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KONKURRENS INOM KOMMUNISTPARTIET GÖR
KINESISKA TIDNINGAR MINDRE REGIMTROGNA.
Från nationell nivå till länsnivå kännetecknas den kinesiska tidningsmarknaden av konkurrens mellan de olika
partikommittéer som äger tidningarna. Konkurrensen
påverkar hur regimtrogna tidningarna är och vilka tidningsformat som erbjuds. Ökad konkurrens visar sig leda
till en lägre grad av regimtrohet.

LOK AL A TIDNINGAR STÖR DE HÖGRE NIVÅERNA S MEDIE STR ATEGIER. Tidningar som ägs av partikommittéer på lägre nivåer är mindre regimtrogna. Dessa
stör de högre nivåernas mediestrategier för att maximera
politiskt inflytande och ekonomisk vinst.

ÖVERVAKNING OCH PROPAGANDA I SOCIAL A
MEDIER. Sociala medier innehåller miljontals blogg
inlägg om korruption, protester och strejker, vilket gör
dem till instrument för övervakning. Här visas att protester kan övervakas och förutses innan de inträffar och
att korrupta politiker kan identifieras. Även propaganda
är vanlig i sociala medier; regimen har mångdubbelt fler
konton på den Twitterliknande plattformen Sina Weibo
än det officiella antalet.
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RIA MEDIER är en förutsättning
för väl fungerande demokratier,
eftersom de hjälper medborgare
att utkräva ansvar av politiker.
Ofria medier anses av motsvarande skäl
vara en förutsättning för icke-demokratier.
Här studeras det senare påståendet i
enpartistaten Kina. Trots att Kinas medier
är mycket starkt kontrollerade, varierar
graden av kontroll systematiskt mellan olika
regioner och påverkas av konkurrens. Här
undersöks också hur en auktoritär regim kan
använda information från sociala medier för
övervakning. Det är intressant att följa Kina
i dessa frågor eftersom det är ett ledande
land inom den framväxande industrin för
övervakning, propaganda och censur i sociala
medier. De företag som utvecklar produkter
i denna industri i Kina kommer med all
sannolikhet att sälja dem även i andra länder.
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Medier i Kina
Fria medier anses vara en grundförutsättning
för en väl fungerande demokrati eftersom de
hjälper medborgare att kräva ansvar av politiker. Ofria medier är av motsvarande skäl en
grundförutsättning för icke-demokratier. Ett
antal studier har funnit att brist på mediefrihet
i icke-demokratier ökar stödet för den sittande
regimen1 och även korruptionen2. Andra studier
har funnit att propaganda har lett till anti-semitism3 och till och med påverkat folkmordet i
Rwanda4.
En viktig fråga är om, hur och varför medier i icke-demokratier avviker från den linje
som önskas av regimen samt vilken roll socia
la medier har i dessa länder. Kina är både på
grund av landets storlek och ledande teknik för
censur och propaganda intressant att studera
närmare. Jag har tillsammans med mina medförfattare Bei Qin och Yanhui Wu studerat detta i Qin med flera (2017) samt Qin med flera
(2018).

Innehåll i sociala
medier används
för övervakning.

Den kinesiska mediemarknaden
Den kinesiska mediemarknaden kan tyckas
motsägelsefull. Å ena sidan blomstrar den ekonomiskt. Annonsmarknaden är världens näst
största, efter USA:s, och antalet användare i
sociala medier räknas i hundratals miljoner. Å
andra sidan är medierna bland de mest ofria i
världen, med fängslande av journalister, propaganda och genomgripande censur. Det är en
öppen fråga huruvida de kinesiska ledarna har
lyckats genomföra en mediepolitik som genererar vinst utan frihet, eller om den politiska kontrollen är kostsam för tidningsägarna. Utifrån
Qin med flera (2018) beskriver jag här den strategi som partikommittéerna använder och studerar i vilken mån de verkar ha lyckats.
Sociala medier
Sociala medier må ha påverkat politiken i västvärlden. Men de har ännu större potential att
påverka politiken i ett land som Kina som sak1. Enikolopov m.fl. (2011).
2. Brunetti och Weder (2003).
3. Adena m.fl. (2015).
4. Yanagizawa-Drott (2014).

		

nar oberoende politisk bevakning i övrigt. Man
kan förstås tänka sig att sociala medier ändå
inte spelar någon roll, eftersom censuren är mer
eller mindre fullständig. Den kinesiska regimen har makt och möjlighet att filtrera bort allt
politiskt känsligt material från sociala medier.5
Den har till sitt förfogande sofistikerad mjukvara som kan genomföra automatiserad censur och en armé av tjänstemän som censurerar
manuellt. Man kan tänka sig att regimen skulle
vilja censurera bort den politiska diskussionen
på sociala medier, eftersom denna kan användas för att organisera protester och publicera
regimkritisk information. Men det kan också
finnas skäl för regimen att inte ta bort allt politiskt innehåll i sociala medier, eftersom detta
innehåll kan användas för övervakning av protester och lokala ledare, för avläsning av den
allmänna opinionen och för propaganda. Om
regimen censurerar för hårt kommer det att
bli svårt för den att använda sociala medier för
dessa syften.6

Påverkar konkurrens mellan tidningar deras
regimtrohet?
En annan fråga är om konkurrens påverkar hur
regimtrogna kinesiska medier är. I den här rapporten ligger fokus på tidningsmarknaden. Man
kan fråga sig i vilken mening det finns konkurrens på den kinesiska tidningsmarknaden. Med
undantag av några stora nationella tidningar
så kontrolleras alla allmänna tidningar i Kina
av lokalpolitiker i Kommunistpartiets partikommittéer. Partikommittéerna är de högsta
beslutande organen och finns på alla politiska nivåer: nationell (1), provins (34), prefektur
(334) och län (2 852). Politiska beslut om Kinas
ekonomi är i hög grad decentraliserade. Det
betyder att partikommittéerna i stor utsträckning kan ta självständiga beslut i ekonomiska
frågor, inklusive hur de ska sköta sina tidningar. Konkurrensen sker således mellan olika tidningsägare (det vill säga partikommittéer) med
egna vinstmotiv och troligen olika värdering av
5. Bamman m.fl. (2012), Chen och Ang (2011), Fu m.fl.
(2013), King m.fl. (2013, 2014) och Zhu m.fl. (2013).
6. I Qin m.fl. (2018) beskriver mina medförfattare och jag
hur mycket känsligt material som tillåts ligga kvar, hur användbart det är för övervakning och hur mycket propaganda
som förekommer.
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tidningarnas politiska effekter.
För de sociala medierna är situationen helt
annorlunda. De sociala medieplattformarna ägs
av privata företag som oftast har sina huvudkontor i Beijing. Myndigheter på nationell nivå
bestämmer regler för censur och censuren görs
av de privata företag som driver plattformarna.
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Mina medförfattare och jag mäter effekten
av den minskade konkurrens som detta innebar på innehållet i de kvarvarande tidningarna.
Vi studerar innehållet i 117 kinesiska tidningar mellan 1999 och 2010 genom sökningar i ett
digitalt tidningsarkiv i Hongkong (WiseNews).
Vi undersöker nio innehållskategorier. Tre av
dessa syftar till att mäta i hur stor grad tidningTidningsmarknadens utveckling
en agerar språkrör för regimen. Vi mäter antalet
Kinesiska allmänna tidningar måste hålla sig
artiklar som nämner (1) någon av 2 111 viktitill vissa format som avslöjas av deras namn.
ga politiker och (2) den centrala nyhetsbyrån
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Motsättning
mellan höga annonsintäkter och
regimtrohet.

		

kan till exempel se vilket innehåll som kännetecknar tidningar med höga annonsintäkter
respektive partitidningar. Figur 2 visar att partitidningar (och tidningar med låga annonsintäkter) har fler artiklar som nämner politiska
ledare och citerar oftare Xinhua medan man
har färre artiklar om toppnyheter från Epoch
Times, sport, brott och underhållning. Kanske
mer förvånande har de också fler artiklar om
korruption och katastrofer. Som sammanfattande mått på hur regimtrogen en tidning är
skapar vi ett index av de ovan nämnda nio kategorierna. Vikten anges på den horisontella
axeln i figur 2.
Det verkar finnas en motsättning mellan att
vara regimtrogen och att ha höga annonsintäkter. Figur 3 visar att indexet är starkt positivt
relaterat till sannolikheten att vara en partitidning och negativt relaterat till storleken på
annonsintäkterna. En ökning av vårt mått på
partitroget innehåll med en standardavvikel-

se är förknippad med en minskning av annonsintäkterna med en tredjedel. Det tyder på att
annonsintäkterna minskar med mängden
regimtroget innehåll. På en konkurrensutsatt
marknad skulle detta leda till att tidningarna
minskade denna typ av innehåll för att inte förlora läsare, vilket skulle tämja mediernas politiska inflytande. Frågan är om det spelar någon
roll på en så hårt reglerad marknad som den
kinesiska. Innan vi försöker besvara denna fråga ska vi beskriva den strategi som tidningsmarknadens aktörer använder.

Hur uppnår man bäst både politiska och
ekonomiska mål?
Regimen i Kina försöker uppnå ekonomiskt välstånd utan politisk frihet. På mediemarknaden
betyder det att tidningar ska generera vinster
och samtidigt vara så regimtrogna som möjligt.
Regimen kan låta alla tidningar vara maximalt
regimtrogna. Men det är inte särskilt effektivt,

Figur 2. Innehåll som kännetecknar partitidningar och tidningar med låga annonsintäkter mot vikt i vårt regim
trohetsindex.
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Den vertikala axeln visar t-värden från en regression av annonsintäkter (röda kryss) respektive en dummyvariabel för partitidningar (blå punkter) på andelen artiklar i tidningen i varje innehållskategori. För kryssen innebär ett positivt t-värde att ytterligare annonsintäkter är förknippade med en ökande andel artiklar, och för ett negativt t-värde att ytterligare annonsintäkter
leder till en minskande andel artiklar. För punkterna gäller att ett positivt t-värde innebär att om en tidning är en partitidning
så ökar detta andelen artiklar, och ett negativt t-värde visar på att om en tidning är en partitidning så är detta förknippat med en
lägre andel artiklar. Den horisontella axeln visar faktorladdningarna i första komponenten i en principalkomponentanalys. En
hög faktorladdning innebär en hög grad av regimtrohet. För att exemplifiera: observationen längst ner till vänster säger att inom
innehållskategorin underhållning karaktäriseras tidningarna av en låg grad av regimtrohet samt att partitidningar inom denna
kategori leder till en lägre andel artiklar. Observationerna inom de röda linjerna är inte statistiskt signifikant skilda från noll, det
vill säga här har varken annonsintäkter eller partitidningsstatus någon effekt på andelen artiklar i tidningen.
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Figur 3. Regimtrohet, annonsintäkter och sannolikheten att vara en partitidning.
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Inte ens i Kina är
regimtroheten
absolut.

		

ändå en hel del kommersiellt innehåll för att
generera annonsintäkter.
Figur 4 visar hur graden av regimtrohet
ändrades i partitidningar (röd linje) och kommersiella tidningar (blå linje) och vad som
hände med de kvarvarande tidningarna. I figuren ser man att de kommersiella tidningarna
och partitidningarna blev mer differentierade efter att länstidningarna lagts ner 2003.
Partitidningarna blev mer regimtrogna och
de kommersiella tidningarna mindre regimtrogna. Detta visar att även på en hårt reglerad
marknad som den kinesiska är regimtroheten
inte absolut. Graden av regimtrohet i kinesiska tidningar bestäms följaktligen i en avvägning
mellan politiska och ekonomiska mål som
påverkas av konkurrens. Efter reformen ser
vi alltså att tidningsmarknaden segmenterats
ytterligare mellan politiska och ekonomiska mål.
Mer allmänt finner vi att partikommittéerna på lägre administrativ nivå undergräver
de politiska målen. Tidningar som ägs av lägre nivåer är mindre regimtrogna, även inom
samma format, marknad och år. Till exempel
nämns politiker bara en tredjedel så ofta av tid-

ningar som kontrolleras av partikommittéer på
prefekturnivå som på nationell nivå. Dessutom
har de lägre nivåerna systematiskt varit först
med att starta kommersiella tidningar. I 22 av
26 provinshuvudstäder, där partikommittéer på provins- och stadsnivå konkurrerar, startar den lägre nivån en kommersiell tidning
först. Att starta en kommersiell tidning är politiskt kostsamt. Den kommersiella tidningen
stjäl läsare från partitidningen och propagandans räckvidd minskar i den senare. De lägre
nivåerna tycks alltså lägga mindre vikt vid denna kostnad, vilket visar sig både i att de startar
kommersiella tidningar tidigare och att deras
partitidningar och kommersiella tidningar är
mindre regimtrogna än motsvarande tidningar
som ägs av partikommittéer på högre nivåer på
samma marknad.

Vilka områden har mer regimtrogna
tidningar?
Vårt mått visar också att tidningar i vissa regioner är mer regimtrogna. De mer regimtrogna
tidningarna finns i städer som ligger i kommunistiska kärnområden (där kommunis-

Figur 4. Effekten av minskad konkurrens på regimtrohet.
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Den vertikala axeln mäter förändring i regimtrohet och den horisontella axeln visar år. Vi ser i figuren att efter reformen 2003
tenderade partitidningar (röd linje) att bli mer regimtrogna och kommersiella tidningar (blå linje) att bli mindre regimtrogna.
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terna hade sina baser före revolutionen och
städer som Mao passerade under den långa
reträttmarschen som Röda armén genomförde
1934–1935) medan de mindre regimtrogna tidningarna finns i rika städer.
Slutsatsen är att det inte är möjligt att fullt
ut uppnå både de politiska och ekonomiska
målen på tidningsmarknaden. Snarare bestäms
graden av regimtrohet som en avvägning mellan dessa mål. Den ekonomiska tillväxten har
lett till en våg av nystartade kommersiella tidningar, vilket har minskat propagandans effektivitet. Som svar har regimen ökat mängden av
propaganda i sociala medier, som ju inte påverkas av lokal konkurrens eftersom de alla regleras direkt av centralmakten.

Sociala medier
I Qin m.fl. (2017) studerar mina medförfattare
och jag ett dataset med 13,2 miljarder blogginlägg från den Twitterliknande plattformen Sina
Weibo, från starten 2009 till och med 2013. Ett
fåtal sociala medier existerade före 2009, men
de var inte särskilt populära. Dessutom förbjöd regimen Twitter, Facebook och de flesta inhemska sociala medier efter protester i
Urumqi-regionen i juli 2009. Marknaden var
därför i stort sett tom när Sina Weibo startade. Tjänsten växte snabbt. Den hade 63 miljoner användare i slutet av 2010 och 195 miljoner
användare i mitten av 20117.

Konflikter, protester och strejker
Sina Weibo blev också ett forum för debatt
om samhällsfrågor som i vissa fall fick politiska konsekvenser. Exempelvis utlöste information om hälsorisker av den kemiska substansen
P-Xylene (PX) på Sina Weibo protester mot att
en fabrik skulle byggas för tillverkning av PX.
Bilder på protesterna spriddes, vilket ledde till
fler protestdeltagare. Polisen splittrade protesten med tårgas och batonger. Bilder på detta
spreds i sin tur, vilket ledde till tusentals inlägg
på sociala medier som fördömde myndigheternas agerande. Detta är inget undantag. Vi studerar bloggposter på Sina Weibo 2009–2013.
7. China Internet Network Information Center (2011).

7

Posterna ligger öppet tillgängliga på nätet och
användarnamnen är pseudonymer som inte
kan kopplas till fysiska individer. Det finns miljontals blogginlägg i våra data som diskuterar
händelser som protesterna mot PX-fabriken
2014. Här följer några exempel:
Jag såg hundratals poliser med vapen. Det
brann överallt efter att tårgasbomber avlossats.
Pengarna från landförsäljningen gick rakt ned
i myndighetspersonernas fickor. De är bara
gangsters. Vi har inget val utom revolt.
Vi marscherar mot japanska ambassaden i dag.
Vi möts klockan 10 vid Folkets Torg. Vill någon
följa med?

Figur 5. Heta ämnen i mikrobloggar.

Omöjligt att fullt
uppnå politiska
och ekonomiska
mål.

8

Sociala medier
används för att
hitta protest
härdar.

Vi läste också igenom tusen slumpmässigt
utvalda blogginlägg. De flesta inläggen om konflikter och protester handlade om tidigare händelser, men omkring 10 procent var samtidigt
med eller föregick händelserna. När det gäller
strejker handlade de flesta inlägg om pågående
strejker. Ett sätt att beskriva detta är att visa vilka ämnen som är hett diskuterade i våra data, se
figur 5. (Dessa ”heta ämnen” identifieras av ord
som är överrepresenterade i respektive kategori.)
Dessa inlägg om konflikter, protester och
strejker kan öka tillgången på viktig samhällsinformation och kanske också påverka myndigheter. Men myndigheterna kan dessutom använda
sociala medier för att identifiera protesthärdar
och släcka dem i ett tidigt skede. Metoder inom
big data och maskininlärning, som utvecklats
för att identifiera köpare av annonsvaror, kan
även användas för att identifiera regimkritiker och potentiella protesthärdar. Hundratals
företag i Kina säljer denna typ av politiska
övervakningstjänster till myndigheter på alla
nivåer.
Ett exempel på detta är en annan projekterad PX-fabrik i Chengdu. På Sina Weibo
planerades en protest på en lördag. Men detta uppmärksammades av de lokala myndigheterna som omedelbart gick till handling,
bland annat genom att göra lördagen och söndagen till obligatoriska arbetsdagar och kräva att studenter skulle gå i skolan dessa dagar.
Demonstrationen blev mycket begränsad. På
detta sätt kan myndigheterna använda sociala medier för att övervaka och möjliggöra
förebyggande åtgärder.
För att undersöka hur väl övervakning av
protester via sociala medier fungerar i praktiken studerar vi 545 stora protester, konflikter
och strejker i Kina åren 2009–2012. Listan på
dessa händelser fick vi från Radio Free Asia som
är baserade i Washington DC. Utifrån våra data
från Sina Weibo är det lätt att förutse de flesta
av dessa händelser en dag i förväg. Vår metod
är betydligt enklare än de som säljs av företag i
Kina. Vi räknade bara antalet inlägg som nämnde olika ord relaterade till händelserna. Med
denna metod kunde vi exempelvis identifiera
115 av 130 strejker dagen innan strejken starta-

		

de. Vår slutsats är att övervakning av dessa händelser med data från sociala medier är effektiv
och billig. Händelser som är stora nog att hota
regimen kan med lätthet identifieras, och kan
ske dagen innan de inträffar.
Vi undersökte även om man genom att läsa
tidningar kunde identifiera protester på liknande sätt. Men det gick inte alls. Till skillnad från
i sociala medier saknas täckning av dessa händelser nästan helt i traditionella medier. Ett troligt skäl är att den typen av negativ publicitet är
negativ för lokalpolitikernas, det vill säga tidningsägarnas, karriärer. Samma politiker styr
också över den lokala administrationen och är
därför inte heller benägna att rapportera om
händelserna i interna kanaler. Detta gör informationen från sociala medier än mer oumbärlig för centralmakten. De politiska ledarna i
Beijing riskerar nu inte att tas på sängen av uppblossande protester i avlägsna områden. De kan
lugnt förutsäga och övervaka dessa protester via
sociala medier, även om lokalpolitiker försöker
tysta ned händelserna.

Övervakning av korruption
Sociala medier kan också användas för att
övervaka lokalpolitiker och tjänstemän. Som
nämnts tidigare är en stor del av den ekonomiska politiken delegerad till lägre nivåer.
Korruption är ett stort problem och de lokala makthavarna måste övervakas. Men interna
rapporter och lokala nyheter är ofta inte särskilt
informativa eftersom lokalpolitiker, som sagt,
kontrollerar både de lokala medierna och den
lokala administrationen. Dock kan lokalpolitiker inte censurera sociala medier, eftersom
denna censur sköts från Beijing. De s ociala
medierna innehåller en strid ström av kritik
mot lokala makthavare. Blogginlägg som visar
lokalpolitiker med Rolexklockor, i exklusiva
bostäder och med älskarinnor har lett till utredningar och avskedanden.
Över fem miljoner inlägg i våra data
innehåller ord relaterade till korruption. De
heta ämnena i dessa inlägg visas i figur 6. Vi läste tusen slumpmässigt utvalda mikroblogg
inlägg i denna kategori. De flesta innehåller
allmänna kommentarer om korruption. Men 42
procent av inläggen diskuterar specifika fall av
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korruption; av dessa var omkring en fjärdedel
skrivna innan staten på något sätt hade agerat.
Inläggen innehåller ofta detaljerade anklagelser
om namngivna politiker:

När vi kombinerar inlägg med korruptionsanklagelser med inlägg som nämner olika politiska positioner ser vi att partisekreterare på
läns- och bynivå är ovanligt illa omtyckta.
För att bedöma om blogginläggen kan
XXX, Partisekreterare i by YYY tog pengar från
användas för att identifiera korrupta tjänstecentralregeringen avsedda för låginkomsttagamän använde vi data från 200 korruptionsmål
re och gav till sin familj och sina släktingar.
mot högre tjänstemän och politiker i Kina: 15 på
XXX, högste chefen i län YYY förskingrade
nationell nivå, 39 på provinsnivå, 114 på prefekoffentliga medel genom att ge alla större statliga
turnivå samt 32 på länsnivå. Som kontrollgrupp
kontrakt till sin brors företag. Än värre, han lejvalde vi 480 personer som inte varit anklagade
de gangsters för att knivhugga de som rapporteför korruption. Dessa var från liknande politisrade om korruptionen till högre myndigheter.
ka positioner inom närliggande administrativa enheter. Vi räknade antalet inlägg som
Andra inlägg förmedlar snarare en allmän känsnämnde dessa politiker och ord relaterade till
la av ilska mot korruption:
korruption. De politiker som senare år skulle ställas inför rätta anklagade för korruption
Den svarta marknaden för tjänster inom förförekommer betydligt oftare i mikroblogginvaltningen i prefektur XXX är helt otyglad.
lägg som nämner korruption. Mikrobloggarna
Priserna går upp och upp, toppcheferna blir
rikare och rikare och korruptionen blir värre
hjälper således till att förutsäga vilka politiker
och värre eftersom köparna måste få tillräckligt
som kommer att anklagas för korruption ett år
stora intäkter för att täcka sina kostnader.
senare.
Man skulle kanske kunna misstänka att
Miljarder gick rakt ned i fickorna på lokala
censuren strategiskt lyfts från politiker som
tjänstemän och deras affärspartners. President
sedermera kommer att anklagas, eller till och
Xi, premiärminister Li, sekreterare Wang i det
med att regimen planterar korruptionsanklacentrala departementet för disciplinära undergelser mot dessa. För att undersöka detta studesökningar, läser ni våra mikrobloggar? Kan ni
höra våra röster? Vänligen utrota dessa korruprade vi täckningen på Sina Weibo av Bo Xilai, en
ta tjänstemän! Nu!
högt uppsatt politiker som anklagades i en välkänd skandal. Vi finner att inlägg om Bo Xilai
helt censurerades från undersökningens start
Figur6.6.
Heta
ämnen
i bloggposter
om korruption
Figur
Heta
ämnen
i bloggposter
om korruption.
den 15 mars 2012 till Kommunistpartiets slutgiltiga utlåtande den 28 september 2012. Vi finner inga tecken på att censuren fokuserade på
inlägg som stödde Bo Xilai eller att det fanns en
ökande andel korruptionsinlägg före undersökningen.
Vi finner alltså att sociala medier i Kina
innehåller miljontals inlägg som diskuterar korruption. Dessa inlägg kan användas
för att identifiera både vilka politiska positioner och regioner som har särskilt utbredda
Korruption: 5 326 897 bloggposter
problem med korruption och vilka individer
som anklagas för korruption. Att Kina väljer att
dessasom
inlägg
genom
censuren
tyder på att
När vi kombinerar inlägg med korruptionsanklagelsersläppa
med inlägg
nämner
olika
politiska
nyttan av denna information anses väga tyngre
positioner ser vi att partisekreterare på läns- och bynivå är ovanligt illa omtyckta.
än den negativa publicitet för kommunistpartiet
För att bedöma om blogginläggen kan användas för att identifiera korrupta
som korruptionsanklagelserna innebär.
tjänstemän använde vi data från 200 korruptionsmål mot
högre tjänstemän
ochpå
politiker
i Kina:
Resultaten
tyder också
att lokalpolitiker
inte

15 på nationell nivå, 39 på provinsnivå, 114 på prefekturnivå samt 32 på länsnivå. Som
kontrollgrupp valde vi 480 personer som inte varit anklagade för korruption. Dessa var från
liknande politiska positioner inom närliggande administrativa enheter. Vi räknade antalet inlägg
som nämnde dessa politiker och ord relaterade till korruption. De politiker som senare år skulle

Sociala medier
används av regimen för att identifiera korrupta
politiker.
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kan förmå användarna till självcensur eller själPropaganda
va plantera information som döljer anklagelserna.
Propaganda på sociala medier skapas till stor
Vi finner också mer direkt evidens att självdel av användare med anknytning till regimen,
censur inte spelar någon viktig roll för denna
såsom myndigheter, specialskolor, industriortyp av blogginlägg. Om lokalpolitiker lyckats
ganisationer och statsägda medier. Vi studeRegimtrogeAndel regimprovincecheck_en
identifiera
och
tysta
sina
kritiker
på
sociala
rarAndel
dessa
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Figur 7. Regimtroget innehåll i tidningar och propaganda i sociala medier.

0,65

Qinghai

Regimtrogen (index) för partitidningar

0,6

0,55

Anhui

0,5
Sichuan
0,45

Jiangxi
Yunnan

Guangxi
Zhejiang

Ningxia

Shanxi
Gansu
Henan

Beijing
Shandong
Shaanxi
Hainan
Liaoning Hebei
Hubei

0,4

0,35

0,3

Guangdong

0,02

0,025

0,03

Tianjin

Jiangsu

0,035

Heilongjiang
0,04

0,045

0,05

0,055

0,06

0,065

Andel regimanknutna användare
Den vertikala axeln visar indexet för regimtrohet och den horisontella axeln visar andel regimanknutna användare på den
Twitterliknande plattformen Sina Weibo. Vi ser att provinserna med en hög andel regimanknutna Sina Weibo-konton har mer
partitrogna partitidningar i genomsnitt.
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regimanknutna och att dessa bidrar med 4 procent av inläggen. Andelen inlägg är större än
andelen användare eftersom de regimanknutna användarna är mer aktiva än genomsnittet.
Baserat på detta är vår skattning att det finns
600 000 regimanknutna användare i våra data.
Det fungerar också bra att identifiera vilka
användare som är regimanknutna genom att
studera vilka ord de använder i sina blogginlägg. Med hjälp av maskininlärningsteknik uppskattar vi sannolikheten att varje användare i
våra data är regimanknuten baserad på hur ofta
de använder olika ord. Vi klassificerar enbart
användare med minst fem blogginlägg, vilka
bidrar med tre fjärdedelar av alla blogginlägg i
våra data. Genomsnittet i detta urval är 3,6 procent regimanknutna konton.
På detta sätt skattar vi andelen regimanknutna användare i varje kinesisk provins.
Andelen varierar från omkring 2,5 procent i
Guangdong till 6 procent i Gansu. I figur 7 visas
att de provinser som har en hög andel regimanknutna konton på Sina Weibo även har mer
regimtrogna partitidningar. Till exempel har
Guangdong den lägsta andelen regimanknutna konton på Sina Weibo, mindre än 3 procent,
och även bland den lägsta graden av regimtrohet bland sina partitidningar.
Regimanknutna användare kan sprida neutral information, till exempel om sjukvård, eller
propaganda. Vilka motiv som dominerar påverkar var vi kan förvänta oss att se fler av dessa
användare. Om motivet är politisk påverkan via
propaganda, kan vi förvänta oss fler regimanknutna användare i områden med omfattande
censur och starkt regimtrogna tidningar. Skälet
är att regimen förmodligen använder sig av
alla tillgängliga instrument för politisk påverkan där behovet är stort. Vi finner att andelen
regimanknutna användare i sociala medier är
mycket starkt positivt korrelerat med andelen
censurerade bloggposter9 och med hur regimtrogna tidningarna är (se figur 7). Korrelationen
är 0,7 i båda fallen. Detta tyder på att de regim
anknutna kontona främst används för politisk
påverkan.
I genomsnitt har områden med högre BNP
en lägre andel regimanknutna konton och

regimtrogna tidningar medan kommunistiska
kärnområden har högre andel. Den troliga förklaringen är att de politiska målen, relativt de
ekonomiska, väger tyngre i de senare områdena.

9.

10. Hsieh och Song (2015).

Bamman m.fl. (2012).

Sammanfattande diskussion
Tidningsmarknaden i Kina drivs av konkurrens mellan de olika kommunistiska partikommittéer, från nationell nivå till länsnivå, som
äger tidningarna. Konkurrensen påverkar hur
pass regimtrogna tidningarna är och vilka tidningsformat som erbjuds. Tidningar som ägs
av partikommittéer på lägre nivåer är mind
re regimtrogna. Dessa tidningar stör de högre
nivåernas mediestrategier för att maximera
politiskt inflytande och ekonomisk vinst.
De här insikterna har betydelse för andra
sektorer där avvägningen mellan politiska
och ekonomiska mål är central, i Kina såväl
som i andra länder. Vi finner exempelvis att
lokala myndigheter undergräver de politiska målen, förmodligen eftersom de själva inte
fullt behöver ta kostnaden för detta. Vårt mått
på tidningarnas regimtrohet i genomsnitt på
provinsnivå är starkt korrelerat med hur marknadsinriktade företag är i allmänhet i regionen, se figur 8. Detta indikerar att liknande
faktorer som styr hur stor vikt tidningar lägger
vid politiska mål också styr hur stor vikt andra
företag lägger vid dessa mål. Därför är det
troligt att lokala partikommittéer kommer att
motsätta sig de reformer som pågår i syfte att
öka rollen för statsägda företag10 med politiska
mål såsom social stabilitet och miljömål.
De kinesiska myndigheterna har gjort stora investeringar i system som övervakar och
använder information från sociala medier.
Våra resultat visar att dessa system är mycket effektiva, även de som är enkelt utformade.
Det betyder att kinesiska ledare i Beijing inte
längre behöver oroa sig för att tas på sängen,
utan lugnt kan övervaka protester och korrupta tjänstemän i avlägsna regioner, trots lokalpolitikernas incitament att strypa informationen
om dessa. Vi finner också att statens närvaro i sociala medier är betydligt större än vad
som anges officiellt. Genom att använda sociala
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Figur 8. Regimtroget innehåll i tidningar och pro-marknadskompetens bland företag.
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Frånvaro av pressfrihet (Freedom House)

90

Den vertikala axeln visar frånvaro av pressfrihet definierat av Freedom House och den horisontella axeln visar årtal. Datamaterialet för tidningarna är inhämtat för åren inom de röda markeringarna. Datamaterialet som rör Sina Weibo är inhämtat för
åren inom de blå markeringarna. Vi ser att pressfriheten var lägre både före och efter dessa tidsperioder, det vill säga i början av
1990-talet och efter 2013.
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medier för övervakning och propaganda sitter
Kinas Kommunistiska Parti troligtvis säkrare
vid makten.
Den tid vi studerat var pressfriheten i Kina
nära genomsnittet sedan början av 1990-talet.
Sedan dess har emellertid pressfriheten minskat och är i dag den lägsta sedan tiden direkt
efter massakern på Himmelska fridens torg. Vi
ser detta i figur 9 där det framgår att pressfriheten minskat ytterligare åren efter de tidsperioder vi studerat, det vill säga 2013 och senare. Av
199 länder rankas Kina av det politiskt oberoende forskningsinstitutet Freedom House som
land 188 i pressfrihet.11 Trots detta ligger de
flesta av inläggen i vårt dataset fortfarande tillgängliga på Sina Weibo.
Innehållet i sociala medier är mer censurerat i Kina än i de flesta andra länder. Även i denna extrema miljö finner vi att övervakning med
den information som tillåts ligga kvar är högst
effektiv. Övervakning i länder med mindre censur är troligen ännu mer effektiv. Dessutom är
Kina ledande i teknikutvecklingen inom den
framväxande industrin för övervakning, propaganda och censur i sociala medier. De företag
som utvecklar produkter i denna industri i Kina
kommer med all sannolikhet att sälja dem även
i andra länder. Därför är det intressant att följa
utvecklingen i Kina.
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