-

emot inte alltid innebära en högre kvalitet, BBC News artiklar avlutas till exempel 

ofta med en rekapitulation av vad som tidigare skrivits i ämnet. 

Detaljer 

Att enbart läsa China Dailys artiklar ger en ofullständig bild såtillvida att många 

detaljer utelämnats. Att endast läsa den kinesiska rapporteringen ger till exempel 

ingen tydlig bild av varför Liu Xiaobo förärats Nobels fredspris, inte heller vem han 

egentligen är. Liu Xiaobo beskrivs bara som en brottsling som avtjänar ett fängelse-

straff för att ha försökt uppvigla för att störta staten. Från BBC News rapportering 

framkommer att Liu Xiaobo under lång tid har arbetat för yttrandefrihet och mänsk-

liga rättigheter och att han dessutom har mottagit flera priser för detta. Hans invol-

vering och rent av ledande roll vid protesterna vid Himmelska fridens torg 1989 

nämns över huvud taget inte i China Daily. 

Fokus 

I rapporteringen i China Daily framträder ett antal teman som tycks återkomma mel-

lan de olika artiklarna. Mest slående är hur Liu Xiaobo alltid refereras till som en 

dömd brottsling, utan att ge någon vidare förklaring till vad han i detalj har gjort. 

Vidare påpekas att det inte är förenligt med varken Alfred Nobels vilja, eller prisets 

syfte, att dela ut det till en dömd brottsling. Detta förstärks genom att hänvisa till dels 

den norska juristen Fredrik S. Heffermehl, dels till kommentarer från läsare som delar 

den uppfattningen. BBC News påvisar däremot Nobelstiftelsens uttalade syn på sam-

bandet mellan mänskliga rättigheter och fred. 

China Daily återkommer även till bilden av att priset har politiserats och att det an-

vänds för att lägga sig i Kinas interna angelägenheter och juridiska system, som för att 

begränsa Kinas utveckling. Dessutom poängteras de framsteg som Kina har gjort 

inom bland annat mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. BBC News menar å sin 
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sida att Kinas utveckling kräver att de tar ett större ansvar för frågor såsom mänskliga 

rättigheter och att de har en lång väg kvar att gå. 

Den bild BBC News målar upp tycks på det hela taget vara mer mångfacetterad och 

beskriver ett antal perspektiv som China Daily, medvetet eller omedvetet, underlåter 

att skriva om. Dessa innefattar framförallt att flera länder välkomnar priset och att de 

önskar att Liu Xiaobo friges. Även aspekten med hans fru och hur hon har behandlats 

utelämnas i China Dailys rapportering. 

Huvudsakliga drag i skillnaderna 

I nyhetsrapporteringen som följde att Liu Xiaobo förärades Nobels fredspris går det 

som visats att skönja ett antal skillnader i rapporteringen i China Daily kontra den av 

BBC News. Dessa har här sammanfattats i fem huvudsakliga teman, varav vissa stöds 

av underteman: 

• Ett något nedtonande drag i China Daily: 

o Färre och kortare artiklar med färre infallsvinklar. 

o Färre detaljer. 

• Priset är varken legitimt eller förenligt med Alfred Nobel vilja: 

o Citerar syftet med priset ur statuterna. 

o Förtiger att Nobelstiftelsen har en uttalad hållning att det råder ett 

starkt samband mellan mänskliga rättigheter och fred. 

o Ges mer tyngd genom att citera en tillsynes okänd norsk jurist. 

• Liu Xiaobo framställs inte som något annat än en simpel brottsling: 

o Beskrivs bara som det. 

o Säger egentligen inget om varför han har fått fredspriset. 

o Säger inget om vad han har gjort tidigare och vem han är. 

• Att Liu Xiaobo är en dömd brottsling som för närvarande avtjänar ett fängelse-

straff medför tolkningen att väst lägger sig i Kinas juridiska system och 

interna angelägenheter. 

• Detta tolkas som en komplott från väst för att begränsa Kinas framfart: 

o Frågan anses politiserad. 

o Kina har gjort stora framsteg inom mänskliga rättigheter vilket inte 

anses uppmärksammas. 
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3.3. Fall 3 – Google överväger att lämna Kina (2010-01-13) 
Onsdagen den 13 januari 2010 meddelade det amerikanska företaget Google via sin 

blogg att de överväger att dra sig tillbaka från den kinesiska marknaden efter påstådda 

hackerattacker mot deras servrar samt vissa användares konton.87 

3.3.1. Rapportering i China Daily 

Googles besked att de överväger att dra sig tillbaka från den kinesiska marknaden 

rönte relativt stort intresse från China Daily som skrev om händelsen i 22 stycken 

artiklar. Första dagens rapportering är emellertid relativt anspråkslös och konstaterar 

mer eller mindre bara att Google meddelat att man överväger att dra sig tillbaka från 

den kinesiska marknaden.88 Vidare ventileras några kinesiska Internetexperters något 

disparata åsikter där vissa menar att det egentligen inte spelar så stor roll för den kine-

siska marknaden och att Google således själv blir den stora förloraren. Andra menar 

att det vore negativt för den kinesiska IT-marknaden om konkurrensen försvann.89 

Dagen efter, den 14 januari, återger China Daily ett uttalande från en talesperson från 

kinesiska utrikesdepartementet som säger att Kinas Internet är öppet och att de väl-

komnar utländska Internetföretag till Kina, så länge de följer inhemsk lag. I artikeln 

ges också den första informationen till varför Google överväger att dra sig tillbaka: de 

anger att det beror på konflikter med staten och på grund av oidentifierade attacker 

riktade mot Googles kinesiska tjänster.90 

I två uppföljande artiklar från samma dag skriver China Daily att kinesiska myndig-

heter försöker söka mer information om vad uttalandet från Google beror på och att 

det fortfarande är oklart hur Google kommer att agera. Vidare skriver man att Google 

har cirka 700 anställda i Kina och att deras anställning nu är oviss. Googles ”konflik-

ter med den kinesiska staten” tydliggörs något och sägs bero på att Google inte har 

censurerat länkar till pornografiskt material i en tillfredställande omfattning och att 

Google har blivit utsatta för cyberattacker som de tror har sitt ursprung i Kina. Vidare 

framhålls att Google och deras miljoner användare i Kina är förlorarna om de drar sig 

ur och att de borde anpassa sig till den kinesiska marknaden istället för att arbeta på 

                                                

87 Official Google Blog (2010). A new approach to China. 
88 China Daily (2010-01-13a) 
89 China Daily (2010-01-13b) 
90 China Daily (2010-01-14a) 
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sitt amerikanska sätt utan flexibilitet.91 En artikel två dagar senare berättar att Kinas 

ekonomiska tillväxt är god och att Googles eventuella tillbakadragande inte kommer 

att påverka ekonomin.92 

Den påstådda hackerattacken utreds vidare i en artikel från den 15 januari. Där rap-

porteras det att Google säger att attacken även har berört ett flertal andra företag. 

China Daily har pratat med företrädare för flera andra företag som dock i regel inte 

vill kommentera hur Googles uttalande kommer att förändra deras strategi för den 

kinesiska marknaden.93 

I en kort notis från den 14 januari återges ett uttalande från en talesperson från Google 

som tydliggör att den planerade reträtten från den kinesiska marknaden är begränsad 

till webbplatsen google.cn och att den endast kommer att stängas om man inte kan 

komma överens med kinesiska myndigheter att driva en ocensurerad version inom 

ramen kinesisk rätt.94 Några dagar senare skriver China Daily att Google meddelar att 

man tills vidare arbetar på som tidigare.95 

Den 15 januari skriver China Daily en mängd artiklar, bland annat om att varken 

Microsoft Corp eller Hewlett-Packard har några planer på att dra sig ur den kinesiska 

marknaden och att de inte kan förstå varför Google gör det.96 Yahoo ställer sig där-

emot ensam på Googles sida.97 En annan artikel avslöjar att det var en brist i Micro-

softs webbläsare Internet Explorer som möjliggjorde hackerattacken mot Google.98 

Vidare skriver China Daily återigen att kinesiska utrikesdepartementet säger att Inter-

net är öppet i Kina och att regleringen av Internet sker enligt internationella konven-

tioner och att man inte kommer att kompromissa med Google. Artikeln säger även att 

Kina på intet sätt kan tolerera ett Internet fullt med pornografi och bedrägerier och 

rykten och att utländska företag i Kina måste följa landets lagar.99 China Daily skriver 

även att Kinas handelsdepartement inte har fått några indikationer från Google att de 
                                                

91 China Daily (2010-01-14b) och China Daily (2010-01-14c) 
92 China Daily (2010-01-16) 
93 China Daily (2010-01-15d) 
94 China Daily (2010-01-14d) 
95 China Daily (2010-01-19a) 
96 China Daily (2010-01-15a) och China Daily (2010-01-15g) 
97 China Daily (2010-01-15d) 
98 China Daily (2010-01-15i) 
99 China Daily (2010-01-15c) 
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vill lämna Kina och att Kina vill fortsätta vara en gynnsam marknad för utländska 

företag. Återigen poängteras dock vikten av att företagen då måste följa kinesisk lag, 

kultur och sed.100 Detta tydliggörs återigen i en artikel den 19 januari där utrikes-

departementets talesperson säger att Kinas lagar även omfattar Google, återigen fram-

hålls det att Kinas Internet är öppet och att det hanteras i enlighet med lagar.101 

I två längre kommentarer argumenteras det för att Google bara använder censuren 

som förevändning för att dra sig ur från den kinesiska marknaden och att den egent-

liga anledningen är att Google inte har lyckats etablera sig med vinst på den kinesiska 

marknaden.102 Andra menar att Googles hot bara är ett affärstrick och att företaget vill 

skapa ett gott förhandlingsläge gentemot den kinesiska staten.103 Man menar också att 

var Google än etablerar sig skulle hackerattacker vara ett problem, vilket också menas 

stödja tolkningen att det rör sig om ett affärsknep.104 En annan kommentar säger att 

det bästa för alla inblandade parter vore att nå en förlikningsuppgörelse.105 

China Daily skriver även att den inhemska sökmotortjänsten Baidu, som redan är 

störst i Kina, skulle kunna bli den stora vinnaren och bli ännu större, om Google läm-

nar den kinesiska marknaden.106 I flera andra artiklar nämns att Baidu redan är störst 

och att Google är näst störst.107 

3.3.2. Rapportering av BBC News 

Nyheten att Google överväger att lämna den kinesiska marknaden ger upphov till ett 

visst intresse även hos BBC News som skriver om händelsen i 13 artiklar i veckan 

mellan den 13 och 19 januari. 

I den första artikeln på ämnet skriver BBC News att Google gör övervägandet att sluta 

censurera google.cn efter hackerattacker som emanerar från Kina. De skriver även att 

attackerna ska ha riktat sig mot kinesiska och utländska aktivister för mänskliga rät-

tigheter i Kina. Aktivisternas e-postkonton ska ha hackats regelbundet av tredje part 
                                                

100 China Daily (2010-01-15j) 
101 China Daily (2010-01-19) 
102 China Daily (2010-01-15b) och China Daily (2010-01-18c) 
103 China Daily (2010-01-15h), China Daily (2010-01-18a) och China Daily (2010-01-18b) 
104 China Daily (2010-01-18b) 
105 China Daily (2010-01-15e) 
106 China Daily (2010-01-15f) och China Daily (2010-01-15b) 
107 China Daily (2010-01-13b), China Daily (2010-01-14a), China Daily (2010-01-14b) och 
China Daily (2010-01-14c) 
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och attackerna ska alltså ha haft sitt ursprung i Kina. Baidu, som beskrivs som 

Googles största konkurrent i Kina, ska ha gjort ett uttalande som säger att Googles 

utspel görs av ekonomiska skäl.108 I en uppföljande längre kommentar sägs att attack-

erna mot aktivisternas konton mycket väl kan ses som droppen som för Google fick 

bägaren att rinna över, men att beslutet att sluta censurera sin kinesiska sökmotor och 

överväga att dra sig tillbaka är fel väg att gå.109 

I två artiklar sammanfattar BBC News mottagandet av nyheten i olika delar i världen, 

både genom officiella uttalanden och genom att sammanfatta kommentarer som gjorts 

på deras hemsida. BBC News skriver då bland annat att Baidus skarpa uttalanden ska 

ses i ljuset av att de har starka band till den kinesiska staten och de potentiella ekono-

miska vinningarna det kan innebära.110 

BBC News återger att en företrädare för det brittiska inrikesdepartementet i en inter-

vju har sagt att de sedan tidigare känner till att det ingår i främmande makters arsenal 

att attackera andra länder och att Storbritannien har funktioner som är beredda att ta 

del av Googles lärdomar från händelsen.111 Å andra sidan rapporterar BBC News om 

att USA från officiellt håll har uttalat att de är bekymrade över hackerattackerna från 

Kina och att de är oroliga över amerikanska företags situation i Kina.112 I en annan 

artikel återges att kinesiska utrikesdepartementet har uttalat att utländska IT-företag är 

välkomna i Kina, så länge de följer lagen. BBC News skriver att Google, när de först 

etablerade sig i Kina 2006, godkände att censurera viss information om till exempel 

protesterna vid Himmelska fridens torg 1989, Tibetansk självständighet och Falun 

Gong-rörelsen.113 

I en annan artikel har BBC News intervjuat amerikanska IT-säkerhetsexperter som 

säger att det inte är ovanligt, snarare rutinmässigt, att stora företag angrips men att det 

ovanliga är att Google offentliggör saken. I artikeln nämns också att Google har varit 

noga att poängtera att de inte påstår att attackerna har varit godkända av kinesiska 

staten. IT-säkerhetsexperterna säger att de å sin sida är övertygade om att så är 

                                                

108 BBC News (2010-01-13a) 
109 BBC News (2010-01-13b) 
110 BBC News (2010-01-13c) och BBC News (2010-01-13d) 
111 BBC News (2010-01-13e) 
112 BBC News (2010-01-14a) och BBC News (2010-01-16a) 
113 BBC News (2010-01-14c) 



 

34 

fallet.114 Att en stat står bakom får medhåll från andra IT-säkerhetsexperter i artikeln 

som även berättar att en brist i Microsofts webbläsare Internet Explorer använts vid 

attackerna.115 

BBC News skriver även om debatten som uppstått kring vem som ställer sig på 

Googles sida. Att Yahoo ställer sig bakom Google kritiseras av Yahoos kinesiska 

partner Alibaba Group,116 samtidigt möts Microsofts negativa uttalande om Google 

ståndpunkt med kritik från Reportrar Utan Gränser.117 Enligt andra artiklar meddelar 

Google att de inte vill göra löpande kommentarer i ärendet,118 men de tillbakavisar 

ryktena om att de redan har stängt google.cn.119 BBC News skriver även om att 

Google har skjutit upp lanseringen av nya mobiltelefoner i Kina och att ny 

information uppkommit om att även utländska journalister i Peking har utsatts för 

hackerattacker.120 

3.3.3. Identifierade skillnader i rapporteringen 

Intensitet 

Att Google överväger att ändra sin strategi för kinesiska den marknaden medförde ett 

större antal artiklar i China Daily än på BBC News. De tjugotvå kinesiska artiklarna 

matchas av BBC News tretton. 

Detaljer 

I China Dailys rapportering framkommer det inte explicit vad målet med hacker-

attackerna har varit, inte heller att det har förekommit andra liknande fall av attacker 

från Kina. BBC News skriver däremot att målet med attackerna har varit aktivister 

som arbetar för mänskliga rättigheter. Bilden som målas upp i den kinesiska nyhets-

rapporteringen är att det är Google som företag som har attackerats, snarare än att det 

är deras användares e-postkonton. Att Google väljer att sluta censurera resultaten på 

sin kinesiska sökmotor framstår då som långsökt och irrationellt, snarare än som en 

                                                

114 BBC News (2010-01-14b) 
115 BBC News (2010-01-15) 
116 BBC News (2010-01-16b) 
117 BBC News (2010-01-16a) och BBC News (2010-01-19) 
118 BBC News (2010-01-18) 
119 BBC News (2010-01-16b) 
120 BBC News (2010-01-19) 
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naturlig reaktion då tålamodet med kinesiska myndigheter tagit slut – såsom bilden 

blir av att läsa BBC News. 

En infallsvinkel som förekommer i den kinesiska rapporteringen, men inte alls i BBC 

News är att Google har cirka 700 anställda i Kina som skulle förlora sina anställningar 

om Google skulle stänga sitt Kinakontor. 

I BBC News rapportering framkommer det även att utländska journalister i Kina har 

utsatts för hackerattacker som sägs ha haft sitt ursprung i Kina. Denna detalj återfinns 

inte i China Dailys artiklar.121 

Fokus 

Trots, eller kanske på grund av, China Dailys omfattande rapportering framträder ett 

antal teman eller infallsvinklar kring vilka artiklarna binds upp. I flera artiklar repete-

ras statliga uttalanden som säger att Internet är öppet i Kina. Viss censur medges fö-

rekomma men den enda som nämns explicit är den av pornografiskt material och cen-

suren likställs med den många andra nationer tillämpar – syftandes på de flesta län-

ders förbud mot barnpornografiskt material. China Daily nämner inget om censur av 

politiskt oppositionellt material eller censur av andra känsliga frågor, BBC News 

nämner däremot till exempel material kring Falun Gong-rörelsen och protes-

terna/massakern vid Himmelska fridens torg 1989. 

Påståendet att Internet är öppet i Kina används i China Daily som avstamp för ett an-

nat återkommande inslag, nämligen att utländska företag, och då särskilt IT-företag, är 

välkomna att etablera sig i Kina, men att alla måste följa kinesisk lag. Det antyds att 

Google inte är villiga att följa lagen, vilket motsägs av Googles rapporterade vilja att 

hitta en lösning hur de ska kunna fortsätta på den kinesiska marknaden men utan att 

behöva censurera sina sökresultat. Om en sådan lösning inte står att finna inom ramen 

för kinesisk lagstiftning, säger Google att de vill stänga sin kinesiska sökmotor 

google.cn. 

                                                

121 Artikeln publicerades av BBC News den 19 januari, alltså bortre gräns för denna 
undersökning. För att kompensera för eventuella längre pressläggningstider och för att kunna 
få fram jämförbart material har en sökning gjorts på China Daily med sökorden ”hacker”, 
”attack”, ”journalist” och ”media” i olika kombinationer fram till och med 2010-01-31 utan 
att hitta någon artikel som beskriver händelsen. 
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China Daily återkommer även till att det är Google som är den stora förloraren om de 

skulle välja att dra sig tillbaka från Kina. Den inhemska konkurrenten Baidu lyfts 

fram som en eventuell vinnare vid ett sådant skeende. BBC News rapporterar förvisso 

också att Baidu skulle ha mycket att vinna på förlorad konkurrens, men poängterar att 

det bör ses i ljuset av att Baidu har nära relationer till den kinesiska staten. 

Huvudsakliga drag i skillnaderna 

De teman och infallsvinklar i China Dailys rapportering som skiljer sig från BBC 

News rapportering och som ovan redovisats kan sammanfattas i följande tre huvud-

sakliga drag: 

• Googles företagsmoral ifrågasätts?: 

o China Daily säger indirekt att Google inte är villiga att följa kinesisk 

lagstiftning. 

o Eftersom det enda som medges censureras är pornografiskt material 

antyds Google vilja sprida sådant material på Internet. 

o 700 personer kan mista jobbet om Google drar sig ur Kina. 

• Betydelsen av attackerna tonas ned: 

o Säger inte mot vad de inriktats. 

o (Nästan) ingen vill bekräfta Googles påstående om att flera är drabbade 

inom ramen för samma attack. 

o Säger inget om andra attacker som härstammar från Kina. 

o Hade kunnat driva linjen att hackerattacker är ett vanligt förekom-

mande fenomen, liksom BBC News gör, men utelämnar det. 

• Googles uttalande är bara ett affärsknep: 

o Andra företag som China Daily citerar ställer sig inte bakom Google 

utan vill stanna kvar i Kina. 

o Utan information om vad som i dagsläget censureras och mot vad 

hackerattackerna riktats verkar det irrationellt och oövervägt att sluta 

censurera och dra sig tillbaka, vilket istället kan framhävas som ett 

affärsknep. 
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4. Avslutning 

4.1. Analys/resultat 
Av den komparativa analysen har det alltså framkommit att ett antal skillnader före-

ligger mellan hur de studerade fallen har framställts i China Daily jämfört med BBC 

News. Detta besvarar de två första delfrågorna i undersökningen, angående hur kine-

sisk media rapporterar om händelserna respektive hur skillnaderna gentemot europe-

isk media ser ut. 

I det följande ska det undersökas huruvida dessa skillnader skulle kunna klassificeras 

som försök till vilseledning. På så vis besvaras undersökningens tredje delfråga: Kan 

eventuella skillnader i kinesisk och västerländsk medierapportering förklaras med 

hjälp av Barton Whaleys generella deceptionsteori? Frågan kommer att besvaras 

genom att koppla de identifierade skillnaderna till någon av Whaleys sex kategorier 

av vilseledning, om det är möjligt att göra dylika kopplingar kan slutsatsen dras att det 

skulle kunna vara exempel på försök till vilseledning. 

Whaleys teori säger som ovan nämnts att vilseledning antingen kan vara passivt 

Döljande eller aktivt Framhävande. Döljande vilseledning kan i sin tur delas upp i de 

tre underkategorierna Maskera, Förändra och Förvirra. Den framhävande vilseled-

ningen delas upp i Imitera, Nyskapa och Locka. Framhävande vilseledning kan inte 

finnas utan döljande inslag. 

4.1.1. Döljande vilseledning 

Att maskera genom att tona ned betydelsen av något 

När den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo formellt anhölls efter sex månader i fäng-

else, rapporterades det på ett sätt i China Daily som skulle kunna tolkas som att bety-

delsen av händelsen försöktes tonas ned. Den kinesiska tidningen skrev bara en kort 

notis och nästan inga detaljer gavs om vem Liu Xiaobo egentligen är och vad den 

brottsliga gärningen som lett fram till anhållandet mer detaljerat bestått i. När Liu 

Xiaobo sedan tilldelades Nobels fredspris kan ett liknande mönster återigen skönjas i 

China Dailys rapportering. Visserligen bestod nyhetsflödet då av mer än en kort notis, 

men jämfört med BBC News antal artiklar och deras överlägsna detaljinnehåll, blir 

ändå känslan att händelsen försöks tonas ned. 



 

38 

Båda dessa fall skulle kunna förklaras med Whaleys vilseledningskategori Maskera, 

det vill säga att dölja befintliga mönster och anpassa det till bakgrunden. Genom att 

låta händelsen bära prägeln av något ointressant, knappt värt att skriva om, kan nyhe-

ten maskeras in i det omkringliggande mediebruset. Både att underlåta att rapportera 

särskilt extensivt om händelserna och att låta Liu Xiaobo framstå som vilken simpel 

brottsling som helst, bidrar till att händelserna känns ointressanta. Att däremot läsa 

om samma händelser på BBC News gör att de känns både intressanta och angelägna. 

Samma mönster av att maskera en händelse genom att låta den framstå som ointress-

ant anas i China Dailys artiklar om Googles uttalande om att vilja dra sig tillbaka från 

den kinesiska marknaden. Där är det däremot inte hela händelsen, utan istället detal-

jerna kring varför Google gör uttalandet, som tonas ned. Att hackerattackerna med 

ursprung i Kina som Google påstår sig ha blivit utsatt för har riktats mot kinesiska 

dissidenter, förtigs i China Daily. Genom att hackerattackerna knappt nämns, och om 

så mest i förbigående, maskeras de som något ointressant och försvinner i den övriga 

rapporteringen. 

Att paketera om sanningen 

Som nämnts ovan maskerades båda händelserna rörande Liu Xiaobo, men det gjordes 

tydligare och mer övertygande i det första fallet, då han anhållits. Möjligen försvåra-

des det att maskera bort händelsen helt, då händelsen med Nobels fredspris blev en 

stor världsnyhet. I den förekommande nyhetsrapporteringen från China Daily fram-

ställs däremot Liu Xiaobo som en dömd brottsling, det är det enda han beskrivs som 

och refereras till. Varför han egentligen tilldelats Fredspriset framgår inte. Att på så 

vis ge Liu Xiaobo skepnaden av något annat, vardagligt, är vad Bell & Whaley skulle 

kalla att Förändra – sanningen paketeras om för att framstå som något annat. 

Även betydelsen av hackerattackerna mot Google hade kunnat förändras till något 

vardagligt, såsom BBC News faktiskt till viss del gör. Möjligen undviks det till för-

mån för att istället ytterligare maskera händelsen – om ingen vet att det har hänt kan 

ingen ställa sig frågan om vem som stod bakom och varför Google tycks straffa Kina. 

Det faktum att hackerattackerna har ägt rum, och att Kina antyds ligga bakom, nämns 

visserligen i China Daily, men endast i förbigående och utan att utveckla skeendet. 

Inte desto mindre kan spår av vilseledningsformen Förändra ses även i China Dailys 

rapportering om Googles möjliga Kinareträtt. Genom att på olika sätt antyda att 
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Google bryter mot kinesisk lagstiftning och att Google inte vill censurera pornogra-

fiskt material kan läsaren få bilden av att Google är ett omoraliskt, rent av ondskefullt 

företag. Bilden förstärkts dessutom genom att China Daily i vissa av sina artiklar läg-

ger på perspektivet att Google har 700 anställda i Kina och att dessa nu riskerar ar-

betslöshet. På så vis ges Google ett antal olika attribut som tillsammans målar upp ett 

moraliskt klandervärt företag utan hänsyn, vare sig för lagar eller sina anställda – med 

Bell & Whaleys ord ändras alltså händelsens mönster till något annat, redan känt. 

I China Dailys artiklar om att Liu Xiaobo tilldelats Nobels fredspris får läsaren bilden 

av att det aktuella priset inte är legitimt. Denna bild målas upp med hjälp av en kom-

bination av de två döljande vilseledningstyperna Maskera och Förändra. Nobelstiftel-

sens uttalade övertygelse om det nära sambandet mellan mänskliga rättigheter och 

fred maskeras genom att helt enkelt inte nämnas över huvud taget. Utan den pussel-

biten förändras då utnämnandet till något som ligger snubblande nära ett illegitimt 

handlande från Norska Nobelkommitténs sida. Bilden stärks genom att citera ur sta-

tuterna för priset, där det ju bara står att priset skall förlänas den som gjort stora insat-

ser för freden, och läsaren fås att ställa sig frågan på vilket vis en dömd brottsling 

bidrar till freden. Argumentationen ges ytterligare tyngd genom att citera en utomstå-

ende, vars person representerar tillförlitlighet genom att vara både jurist och norrman. 

På så vis visas att man till och med i Nobelkommitténs hemland ifrågasätter priset. 

4.1.2. Framhävande vilseledning 

Nyskapande mönster eller imitation av gamla? 

Den passiva vilseledningen där nyheterna maskeras till ointresse och Liu Xiaobo själv 

förändras till en simpel brottsling och hans pris till orättmätigt, bidrar alla till bilden 

av att väst lägger sig i Kinas interna angelägenheter. Denna bild kan förklaras med 

vilseledningstypen Nyskapa, det vill säga att nya mönster används för att skapa en 

alternativ sanning med något som skulle ha kunnat finnas men som i sin helhet är 

falskt. De tidigare nämnda framställningarna skapar alltså tillsammans illusionen av 

att väst försöker återhålla Kinas framfart genom att lägga sig deras juridiska system 

och interna angelägenheter. Detta styrker Whaleys teori om att framhävande vilseled-

ning alltid innehåller passiva, döljande element. 

Den ovan beskrivna nyskapande vilseledningen skulle möjligen i ett vidare perspektiv 

även kunna anspela på den i Kina djupt rotade aversionen mot koloniseringen, då väst 
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de facto lade sig i ”Orientens angelägenheter”. Vilseledningen skulle i så fall kunna 

vara av typen Imitera istället för Nyskapa eftersom illusionen som då uppstår speglar 

ett faktiskt, om än historiskt, fenomen, snarare än ett totalt imaginärt. 

Maskera sanningen och skapa en illusion genom imitation 

Ytterligare ett exempel när China Daily maskerar ett skeende samtidigt som en illu-

sion av något annat framhävs är när Googles utspel framställs som att det bara är ett 

affärsknep. China Daily beskriver aldrig fullständigt vad som i dagsläget censureras 

av kinesiska staten. Det enda som medges är att pornografiskt material, tillsammans 

med bedrägerier och rykten, censureras. I övrigt hänvisas till att Internet är öppet i 

Kina och att det som censureras görs av ren nödvändighet och då i enlighet med inter-

nationella överenskommelser. China Daily återger visserligen att Google påstår sig ha 

utsatts för hackerattacker med sitt ursprung i Kina, men att de riktats mot e-postkon-

ton tillhörande regimkritiker utelämnas. På så vis kan sanningen kring både censuren 

och hackerattackerna sägas bli maskerad till obefintlighet. 

Då sanningen om censur och hackerattacker maskerats, kan Googles påståenden 

framstå som överdrivna och beslutet att med det som skäl sluta censurera google.cn, 

och ytterst dra sig tillbaka från den kinesiska marknaden, kan tyckas irrationellt och 

oövervägt. Den bilden stöds även av att påvisa att hackerattacker skulle vara ett pro-

blem för Google på alla marknader, inte bara den kinesiska. På så vis kan China 

Dailys nyhetsrapportering genom vilseledningstypen Imitera sägas skapa en illusion 

av ett affärsknep. Ett antal faktorer som normalt sammanhänger med förhand-

lingsteknik och affärstaktik framhävs och sätts samman med Googles handlande, 

varpå en illusion skapas samtidigt som sanningen döljs. 

Väcka intresse i fel riktning 

Den aktiva vilseledningskategorin Locka visade sig vara svårare att identifiera än 

övriga. I fallet med Google skulle de olika alternativa förklaringarna till Googles utta-

lande dock kunna ses som att skapa en mängd olika spår i olika riktning för att dra 

uppmärksamheten från det verkliga. Att spekulera kring affärsknep för att skapa sig 

ett gynnsamt förhandlingsläge, att Google handlar irrationellt, eller att det bara 

handlar om att Google har misslyckats på den kinesiska marknaden, skapar så många 

alternativa förklaringar att läsaren knappt hinner ställa sig frågan om mot vad hacker-

attackerna riktats och själva attackerna glöms nästan bort. 
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En annan typ av exempel på vilseledningskategorin Locka, som dock inte kan upp-

fattas i denna undersökning, är om någon annan händelse ges oproportionerligt stort 

utrymme för att dra uppmärksamheten till den istället. Samtidigt skulle då den viktiga 

händelsen kunna döljas genom att till exempel maskera den till obefintlighet eller för-

ändra den till något ointressant. Eftersom nyheten om att Liu Xiaobo anhölls gavs 

relativt lite utrymme i China Daily hade det till exempel varit intressant att se om 

någon annan händelse gavs extra mycket utrymme i samband med det. Se vidare 

resonemang under 4.4 Förslag till fortsatt forskning. 

4.1.3. Sammanfattning av analysen 

Som synes förekommer ett antal fall där skillnaderna i China Dailys respektive BBC 

News rapportering kan kopplas samman med och förklaras med hjälp av Barton 

Whaleys generella deceptionsteori. Exemplen är av både döljande och framhävande 

karaktär och i samtliga tre fall kan mer än en typ av vilseledning identifieras. I nästa 

avsnitt kommer resultaten av analysen att diskuteras, främst avseende vad det innebär. 

4.2. Diskussion 
Av den tidigare givna definitionen av vilseledning kan utläsas att den oftast inriktas 

direkt mot vilseledningsobjektets beslutsfattare och mot deras underrättelse- och 

säkerhetstjänster – eftersom de tar fram beslutsunderlag. Den typen av vilseledning är 

per definition svår att upptäcka utan tillgång till egen underrättelseinhämtning och 

hemliga källor, om det ens är möjligt då. I den här undersökningen har det därför an-

tagits att även media kan vara en kanal för vilseledande information. Att vilseleda en 

demokratisk nations invånare kan således antas påverka opinionen och således ytterst 

beslutsfattarna. 

Fallstudierna och analysen ovan har kretsat kring att försöka besvara de delfrågor som 

ställts upp inom ramen för uppsatsen. Resultaten har hjälpt till att besvara den huvud-

sakliga frågeställningen: Har det sedan 2008 förekommit kinesiska försök till vilseled-

ning genom media, riktat mot västländer som till exempel Sverige? Resultaten som 

sådana, kopplat mot den huvudsakliga frågeställningen, kommer att diskuteras här, för 

att slutligen ges ett mer definitivt svar under avsnittet 4.3 Slutsatser. 

Av analysen av de tre fallen i undersökningen framgår det att kinesisk media förmed-

lar en annan bild än europeisk media. En fråga som då kan ställas är om det verkligen 

är försök till vilseledning eller om det rör sig om perceptionsstyrning eller om det är 
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något helt annat. Då China Daily uttalat vänder sig till en västerländsk publik ryms 

deras innovativa nyhetsrapportering absolut inom ramen för vad som kallas percep-

tionsstyrning: ”Actions to convey and/or deny selected information and indicators to 

foreign audiences […].”122 Definitionen av perceptionsstyrning avslutas med att 

exemplifiera olika metoder som används inom perceptionsstyrning, en av dessa meto-

der är just vilseledning.123 Genom att de upptäckta skillnaderna kunnat kopplas till 

Barton Whaleys generella deceptionsteori kan det alltså styrkas att det, utöver percep-

tionsstyrning, även skulle kunna röra sig om försök till vilseledning. Inom ramen för 

uppsatsen har det dock inte undersökts huruvida andra ansträngningar, som ryms 

inom definitionen av perceptionsstyrning, har gjorts i samma riktning. 

Bell & Whaley säger angående den generella deceptionsteorin att ”[a]ny deception 

that does not fit into one of the six categories is not a true deception […]”.124 De säger 

alltså inget om att det motsatta automatiskt gäller: att det måste vara vilseledning bara 

för att det passar in i kategorierna. Vissa skillnader i fokus är till exempel att betrakta 

som naturliga och måste inte ha med vilseledning att göra. Till exempel ses inte China 

Dailys rapportering om att 700 personer kan mista jobbet i Googlefallet som nödvän-

digtvis relaterat till vilseledning. Det skulle lika gärna kunna ha sin förklaring i att det 

på ett annat sätt berör de kinesiska läsarna. Mot det kan visserligen invändas att China 

Daily riktar sig till väst. Å andra siden baseras artiklarna i hög grad på innehållet i den 

kinesiska nyhetsrapporteringen och den engelska rapporteringen riktar sig även mot 

engelskspråkiga i Kina. 

Oavsett ovanstående anser jag att tillräckligt mycket tyder på att försök till vilseled-

ning förekommer i kinesisk media riktat mot väst. I flera fall förekommer tydliga 

exempel på skillnader som på ett tydligt sätt går att matcha mot Whaleys deceptions-

teori. 

 

                                                

122 U.S. Department of Defense (2006), s. 409 
123 Ibid. 
124 Bell & Whaley (1991), s. 60 
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4.3. Slutsatser 
Uppsatsen har syftat till att besvara frågan om kinesiska försök till vilseledning 

genom media har förekommit efter OS i Peking 2008. Resultaten av de tre fallstudier 

som har gjorts för att kunna indikera ett svar på frågan visar på ett flertal exempel på 

både döljande och framhävande vilseledning och pekar således alla i samma riktning: 

ja, det förekommer. 

Med hänsyn till de avgränsningar som har gjorts, kan inget sägas om i vilken utsträck-

ning det förekommer, vilken organisation som ligger bakom eller vad som är målet 

med vilseledningen. Studien har endast syftat till att klarlägga om fenomenet före-

kommer. För att fortsätta och måhända kunna förklara och besvara intressantare fråge-

ställningar måste fördjupade efterforskningar göras, detta arbete kan i sådana fall 

betraktas som en förstudie. 

4.4. Förslag till fortsatt forskning 

För att kunna dra mer definitiva slutsatser och med högre säkerhet kunna fastställa att 

försök till vilseledning förkommer skulle en mer systematisk genomgång av nyhets-

rapporteringen under längre tid kunna göras. På så vis borde även frågan om i vilken 

omfattning försök till vilseledning förekommer kunna besvaras. Undersökningen 

skulle till exempel kunna göras mer systematisk genom att använda vedertagna teorier 

för kvantitativ analys av media.125 

Efter att ha sett att försök till vilseledning tycks förekomma efter OS i Peking 2008 

vore det intressant att jämföra kvantiteten såväl som kvaliteten på dylika försök före 

respektive efter OS. Går det att skönja några skillnader? Bidrog den internationella 

uppmärksamheten under OS till en ökad öppenhet i Kina – eller tvärtom, en större 

känsla av att sanningen måste justeras? 

Ett annat sätt att undersöka omfattningen av försök till vilseledning är att undersöka 

vad som skulle kunna kallas Extern fokus (kontra den Interna fokus som analyserats i 

undersökningen). Det vill säga: rapporteras det extra mycket om någon annan ”mindre 

händelse” samtidigt som ”den intressanta händelsen” tonas ned. Genom en dylik 

undersökning skulle det tydligare gå att skönja vilseledningstypen Locka. 
                                                

125 Se t.ex. Gunter, B. (2002). The quantitative research process. I: K. B. Jensen (red.), A 
Handbook of Media and Communication Research. 
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En vidareutveckling av ovannämnda förslag är att under motsvarande perioder kon-

trollera annan rapportering som inte direkt är anknutna till händelserna i sig för att se 

om annan typ rapportering ökar i frekvens. Sådan rapportering skulle, förutom att vara 

en del av vilseledningsprincipen Locka, kunna användas för att ytterligare styrka en 

viss argumentation kring en händelse. I samband med Googles uttalande publicerade 

till exempel China Daily en artikel om att hackerattacker mot kinesiska myndigheter 

har ökat och att det också har förekommit mot Baidu (Googles konkurrent).126 Google 

nämns inte i artikeln, men det är en indikation i riktning mot att ytterligare nedvärdera 

vikten av hackerattackerna mot Google. Om fler liknande fall av rapportering skulle 

gå att finna skulle det kunna stärka bilden av att även en annan typ av vilseledning 

förekommer. 

En av uppsatsens avgränsningar har varit att inte undersöka mot vad de försök till vil-

seledning som eventuellt skulle hittas riktas. När det nu har fastställts med viss säker-

het att det förekommer, skulle det vara intressant att försöka undersöka vad som kan 

ha varit målet för vilseledningen. Beroende på vad som framkommer ur en sådan 

analys skulle slutsatser kunna dras om vilka delar av samhället som är särskilt intress-

anta att vilseleda. Undersökningen skulle till exempel kunna göras med hjälp av 

Sjöstedts typologi för vilseledningens politiska mål.127 

En annan av uppsatsens avgränsningar är att inte undersöka vem som står bakom 

eventuella försök till vilseledning. En fördjupad undersökning av hur Kinas organisa-

tion för informationsoperationer ser ut skulle kunna göras för att besvara den fråge-

ställningen. En start i ett sådant arbete skulle kunna vara Thomas bok Decoding the 

Virtual Dragon.128 Förståelse om både vem som står bakom vilseledningsförsök och 

mot vad den riktas skulle kunna komplettera Furustig, Ljunggren & Unges arbete om 

skydd mot strategisk vilseledning.129 

                                                

126 China Daily (2010-01-21) 
127 Sjöstedt (1988), s. 25ff 
128 Thomas (2007) 
129 Furustig, Ljunggren & Unge (2001a) och Furustig, H., Ljunggren, B. & Unge, W. (2001b). 
Skydd mot strategisk vilseledning – Del 2: Kommenterade referenser, fallstudier och 
bevakningslista. 
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