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Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att studera svenska tidningars rapportering om Kina och klarlägga hur 

bilden av Kina konstrueras i tidningarna. Detta görs genom en diskursanalys av artiklar från 

tre av Sveriges största dagstidningar. Både teori och metod har sin utgångspunkt i Laclau & 

Mouffes diskursteori. Valet av artiklar grundar sig i att artiklarna på ett eller annat vis handlat 

om, eller tagit upp Kina och därigenom hjälpt till att konstruera en bild av landet. I analysen 

har det insamlade materialet sorterats in i tre olika teman utifrån vad artiklarna berör, dessa 

teman är, ekonomi, politik, och orientalism. De två första innefattar artiklar om Kinas 

ekonomiska och politiska förfarande. I det tredje temat, orientalism, innehåller artiklar där 

landet och dess invånare framställs som ”Den andre”, motsatsen till väst. Resultatet visar att 

de tre utvalda tidningarnas likartade rapportering kring de olika temana skapar en enhetlig 

bild av Kina. Det är den liberala demokratin och marknadsekonomins hegemoniska position 

som genomsyrar samtliga tidningars konstruktion av Kina.  

Nyckelord: Diskursanalys, Diskursteori, Kina, Tidningar, Socialkonstruktionism, 

Orientalism 

Abstract 

This essay aims to study how Swedish newspapers are constructing China textually. This is 

done by a discourse analysis of articles from three of the biggest newspapers in Sweden. The 

essays theoretical and methodical background stems from Laclau & Mouffe’s discourse 

theory. The selection of newspaper articles is based on the simple fact that they are written 

about China or that they mention China, and thereby helps to construct an image of the 

country. In the analysis of the gathered articles, the material has been sorted into three 

different themes depending on what the subject matter of the articles was. The themes are 

economics, politics, and orientalism. The first two themes address Chinas economic and 

political actions. The third theme, orientalism, includes articles where the country and its 

inhabitants are portrayed as “the other”, the opposite to the western world. The results show 

that the three newspapers selected all portray the same things in regards to the different 

themes that helps create a unified image of China. It is the liberal democracy and the market 

economy’s hegemonic position that permeates the reporting on China in the newspapers. 

Key Words: Discourse analysis, Discourse theory, China, Newspapers, Social 

constructionism, Orientalism  
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1. Inledning  

Det senaste decenniet har Kina växt fram som en potentiell kandidat till att bli världens nya 

supermakt. En maktfaktor som hela världen har att förhålla sig till på det ekonomiska och 

politiska spelfältet. Sverige är såklart inget undantag. Exempelvis tog alliansregeringen under 

vintern 2012 de första stegen mot att införa mandarinundervisning i de svenska skolorna. Det 

var första gången på fyrtio år som en ny språkundervisning introducerades i den svenska 

skolan (Sveriges radio, 2012). Men det är inte bara skolan som förändras och det är inte bara 

politikerna eller företagarna som har att förhålla sig till Kinas framväxt, och med det en 

förändrad verklighet, det gäller oss alla. I det moderna samhället har medierna det kanske 

största inflytandet på att forma vår syn på omvärlden och det vi förstår som verkligheten. 

Ingången för människan till att förstå verkligheten sker genom språket. Det är genom 

språkliga praktiker, samtal, textuellt och så vidare som vi skapar en viss representation av 

verkligheten vars betydelse är diskursivt bunden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 15). 

Media är institutionaliserade producenter av verklighet, och har således en särställning i vad 

gäller möjligheten att befästa viss kunskap som verklighet (Hall, 2006 s. 398). Genom 

tidningar, television och allehanda olika mediekanaler når nyhetsflödet en oerhört stor mängd 

människor och påverkar deras bild av verkligheten. Dock är det ingen enhetlig bild som 

kablas ut. Olika medier skapar olika verkligheter genom skillnader i deras beskrivning av 

samma händelser eller fenomen.  

I december 2012 publicerades en text av en kulturjournalist på Dagens nyheters kultursidor 

(Ekis Ekman, 2012). Den handlade om olika svenska tidningars differentierade beskrivning 

om samma fenomen. I hennes fokus låg bland annat tidningarnas rapportering om det då nyss 

genomförda maktskiftet i Kina. I sin artikel argumenterar hon för att tidningarna konstruerar 

helt olika bilder av samma fenomen. I kvällstidningarna är det en mer moralistisk bild som 

tycks råda medan det i dagspressen är en mer idealistisk sådan med fokus på demokrati kontra 

diktatur. I den näringslivsorienterade pressen är perspektivet materialistiskt med fokus 

liggande nästan uteslutande på ägandeförhållanden, resurser och dylikt. Hon menar då att 

olika verkligheter förmedlas till tidningarnas läsekretsar, som demografiskt skiljer sig åt. 

 

Informationen individen får genom dessa mediekanaler bidrar som sagt starkt till att 

konstruera dennes bild av hur verkligheten är beskaffad. Informationen påverkar det som 

kallas individens subjektspositioner. Vi kommer fördjupa oss ytterligare i begreppet under 
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teoriavsnittet, för nu räcker det med en kortare beskrivning. Subjektsposition är egentligen 

vilket perspektiv på verkligheten man för tillfället innehar. Man är ständigt innehavare av ett 

flertal olika perspektiv, exempelvis arbetare, svensk, mamma. Allt beroende på i vilken 

diskurs man för tillfället befinner sig. Om olika diskurser står emot varandra så kan subjektet 

interpelleras av flera olika diskurser. Man kan ju både vara svensk och arbetare, men skall 

man då rösta på kommunisterna eller sverigedemokraterna till exempel (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 49). Subjektet är i det här fallet överdeterminerat. I vårt fall blir det här 

relevant när man frågar sig vilka subjektspositioner som tidningarnas konstruktioner 

interpellerar till. Finns det flera motstridiga inom de olika diskurserna eller domineras 

konstruktionen av någon specifik? Och vad är det som gör att det ser ut som det gör? Vårt 

syfte kokas då ner till följande. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi skall genom en diskursteoretisk analys av svenska tidningsmediers rapportering om Kina 

klarlägga hur bilden av Kina konstrueras. Fortsättningsvis skall vi även undersöka vilken eller 

vilka identiteter som skapas åt oss konsumenter av tidningsmedierna genom deras 

konstruktion av Kina som objekt, och om det går att urskilja att konstruktionerna är 

ideologiskt färgade och i så fall hur det tar sig uttryck. Utifrån detta skulle våra explicita 

frågeställningar formuleras så här:  

 Hur konstrueras bilden av Kina i de utvalda svenska tidningarna?  

 Vilken eller vilka subjektspositioner interpellerar denna konstruktion till?  

 Kan vi se några ideologiska spår i dessa konstruktioner? Hur ser dessa ut om så är 

fallet? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen kommer att bestå av flera olika avsnitt, först beskrivs den tidigare forskning som 

gjorts inom ämnet. Forskningen har fokus på massmedias roll som konstruktör av 

verkligheten, främst den verklighet som konstrueras gällande landet Kina. Sedan följer ett 

teoriavsnitt där uppsatsens teoretiska perspektiv presenteras. Metodavsnittet redogör för 

uppsatsens metodologiska tillvägagångsätt, hur insamling av empiri har genomförts och 

vilken analysmetod som applicerats på empirin. I analys och resultat avsnittet presenteras de 

tolkningar och analyser, utifrån vår teoretiska utgångspunkt, vi gjort av det insamlade 

materialet. I detta avsnitt besvaras även uppsatsens frågeställningar. Sedan följer en 
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avslutande diskussion där uppsatsens analys och resultat kopplas samman till den tidigare 

forskningen och teorin samt ges kortare förslag på hur uppsatsen kan användas i framtida 

studier.   

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenterar vi något av den tidigare forskningen som gjorts inom ämnet. 

Medieanalyser finns det gott om, dock är analyser av mediers konstruktion av Kina något 

ovanligare. Vi har hittat tre artiklar som hjälper oss att rama in vårt undersökningsområde 

något. Två handlar om konstruktionen av nationella identiteter, den tredje om medias 

konstruktion av ”den andre”, alla skiljer sig dock åt både metodologiskt och teoretiskt. Vi 

väljer även att här beskriva tidigare forskning som berör media som konstruktörer av den 

sociala verkligheten. Boken Theories of influences on mass media content (Shoemaker & 

Reese, 1996) som berör det sistnämnda är ett imponerande försök att bygga en teori angående 

frågan om varför media producerar det som de faktiskt producerar. Vi kommer dock inte att 

nagelfara hela deras teoribyggnation utan vi kommer främst fokusera på just deras syn på 

media som konstruktörer av verkligheten samt nämna något om deras tankar om ideologins 

influenser på media. Just begreppet ideologi är något vi kommer fördjupa oss ytterligare i 

under genomgången av våra teoretiska perspektiv. Vi har valt att tematisera den tidigare 

forskningen och ställt det vi funnit sida vid sida då det finns gott om beröringspunkter mellan 

det vi har funnit i materialet. 

2.1 Media som konstruktör av verkligheten 

Massmedias unika roll i konstruktionen av verkligheten är utgångspunkten för samtliga 

artiklar vi har fördjupat oss i. Tydligast beskrivet i Shoemaker och Reese bok. De tar avstånd 

ifrån idén om att medial rapportering skulle vara en objektiv beskrivning av verkligheten. De 

menar att det inte sker någon direkt spegling av världen omkring oss i mediala publikationer. 

Deras poäng är att medias rapportering om verkligheten är en konstruktion som påverkas av 

en rad olika faktorer. Detta leder till att olika medier bidrar till att skapa olika versioner av 

samma fenomen (Shoemaker & Reese, 1996, s. 1-3). Samtliga av de övriga artiklarna är inne 

på samma linje. Elfride Fürsichs hävdar i sin artikel i International Social Science Journal att 

massmedia är en viktig aktör för att konstruera och upprätthålla allehanda samhälleliga 

diskurser. Vidare menar hon att media är en central kraft i att styra samhällets uppmärksamhet 
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mot vissa problem och ifrån andra, samt att medial publicitet är en förutsättning för att få folk 

att uppmärksamma frågor utanför deras omedelbara rumsliga närhet (2010, s. 113). Zenjung 

Peng (2004, s. 53) och Juan Li (2009, s. 86). som författat varsin artikel i tidsskrifterna Asian 

Journal of Communication respektive Discourse Society gör båda en diskursanalys om olika 

mediala konstruktioner av nationella identiteter. Således är deras utgångspunkt att 

nyhetstidningar har viktiga roller i skapandet av samhälleliga fenomen, i de här fallen 

identiteter. 

2.2 Konstruktionen av Kina och ”den andre” 

Pengs studie är en kombinerad kvantitativ och kvalitativ sådan som syftar till att klarlägga hur 

bilden av Kina i amerikanska tidningar har förändrats över tid. Han analyserar artiklar ifrån 

New York Times och Los Angeles Times som publicerades under 1992 och 2001 (Peng, 2004, 

s. 57-58). Han hävdar, utifrån sitt resultat, att bilden av Kina är överlag negativ och att 

andelen artiklar har ökat över tid. Peng menar att ökningen av den mediala uppmärksamheten 

dels har sin förklaring i Kinas ökade öppenhet och ekonomiska tillväxt under nittiotalet. Det 

fanns helt enkelt allt mer att skriva om. Dels beror det på allt närmare kontakter emellan USA 

och Kina som nationer, diplomatiskt och inte minst ekonomiskt (2004, s. 63). Den negativa 

bilden av Kina härleder Peng till en svårighet för amerikanska journalister att hämta 

information ifrån andra källor än de som redan är en integrerad del av den reproducerade 

bilden. Amerikanska ambassader, företagare och studenter i Kina är ofta informanterna och de 

tenderar att redan ha en negativ bild av Kina. Peng diskuterar även problemet med att 

redaktionerna och journalisterna själva sysslar med så kallad gatekeeping.  Ett begrepp som 

handlar om att journalisterna själva väljer ut vad vilka delar av ”verkligheten” som skall 

behandlas samt att enskilda korrespondenters texter måste gå igenom redaktör och ansvarig 

utgivare innan de publiceras (2004, s. 64). Juan Li har samma syfte som Peng men har gjort 

en komparativ studie mellan New York Tims och China Daily. Det är en kritisk diskursanalys 

av de två tidningarnas rapporteringar kring två historiska händelser. NATO:s bombning av 

den kinesiska ambassaden i Jugoslavien 1999 och en kollision mellan ett amerikanskt och ett 

kinesiskt militärflygplan 2001 (2009, s. 89-90). Kontentan är att samma händelser rapporteras 

väldigt olika i de respektive tidningarna och på så vis konstrueras olika verkligheter för olika 

befolkningar. I China Daily framställs Kina under bombningen som ett angripet land och 

demonstranterna mot bombningarna som hjältar som värna för fred och rättvisa. New York 

Times beskriver Kina som ett gigantiskt kollektiv bestående av irrationella och fanatiska 



UPPSALA UNIVERSITET  

Sociologiska institutionen 

C-Uppsats – VT13 

Svante Boström & Oskar Byström 

 

7 

 

människor som enats i ett utslag av vild nationalism (2009, s. 105). I artikeln Media and the 

Representation of Others menar Elfriede Fürsich att media, vare sig den är privat ägd eller en 

del av public service, har en tendens att endast rikta sig emot inhemsk publik och med det 

konstruera alla icke-medborgare som andra. För det andra fungerar media i första hand som 

integration- och assimileringsverktyg gentemot nationalstaten i mycket större utsträckning än 

som återgivare av de åtskilliga kulturella skillnader som existerar. För det tredje så 

problematiserar hon relationen mellan media och den politiska och ekonomiska eliten. Där 

ställer hon sig bakom Shoemaker och Reeses tankar om att media reproducerar rådande 

ordning i stor utsträckning (Fürisch, 2010, s. 119). 

2.3 Vad påverkar konstruktionen? 

I Mediating the Message ligger huvudfokuset på just varför innehållet i de mediala 

konstruktionerna ser ut som de gör. Vi har speciellt intresserat oss för kapitlet om ideologi. De 

definierar begreppet som ”en symbolisk mekanism som fungerar som en sammanhållande och 

integrerande kraft i samhället” (Shoemaker & Reese, 1996, s. 212). De menar att medierna 

reproducerar en agenda som för läsarna består av bekanta kulturella och politiska teman, som 

befolkningen i stort är instämmande med. Dessa teman är inte godtyckligt utvalda utan 

representerar just en specifik samhällelig agenda. Ideologins uttryck genom mediala kanaler 

cementerar således rådande meningar och är intimt förknippade med olika gruppers 

samhälleliga intressen (1996, s. 213). Ideologin är enligt författarna en funktion av hur 

samhället i stort fungerar, den förklarar och legitimerar det system som för tillfället är rådande 

(1996, s. 242). Zenjung Peng slår an på samma ton och menar att den mediala konstruktionen 

aldrig är tagen ur luften i den meningen att produktion av all kunskap alltid är påverkad av 

dess kontextuella ramverk, därav den tidsmässiga aspekten i hans artikel. Kina år 1992 och 

Kina år 2001 hade väldigt olika relationer till USA och det skulle då påverkat 

nyhetsrapporteringen. Dock visar det sig som sagt att skillnaden i ton gentemot Kina inte 

förändrats nämnvärt men att andelen artiklar ökat dramatiskt (2004, s. 55-57). 

2.4. Kina och nyliberalismen 

David Harvey hävdar i sin bok A brief history of neoliberalism att Kinas enorma tillgångar på 

lättexploaterad och relativt maktlös arbetskraft kvalificerar dem som en nyliberal stat fast med 

en specifik ”kinesisk karaktär”. Denna karaktär har sitt ursprung i den oerhört snabba 

förvandlingen ifrån ett av de fattigaste men mest egalitära samhällena i världen till ett av det 
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rikaste men även ett av de mest ojämlika. Samt i det faktum att makten är så tätt 

sammanknuten till kommunistpartiet och deras möjligheter till att auktoritärt styra landet. 

(2007, s. 144). Enligt honom är den nyliberala statens främsta mål att beskydda de 

ekonomiska intressena i första hand och se till en befolknings välstånd i andra hand. ”Om en 

konflikt uppstår mellan finanssystemets integritet och en befolknings välfärd, kommer den 

nyliberala staten att välja det förra” (Harvey, 2006, s. 29). En central del i den nyliberala 

staten är betoningen på den personliga friheten och individens ansvar och strukturella hinder 

för olika individer på olika platser i samhället erkänns inte. Den nyliberala 

marknadsekonomin leder således till en konsolidering av klassherraväldet. I fallet Kina 

däremot är kapitalistklassen ett relativt nytt påfund, vilket skapade problem för den liberala 

utvecklingen i Kina. Han menar att marknaden är ett trubbigt instrument för att öka tillväxten 

utan att på samma gång leda till förändringar i relationen mellan samhällsklasserna och synen 

på privategendom (2006, s. 37). Han drar slutsatsen att Kina har sett en nybildning av 

kapitalistiska och borgerliga klasser, inte en konsolidering av redan existerande sådana. 

Funktionärer inom kommunistpartiet satt, med tanke på deras privilegierade ställning, i 

förarsätet när nationell egendom privatiserades och kunde, genom både lagliga och olagliga 

metoder, tillgodogöra sig stora mängder privategendom. Kommunisterna har nu blivit 

kapitalister, 2004 släpptes även företagare in i partiet och giftermålet mellan stat och kapital 

var fullbordat. Något som enligt Harvey är karaktäristiskt för nyliberala stater. Han hävdar att 

Kinas auktoritära politik mycket väl kan komma att leda till en odemokratisk utveckling i 

omvärlden istället för tvärtom, med tanke på Kinas konkurrensmässiga tyngd på den 

internationella arenan (2006, s. 41-42). 

2.5 Sammanfattning 

Denna forskning berör inte exakt det perspektiv vi är ute efter i vår undersökning. Men vi 

väljer att se det som en styrka, vad ovan presenterade rapporter gör är att ringa in vårt område 

ytterligare. Vi har exempelvis inte sett någon analys av svenska mediers konstruktion av 

objektet Kina. En hel del om medieanalyser men ingenting om vårt specifika ämne. Där ser vi 

en viktig funktion i det vi gör. Att fylla en lucka. En jämförelse mellan våra svenska tidningar 

och resultatet som Li och Peng har fått fram i sina analyser av de amerikanska och kinesiska 

tidningarna kan komma att bli intressant. Finns det skillnader eller likheter? Fürisch är 

speciellt relevant då hon tar upp mot vilka som den mediala konstruktionen riktar sig, samt 

kontextualiserar det samhälleligt. På den punkten bidrar även Shoemaker och Reese. Där 
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Peng och Lis fokus har legat på skillnader emellan olika länders tidningsmedia eller enbart på 

hur framställningen de facto ser ut ligger ju vårt främsta intresse i hur vi genom 

konstruktionen av objektet Kina implicit konstruerar subjektspositioner åt oss själva. Vad 

gäller David Harveys teorier så kommer vi använda oss av dem för att bättre förstå dels den 

liberala ekonomin och dels Kinas ekonomiska utveckling och omvärldens förhållande till just 

det.  

3. Teori 

I följande del skall vi klarlägga våra teoretiska perspektiv. Det kommer börja med vår 

ontologiska utgångspunkt, nämligen socialkonstruktionismen, Foucaults diskursbegrepp och 

hans tankar om relationen makt/kunskap. De är teoretiska förutsättningar för resterande 

perspektiv vilket gör dem till en naturlig start. Vidare diskuterar vi Laclau & Mouffes 

diskursteori och definierar där begrepp som vi kommer att använda både som teoretiskt 

ramverk och som metodologiska verktyg, dessa kommer ytterligare att fördjupas i 

metoddelen. Deras tankar om objektiviteten för oss in på en ideologidiskussion där vi tar upp 

Stuart Halls och Slavoj Žižeks syn på ideologi och knyter an dem till Edward Saids teori om 

orientalism. Avslutningsvis sammanfattar vi det hela i en diskussion om hur vi kommer att 

använda oss av teorierna i förhållande till vår frågeställning. 

3.1 Socialkonstruktionismen som ontologisk utgångspunkt 

Berger & Luckmann skriver i sitt magnum opus, The social construction of reality – a treatise 

in the sociology of knowledge, att sociologens uppgift är att undersöka hur verkligheten 

skapas och upprätthålls i samhället och ha insikten om att denna verklighet är kontingent, 

tillfällig. Den kan och kommer ersättas av en annorlunda bild av verkligheten under tidens 

lopp och vilken kunskap om världen som helst kan komma att konstitueras som verkligheten 

(1991, s. 14-15). Denna förändring i bilden av vad som är verkligheten sker genom social 

interaktion. Interaktion inom det som vi kallar för diskurs. Enkelt definierat är en diskurs ett 

specifikt sätt att tala om och förstå verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). 

Diskurserna är relativa till sociala och politiska kontexter, men på samma gång producenter 

av desamma (Jaworski & Coupland, 2006, s. 3). Exempelvis är det idag problematiskt att 

inom den västerländska medicinska diskursen vara förespråkare av homeopatisk vård. Det 

framställs som humbug och pseudovetenskap i kontrast till den vård som är sanktionerad av 
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den medicinska expertisen, som hyser en särställning inom just den här specifika diskursen. 

Rollerna skulle kunna, med insikten om verklighetens kontingens, vara ombytta. Men de 

språkliga praktiker som dominerar diskursen sätter stopp för detta. Påverkat av kontextuella 

faktorer (i sin tur även de diskursivt konstruerade, mer om det senare) ges inget inflytande till 

den homeopatiska vården inom diskursen. Likaledes påverkar diskursen i sin tur de 

kontextuella faktorerna i och med den medicinska expertisens särställning. Det är med hjälp 

av språket som dessa olika representationer av verkligheten bildas, dessa är inte endast 

avspeglingar av den faktiska verkligheten, representationerna hjälper alltså till att skapa den 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 15-18). Samhället är således socialt konstruerat. Vad 

det är som kommer att konstitueras som verkligt har att göra med förhållandet makt/kunskap. 

Michel Foucaults idé om detta är nödvändig för att vi skall kunna komma diskursen in på 

livet. Han menar att makten är närvarande överallt, i varje diskurs, men inte i den meningen 

att en härskande grupps intressen företräds i varje samhällsdel, utan för att makt kommer 

överallt ifrån. Det är den ständigt närvarande makten som ger mening till verkligheten och i 

samma veva utesluter andra, alternativa meningar. Makten är således produktiv och samtidigt 

begränsande. I en specifik diskurs har den som sitter på den objektiverade kunskapen även 

makten. I exemplet ovan så besitter läkarkåren en specifik expertkunskap som ger dem 

oerhört mycket inflytande inom den medicinska diskursen, kunskap som är diskursivt 

objektifierad. Ingen ifrågasätter en läkares expertis, vilket beror på att makten har 

osynliggjorts i just den diskursen (Foucault, 2002, s. 103-104). Objektifierad kunskap innebär 

att de sociala processer som ligger till grund för att något är konstruerat som sanning, som 

verklighet, är försvunna ur bilden. De syns inte men är likväl en förutsättning för att något 

skall kunna konstitueras som sant. Likt diskursen och dess kontextuella varande står det som 

ses som socialt objektivt i ett dialektiskt förhållande med den mänskliga handlingen. Vi 

konstruerar vår verklighet och vi som subjekt konstrueras av den (Berger & Luckmann, 1991, 

s. 78). Sociala processer objektifieras när man tar dem för givna, då har något som Berger & 

Luckmann kallar habitualisering skett. Nästa steg i processen kallar de för institutionalisering 

(1991, s. 71-72). Legitimeringen av denna institutionella struktur, för att befästa dess 

objektivitet hos individen, sker på fyra nivåer. Mest intressant för oss är den första och fjärde 

nivån så vi lägger vårt fokus där. Den första och mest grundläggande legitimeringen av 

institutionerna är hur språket används. Hur vi genom språket konstruerar en viss verklighet 

med hjälp av den betydelse som vi tillskriver orden. Ett objekt förstår vi som just det specifika 
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objektet för att vi genom den språkliga inlärningen lärt oss att förknippa en viss relation till ett 

objekt med ett specifikt ord. Den andra nivån innefattar myter, sägner och så vidare som lär 

subjektet grundläggande samhälleliga regler. Den tredje nivån handlar om hur de första två 

nivåernas kunskapsbas tydligt uttalas. De får explicita regler som vidarebefordrar 

kunskaperna och konstruerar legitimeringen av institutionerna, ofta genom expertpersonal. 

Den fjärde nivån kallar Berger & Luckmann för symboliskt universum. Man skulle kanske 

kunna översätta det med total förklaring. I det ingår alla myter, teorier, vetenskapliga 

fenomen och dylikt som inte är en direkt del av individens vardagliga leverne. Saker som ger 

en total bild av världen man lever i men inte för den delen upplever dagligen. Dessa saker kan 

individen inte undandra sig om den så blev eremit och isolerade sig själv fullkomligt, det är 

individens världsbild så att säga (1991, s. 112-14). All betydelse, alla objekt, subjekt, myter 

och teorier är diskursivt konstruerade. Det för oss närmare diskursteorin, där allting i det 

sociala ses som diskursivt konstruerat. Det skiljs inte mellan diskursiva och icke-diskursiva 

praktiker i motsättning till exempelvis Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Bilder, 

ekonomi vad det än må vara är således bara olika varianter av diskurs (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 25-26). 

3.2 Kampen om verkligheten 

Men konstruktionen av verkligheten sker inte utan konflikt. Homeopatins förespråkare lägger 

sig inte ner och ger upp trots det massiva motstånd de möter. Kampen om betydelsebildningen 

kallas inom diskursteorin för antagonism. Vissa diskursers objektivitet till trots så är ju 

utgångspunkten i socialkonstruktionismen, och i förlängningen diskursteorin, att allting är 

kontingent. Ingen diskurs kan etablera sig fullkomligt och det är i kampen mellan olika 

diskurser som gör anspråk på att definiera samma ”terräng” som antagonismen uppstår 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 54-55). En diskurs kan således aldrig bli en totalitet 

då närvaron av en motstående diskurs motståndare utgör ett hinder för att en diskurs totalt 

skall kunna dominera verklighetsskapandet. Ernesto Laclau & Chantal Mouffe menar att där 

antagonismen uppstår ser vi samhällets yttre gräns (2008, s. 184). Slavoj Žižek utvecklar 

resonemanget, och han poängterar att det inte i sig är den motstående positionen som är den 

faktiska anledningen till att en diskurs inte har möjlighet att bli en totalitet. Det är endast den 

yttre symbolen för något som i grunden är omöjligt. Ofullständigheten är redan inbyggd i 

diskursens, eller subjektets för den delen, existens (Žižek, 1990, s. 274). Det grundar sig i 

begreppet överdeterminering. Inom diskursteorin är subjektet identiskt med subjektsposition. 
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Subjektspositionerna är som allting annat diskursivt konstruerade och positionerade, och då 

allting är kontingent kan de inte heller vara fixerade i en slutgiltig position (Laclau & Mouffe, 

2008, s. 171-72). Subjektet har alltid flertalet olika positioner inom flertalet olika diskurser 

och kan aldrig fullt ut bli en helhet, en identitet är således alltid splittrad eller rättare sagt 

överdeterminerat. Kampen om betydelsebildningen sker genom diskursiv artikulation. 

Artikulation är processen genom vilken vi skänker mening åt olika tecken eller för den delen 

subjekten. Centrala tecken inom diskursteorin är moment, element och nodalpunkter. Moment 

är tecken med en, för det rådande tillfället, fixerad betydelse gentemot andra tecken. Element 

är i sin tur mångtydiga tecken. De har ännu inte fått sin mening fixerad inom en diskurs. 

Nodalpunkter är centrala, organisatoriska tecken inom en diskurs (2008, s. 157-58). Vad man 

gör genom diskursiv artikulation är att sätta vissa tecken i relation till andra för att på så vis 

försöka fixera dem till en viss mening. Om det finns antagonism så innebär det helt enkelt att 

två motparter försöker ge olika betydelser åt samma tecken. När vi här skriver tecken kunde 

vi lika gärna ha skrivit subjektspositioner, för funktionen är densamma. Genom artikulation 

kan man påverka andra subjektspositioner än sin egen. När man uttalar sig om sig själv eller 

någon annan så påverkas den subjektspositionen som man interagerar med genom att knyta an 

vissa tecken till dennes position. Detta sker genom ekvivalenskedjor, bra förklarat med ett 

citat ifrån Laclau & Mouffe. ”Att vara något är alltid att inte vara något annat” (2008, s. 

189). Alltså, genom att sätta något i relation till något annat konstruerar man och ger mening 

till det första och det andra, (-) det är ekvivalenskedjan, det dialektiska förhållandet mellan A 

och B. Upplösandet av antagonismen sker genom vad som kallas för hegemonisk intervention. 

Det definieras som en artikulation som genom kraft upplöser antagonismen och etablerar 

entydighet, den fixerar element till moment. En lyckosam intervention är då när en enda 

diskurs har seglat upp som herren på täppan (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 55). Det 

är det som har skett i vårt exempel om homeopatin och den etablerade sjukvården. 

3.3 När makten försvinner och bilden av ”den andre”  

När en hegemonisk intervention har lyckats har en diskurs således objektifierat sin ståndpunkt 

och får stå oemotsagda, den framstår som den sanna bilden av verkligheten. Objektiviteten 

döljer således de alternativa möjligheter som teoretiskt sett är fullt möjliga att se som 

sanningar. För att återvända till Foucault, makten är osynliggjord (Foucault, 2002, s. 103-

104). Inom diskursteorin likställs objektivitet med begreppet ideologi. De tar således avstånd 

ifrån den marxistiska idén om ideologi som ett falskt medvetande. Inom diskursteorin skapas 
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ju all ”sanning”, alla subjekt och så vidare diskursivt. Således finns ingen plats för något som 

gör anspråk på att vara en sanning bortom den diskursivt konstruerade sanningen. 

Objektiviteten döljer ju inte sanningen per se, utan den döljer alternativen (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 24). Vi vill hävda att man likväl kan ha användning för begreppet 

ideologi, om än inte i den meningen som Althusser och andra tillskriver begreppet. Žižek 

menar att: ”Det ideologiska är inte den sociala aktörens ”falska medvetande” utan denna 

aktör i sig, i den meningen att han/hon upprätthålls av ”falskt medvetande”” (Žižek, 2001, s. 

27). Ideologin/objektiviteten hjälper oss i själv verket att leva vårt liv på det sättet som vi gör 

det. Det är ett fenomen som förhindrar oss att se vad som konstituerar verkligheten just för att 

kunna upprätthålla densamma. När den genomskådas upplöses den och tar en annan form, vi 

är aldrig och kan således aldrig bli frigjorda ifrån ideologisk påverkan (2001, s. 36). Ideologin 

är således inte den döljande masken som hindrar oss att se den ”sanna sanningen”, utan den är 

en betydande del av vår verklighet, den strukturerar vårt liv så att det blir möjligt att leva 

(2001, s. 55). Stuart Halls tankar om ideologi tycker vi är inne på samma linje. Hans 

ideologibegrepp grundar sig i tre centrala punkter. Först av allt så konstrueras ideologi i 

artikulationen av olika element i olika ekvivalenskedjor. Alltså i vilken kontext som de 

diskursivt artikuleras. Må det vara i en socialistisk eller liberalistisk kontext, ideologin är 

likväl närvarande. Andra punkten handlar om vem som skapar ideologin. Individer är hans 

svar, det är individer som ligger bakom alla ideologiska yttranden. Men de är i sin tur alltid en 

produkt av ideologin som sådan. Vi formulerar våra ståndpunkter och uttalanden inom 

ideologin, den förekommer alltid individen. Minns det dialektiska förhållandet mellan diskurs 

och kontext. Om jag uttrycker någon ståndpunkt angående exempelvis demokrati gör jag det 

således redan färgad av ideologiska premisser. Det jag säger är inte en produkt av mitt 

isolerande tänkande, för det existerar inte, utan en produkt av den ideologiska kontext jag är 

involverad i. Sista punkten berör det vi nämnde sist. Det handlar om hur ideologin fungerar 

som konstruktör av sociala positioner där individen kan agera som om den hade tillgång till en 

inre sanning så att säga. Genom att tillhandahålla individen med ideologiskt laddad kunskap 

och identifiera densamme med en position där den kunskapen visar sig lämplig att ha får den 

individen att identifiera sig med ideologin i sig själv (Hall, 2006, s. 396-97). Vi är alltså alla 

”ideologiska subjekt” som kan uttala ”ideologiska sanningar” eftersom vår subjektivt 

upplevda verklighet är helt genomsyrad av ideologi. Vi var tidigare inne på hur man genom 

artikulation kan påverka andras och sin egen subjektsposition, och nu har vi sett att subjektet 
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och dess handlingar alltid är ideologiskt färgade. Edward Saids teori om Orientalism tar vid 

ungefär här. Han menar att konstruktionen av Orienten är en ideologiskt färgad konstruktion. 

Västvärldens kunskap om Orienten är en konstruktion byggd på fördomar och stereotyper, 

men inte desto mindre verklig för västerlandet. För på samma gång som vi konstruerar ”den 

andre” konstruerar vi implicit oss själva. Vi finns redan i den bilden som vi konstruerar av öst 

(Said, 2004, s. 113). Genom att tillskriva Orienten de egenskaper som väst, på grund av vår 

ideologiska blick, antas sakna blir Orienten västs motpol. Historiskt sett så har orientalen 

framställts som irrationella, fördärvade och annorlunda. Vilket implicerar att västerlänningen 

är rationell, dygdig och normal (2004, s. 112).  

3.4 Sammanfattning/Diskussion 

För att sammanfatta och spetsa till perspektivet inför analysen kan det vara på sin plats med 

några avslutande ord. Vad vi har att jobba med framöver är språkliga praktiker i form av 

tidningsmedier. Språket är som vi har sett det som konstituerar vår verklighet. Kampen om att 

definiera språkets olika betydelser sker inom diskurserna och med hjälp av artikulationer där 

man försöker knyta an olika knuttecken med varandra för att därigenom förändra alternativt 

cementera en viss betydelse till ett visst fenomen. Kampen om betydelsen kallas för 

antagonism, den upplöses genom hegemoniska interventioner som objektifierar vissa 

diskurser. Spåren av makt/kunskap förhållandet raderas ut. Dock är objektifieringen aldrig 

slutgiltig. Varken samhället eller subjekten kan någonsin bli ”helt”. Subjekten är således alltid 

överdeterminerade, innehavare av ett flertal olika subjektspositioner inom ett flertal olika 

diskurser. Genom diskursiva artikulationer kan subjekten påverka varandra och genom 

konstruktionen av den andra konstruerar man implicit även sig själv. I förhållande till vårt 

syfte ser vi, utanför det metodologiska, stora möjligheter i just det sistnämnda. Genom att 

diskursteoretiskt analysera vissa svenska tidningar hoppas vi kunna, med hjälp av Saids 

teorier om konstruktionen av sig själv genom konstruktionen av den andre, klarlägga vilka 

subjektspositioner som vi som läsare i Sverige interpelleras till. Fortsättningsvis ser vi 

potential i Halls och Žižeks ideologibegrepp. På vilket sätt vill de engagera oss som läsare, 

vilka ideologiska konstellationer påverkar tidningarnas konstruktion av objektet Kina. 
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4. Metod 

I det här avsnittet presenterar vi metoden för vår uppsats. Vi har gjort en kvalitativ 

diskursanalys med Laclau & Mouffes diskursteori som utgångspunkt. Då den är både ett 

teoretiskt ramverk och en metod väljer vi att inleda med en genomgång av analysmetoden när 

teroidelen ännu är färskt i minnet. Sedan följer en genomgång om vårt urval och hur vi gick 

till väga när vi samlade in materialet. Vi avslutar med en kritisk reflektion kring etiska 

överväganden, forskarens roll och om reliabilitet och validitet.  

4.1 Analysmetod  

Vår teoretiska och metodologiska utgångspunkt är Laclau & Mouffes diskursteori. Den är 

främst teoriutvecklande och förser inte forskaren med några direkta praktiska redskap för en 

diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, s. 31). Men deras teori tillhandahåller oss 

begrepp som kommer att användas i textanalysen av insamlat empiriskt material. Vad vi gjort 

är således att lokalisera knuttecken i texterna som organiserar den specifika diskurs som texten 

berör. Det centrala begreppet är nodalpunkt. Kort sagt är det hur texten organiseras kring dem, 

genom ekvivalenskedjor, som skapar meningen i det aktuella påståendet. Vilket antagande är 

det som möjliggör det som sägs i texten. I en specifik text såg vi ofta spår av ett flertal olika 

diskurser vilket således innebär att betydelsen i en text kretsar kring flera olika nodalpunkter. 

Exempelvis innehåller många av texterna som berör Kinas relation till Demokratiska 

Folkrepubliken Korea (hädanefter DFRK) och den nuvarande krisen på Koreahalvön ett antal 

olika nodalpunkter. DFRK i sig självt, den västerländska synen på öst, militarism eller 

begreppet diktatur för att nämna några exempel. Genom att knyta an nodalpunkterna till Kina 

med hjälp av ekvivalenskedjorna så sker en konstruktion av Kina som objekt i förhållande till 

den specifika nodalpunkten. På så vis kan vi utröna diskursernas karaktär och på vilket sätt 

som Kina konstrueras i de svenska tidningarna inom de olika diskurserna. Vidare ställdes 

diskursernas konstruktion emot varandra för att utröna om och i så fall emellan vilka det finns 

ett antagonistiskt förhållande.  

Sen var frågan huruvida det fanns hegemoniska interventioner som försöker släta ut 

konflikterna och förvandla den kontingenta verkligheten till objektivitet, alternativt om 

diskurserna redan var hegemoniserade på något sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

57-58). Utifrån våra frågeställningar och teoretiska ansatser fyllde vi sedan det vi hittade med 

relevant betydelse. Den första av frågeställningarna besvaras implicit i den delen av analysen 
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vi nyss beskrivit. De andra två kräver en djupare tolkning. För att utröna vilka 

subjektspositioner som skapas åt konsumenterna av texterna genom konstruktionen av Kina 

behövde vi, med Saids idé om att vi som subjekt redan existerar i konstruktionen av ”den 

andre”, mer eller mindre invertera analysresultatet som besvarade första frågan. Vilka 

positioner är möjliga att inta i förhållande till texterna om Kina, vilka blir problematiska? Med 

tanke på hur vi har använt begreppet ideologi kunde vi inte enkelt bara konstatera att någon 

politisk agenda var dominerande. Detta omöjliggörs dessutom av den diskursteoretiska 

premissen att aktörerna i sig inte är relevanta för analysen. Dock hänger det ihop på ett bra 

sätt med konstruktionen av subjektspositionerna. Då våra liv som vi såg i teoridelen, är helt 

genomsyrade av ideologi, och det enligt diskursteorin är i objektiviteten vi ser dess spår, var 

det i de diskurser som visade sig vara hegemoniska vi även kunde finna spår av 

ideologibegreppet som vi förstår det här. 

4.2 Presentation av empiriskt material 

Vi har velat kontextualisera vårt empiriska material, dels för att klarlägga varje tidnings 

spridning, dels för att klarlägga tidningarnas ägandeförhållanden och deras relationer till den 

politiska och ekonomiska makten och dels för att kunna se och i så fall förklara eventuella 

skillnader i de olika tidningarnas konstruktioner. Således väljer vi här att göra en kortare 

presentation över de tidningar som vårt material publicerats i. Vi har valt väl etablerade 

tidningar med stora utgåvor för att lättare kunna hävda vårt resultats validitet.  

Aftonbladet (hädanefter AB) är en oberoende socialdemokratisk kvällstidning som ges ut sju 

dagar i veckan. Pappersupplagan låg på 240 000 exemplar per dag 2012 (ne.se, 2013) och 

dess internetsajt besöks av ca 5 500 000 unika besökare i veckan (kiaindex.net, 2013). AB ägs 

av det norska medieföretaget Schibsted och till mindre del av LO. Dagens nyheter (hädanefter 

DN) är en dagligt utgiven, oberoende liberal morgontidningstidning. Den tryckta upplagan 

ligger på 290 000 (2011) exemplar på vardagar och något högre på helgerna (ne.se, 2013). 

Internetsajten har ca 1 700 000 unika besökare per vecka (kiaindex.net, 2013). Utgivare är 

Dagens Nyheter AB som är ett underbolag till Bonnier AB. Dagens Industri (hädanefter DI) 

är en näringslivsinriktad finanstidning med en tryckt upplaga på runt 100 000 (2010) 

exemplar om dagen (ne.se, 2013). Den ges ut sex dagar i veckan och internetsajten har ca 

900 000 unika besökare i veckan (kiaindex.net, 2013). Även den ägs av Bonnier AB. 
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4.3 Urval och insamling 

Vid insamlingen av datamaterial användes verktyget Mediearkivet. Där finns alla tryckta 

nummer av de utvalda tidningarna som publicerats det senaste halvåret att läsa i sin helhet. 

Arkivet går att nås via Uppsala universitetsbiblioteks hemsida (ub.uu.se). I arkivet finns även 

mycket äldre material men då det inte har funnits någon möjlighet att analysera hur stort 

material som helst har vi valt att begränsa tidsperioden för vår insamling av empiri till de 

senaste tre månaderna (från 23/4 -13 och bakåt). Detta för att få vårt resultat så aktuellt som 

möjligt. Mediearkivets sökfunktion tillät oss att lokalisera alla publicerade artiklar som berör 

Kina under den valda tidsperioden. Tidningarna är inskannade i arkivet vilket gav oss 

möjlighet att analysera tillhörande bilder. Något som dock inte skedde i någon större 

utsträckning. Med tanke på att mängden text som berör Kina i de olika tidningarna är oerhört 

stor gjorde vi ytterligare avgränsningar. Vi analyserade enbart text som producerats av 

tidningarna, således valdes exempelvis debattinlägg från allmänheten och texter ifrån TT 

(tidningarnas telegrambyrå) bort. Dock har vi inte gjort någon större skillnad på vilket format 

artiklarna är skrivna i. Vår premiss är ju att om det finns ideologier som präglar 

rapporteringen kring Kina så bör de genomsyra alla typer av rapportering och händelser. Det 

viktiga för oss är att de har producerats av och publicerats i tidningen och på så vis nått ut till 

befolkningen. Vad gäller det innehållsmässiga i materialet har vi inte heller valt att göra något 

specifikt urval, dock har vi lagt vårt fokus på artiklar där Kina har spelat huvudrollen. Eller 

åtminstone varit en av huvudaktörerna. Vi hittade massvis av artiklar där Kina endast nämns 

som geografisk plats. De ingick i grundläsningen av materialet men genomgick inte någon 

närläsning eller diskursanalys. Dock var vi försiktiga så att vi undvek att ”leta resultat”. Det 

skulle, utifrån våra frågeställningar, vara ohederligt ifall vi medvetet sökte efter diskurser där 

objektet Kina framställs som problematiskt. För vårt resultat är det dessutom lika intressant att 

se inom vilka diskurser som Kina framställs som vilken annan nation som helst. Det visade 

sig dock att Kina inte konstrueras som ”vilken nation som helst”. Längre texter har skrivits ut 

exakt som de publicerats och kortare notiser har skrivits ut i separata dokument utan någon 

redigering. För att begränsa vårt urval något valde vi dock bort vissa artiklar som hade 

liknande upplägg. Exempelvis så fanns det oerhört många artiklar som berörde den pågående 

krisen på koreahalvön, och Kinas relation till DFRK. Vi bedömde efter grundläsningen att 

samtliga inte var nödvändiga att ta med och sållade bort ett större antal som var snarlika de 
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som kom med i den slutgiltiga analysen. Det slutade med 33 stycken ifrån AB, 26 stycken 

ifrån DI och 36 stycken ifrån DN som ingick i närläsningen och diskursanalysen. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Under de första genomläsningarna av materialet började vi sortera artiklarna efter olika 

teman. Detta för att lättare kunna hantera materialet och kontextualisera dem i förhållande till 

tidningarna och vilka diskurser som vi ansåg dem tillhöra. Som grundkod delades materialet 

upp efter vilken tidning respektive text hade publicerats i. Andra steget var en underkodning 

som delade upp artiklarna ytterligare en gång (Aspers, 2011, s. 169).  Den här gången var 

uppdelningen diskursiv, eller tematisk är rättare sagt, då det fanns spår av flertalet olika 

diskurser i många av artiklarna.. Vi konstruerade tre teman som vi har valt att kalla: Tema 

ekonomi, tema politik och tema orientalism. I det ekonomiska temat hamnade all text som 

handlade om näringslivet både nationellt och internationellt. I det politiska temat hamnade 

artiklar som berörde Kinas inhemska politiska åtgärder och system, samt alla som kretsade 

kring deras relation till omvärlden. Exempelvis deras roll i konflikten på Koreahalvön. Under 

den sistnämnda sorterades en stor mängd artiklar in som även var representerade i de två 

övriga temana. Där hamnade det som vi ansåg konstruerade Kina i ett direkt eller indirekt 

förhållande till väst. För att underlätta både skrivandet och läsandet av rapporten fick varje 

text en kod efter vilken tidning den publicerats i. AB1, AB2, DI1, DI2 och så vidare. 

Referenser till artiklarna med respektive kod finns i bilaga 1. Utifrån den grundläggande 

uppdelningen genomförde vi sedan vår diskursanalys som beskrivs i början av metoddelen. 

Vårt grund-kodschema illustreras nedan.  
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Närläsningen av materialet har skett både individuellt och gemensamt. Vi har var och en för 

sig studerat varje text och tagit noter under tiden. Nästa steg har varit en systematisk 

genomgång tillsammans för att jämföra våra tolkningar och se till att vi har varit överrens om 

hur vi tolkat texterna. 

4.5 Etiska överväganden/Kritisk reflektion 

Då vår undersökning kretsar kring offentligt material som vem som helst rent tekniskt sett kan 

få tag på har vi svårt att lokalisera några eventuella etiska problem gentemot 

forskningsobjekten. Vi menar väl snarare att det vore oetiskt att låta bli att nagelfara 

tidningsmediet. Vi har dock tagit del av sociologiska institutionens riktlinjer för 

uppsatsskrivande och anser att vi håller oss inom ramarna för dessa. Även Vetenskapsrådets 

(vr.se, 2013) forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har 

beaktats men dessa kan inte tillämpas i vår studie. Vad vi däremot bör vara medvetna om är 

vår förväntan på vad vi kommer att få se. Ett grundläggande problem för all 

socialkonstruktionistisk forskning, kanske extra mycket i en diskursanalys, är hur man som 

forskare bör förhålla sig till resultatet som man skapar. Villkoret för kunskap är ju som sagt 

att den är diskursivt konstruerad och tillika kontingent. Det är bara en möjlighet bland flera 

andra möjligheter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 29). Vi som forskare står ju inte 

utanför systemet. Att komma runt problemet går strikt taget inte. Den vetenskapliga diskursen 

kännetecknas av att inom den så konstrueras kunskap på ett specifikt sätt efter klargjorda och 

bestämda regler. Regler som i sin tur är diskursivt skapade. Enda sättet att förhålla sig till det 

är total öppenhet i arbetet och ett stringent teoretiskt och metodologiskt förhållningssätt till 

materialet. Följaktligen att vara tydliga med vilket perspektiv vi utgår från och på vilket sätt vi 

i vårt arbete uppfattar världen och på så vis motivera vår tolkning av materialet (2000, s. 154-

55). Vi anser att vårt urval har hjälpt till att öka validiteten i vår studie då vi fokuserat på 

tidningar som når stora mängder människor i Sverige, samt att vi har varit tämligen generösa 

med vilken sorts texter vi analyserat. Validiteten hade naturligtvis vart än högre om urvalet 

varit ännu större men tidmässiga aspekter omöjliggjorde detta. I presentationen av vårt 

resultat har vi varit oerhört måna om att vara transparenta i vår framställning och använt oss 

av mycket utdrag ur materialet för att på så vis öka reliabiliteten i våra tolkningar. 

Kombinationen av individuell och gemensam läsning har ytterligare ökat reliabiliteten i vårt 

resultat. Fyra ögon är bättre än två vill vi mena. 
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5. Analys & Resultat 

I den här delen presenterar vi vår analys av materialet samt det resultat vi kommit fram till. 

Utifrån våra frågeställningar har vi först valt att analysera och besvara frågan hur Kina 

konstrueras i de tidningar vi valt. För att göra det så har vi identifierat tre teman som dykt upp 

i de olika texterna, Tema ekonomi, tema politik och tema orientalism. Genom att 

diskursanalysera temana var för sig konstruerar vi sedan ekvivalenskedjor som konstruerar 

Kina tematiskt. Vi har valt att publicera dem efter inledningen till varje tema så att läsaren har 

en utgångspunkt att förstå analysen ifrån. 

5.1 Tema Ekonomi 

I detta tema har alla texter som handlar om just ekonomi sorterats in. Det kan vara 

näringslivsfrågor, statsekonomiska eller globalt ekonomiska frågor. I vårt fall är temat något 

utstickande ifrån de övriga då det här nästan uteslutande är positiva tecken som knyts an till 

Kina. Återkommande tecken är till exempel ”tillväxt”, ”framtid”, ”expansivt” och dylikt. 

Dock finns det en något negativ sida som vi skall se är intimt förknippad med det politiska 

temat, där tecken som ”korruption” och ”bromsande utveckling” är återkommande. Vi har 

lokaliserat den liberala marknadsekonomin som en tydlig nodalpunkt inom den ekonomiska 

diskursen. Det är, som vi skall se, kring den som konstruktionen av Kina kretsar, både vad 

gäller negativa och positiva konstruktioner. Intressant är även den ojämna fördelningen av 

artiklar som sorteras in under det ekonomiska temat. DI är, föga förvånande, den tidning som 

bidragit mest till att skapa den ekonomiska konstruktionen och DN och AB bidrar ungefär 

lika mycket vardera.  
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För inte så länge sedan ansågs konkurrensen från Kina främst handla om låga löner och 

tillverkning av billiga men relativt dåliga produkter. Idag är situationen helt annorlunda. Vissa 

kinesiska företag är redan ikapp sina västerländska konkurrenter. I flera fall dessutom inom 

högteknologiska och kunskapsintensiva områden. Utvecklingen går dessutom snabbt. (DI22) 

I citatet ovan som är taget från DI ser vi tydligt hur Kina konstrueras som en snabbt växande 

ekonomisk supermakt. Kina knyts samman med snabb och högteknologisk utveckling som är 

förknippat med välutvecklade länder. Samtidigt menar man att Kina är på väg ifrån de 

låglönenivåer som är intimt förknippat med fattiga och underutvecklade regioner. Detta knyts 

an till artikelförfattarens slutsats att det är utveckling vi har att göra med. En sådan som 

dessutom går snabbt. Intressant är även att titta på hur västerlandet sätts som standarden. Mot 

vilket håll länder bör sträva om man skall kunna kalla det för utveckling. Ordet ”ikapp” är här 

centralt. Det implicerar att man är efter och inte i standard med den del av världen som anses 

ligga först i den ekonomiska utvecklingen. Vi fördjupar oss ytterligare i detta i temat om 

orientalismen. Kina och dess förhållande till väst och deras snabba tillväxt återkommer i flera 

texter. ”Man vill helst investera i tillväxtmarknaderna och helst i Kina” (DI20). Den artikeln 

handlar om rika svenskars vilja att investera i framtidsmarknader och lämna Europa till 

förmån för Kina.  

Redan idag står världen utanför Europa för 80 procent av den ekonomiska tillväxten. Det sker i 

länder som Indien, Kina, Indonesien, Brasilien eller Malaysia (DN34) 

Citatet är taget från en kolumn i DN och pekar på ett flertal intressanta saker. Dels det som vi 

redan varit inne på om Kina som expansivt ekonomiskt. Dels det faktum att även här sätts 

Europa i det traditionella förarsätet. Det är ”världen utanför Europa” som numer står för det 

traditionellt västerländska, det är Europa som är referenspunkten trots att den globala 

tillväxtens centrum inte längre befinner sig där geografiskt. Samma fenomen ser vi i citatet 

nedan. 

Kina är ett rikt land. Och där det saknas kompetens kan västerländskt kunnande eller hela bolag 

enkelt köpas. Kina har en stor inhemsk marknad, som skapar förutsättningar för stabil efterfrågan 

och tillväxt. Kina har mängder av välutbildade ingenjörer som snabbt kan lära ny teknik. (DI22) 

Det är ett ständigt återkommande tema i vårt material. Kina beskrivs som ”…möjligheternas 

land…” (AB15) för den som vill tjäna stora pengar. ”…ett allt mäktigare Kina i närheten.” 

(DN15) och ”snabbväxande” (DI24) är tecken som beskriver Kinas utrikespolitiska och 

ekonomiska utveckling. Det är överhuvudtaget den dominerande bilden inom den ekonomiska 
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diskursen. Men som sagt är den inte helt och hållet ensam herre på täppan. Ett antal texter 

berör Kinas avstannande tillväxt i förhållande till tidigare års explosiva ekonomiska 

utveckling. Något som är intressant i det perspektivet är hur beskrivningen av den negativa 

ekonomiska utvecklingen intimt sammankopplas med den politiska diskursen. En liknande 

koppling saknas helt och hållet i ”tillväxtperspektivet”.  

Kinas snabba ekonomiska utveckling har börjat mattas av, i skuggan av eurokrisen. Under första 

kvartalet stannade BNP-ökningen på 7,7 procent, jämfört med väntade 8,0 procent(…)Fjärde 

kvartalet förra året var den kinesiska tillväxten 7,9 procent. I ett uttalande hänvisar den kinesiska 

statistikmyndigheten NBS till ”komplicerade och instabila förhållanden hemma och utomlands”. 

(DN5) 

Ett relativt vanligt perspektiv i texterna rör sig kring just det här, den minskade tillväxten i 

förhållande till förväntningarna. I citatet ovan ifrån DN ser vi hur det försiktigt impliceras att 

”komplicerade” och ”instabila”  förhållanden inrikespolitiskt och på en global nivå, ligger 

till skuld för detta. Båda tecknen är luddiga och ospecificerade och skapar en bild av att Kina 

inte riktigt har koll på läget. Det fortsätter på samma spår, ”Hon pekar på att tillväxten i Kina 

har varit en besvikelse…” (DN3). Ingenting märkvärdigt i det egentligen men det blir riktigt 

intressant när tillbakagången förklaras med hänvisningar till den kinessiska regimens politik. 

-Osäkert är det däremot vilken väg Kina tar. Nyligen kom det besked om att Kinas tillväxt inte är 

så stark, men landet verkar å andra sidan slänga ut sig tillväxtsiffror lite som passar, säger han. 

(DN6) 

Här börjar det impliceras att den politiska makten i Kina är att skylla för den minskade 

tillväxten. Att de styrande i Kina inte riktigt är att lita på vad gäller ekonomiska frågor. Att 

kasta ur sig siffror ”lite som passar” är här ett underkännande av Kinas ekonomiska politik. 

Det implicerar att ingen seriös aktör beter sig på ett sådant vis. Om man ser på det hela ur ett 

större perspektiv och drar sig till minnes hur ”tillväxtperspektivet” inte någonsin nämnde 

Kinas politiska system som ansvariga för den expansion som faktiskt föregick tillbakagången 

blir det intressant. På flertalet ställen i texter som handlar om inbromsande av tillväxten 

problematiseras den kinesiska regimens ekonomiska politik. ”Det är den ekonomiska 

tillväxten som gjort att kommunistpartiet kunnat sitta kvar vid makten, utan att utmanas” 

(DN27). Kommunism är här en central punkt. Den Kinesiska regimen beskrivs som 

”kommunistisk” när utvecklingen går dåligt men får ingen benämning utanför ”regimen” i 

det vi tidigare benämnt som ”tillväxtperspektivet”. Citatet ovan hänvisar även till tillväxten 
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som anledningen till att de överhuvudtaget kunnat bibehålla sin makt. Tre rader längre ner i 

samma artikel står dock att läsa ”För att tillväxten ska fortsätta krävs en friare marknad och 

minskade subventioner till statliga bolag” (DN27). Hit men inte längre. Orden ”ska” och 

”krävs” binder ihop Kinas framtid som ett land i utveckling till marknadsekonomin och skär 

av banden mellan utvecklingen och den statligt styrda ekonomin. Den tillväxt som faktiskt har 

skett under den hittills förda politiken förklaras på flera andra ställen. Exempelvis följande 

citat. ”Den senaste tiden har Kinas snabbt accelererande skuldsättning för att hålla igång 

landets höga ekonomiska tillväxt blivit en allt större källa till oro för många analytiker” 

(DI12). Här ser man hur man försöker lägga skulden på den uppkomna finansoron på Kinas 

politiska system. För att bibehålla tillväxttakten lånar Kinas regim stora summor vilket skapar 

oro i världsekonomin. Fler texter lägger skulden på den Kinesiska regimen. Medan det i 

”tillväxtperspektivet” är marknaden som regerar och politiken osynliggörs.  

Den kinesiska centralregeringens åtgärder för att sätta press på bopriserna tillsammans med den 

tröga börsutvecklingen börjar i allt högre grad sätta spår i hur landets rika befolkning väljer att 

investera sina pengar (DI7) 

Rubriken till artikeln som citatet är taget ifrån är Kineser dumpar aktier för lyxinvesteringar, 

den handlar om hur rika kineser drar ut sina pengar ifrån kapitalruljangsen till förmån för så 

kallade ”passionsinvesteringar”. Den kinesiska regimens bostadspolitik kopplas här samman 

med kapitalminskningen på aktie- och bostadsmarknaden, vilket påstås leda till att allt mer 

kapital dras ut ur ruljangsen och låses fast i lyxinvesteringar. ”Regeringen (den kinesiska. 

förf. anmärkning) har gjort helt klar att den inte kommer lätta på sina åtstramningsåtgärder 

på fastighetsmarknaden, vilken i sin tur dämpar investeringsviljan i sektorn.” (DI17).  

Vad vi tycker oss ha sett i texterna under det ekonomiska temat är spår av en hegemonisk 

intervention. Vi anser att nodalpunkten som konstruktionen av Kina kretsar kring, det 

antagande som gör det möjligt att acceptera texterna, är den liberala marknadsekonomin. Den 

är även hegemoniserad. Så länge som Kinas ekonomi växer är det den fria marknaden som 

ligger till grund för detta. Det politiska spelet är helt dolda i det sammanhanget. Men så fort 

det börjar gå knackigt för ekonomin öppnas en möjlighet för att en antagonistisk diskurs skall 

bildas. Således kommer de politiska förklaringarna som på beställning. Den liberala 

marknadsekonomin har på det här sättet objektifierats (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

55).  



UPPSALA UNIVERSITET  

Sociologiska institutionen 

C-Uppsats – VT13 

Svante Boström & Oskar Byström 

 

24 

 

5.2 Tema Politik 

I detta tema redovisas de artiklar som omnämner Kina som politisk aktör, det vill säga artiklar 

som berör Kinas inhemska politiska åtgärder och system samt artiklar som kretsar kring deras 

relation till omvärlden. Som resultatet nedan visar, presenteras Kina som politisk aktör i en 

mängd olika typer av artiklar. Vissa artiklar är helt och hållet fokuserade på det medan andra 

har ett annan fokus. Rapporteringar från en händelse, till exempel ett jordskalv, men där Kinas 

politiska agerande ändå nämns. Överlag är det samma saker som tas upp kring temat politik i 

de olika tidningarnas rapportering. Som vi såg under det ekonomiska temat är politiken nästan 

enbart närvarande i det negativa ekonomiska perspektivet i DI, medan AB och DN har ett 

tydligare huvudfokus på Kina som allmän politisk aktör. Vi hävdar att nodalpunkten i den 

politiska diskursen är den ”liberala demokratin” och tecken som ”diktatur”, ”korruption”, 

”repression”, ”censur” och Kinas förhållande till olika aktörer på den globala arenan är 

återkommande.  

 

 

 

 

 

Samtliga tidningar benämner Kina som en diktatur. I en rad artiklar beskrivs det politiska 

förhållandet i landet, bristande demokrati, rättssäkerhet, brott mot mänskliga rättigheter, 

förtryck och tortyr. I det insamlade materialet förekommer beskrivningen av den politiska 

situationen i Kina i större utsträckning i DN och AB än i DI, men att landet skulle vara en 

diktatur är inget som tidningarna hymlar om.  

Enligt John Kamm kan västvärldens aktörer göra mycket mer nytta om de fortsätter att göra affärer 

i Kina och andra diktaturer - och samtidigt envist påtalar brott mot mänskliga rättigheter och 

kräver en ändring. (DI14) 

Avsaknaden av demokrati i landet framgår tydligt vid bevakningen av maktskiftet som ägde 

rum i Kina tidigare i år. Valet beskrivs som en ”välregisserad ceremoni” och den nye 

partichefen Xi Jinping uppges vara den ende kandidaten i valet (DI27). Här är det en tydlig 
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koppling till den ekonomiska diskursen där marknaden och ”affärer” knyter an till öppenhet 

och mänskliga rättigheter, implicit knyts således Kinas repressiva och korrupta politiska 

system samman med bristande marknadsmässig öppenhet. DN spinner vidare på tesen om att 

maktskiftet skulle ha haft en bristande demokratiprägel och skriver att  

Folkrepubliken Kina hade genomfört sitt andra kontrollerade skifte i toppen och tillsatt den femte 

generationens ledare(…)Som röstsiffrorna antyder var detta en välplanerad föreställning.(…)De 

heta debatterna i partitoppen har hållits bakom stängda dörrar. (DN28)  

Landets stadigt växande ekonomi tros vara en orsak till omvärldens och den egna 

befolkningens milda kritik mot det styrande partiet, så länge ekonomin växer är folket nöjda. 

”Det kan se ut som en tyst överenskommelse mellan partiet och folket: vi ger er mer pengar i 

plånboken om ni låter oss styra landet i fred.” (DN27). Omvärldens tystnad kring rådande 

politiska förhållanden i Kina tycks också kunna spåras till landets ekonomi.  

Detta är den enda kommunistiska diktatur som kan visa upp ovedersägliga framsteg.(…)Men när 

jag (artikelförfattaren, förf. anmärkning) hackar på regimens brott mot mänskliga rättigheter eller 

förtryck av tibetaner hörs inte ett knyst. (DN10)  

Hand i hand med avsaknaden av demokrati, kännetecknas konstruktionen av Kinas politiska 

system av korruption i tidningarnas rapportering. Korruption inom kommunistpartiet beskrivs 

som ett problem som sedan länge präglat partiet. Eftersom partiet inte själva tagit tag i 

problemet ordentligt har det fortsatt. Fyra av fem får bara en varning om de blir upptäckta, 

vilket betyder att mutor både är praktiskt taget ofarligt och väldigt lönsamt (DN27). Den nya 

ledningen med partichef Xi Jinping i spetsen har försäkrat att partiet ska ta itu med problemet, 

frågan anses vara ledningens viktigaste tillsammans med att minska inkomstklyftorna i landet 

(DI16). Xi Jinping följer upp sina löften om krafttag mot korruptionen genom att beordra 

samtliga politiker och tjänstemän att redovisa sina inkomster. ”Men så länge 

kommunistpartiet inte granskar sig självt och inte tillåter insyn är det en regel som saknar 

effekt”. Korruptionen knyts här samman med tecknet ”kommunistpartiet” och återigen läggs 

ansvaret för det utbredda problemet på systemet i sig. Partiets brist på öppenhet exemplifieras 

och dras till sin spetts i en artikel som menar att ”om självständiga medier eller utomstående 

organisationer haft rätten att granska vem som helst hade hela partiapparaten riskerat 

haveri.” (DN27), vilket antyder att problemet är så utbrett att vid en verklig krafttagning mot 

problemet skulle ingen partimedlem klara sig undan. 
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Framställningen av Kina som en repressiv stat visar sig i en rad artiklar som tar upp bristen på 

yttrandefrihet, den kinesiska censurapparaten och landets rättsväsende. Den kinesiska statens 

repressiva karaktär demonstreras bland annat i en artikel gällande ö-konflikten mellan Kina 

och Japan, där folket tilläts att demonstrera emot Japan vilket naturligvis var ”någonting 

alldeles oerhört i ett land där regeringen visar brutal nolltolerans mot demonstrationer och 

oordning.” (AB17). Tecknet ”oerhört” påvisar här att det är något onormalt i Kina med 

protester som inte slås ner av regimen. Att landets ledning vill ha ordning och reda framgår än 

tydligare i artiklar som omfattar landets starka censur. Två artiklar från DN berör två svenska 

företag som tidigare bedrivit sin verksamhet i Kina men som nu har flyttat till ett annat land. 

Orsaken till detta var att internet i Kina kontrolleras av staten, uppkopplingen var långsam, 

vissa, enligt företagen, väsentliga hemsidor blockerades och viktiga mail filtrerades bort av 

den kinesiska censuren.   

Dokumenten var märkta Falun, staden där kunden arbetade. Det satte i gång filtret i den kinesiska 

censuren, som försöker förhindra invånare från att söka uppgifter om falungong, en 

meditationsrörelse som är bannlyst i landet. (DN10) 

Här ovan etableras inte bara den kinesiska censuren i förhållande till det politiska systemet 

utan den förbjudna falungongrörelsen beskrivs som en ”meditationsrörelse” vilket betonar att 

rörelsen ses som fullkomligt ofarlig i väst. Detta gör det problematiskt att förstå varför den 

har blivit bannlyst i Kina. Vidare menar DN att de problem som censuren bär med sig inte 

kopplas till det kinesiska folket mer än att det kan bli problematiskt för utländska företag att 

anställa en kinesisk chef utan att det uppstår problem eftersom hen kommer från ett land som 

är bortkopplat från omvärldens informationskällor (DN11). Det nämns alltså inget om 

konsekvenserna för folket i Kina i sig, utan problemet uppstår när vi i väst ska göra affärer 

med eller i Kina. Ett till exempel på detta är en artikel från AB som beskriver hur en stor 

Hollywoodproduktion har råkat ut för den kinesiska censuren.  

Den kinesiska censuren är på väg att koppla grepp om den västerländska populärkulturen – med 

hjälp av marknadskrafterna. (AB32) 

Det antyds att det globala zombieutbrottet (i filmen, förf. anmärkning) börjar i Kina, en detalj man 

befarar kan provocera den kinesiska censuren. (AB32)  

Filmbolaget har helt enkelt flyttat utbrottet för zombieepidemin till ett annat land för att 

blidka en censur som inte sagt något om det. En självcensur ifrån filmbolaget men uttrycket 
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”koppla grepp” implicerar ett tydligt hot. Trots det att ingen reaktion ännu kommit ifrån 

Kina. Här är det således inte censuren i sig som varit i farten men följden av att råka ut för den 

skulle medföra ekonomiska förluster. Därför väljer filmbolaget själv att underkasta sig den 

kinesiska censuren. En tydlig indikation på vilken diskurs som är hegemonisk. Hur stark den 

kinesiska censuren verkligen är framgår inte i det insamlade materialet, men en artikel nämner 

Zhang Gaoli, den konservative ministern i propagandadepartementet, som den som ”håller 

Kinas statliga medier i ett järngrepp.” (DN27). Återigen anspelas det på nodalpunkten 

”diktatur” i och med det oerhört laddade tecknet ”järngrepp”. 

Landets repressiva rättsväsende utvecklas i artiklar som beskriver fruktansvärda förhållanden 

i kinesiska fängelser. Utförliga beskrivningar om de grymma tortyrmetoder som fångarna 

utsätts för i fängelserna, både av fångarna själva och av fångvaktarna, ger en klar bild av 

landets rättsystem.  

Välkänt är kinesernas stora matintresse, så det är inte förvånande att det även i fängelserna finns 

menyer. ”Stuvat gristryne” består av en fångvaktare som klämmer ihop fångens läppar med 

ätpinnar tills de svullnar. (AB31) 

Artikeln fortsätter med den ena tortyrmetoden hemskare än den andra och etablerar en tydlig 

ekvivalenskedja emellan den fruktansvärda behandlingen av fångarna och det politiska 

systemet i sig. Nedan ser vi hur författaren knyter ihop den ”privata” tortyren med den 

”officiella”, och förflyttar ansvaret för tortyren fångarna emellan till det officiella. 

Fängelserna han sätts i har vissa gemensamma strukturer. Det officiella regelverket har en pendang 

i det inofficiella; de initiationsriter och pennalism som fångarna ägnar sig åt i cellen, utesluter inte 

vakternas elbatonger och hänsynslösa fysiska bestraffningar. (AB31) 

Kinas politiska system fortsätter målas upp i svarta färger så länge det rör sig om inhemsk 

politik och utrikespolitik som inte rör det ekonomiska. Landet beskrivs som världsledande 

inom antalet avrättningar som sker varje år, och de tvivelaktiga grunderna till dödstraffen 

hjälper till att vidare beskriva det kinesiska rättssystemet.   

Kina är egentligen odiskutabel etta i att utföra avrättningar. Men sedan några år har 

människorättsorganisationen Amnesty slutat ge några siffror. Kina vill inte berätta hur många man 

avrättar så det enda som går att göra är uppskattningar utifrån de fall man känner till … Kinas 

ledning i skammens tabell blir ännu mer grotesk när man beaktar hur det kinesiska rättsväsendet 

ser ut. Många döms till döden i summariska rättegångar där det nästan helt saknas bevis. (AB9) 
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Dessutom, konstaterar Amnesty, inkluderas inte de ”tusentals avrättningar” som tros ha ägt rum i 

Kina. Den kinesiska statistiken över dödsstraff är en väl bevarad statshemlighet. (DN17) 

Inte bara antagandet om tusentals avrättningar per år konstruerar bilden av en diktatorisk stat 

utan det att Kina ”inte vill” knyter an Kina till tecken som ”slutenhet”, ”osäkerhet” m.m.  

Den föga smickrande bild av den rådande politiska situationen i Kina blir knappast bättre när 

tidningarna skildrar Kinas agerande på den globala arenan. Några artiklar beskriver Kina som 

ett land som stödjer diktaturer och ställer sig emot omvärldens försök att störta dem och ställa 

dem inför rätta. I AB uppges Kina vara ett land med tveksamma politiska allianser. Sudans 

förre diktator Omar al-Bashir är åtalad för krigsbrott vilket betyder att så fort han lämnar 

landet riskerar han att gripas, dock inte i Kina, eftersom landet ställer sig kritisk till åtalet mot 

den forne diktatorn. Underrubriken i artikeln heter ”Går säker i Kina” (AB10) och tidigare i 

artikeln beskrivs målande de brott mot mänskligheten som al-Bashir tros ligga bakom. I två 

andra artiklar uppges Kina ge sitt stöd till Assads regim i Syrien. ”Syrien har haft stöd i FN:s 

säkerhetsråd av Kina och Ryssland” (AB14, AB25). Genom Kinas vetorätt i säkerhetsrådet 

knyts således Syriens regim ihop med Kinas. Under den pågående konflikten på Koreahalvön 

förekommer Kina frekvent. Också här är det en enhetlig bild av landet som målas upp och den 

är inte speciellt angenäm för Kinas del. Kina beskrivs som DFRK:s ”allierade” (AB10) och 

”enda vän i världen” (AB13). DFRK:s handlingar i den rådande koreakonflikten fördöms och 

kallas ”galenskaper” (AB14) och ”Till och med Kina, det kommunistiska Nordkoreas enda 

vän och beskyddare” (DN14) är nu kritiska till DFRK:s ökade aggressivitet mot Sydkorea och 

USA. Användningen av frasen ”till och med” är här intressant då det implicerar att nu har de 

gått för långt, så långt, att till och med ett land som Kina vilket vanligtvis tolererar denna typ 

av galenskaper blir upprört. Omvärlden är enig om att för att få bukt på DFRK krävs att Kina 

ingriper, de måste helt enkelt inse riskerna som ökad nordkoreansk militäraktivitet medför. 

Vid påtryckningar från omvärlden slår regimen i Pyongyang dövörat till, och det är endast 

Kina som kan få dem att ta sitt förnuft till fånga.   

Det enda som biter på Pyongyang är om dess enda vän Kina börjar ta i med hårdhandskarna. 

(AB14) 

USA uppmanade på fredagen Kina att använda sitt inflytande för att stoppa Nordkoreas 

”destabiliserande” handlingar.(…)-Det är ingen hemlighet att Kina har störst inflytande på 

Nordkorea och jag (John Kerry, förf. anmärkning) anser i grund och botten att vi skulle vilja att de 
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använda en del av detta eftersom [Nordkoreas agerande] är väldigt destabiliserande och hotar hela 

regionen (DN12) 

Den amerikanske utrikesministern bollade redan i går över till Kina och sa att det nu är dags för 

Peking, som närmaste allierad till Nordkorea, att ta kontakt med den nordkoreanska ledningen. 

(DN16) 

Att omvärlden vänder sig till Kina för att få dem att hjälpa till i att finna en lösning i 

konflikten beror på att alla andra fredliga medel har prövats, allt för att undvika en väpnad 

konflikt, då det skulle betyda att Kina ställer sig på DFRK:s sida. De bägge länderna har 

sedan länge haft en försvarspakt där Kina lovat att stödja landet vid ett väpnat angrepp 

(AB15).  Flertalet sanktioner mot DFRK har visat sig lönlösa då landet förses med allt vad 

dem behöver av Kina (AB14, DN15), och det finns inget som tyder på att Kina skulle dra in 

livlinan till DFRK (DN13). Det som är relevant för oss i de sista citaten och det sista stycket 

är hur Kina trots allt framställs som en legitim aktör på den internationella arenan. Trots 

Kinas repressiva diktatur, trots rapporterna om tortyr i fängelserna och så vidare. Rapporterna 

om att USA vill att Kina skall agera för att lugna ner DFRK blir än mer överraskande när man 

ser följande utdrag ur texterna. 

Men enligt Geir Helgesen tjänar även USA på vapenskrammel från Pyongyang. 

– De vet att Nordkorea inte är något hot, samtidigt som de kan motivera sin närvaro i Asien. 

Egentligen är de mycket mer rädda för Kina. (AB12) 

Kina vill inte att regimen i Pyongyang störtas. Ett återförenat Korea skulle med stor sannolikhet få 

amerikansk prägel. (AB8) 

Citaten ovanför säger något om varför Kina anses vara en legitim aktör. Att USA är ”mer 

rädda för Kina” än DFRK är förvisso inget konstigt i sig men det ger även Kina ett sken av 

en internationell supermakt som är välkommen vid förhandlingsborden, sin inhemska politik 

till trots. 

Konstruktionen av Kina inom den politiska diskursen är rakt igenom negativ. Vi ser 

nodalpunkten som förhållandet emellan liberal demokrati och totalitär diktatur. Allt som sägs 

om Kina utgår ifrån den här konflikten, och tanken på den liberala demokratin som det goda 

och diktaturen som det onda. Den liberala demokratin är utan tvekan det hegemoniserade 

sättet att organisera sin politik på. 
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5.3 Tema Orientalism 

Tema Orientalism rymmer ett brett spektra av texter. Här inunder har vi sorterat in alla de 

texter som explicit eller implicit säger något om Kina eller kineserna som ”den andre”. Det 

har inte varit helt självklart vilka som skall vara med och inte och flera av de som kodats 

under de övriga temana har även hamnat här. Väldigt få texter, om ens någon, är ju skrivna 

med tanken att andregöra något eller någon. Tvärtom så sker det implicit och ständigt i 

tidningarnas konstruktioner av Kina som objekt. Konstruktionen av Kina ur det här 

perspektivet har heller inte varit uteslutande negativt konnoterat. Enligt Saids teori om 

Orientalism så finns ju redan väst i bilden som vi konstruerar av den andre. Vår förståelse för 

konstruktionen av Kina är således avhängig vår bild av västerlandet. Väst är här en solklar 

nodalpunkt och utifrån den har vi konstruerat två ekvivalenskedjor. En för det ”gamla Kina” 

och en för det ”nya Kina”, som vi skall komma att se är två väldigt olika saker inom den här 

diskursen.  

 

 

 

 

Alla artiklar är som sagt inte skrivna i en negativ ton, men en hel del av dem hjälper till att 

konstruera orientalen och Kina som underliga och mystiska. Exempelvis ”Fler än 900 döda 

grisar har dragits upp i en kinesisk flod. Var de kommer ifrån är ett stort mysterium.” 

(AB27). ”Plötsligt rusar en naken man ut i gatan i Peking(…)Nu frågar sig många i Kina –

varför?” (AB3). Nyhetsvärdet i dylika artiklar kan ifrågasättas, men det bidrar utan tvekan till 

att konstruera en bild av Kina som underligt, okontrollerat och mystiskt. Det är överlag 

återkommande även i artiklar med en uttalat negativ ton. 

Kineserna spelar inte efter samma regler som resten av världen, dels för att de inte förstår dem, 

dels för att de inte värdesätter dem, säger han till AFP. (AB29) 

Citatet kommer ifrån en artikel som handlar om USA:s anklagelser mot Kina angående 

nätintrång mot amerikanska företag. De hävdar att den Kinesiska regeringen skulle vara 

inblandad. Om vi tittar på första delen av meningen så implicerar det tydligt att det skulle 
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finnas några enhetliga förhållningsregler angående ”hacker-etik”. Regler som västvärlden 

anser sig följa, regler som västvärlden har satt upp men, som det, oss veterligen, inte finns 

något som helst internationellt tryck på att följa. Det impliceras således att Kina är fuskare, att 

de inte bryr sig och att västvärldens förhållning till det hela är normen. Vad Kina självt tycker 

om saken är irrelevant för västvärlden, då väst här är normen och när öst sticker upp så varken 

förstår de eller bryr de sig. Den kinesiska positionen omöjliggörs således ur ett västerländskt 

perspektiv. På samma sätt förringas och förlöjligas den kinesiska utrikespolitiken i citatet som 

följer som är taget ifrån en artikel vars rubrik är ”Inget ö-råd bara ö-bråk” som handlar om 

Kinas och Japans konflikt om Senkakuöarna. 

Käbblet om några gudsförgätna öar får krigshetsarna i båda länderna att skramla med vapen och 

yra om krig. (AB17) 

Till att börja med anspelar rubriken på de fordom så populära underhållningsprogrammet 

Expedition Robinson. Ett tydligt trivialiserande av konflikten som sådan. Det fortsätter på 

samma tema och kallar konflikten om några ”gudsförgätna öar” för ”käbbel”. Det sägs 

explicit att konflikten är larvig och handlar om något som ingen borde bry sig om. Kina 

(Japan kommer betydligt lindrigare undan) målas ut som ett krigshetsande land vars 

säkerhetspolitik bygger på obegripliga infall och nyckfullhet. Uttrycket ”yra om krig” 

forsätter på inslagen väg. Kina som krigiskt och våldsamt cementeras ytterligare i flera 

artiklar som handlar om den pågående konflikten på Koreahalvön och Kinas relationer till 

DFRK. ”Till och med för Kina framstår hans (Kim Jong-un. Förf. anmärkning) våldsamma 

krigsretorik som en gåta” (AB5). Förvisso beskrivs den Kim Jong-uns ledarskap som etter 

värre än det kinesiska, men det som är intressant för oss är inledningen av citatet, ”Till och 

med Kina”. Kina konstrueras således som ett krigiskt och krigshetsande land vars vanliga 

inställning till konflikter är att skramla med vapen och som normalt sätt har full förståelse för 

våldsam krigsretorik. DN skriver nästan identiskt. 

Till och med Kina, det kommunistiska Nordkoreas enda vän och beskyddare, är nu djupt kritiskt 

mot Pyongyangs upptrappning av konflikten med Seol. (DN18) 

Skrivelser som om saker och ting vore självklarheter är ett återkommande tema i 

konstruktionen av Kina ”Inget land, inte ens Kina eller Iran, fängslar fler journalister” 

(AB12). Eller ”I alla östasiatiska länder vill man gärna att folket skall se ledaren som en 

halvgud, en supermänniska, säger Geir Hansen” (AB8). Alla dessa uttryck ger grova och 
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förenklade bilder av Kina och kineserna. ”Till och med”, ”Inte ens” och ”I alla” är tydliga 

delar av ekvivalenskedjor som knyter samman Kina med för västerlandet obegripliga 

ståndpunkter som påverkar våra subjektspositioner här. Relevant är även att kontextualisera 

utdragen. Angående journalisterna som fängslats är det en artikel som handlar om Turkiet och 

de övriga handlar om DFRK. Kina konstrueras här genom att de knyts ihop med länder som 

för oss i väst framstår som repressiva och ”dåliga”. Den nygamla fienden Ryssland är även de 

med på ett hörn ”…de numera mycket varma rysk-kinesiska förbindelserna både politiskt och 

ekonomiskt.” (DI12). Kina knyts ihop med, ur västerländsk synpunkt, ”onda” länder och 

framställs som en del av fienden, en del av ”de andra”. För att ytterligare förstärka 

motsatsförhållandet kan vi blicka tillbaka till citatet ovan ifrån DN. Där lägger de även till 

tecknet ”kommunistiska” och knyter an det till både Kina, DFRK och konfliktsökande 

krigshetsare. Ett uttryck som endast återkommer i negativa konstruktioner av öst i allmänhet 

och Kina i synnerhet. 

I Kina är det sällan politiska fångar som avrättas, men dödsstraffen används ofta som ett sätt att 

statuera exempel. Driver kommunispartiet en kampanj mot korruption kan de som normalt fått ett 

fängelsestraff avrättas bara för att avskräcka andra (AB9) 

I dessa tre rader tar AB vid i konstruktionen av Kina som fienden. Knuttecken som 

”kommunism”, ”dödsstraff”, ”korruption” och ”rättsosäkerhet” är här centrala i 

konstruktionen. Just korruptionen är ofta återkommande.  

Att sätta sina barn i en internationell, mutfri skola där undervisningen håller hög standard utan 

extra kostnader är en ouppnålig dröm för de flesta kinesiska föräldrar (DI11) 

Här blir det extra tydligt att internationellt (västerländskt) knyts ihop till tecken som 

”okorrumperad” och ”bra”. Implicit konstrueras således Kina tvärtom. ”Korrumperat”, 

”dåligt” och otillräckligt för att kinesiska föräldrar skall kunna ge den utbildning till sina barn 

som de önskar. För att det skall vara möjligt krävs ett västerländskt system hävdas det. Precis 

som vi såg under det ekonomiska temat knyts den negativa konstruktionen ständigt ihop med 

det politiska temat. Antingen är det nyckfullhet i utrikespolitiken, otäcka allierade eller 

rättsröta på inrikesplanet. Den kinesiska statens censur är även det ett återkommande tema. 

Men att kineserna permanent är bortkopplade från de informationskällor resten av världen har 

tillgång till kan skapa problematiska klyftor i framtiden(…)-Det blir som två parallella universum 

där man bygger sin världsbild på olika information (DN16) 
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Här problematiseras den kinesiska internetcensuren. I artikeln exemplifieras sajter som är 

censurerade i Kina med Youtube, Twitter, Facebook och Wikipedia. Det impliceras således att 

den korrekta informationen är den som västvärlden har tillgång till och till största delen är 

upphovsmän till. Väst är återigen normen och den informationen ses här som den korrekta. 

”Parallella universum” alienerar ytterligare Kina och målar upp det som en värld för sig, utan 

kontakt med det normativa ”rätta” universumet. ”Det här handlar om lån och krediter och då 

kan förövaren lika gärna sitta i Kina” (AB21). På samma tema, Kina har ingenting att göra 

med artikeln i sin helhet men används för att symbolisera något som är obegripligt långt bort, 

lex Långtbortistan. 

Kinesernas förhållande till mat är en annan intressant aspekt på orientalismen. Vi såg förut 

hur den förfrämligats och mystifierats i exemplet om tortyr av fångar. Detta förstärks 

ytterligare i artikeln vars rubrik lyder ”…ikväll äter vi upp Fido till middag”.  

Peking, Kina. En lyxrestaurang i slutet av en mörk gränd. Bland de 25 rätterna utmärker sig ett 

litet shotglas med ett vitt skum – sufflé på snögroda. Fluffig och högst ätbar 

Och vid Pekings livligaste affärskvarter, Wangfujing, finns en matgata där man i skymningen kan 

köpa snacks i form av skorpioner, ormar, gräshoppor och larver. (AB24) 

Dels är beskrivningen av maträtterna exotiserande och en tydlig konstruktion av ”den andre”. 

För att ytterligare förstärka bilden av mystik kring fenomenet knyts maten ihop med tecknen 

”mörk gränd” och ”skymningen”. Det är något mörkt och främmande som pågår, det skapar 

en bild av den kinesiska matkulturen som underlig och suspekt. Artikelförfattaren 

sammanfattar det bra själv ”…mat inte alltid är den mat vi i västvärlden kallar mat.” (AB24). 

Matperspektivet leder oss in på en spännande tendens vi har sett i vårt material. Den om det 

unga, det nya Kina. I en artikel angående den franska småkakan makrons etablering i Kina 

står att läsa. ”Att den unga generationen kineser i allt större utsträckning omfamnar 

västerländska delikatesser och mat är en tydlig trend” (DI18). Fortsättningsvis hävdas det 

”…ska det vara fint ska det vara västerländskt verkar det som” (DI18). Västerländskt och 

avståndstagandet ifrån den traditionella kinesiska maten knyts samman med ”fint” och 

”trendigt”. Och det är den unga generationen som är lyhörda för dessa trender. Vidare på 

temat om det ”nya Kina.” 
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För ett par veckor sedan hörde jag om dejtingträffar för unga människor i Kina som inte vet hur 

man gör när man träffas. Som inte har lärt sig att närma sig det motsatta könet eftersom snusket 

som kallas sexualrådgivning censurerats ut ur klassrummet (AB31) 

Dejtingträffar för unga människor framställs här som ett kinesiskt fenomen och härleds till det 

politiska systemets censur. Det impliceras dessutom att kineserna är inkapabla till att lära sig 

träffas utan att ha lärt sig det i skolan. Kineserna konstrueras som annorlunda varelser än vi i 

väst och fingret pekas på att de saknar den utbildning som vi i väst har oss tillhanda. Dock är 

det viktigt att sätta fingret på konflikten mellan systemet och de unga människornas vilja till 

förändring. Det unga Kina konstrueras hoppfullt och västvänligt. Det är censuren av de unga 

människornas sfärer på internet som problematiseras. Och det är de unga människorna som tar 

till sig det ”trendiga” och som vill att deras barn skall gå i en ”internationell, mutfri skola”. 

Det konstrueras en tydlig konflikt mellan det traditionella Kina, som sammankopplas med 

tecken som ”korruption” och ”repression” och så vidare, och det nya, unga Kina som 

konstrueras mer västvänliga och med större vilja till utveckling i benämningen ”bli mer som 

väst”. Det är relativt vanligt att ”västifiera” det nya Kina ur en positiv synvinkel. Med ökade 

löner och mera välfärd hävdas det i DI att: ””Situationen i Kina blir alltmer lik den vi har i 

väst”” (DI13). Nästa citat fortsätter på inslagen väg men är även något underligt. 

…historien om den tibetanska mastiff som dog på operationsbordet i fjol. Hundägaren vid namn 

Yu, kräver 880 000 yuan, över 900 000 kronor i ersättning för dödsfallet, lika mycket som han 

betalade för den två år gamla hunden. (DI14) 

Artikeln citatet är taget ifrån är för lång för att återge i sin helhet men väl värd att ta en extra 

titt på. Det handlar om en hunduppfödare som låtit plastikoperera sin hund, men hunden dog 

som synes på operationsbordet. Rubriken är ”Plastikopererad hund som dog upprör Kina”. 

Det intressanta är att det i artikeln inte framgår av vilken anledning som händelsen upprör. 

Om det var för att hunden dog, att den överhuvudtaget skönhetsopererades eller för att 

hundägaren inte fick ersättning för det. Hur kineserna reagerade är höljt i dunkel. I 

inledningen står att läsa ”Att skaffa sig en renrasig hund har, som DI tidigare rapporterat, 

blivit en statussymbol i Kina på senare år, ungefär som en BMW eller en äkta Luis Vuitton-

handväska” (DI14). En beskrivning av kinesernas relation till hundar, som gör förståelsen för 

resten av artikeln än mer komplicerad. Kina framställs i bästa fall som mystiskt, i sämsta fall 

som grymt. Orden ”senare år” sammankopplat med traditionellt västerländska 

statussymboler förstärker dessutom ytterligare bilden av det unga Kina som västvänliga. 
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Vi vill hävda att det här är dels frågan om en antagonistisk artikulation och dels ser vi spår av 

en hegemonisk intervention. Den diskursiva konstruktionen av ”det nya Kina” sker i 

motsättning med diskursen om ”det gamla Kina”, således är konstruktionen en antagonistisk 

artikulation. Konflikten mellan det nya och det gamla är en artikulation som sådan. Det är 

samma signifikant, Kina, som ges olika betydelser i de två olika diskurserna. I diskursen om 

det nya Kina ser vi spåren av den hegemoniska interventionen. Det är marknadsekonomin och 

den liberala demokratin som är hegemoniserade och det nya Kina sammankopplas intimt med 

traditionellt sätt positiva egenskaper ur ett västerländskt perspektiv. Medan det gamla Kina 

konstrueras med samma egenskaper som Orienten historiskt sett förknippats med.   

5.4 Slutsats 

I det här avsnittet så presenterar vi våra slutsatser och besvarar således våra frågeställningar. 

Vi presenterar våra slutsatser tematiskt för att underlätta för läsaren och trots att idén om 

ideologin knappast kan särskiljas ifrån talet om subjektspositioner och hur den påverkar 

bilden av Kina har vi valt att ge ideologin en egen rubrik. Detta gör vi dels för att vi vill ge en 

kortare tillbakablick på hur vi har använt begreppet och dels för att särskilja det ifrån vårt tal 

om den politiska rörelsen liberalismen och dess roll som nodalpunkt i konstruktionen. De är 

förvisso påverkade av varandra men knappast identiska. Ideologin presenteras först så att 

perspektivet finns med för läsaren när hen kommer till slutsatserna angående konstruktionen 

och subjektspositionerna. 

Våra frågeställningar såg ut som följer: 

 Hur konstrueras bilden av Kina i de utvalda svenska tidningarna?  

 Vilken eller vilka subjektspositioner interpellerar denna konstruktion till?  

 Kan vi se några ideologiska spår i dessa konstruktioner? Hur ser dessa ut om så är 

fallet? 

5.4.1 Ideologin 

Vår teoretiska utgångspunkt i frågan om ideologi var Slavoj Žižeks och Stuart Halls tankar 

om ideologi som socialt konstruerad upprätthållare av den socialt konstruerade verkligheten, 

inte som något som döljer en ”sannare sanning” (Žižek, 2001, s. 27). Enligt diskursteorin 

existerar ju inte något sådant. För att kunna se några ideologiska spår i de texter vi analyserat 

får vi således återvända till de hegemoniserade diskurserna. Hegemonin objektifierar ju en 
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viss diskursiv verklighetsbild, och den döljer makten som ligger till grund för den (Foucault, 

2002, s. 103-104). Laclau & Mouffe sätter likhetstecken mellan objektivitet och ideologi. Vår 

slutsats i frågan blir således inte särskilt radikal. De svenska tidningarna vars texter vi 

analyserat genomsyras, i frågan om Kina, helt och hållet av vad vi vill kalla för ”den 

västerländska ideologin”. Den inbegriper det ekonomiska system som regerat över västra 

Europa och norra Amerika de senaste seklerna samt den liberala demokrati som varit rådande 

politiskt styrelseskick i samma region av världen. Den förutsättningen, den förförståelsen av 

hur ett samhälle bör formeras är totalt dominerande i hur bilden av Kina konstrueras i dessa 

tidningar. Vi kan då konstatera att tidningarna är ett viktigt medium för att cementera denna 

rådande ideologi. Det är som Stuart Hall hävdar genom skapandet av ekvivalenskedjor som 

knyter an tecken till vissa tecken och inte andra som ideologin konstrueras och upprätthålls. 

Den praktiken illustreras kanske bäst i temat om orientalism och den konstruerade konflikten 

mellan det nya och gamla Kina där bilden av det nya Kina tydligt anknyts till positiva tecken 

som samtidigt är centrala i ”den västerländska ideologin”. Genom att hänvisa till Stuart Halls 

andra punkt i hans ideologiteori kan vi förtydliga tidningarnas roll i produktionen av ideologi 

ytterligare. De som institutioner och individer (i form av artikelförfattare) reproducerar den 

syn på samhället som är gängse rådande i deras specifika kontext och genom att de gör det 

cementeras den ideologiska blicken än mer i samhället och påverkar subjektspositionerna i ett 

samhälle på det sättet vi såg ovan. Således blir vi alla, som konsumenter av texterna, 

interpellerade till en viss ideologisk kontext som kan uttala ”sanningar” om Kina utifrån vår 

position som ideologiska subjekt (Hall, 2006, s. 396-97). 

5.4.2 Ekonomin 

För att kort besvara den första punkten hänvisar vi först och främst till de ekvivalenskedjor vi 

konstruerade i analysdelen. Vi kan tydligt se att Kina konstrueras helt och hållet genom sitt i 

förhållande till västvärlden. Inom den ekonomiska diskursen konstrueras Kina positivt eller 

negativt i förhållande till den hegemoniserade liberala marknadsekonomin. Det positiva Kina 

som växer och utvecklas är ett Kina som tagit till sig den liberala ekonomiska politiken och 

låter marknaden styra. Kina konstrueras negativt när man i ekonomisk motgång knyter an den 

politiska styrningen till motgången och lägger skulden för den på politiken. För den 

västerländska blick som både konstruerar och konsumerar bilden av Kina, framstår 

marknadsekonomin som det självklara sättet att organisera en ekonomi på och 

hegmoniseringen cementeras ytterligare. Detta får vissa givna konsekvenser för 
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konsumenterna av dessa textuella konstruktioner. Hegemoniserigen av marknadsekonomin 

gör att det blir problematiskt att inta en motstående subjektsposition. Tar man ställning för 

statligt styrd ekonomi så sammankopplas den subjektspositionen implicit med negativt 

laddade tecken som till exempel ”kommunism” och ”diktatur”. 

5.4.3 Politiken 

Inom den politiska diskursen så är det tydligt att den liberala demokratin är det 

hegemoniserade styrelseskicket av en nation. Det enda positiva vi kan utläsa i texterna är 

erkännandet av Kina som en supermakt på den internationella arenan. Men det erkännandet 

kan lika gärna förstås som att västvärlden är rädda för Kina och deras ekonomiska och 

militära kraft. Vad gäller subjektspositionerna för konsumenterna av texterna är det som synes 

stört omöjligt att ta ställning för diktatur. Lika gott är väl det men vad som verkligen är 

intressant är att det saknas nyansskillnader. Genom att konstruktionen av Kina som diktatur 

sker i dikotomt förhållande med den liberala demokratin blir hegemoniseringen av den 

liberala demokratin oerhört stark. Subjektspositioner som inbegriper kritik mot den liberala 

demokratin utan att för nödvändighetens skull vara positiv till diktatur blir således också 

problematiska att inta. Samma funktion har även tidningarnas konstruktioner av hela kedjan 

av ”onda länder”. Kinas påstådda allianser med allehanda olika länder fungerar så att säga 

dialektiskt. Genom att knyta an Kina till exempelvis Venezuela eller Syrien så 

problematiseras även subjektspositioner som tar ställning för dylika regimer. Inte bara de som 

ställer säger sig stå bakom Kina. Även positioner som inte nödvändigtvis ställer sig bakom 

regimerna utan bara är emot västvärldens inblandning i dessa länder blir problematiska att 

inta. 

5.4.4 Orientalismen 

I temat om orientalism kan man säga att konstruktionen av Kina knyts ihop. Återigen är det 

utifrån det västerländska perspektivet man får sig Kina till livs. Det är västvärlden och alla 

dess egenskaper, om de så är politiska, kulturella eller ekonomiska, som är normen. Väst är 

hegemoniserat i alla sammanhang. Konstruktionen av Kina som sådant är dock ambivalent. I 

texterna sker en diskursiv uppdelning mellan det gamla traditionellt styrda Kina och det nya 

unga Kina. Den förstnämnda diskursen kännetecknas, likt den ekonomiska, av en intim 

sammankoppling med det politiska styret. Tecken som ”Fienden” och ”Korruption” knyter 

samman de båda diskurserna. Det nya Kina sammankopplas istället med västvärlden. Positiva 

tecken såsom ”framtiden” och ”utveckling” är här centrala. Marknadsekonomin och den 
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liberala demokratins hegemoniserade positioner lyser här igenom alldeles solklart. Det är det 

politiska Kina som är fienden. Genom konstruktionen av en konflikt emellan det nya och det 

gamla så konstruerar det hegemoniska väst en allierad mitt i den gamla fienden. Även här 

förstärker den liberala demokratin och marknadsekonomin sina hegemoniska positioner. 

Genom anknytandet i positiva ordalag till det nya Kina så problematiseras 

subjektspositionerna som inbegriper någon form av kritik dels mot det håll Kina utvecklas och 

implicit även de positioner som inbegriper kritik emot de hegemoniska diskurserna. 

6. Avslutande diskussion 

Under denna avslutande rubrik för vi en övergripande diskussion om vårt resultat och dess 

förhållande till vår teoretiska utgångspunkt och den tidigare forskning vi har haft som 

ramverk för vår studie. Vi har valt att fokusera på det och implikationer för framtida forskning 

och skippat en summering av resultatet då vi anser att ovanstående parti fungerar utmärkt som 

utgångspunkt för kommande diskussioner.  

6.1 Övergripande diskussion 

Vi vill poängtera att vår analys och vårt resultat inte syftar till att ta ställning varken för eller 

emot Kina, varken politiskt eller ekonomiskt, eller för den delen sättet Kina konstrueras på. I 

och med vår teoretiska utgångspunkt har syftet hela tiden varit att blottlägga de maktstrukturer 

som de facto påverkar rapporteringen i de svenska tidningar vi har analyserat, inte att ta Kina i 

försvar. Vad vi har sett är tydliga exempel som bekräftar vår ontologiska utgångspunkt. 

Verkligheten konstrueras språkligt, och dessa språkliga praktiker är i sig genomsyrade av 

ideologiska konstellationer och en förförståelse som tydligt påverkar det språk man använder 

sig av för att rapportera kring olika fenomen. Vidare skulle vi påstå att det i de tidningar vi 

analyserat inte finns någon antagonistisk kamp emellan att definiera diskurserna språkligt. 

Samtliga tidningar vars texter vi analyserat har med tydlighet påverkats och reproducerat en 

hegemonisk diskurs, om än med vissa nyansskillnader. Där, precis som Ekis Ekman hävdar i 

sin artikel, AB har bidragit med en mer moralistisk syn på Kina som politisk diktatur, har DI 

varit ledande i att konstruera det ekonomiska Kina om än med hänvisningar till den politiska 

diskursen (Ekis Ekman, 2012). Genom att belysa de hegemoniska diskurserna och vad dessa 

innebär för den mediala bilden av Kina har vi således visat på de maktstrukturer som döljs i 

den kontingenta konstruktionen av Kina. För att fullt ut acceptera bilden av Kina i dessa 
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tidningar krävs det att man ser på den med västerländska ögon. Genom att vi är positionerade 

ideologiskt så kan vi yttra ”ideologiska sanningar” detta innebär att vi även kan acceptera den 

ideologiskt färgade konstruktionen av Kina som sanningen. 

I förhållande till den tidigare forskningen vi presenterat kan vi ställa oss bakom Shoemaker & 

Reeses tes angående ideologin som en funktion av hur samhället i stort fungerar, den förklarar 

och legitimerar det system som för tillfället är rådande (1996, s. 242). Det påståendet går hand 

i hand med Žižeks syn på samma fenomen. Även Elfride Fürsich tankar om media som 

centrala aktörer för att upprätthålla visa specifika diskurser och styra samhällets 

uppmärksamhet mot ett håll och inte ett annat tycker vi oss ha sett i materialet. Specifikt i 

frågan om att cementera marknadsekonomin som hegemonisk diskurs, och den 

problematisering av motstående subjektspositioner som det medför. Vad gäller Lis (2009, s. 

105) och Pengs (2004, s. 63) studier om Kina i amerikansk media så är likheten mellan deras 

och vår att Kina framställs nästan uteslutande i negativa ordalag. Vårt antagande är här att det 

finns likheter i de ideologiska förutsättningarna som råder i Sverige och i USA, och att de i 

sin tur sätter standarden för hur man närmar sig ett objekt som Kina i sina konstruktioner. 

David Harveys tankar om ”nyliberalism med kinesisk karaktär” tycker vi är extra intressant 

med tanke på vårt resultat. Vi tycker oss ha sett är att det är just denna karaktär som 

konstruktionen av Kina vänder sig emot. Detta vill vi mena har sitt ursprung i det faktum att 

både den nyliberala marknadsekonomin och den liberala demokratin är de hegemoniserade 

sätten att organisera en stat på. Den liberala demokratins hegemoni omöjliggör helt enkelt en 

annorlunda konstruktion än en negativ sådan vad gäller den kinesiska politiken. 

Marknadsekonomins påverkan på den kritiska konstruktionen bör utifrån det här perspektivet 

ses som den del av kritiken som riktar sig mot statlig intervention i det ekonomiska. Med 

tanke på dess tunga betoning på individens ansvar och frihet. Den kinesiska statens speciella 

”karaktär” konstrueras här som ett hinder för individens utveckling (2006, s. 37). 

6.2 Implikationer för forskning och praktik 

Kort kan våra slutsatser sammanfattas som följer: 

- Konstruktionen av Kina i de tidningar vi analyserat är överlag negativ. 

- ”Den västerländska ideologin” i form av liberal demokrati och marknadsekonomi är 

hegemoniserad i dessa tidningar.  
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- Detta gör att marknads- och liberalismkritiska subjektspositioner blir problematiska att 

inta i den offentliga debatten. 

Utifrån dessa slutsatser anser vi att vår uppsats kan vara en bra utgångspunkt vad gäller vidare 

forskning angående den ideologiska reproduktionen i svenska medier. En liknande 

diskursanalys av andra tidningar kan komma att bekräfta resultatet eller uppvisa en annan 

bild. Med tanke på vår tidsmässiga begränsning och ett relativt litet urval kan även samma 

tidningar komma att vara intressanta, då de är stora aktörer i den svenska medievärlden. En 

studie med längre tidsperiod och således fler insamlade artiklar skulle kunna undersöka om 

det går att hitta resultat som liknar dem vi kommit fram till i den här uppsatsen. Alltså 

undersöka om det går att applicera våra resultat beträffande konstruktionen av landet Kina på 

ett bredare spektrum som sträcker sig längre bakåt i tiden och innefattar fler artiklar. En annan 

tänkbar användning av uppsatsen skulle kunna vara att göra en undersökning liknande den 

Zenjung Peng (2004) gjorde, och studera huruvida det går att urskilja en förändring kring 

rapporteringen om Kina under ett visst antal år.  
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http://web.retriever-info.com/services/archive.html
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Bilaga – Empiri 

AB 

AB1 Bergfeldt, Carina Flydde Nordkorea – kom till helvetet i AB 1/4-13 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16521909.ab 

AB2 Dickson, Staffan Nordkorea hotar både Sydkorea och USA i AB 30/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201303308AE48A178843EE08

4046F3E3877FD354&serviceId=2 

AB3 Eriksson, Niklas Naken man med sexdocka jagades av lika naken kvinna i Kina i Aftonbladet 5/4 -13 

http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130405373AD30388E438B4

968D5C8919E258F9&serviceId=2 

AB4 Eriksson, Niklas ”Japan bör känna oro” i AB 14/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201304140785B0E4BA6E50B

7A8205A8083F75CBA&serviceId=2 

AB5 Eriksson, Niklas USA:s spionchef: Kina är på väg att tappa tålamodet i AB 12/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013041217AB8EFF417798C

E820058A74453CFBF&serviceId=2 

AB6 Gustafsson, Ida Volvo är *störst i världen! i Aftonbladet 27/1 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130127C2ED9A4299820274

A89991FB7664779E&serviceId=2 

AB7 Gustavsson, Cecilia Fruar bettar på sina män - gäsp i Aftonbladet 11/2 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201302116934496BDF92443B

8E27D7FD7ED03FFD&serviceId=2 

AB8 Habul, Kenan Därför är Kim ett mysterium i AB 31/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130331301370CBCDF61130

943333D5BBD6F75A&serviceId=2 

AB9 Hansson, Wolfgang Dödens liga har inga vinnare i Aftonbladet 11/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201304119338BAD98F495587

BE7B391FBA5E56F7&serviceId=2 

AB10 Hansson, Wolfgang & Lagercrantz, Leo al-Bashir är åtalad för krigsbrott i AB 31/1 -13 

http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013013118C3A4B8B3ABF65

763A16AC7A9A4C882&serviceId=2 

AB11 Hansson, Wolfgang Mobilen hela världen snackar om i AB 6/2 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013020646D72F345BE740C3

46267600180577A6&serviceId=2 

AB12 Hansson, Wolfgang Törs Bildt säga ifrån mot presidenten? i AB 11/3 -13 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article16391322.ab 

AB13 Hansson, Wolfgang Färske diktatorn visar musklerna i AB 12/2 -13 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article16224787.ab 

AB14 Heimerson, Staffan Han samlar patroner för att överleva i AB 13/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130413CF369422D1AC5F0

ADB4EF07FE7A62D93&serviceId=2 

AB15 Holm, Stefan "Jag vill starta en business och tjäna en massa pengar" i Aftonbladet 14/4 -13 

http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130414EFE9A982D23A83F

550F0B44F113B33C2&serviceId=2 

AB16 Kälvemark, Torsten Hagelskur av Israel-frågor i AB 9/2 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130209435386B85B7D91E0

1C0148A2E0DFE67F&serviceId=2 

AB17 Lidén, Svante Inget ö-råd bara ö-bråk i AB 31/1 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130131DF9816A223B1A43

751AFA35C3BC72FEA&serviceId=2 

AB18 Mattsson, Viktor Kina rustar för Koreakrig i AB 2/4 -13  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16526179.ab 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16521909.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16521909.ab
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201303308AE48A178843EE084046F3E3877FD354&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201303308AE48A178843EE084046F3E3877FD354&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201303308AE48A178843EE084046F3E3877FD354&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130405373AD30388E438B4968D5C8919E258F9&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130405373AD30388E438B4968D5C8919E258F9&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130405373AD30388E438B4968D5C8919E258F9&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201304140785B0E4BA6E50B7A8205A8083F75CBA&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201304140785B0E4BA6E50B7A8205A8083F75CBA&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201304140785B0E4BA6E50B7A8205A8083F75CBA&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013041217AB8EFF417798CE820058A74453CFBF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013041217AB8EFF417798CE820058A74453CFBF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013041217AB8EFF417798CE820058A74453CFBF&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130127C2ED9A4299820274A89991FB7664779E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130127C2ED9A4299820274A89991FB7664779E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130127C2ED9A4299820274A89991FB7664779E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201302116934496BDF92443B8E27D7FD7ED03FFD&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201302116934496BDF92443B8E27D7FD7ED03FFD&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201302116934496BDF92443B8E27D7FD7ED03FFD&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130331301370CBCDF61130943333D5BBD6F75A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130331301370CBCDF61130943333D5BBD6F75A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130331301370CBCDF61130943333D5BBD6F75A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201304119338BAD98F495587BE7B391FBA5E56F7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201304119338BAD98F495587BE7B391FBA5E56F7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201304119338BAD98F495587BE7B391FBA5E56F7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013013118C3A4B8B3ABF65763A16AC7A9A4C882&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013013118C3A4B8B3ABF65763A16AC7A9A4C882&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013013118C3A4B8B3ABF65763A16AC7A9A4C882&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013013118C3A4B8B3ABF65763A16AC7A9A4C882&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013020646D72F345BE740C346267600180577A6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013020646D72F345BE740C346267600180577A6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013020646D72F345BE740C346267600180577A6&serviceId=2
http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article16391322.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article16391322.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article16224787.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article16224787.ab
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130413CF369422D1AC5F0ADB4EF07FE7A62D93&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130413CF369422D1AC5F0ADB4EF07FE7A62D93&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130413CF369422D1AC5F0ADB4EF07FE7A62D93&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130414EFE9A982D23A83F550F0B44F113B33C2&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130414EFE9A982D23A83F550F0B44F113B33C2&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130414EFE9A982D23A83F550F0B44F113B33C2&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130209435386B85B7D91E01C0148A2E0DFE67F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130209435386B85B7D91E01C0148A2E0DFE67F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130209435386B85B7D91E01C0148A2E0DFE67F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130131DF9816A223B1A43751AFA35C3BC72FEA&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130131DF9816A223B1A43751AFA35C3BC72FEA&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130131DF9816A223B1A43751AFA35C3BC72FEA&serviceId=2
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16526179.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16526179.ab
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AB19 Melin, Erik Ungdomar: kinesiska nu, inte om 15 år i Aftonbladet 16/3 -13 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16419211.ab 

AB20 Melin, Erik Hittat: Kinas topphemliga hackerhus i AB 19/2 -13  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16267739.ab 

AB21 Munck, Anders Här är risken störst att få identiteten kapad i Aftonbladet 15/3 -13 

http://www.aftonbladet.se/minekonomi/familj/article16422695.ab 

AB22 Nilsson, Jakob Hårdrocksgrupp bannlysta från Kina i Aftonbladet 27/3 -13 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/hardrock/article16321022.ab 

AB23 Nilsson, Martin De utvisas till fel land i AB 2/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130402864CC6C2E091C368

809B3BCD2D3E3C06&serviceId=2 

AB24 Peruzzi, Britt Delikatesser jorden runt i Aftonbladet 18/2 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201302187B211608B2DFAA9

68D0A75FA252BFABD&serviceId=2 

AB25 Schmidt, Olle EU måste beväpna Syriens opposition i AB 27/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013032725F61A7F9E34F6B2

11DF27C04D8DCE20&serviceId=2 

AB26 Svensson, Olof Fångarnas fötter fick påvepuss i Aftonbladet 29/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130329BBA318E7D2F0DB

8A610CBCA893DF226D&serviceId=2 

AB27 Svensson, Olof Grismysterium i Kina - 900 döda djur hittade i flod i Aftonbladet 11/3 -13 

http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130311E05A7A9ACCFE9E

AB15CEC88C2B0309CB&serviceId=2 

AB28 Svensson, Olof Kejsarens den käre ledarens nya kläder i AB 12/2 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130212F0202F9FA964A2B

C6F98511074864A64&serviceId=2 

AB29 Svensson, Olof Hackerattacker spåras till Kina i AB 2/3 -13 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16174193.ab 

AB30 Wahlin, Claes Joyce som IQ-test i Aftonbladet 16/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130416004956C798B22FCD

5DBB0960D1BA424A&serviceId=2 

AB31 Wahlin, Claes Tortyr på menyn i AB 14/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013031474A8C937696D1956

5D753965E20FC05E&serviceId=2 

AB32 Walden, Andrew Kinesiska censuren - filmjättarnas skräck i AB 7/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013040768B25EF12276CAB

F6DF7C318736D4362&serviceId=2 

AB33 Wollin, Malin Lär er av tjejerna i fyran och sätt fart i Aftonbldet 14/2 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201302146D35DF866E9B6077

92D473E6378E6A0E&serviceId=2 

 

DI 

DI1: Hansson, Rolf "Nordkorea backar ur" i DI 10/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130410EE1E258DD84541F

3DC4316961DAE3EC6&serviceId=2 

DI2: Hansson, Rolf Ryssland rullar ut röda mattan i DI 23/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508562013032334BF811C05DBA9B

84DBCDB35A376FF25&serviceId=2 

DI3: Hedelin, Jenny Billigt guld i Kina i DI 17/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304176B530EC3B374710

DBF657E2C3FF2CF9F&serviceId=2 

DI4:Hedelin, Jenny Kinas miljöbomb i DI 18/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130418E78345C915E60A4

DB4C221E499825F32&serviceId=2 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16419211.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16267739.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16267739.ab
http://www.aftonbladet.se/minekonomi/familj/article16422695.ab
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/hardrock/article16321022.ab
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130402864CC6C2E091C368809B3BCD2D3E3C06&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130402864CC6C2E091C368809B3BCD2D3E3C06&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130402864CC6C2E091C368809B3BCD2D3E3C06&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201302187B211608B2DFAA968D0A75FA252BFABD&serviceId=2
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http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013032725F61A7F9E34F6B211DF27C04D8DCE20&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013032725F61A7F9E34F6B211DF27C04D8DCE20&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013032725F61A7F9E34F6B211DF27C04D8DCE20&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130329BBA318E7D2F0DB8A610CBCA893DF226D&serviceId=2
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http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130311E05A7A9ACCFE9EAB15CEC88C2B0309CB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130311E05A7A9ACCFE9EAB15CEC88C2B0309CB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130212F0202F9FA964A2BC6F98511074864A64&serviceId=2
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http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16174193.ab
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130416004956C798B22FCD5DBB0960D1BA424A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130416004956C798B22FCD5DBB0960D1BA424A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920130416004956C798B22FCD5DBB0960D1BA424A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573492013031474A8C937696D19565D753965E20FC05E&serviceId=2
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http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304176B530EC3B374710DBF657E2C3FF2CF9F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130418E78345C915E60A4DB4C221E499825F32&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130418E78345C915E60A4DB4C221E499825F32&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130418E78345C915E60A4DB4C221E499825F32&serviceId=2
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DI5: Hedelin, Jenny Inköpscheferna i Kina oroväckande deppiga i DI 24/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508562013042455F1BC67B92F24A

E6D83995E2439A001&serviceId=2 

DI6: Hedelin, Jenny Mobiljättar i kinesisk bidragskamp i DI 23/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130423BE235AACC7A19D

48B0A4182A509EF188&serviceId=2 

DI7:Hedelin, Jenny Kineser dumpar aktier för lyxinvesteringar i DI 19/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304198CBC3508CC83EB6

681D1C92FFEA93015&serviceId=2 

DI8: Hedelin, Jenny Fransk minikaka ger kines status i DI 25/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508562013032556B14E65BF68DD0

4D9357BFE81AA4239&serviceId=2 

DI9: Hedelin, Jenny Kritisk Nesser i Kina i DI 20/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130320AFD16981EF14F038

78CCA3865FA2249E&serviceId=2 

DI10: Hedelin, Jenny Så ska Kina växa mer i DI 18/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303180DA9AE8D384F862

57725FC63F99CAC32&serviceId=2 

DI11: Hedelin, Jenny En exklusiv lyx att hitta bra skolor i DI 9/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303095458B356553EFFE2

AE4BD39438A5F0A7&serviceId=2 

DI12: Hedelin, Jenny Tickande kinesisk bankbomb i DI 8/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130308D0D84BB7258F60F

ED5CC34686D015444&serviceId=2 

DI13: Hedelin, Jenny ”Kina alltmer likt oss i väst” i DI 2/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303026260D92EADB6DD

BF1015688BA4BD3F28&serviceId=2 

DI14: Hedelin, Jenny Plastikopererad hund i DI 28/2 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201302281ED60DB1BBA739

DAAAFC22790E4B960B&serviceId=2 

DI15: Hedelin, Jenny Kineser tänker om i DI 25/2 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201302253B56C7AD70B8662

B2039E1157A9CF71F&serviceId=2 

DI16: Hedelin, Jenny Vågar han agera? I DI 15/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130315360BBA5ED4ABCB

C1AB5D0730BF1CB61D&serviceId=2 

DI17: Hedelin, Jenny Kinas balansakt hotar tillväxten i DI 6/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303061AEF55285B7DA87

855294D85D8D81E3B&serviceId=2 

DI18: Lundin, Kim Svenska hälsovårdsbidrag I DI 15/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304151BE3ECE155EBB78

BB8125D55B548593A&serviceId=2 

DI19: Ottoson, Maria H&M investerar under kyligt år i DI 24/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304249601B6A880BA021

D90A07D4AAB60182E&serviceId=2 

DI20: Ottoson, Maria Rika svenskar tror på uppgång i Kina  i DI 12/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508562013031272661E84C48589FB

F9E8180AE3375674&serviceId=2 

DI21: Ström, Viktor Utmanar svenska banker i DI 4/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303047ECFFB6EF0D3967

B24A4A11138256DE0&serviceId=2 

DI22: Sörqvist, Lars Se upp, snart går Kina om i DI 15/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130415F651332EEACF7469

6C4AC8857F70B3B9&serviceId=2 

DI23: Törnwall, Mikael (O)Moralens pris i DI 14/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303149241ECB54F25CA5

B4341B59E0DD5F862&serviceId=2 

http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508562013042455F1BC67B92F24AE6D83995E2439A001&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508562013042455F1BC67B92F24AE6D83995E2439A001&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508562013042455F1BC67B92F24AE6D83995E2439A001&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130423BE235AACC7A19D48B0A4182A509EF188&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130423BE235AACC7A19D48B0A4182A509EF188&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130423BE235AACC7A19D48B0A4182A509EF188&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304198CBC3508CC83EB6681D1C92FFEA93015&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304198CBC3508CC83EB6681D1C92FFEA93015&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304198CBC3508CC83EB6681D1C92FFEA93015&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508562013032556B14E65BF68DD04D9357BFE81AA4239&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508562013032556B14E65BF68DD04D9357BFE81AA4239&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508562013032556B14E65BF68DD04D9357BFE81AA4239&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130320AFD16981EF14F03878CCA3865FA2249E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130320AFD16981EF14F03878CCA3865FA2249E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130320AFD16981EF14F03878CCA3865FA2249E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303180DA9AE8D384F86257725FC63F99CAC32&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303180DA9AE8D384F86257725FC63F99CAC32&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303180DA9AE8D384F86257725FC63F99CAC32&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303095458B356553EFFE2AE4BD39438A5F0A7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303095458B356553EFFE2AE4BD39438A5F0A7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303095458B356553EFFE2AE4BD39438A5F0A7&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130308D0D84BB7258F60FED5CC34686D015444&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130308D0D84BB7258F60FED5CC34686D015444&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130308D0D84BB7258F60FED5CC34686D015444&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303026260D92EADB6DDBF1015688BA4BD3F28&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303026260D92EADB6DDBF1015688BA4BD3F28&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303026260D92EADB6DDBF1015688BA4BD3F28&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201302281ED60DB1BBA739DAAAFC22790E4B960B&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201302281ED60DB1BBA739DAAAFC22790E4B960B&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201302281ED60DB1BBA739DAAAFC22790E4B960B&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201302253B56C7AD70B8662B2039E1157A9CF71F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201302253B56C7AD70B8662B2039E1157A9CF71F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201302253B56C7AD70B8662B2039E1157A9CF71F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130315360BBA5ED4ABCBC1AB5D0730BF1CB61D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130315360BBA5ED4ABCBC1AB5D0730BF1CB61D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130315360BBA5ED4ABCBC1AB5D0730BF1CB61D&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303061AEF55285B7DA87855294D85D8D81E3B&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303061AEF55285B7DA87855294D85D8D81E3B&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303061AEF55285B7DA87855294D85D8D81E3B&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304151BE3ECE155EBB78BB8125D55B548593A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304151BE3ECE155EBB78BB8125D55B548593A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304151BE3ECE155EBB78BB8125D55B548593A&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304249601B6A880BA021D90A07D4AAB60182E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304249601B6A880BA021D90A07D4AAB60182E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304249601B6A880BA021D90A07D4AAB60182E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508562013031272661E84C48589FBF9E8180AE3375674&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508562013031272661E84C48589FBF9E8180AE3375674&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0508562013031272661E84C48589FBF9E8180AE3375674&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303047ECFFB6EF0D3967B24A4A11138256DE0&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303047ECFFB6EF0D3967B24A4A11138256DE0&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303047ECFFB6EF0D3967B24A4A11138256DE0&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130415F651332EEACF74696C4AC8857F70B3B9&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130415F651332EEACF74696C4AC8857F70B3B9&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130415F651332EEACF74696C4AC8857F70B3B9&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303149241ECB54F25CA5B4341B59E0DD5F862&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303149241ECB54F25CA5B4341B59E0DD5F862&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303149241ECB54F25CA5B4341B59E0DD5F862&serviceId=2
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DI24: Vilenius, Mikael Trendbrott för jättarna i Kina 23/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130423F0057E37E18167B8

6A820AD2AD5F82BB&serviceId=2 

DI25: Åkerlund, Caroline Kineser med på tåget. i DI 16/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304161D39A3B09FC7815

C3FCBE65656310B82&serviceId=2 

DI26: Åkesson, Nils Bakslag för Kinas konsumtionsplan i DI 9/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303093D4EDAA7694D80

BDE97A859F3852B0D5&serviceId=2 

 

DN  

DN1: Björklund, Marianne Inte längre en guldgruva för billig arbetskraft i DN 6/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130306239577&serviceId=2 

DN2: DN Kina vill bannlysa vidskepelse i DN 21/4 -13 http://www.dn.se/nyheter/varlden/kina-vill-bannlysa-

vidskepelse 

DN3: Eriksson, Hasse Tankningen kan bli dyrare till semestern i DN 19/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130419262668&serviceId=2 

DN4: Eriksson, Hasse Jakten på gömda pengar når rekordnivå i DN 13/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130313246952&serviceId=2 

DN5: Gustafsson, Sten Eurokrisen sorgebarn för Kina i DN 16/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130416261798&serviceId=2 

DN6: Gripenberg, Pia & Spängs, Thorbjörn Risk för besvikelser i bolagens rapporter i DN 18/4 -13 

http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130418262183&serviceId=2 

DN7: Grede, Jens Letter from London i DN 13/3 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130413258627&serviceId=2 

DN8: Holender, Robert USA: Kina måste tygla Nordkorea i DN 12/4 -13 http://www.dn.se/nyheter/varlden/usas-

utrikesminister-till-seoul 

DN9: Holmgren, Mia De har Asiens sämsta löner i DN 9/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130409249082&serviceId=2 

DN10: Jonsson, Gunnar Chávezreflexen gäller inte Kina i DN 9/3 – 13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130309245862&serviceId=2 

DN11: Jonsson, Gunnar Kina skrämmer Apple 3/4-13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130403256403&serviceId=2 

DN12: Jonsson, Gunnar Nordkorea vid skampålen i DN 9/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130309245862&serviceId=2 

DN13: Karlsten, Emanuel Hur kunde de inte skriva om något så viktigt? i DN 20/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130420262423&serviceId=2 

DN14: Ledare Den starkes hemläxa i DN 11/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130311246649&serviceId=2 

DN15: Ledare Blunda inte för Iran i DN 6/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130406257898&serviceId=2 

DN16: Lindberg, Olof Censuren riskerar hämma utvecklingen i DN 4/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130404256889&serviceId=2 

DN17: Neveus, Ingmar Fler blir dömda till döden i DN 10/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130410259194&serviceId=2 

DN18: Neveus, Ingmar Nordkorea stoppar samarbetet i zonen i DN 4/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130404256721&serviceId=2 

DN19: Petersson, Torbjörn Bönderna behandlas som andra klassens medborgare i DN 2/3 -13 

http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130302238607&serviceId=2 

DN20: Petersson, Torbjörn USA vill ha dialog med Nordkorea i DN 16/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130416261767&serviceId=2 

DN21: Petersson, Torbjörn Paniken spreds efter kraftigt skalv i Sichuan i DN 21/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130421264056&serviceId=2 

http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130423F0057E37E18167B86A820AD2AD5F82BB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130423F0057E37E18167B86A820AD2AD5F82BB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05085620130423F0057E37E18167B86A820AD2AD5F82BB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304161D39A3B09FC7815C3FCBE65656310B82&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304161D39A3B09FC7815C3FCBE65656310B82&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201304161D39A3B09FC7815C3FCBE65656310B82&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303093D4EDAA7694D80BDE97A859F3852B0D5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303093D4EDAA7694D80BDE97A859F3852B0D5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=050856201303093D4EDAA7694D80BDE97A859F3852B0D5&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130306239577&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130306239577&serviceId=2
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kina-vill-bannlysa-vidskepelse
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kina-vill-bannlysa-vidskepelse
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130419262668&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130419262668&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130313246952&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130313246952&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130416261798&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130416261798&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130418262183&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130418262183&serviceId=2
http://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130413258627&serviceId=2
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DN22: Petersson, Torbjörn Kim Jong Un tär alltmer på relationen till Kina i DN 15/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130415261419&serviceId=2 

DN23: Petersson, Torbjörn Segt internet får företag att lämna Kina i DN 4/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130404251116&serviceId=2 

DN24: Petersson, Torbjörn Massivt stöd för dödsdömd i DN 7/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130407252088&serviceId=2 

DN25: Petersson, Torbjörn USA vill ha dialog med Nordkorea i DN 16/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130416261767&serviceId=2 

DN26: Petersson, Torbjörn Skatt ska minska gap mellan fattig och rik i DN 10/2 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130210233343&serviceId=2 

DN27: Petersson, Torbjörn Fyra utmaningar som väntar i DN 6/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130306244484&serviceId=2 

DN28: Petersson, Torbjörn Xi har samlat all makt. i DN 15/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130315248557&serviceId=2 

DN29: Rolfer, Andreas ”Kineserna kommer att avvisas med tvång” i DN 23/4 -13 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/japan-anklagar-kina-for-intrang 

DN30: Sandgren, Claes ”Granska svenska företags affärer i korrupta länder” i DN 23/3 -13 

http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130323251653&serviceId=2 

DN31: Spängs, Thorbjörn Euroområdet drar ned världsekonomin i DN 22/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130417262213&serviceId=2 

DN32: Spängs, Thorbjörn: Aktiemarknaden tål numera ganska kraftiga skalv i DN 22/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130422258591&serviceId=2 

DN33: Stenberg, Ewa Öst rustar upp när väst rustar ned 15/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130415261425&serviceId=2 

DN34: Swartz, Richard Tiden rinner ifrån Europa i DN 13/4 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130413260780&serviceId=2 

DN35: Söderling, Söderling ”Mo Yan är en skitstövel!” i DN 20/3 -13 http://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091520130320246985&serviceId=2 

DN36: Wallner, Jacques Ge kineserna det de vill ha i DN 8/3 -13 

http://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0509152013030824

5442&serviceId=2 
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