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Sammanfattning 

 
Examensarbetets titel: Referensnyheters källurval – Källor till Sverige-relaterade artiklar 
 
Seminariedatum: 2010‐08-30 
 
Ämne/kurs: KINK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 

poäng 

 
Författare: Olof Bachman 
 
Handledare: Michael Schoenhals 
 
Nyckelord: Referensnyheter, Cankao Xiaoxi, dagstidning, kinesisk press, censur, journalistik. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en inblick i hur Referensnyheters urval av källor ser ut 

och vilka nyheter tidningen intresserar sig för. 

 
Frågor: 

Vilka källor har i huvudsak använts? 

Intresserar sig Referensnyheter för någon särskild kategori och/eller typ av nyheter? 

 
Metod: Materialet har blivit översatt och källorna till varje artikel har blivit identifierad. 

Varje källas ursprungsland har också identifierats. Artiklarna har även blivit kategoriserade 

som inrikes-, utrikes-, ekonomi- eller sportnyheter. 

 
Empiri: En förteckning av alla artiklar publicerade i Referensnyheter 1997-2000 och 2002-

2005 som har anknytning till Sverige. Artiklarna som sådana var ej tillgängliga i fulltext. 

 
Resultat: I rapporteringen om Sverige använder sig Referensnyheters redaktion i huvudsak av 

de “stora” internationella nyhetsbyråerna AFP, AP och Reuters som källor. Vad urvalet 

beträffar visar tidningen störst intresse för det som skulle kunna kategoriseras som svenska 

inrikesnyheter.  
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Förkortningar 

AP – The Associated Press 

AFP – Agence France-Presse 

IFEX - International Freedom of Expression Exchange 

KKP – Kinas kommunistiska parti 

RUG – Reportrar utan gränser 

 

Modellförteckning 

Tabell I. Mängden press i Kina 

Tabell II. Ämnesområden 

Tabell III. Källors förekomst 

Tabell IV. Kina i Referensnyheter 

 

Figur I. Förhållande mellan källor 

Figur II. Betydelsefulla och mindre betydelsefulla nyheter över åren, procentuellt 

Figur III. Årlig procentuell andel av egenproducerat material 
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1. Inledning 

De senaste åren har allt mer uppmärksamhet riktats mot Kina. Kina har blivit något som 

diskuteras i allt större grad i flera olika sammanhang, däribland politiska och ekonomiska men 

också bland gemene man. En del av denna uppmärksamhet har riktat sig mot mänskliga 

rättigheter i Kina. Inför de olympiska spelen 2008 i Peking diskuterades det exempelvis i 

svenska dagstidningar huruvida det var rätt att Kina skulle vara värd för spelen. Vissa 

debattörer ansåg att en svensk bojkott av spelen skulle visa på ett ställningstagande mot en 

diktatorisk regim medans andra ansåg att de olympiska spelen skulle innebära ett större 

informationsflöde och positiva effekter för den kinesiska befolkningen.1  

 

Under våren 2007 deltog jag i en grupp som producerade ett mindre arbete om svensk 

bevakning av kinesiska händelser under 60- och 70-talet. Under tiden som jag arbetade med 

att läsa svenska tidningsartiklar väcktes ett intresse för att mer ingående studera Kina i press 

och media. Genom min lärare Michael Schoenhals fick jag vetskap om Referensnyheter och 

även hjälp med tillgång till material. Utifrån listor över artiklar som berör Sverige, 

publicerade 1997-2005 (2001 undantaget), ämnar jag undersöka mönster i den publicering 

som gjorts.  

 

Den främsta källan i Kina till nyheter från omvärlden är tidningen Referensnyheter (Cankao 

Xiaoxi, 参考消息). Tidningen, som länge varit och troligen fortfarande är Kinas största sett 

till antalet läsare, är en av få i det kinesiska fastlandet som genomgående endast trycker 

nyheter saxade ur andra utländska publikationer och översättningar av utländska 

nyhetsbyråers telegram. 

 

Under reformeran, som började 1978, drev Deng Xiaoping igenom omfattande förändringar. 

De fyra moderniseringarna inriktade sig på flera områden såsom ekonomi, juridik och politik. 

Vid den så kallade demokratimuren vid Xidan sattes dikter och andra politiska artiklar upp.2 

Även om demokratimuren tidigt stängdes ner så hade tiderna förändrats. I media började nu 

artiklar om politisk reform och annan kritik att synas. En del politiker var självfallet kritiska 

men i stort mottogs dessa förändringar väl. En rapport från tiden kring det kinesiska 

                                                
1 DN; Johansson, Lars, 2008 
2 Spence, 1999, s. 625f 
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kommunistpartiets partikongress 1987 vittnar om att högt uppsatta politiker hade accepterat 

de förändringar som hade skett och ansåg att det kinesiska folket i allmänhet borde ha tillgång 

till kunskap om nyckelfrågor och diskutera dessa.3 

 

Men i och med demonstrationerna 1989 på Himmelska Fridens torg förändrades inställningen 

väsentligt. En av reformisterna kritiserades för att ha låtit tidningarna rapportera om 

demonstrationerna så rättframt och i så stor grad att det underblåst demonstrationerna. Under 

Jiang Zemins regim förändrades således synen på pressens frihet och kontrollen drogs åt igen.  

 

Gradvis skedde under 90-talet istället en annan förändring inom pressvärlden, denna gång att 

flera tidningar utan statligt finansiellt stöd tilläts starta.4 Även om det ligger nära till hands att 

klassificera dessa som oberoende så var skillnaden från ordinarie statliga tidningar hårfin, 

medvetandet om vilka nyheter som tilläts var stort hos den enskilde chefsredaktören.5 Vikten 

av att hålla tidningarna vid finansiellt liv fanns dock alltjämt och födde fram en doktrin där 

man valde att trycka sådant som var politiskt ofarligt men som samtidigt lockade läsare. På 

samma gång har vetskapen om journalistens maktposition varit framträdande vilket har 

berikat flertalet skribenter rent monetärt. Antalet seriösa, ibland även granskande, 

nyhetsartiklar är enligt journalisterna själva få, sensationssökande sådana desto fler.6 Jakten 

på ett riktigt bra scoop har stundtals tagit groteska proportioner då journalister exempelvis 

tvingat människor till organdonationer eller erbjudit företag att betala för att hålla reportage 

borta från tidningarna.7  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Då och då har jag stött på påståenden som vill göra gällande att Referensnyheter inte 

censureras lika mycket som annan kinesisk press, även om det i sanningens namn mest verkar 

gälla ett fåtal detaljer.  Mitt material ger mig inte särskilt goda möjligheter att studera olika 

artiklar på djupet men jag tror att jag ändå kan skapa mig en uppfattning om vad tidningen 

intresserar sig för och var dess material kommer ifrån.  

                                                
3 Bandurski, 2006, s. 50 
4 Ibid. 
5 Jämför Hu Qiaomus morgonsamtal, Schoenhals, 1992 
6 de Burgh, 2003, s. 164  
7 Bandurski, 2006, s. 49 
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Således, syftet med uppsatsen är att få en inblick i hur Referensnyheters urval av källor ser ut 

och vilka nyheter tidningen intresserar sig för. 

 

Frågor: 

Vilka källor har i huvudsak använts? 

Intresserar sig Referensnyheter för någon särskild typ av nyheter? 

1.3 Källmaterial 

Förteckning över samtliga artiklar som rör Sverige som har publicerats i Referensnyheter åren 

1997-2005 (undantaget 2001). Listorna innehåller rubrik, källa, intern klassificering och 

början av artiklarna. Jag har inte själv tagit fram materialet utan detta gjordes i Peking med 

hjälp av tidningens digitaliserade arkiv. Att just dessa år valdes och att 2001 har fallit bort 

berodde på att arkivets kapacitet var begränsad till åren ifråga.  

 

1.4 Studiens giltighet 

För denna studie blir det i detta sammanhang särskilt relevant att belysa resultatens 

applicerbarhet. Då generaliseringar stundtals måste göras i analysförfarandet finns det en risk 

för att resultatet blir något trubbigt och att de skulle kunna skilja sig avsevärt åt i en liknande 

studie med annat källmaterial. Jag gör nedan en subjektiv indelning av artiklarna, något jag 

inser kan komma att påverka tillförlitligheten på grund av svårigheter att formulera, 

respektive konsekvent applicera, tydliga urvalskriterier. 
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2. Bakgrund till Referensnyheter 

I november 1931 etablerade Kinas kommunistiska parti (KKP) den första så kallade sovjeten i 

provinsen Jiangxi8 Samtidigt startades något som kom att kallas för Röda Kinas Nyhetsbyrå 

för att ta hand om informationsflödet in och ut ur den av partiet styrda sovjeten. De rapporter 

från omvärlden som mottogs i Jiangxi samlades i en publikation som kallades just 

Referensnyheter. Vid den här tidpunkten distribuerades publikationen endast till olika ledare 

inom partiet.9 Efter Folkrepublikens grundande blev tidningens betydelse på 1950-talet 

markant större. Kina hade vid denna tid något spända relationer med både Polen och Ungern, 

och skulle även få det med Sovjetunionen i och med den så kallade ”avstaliniseringen” vid det 

sovjetiska partiets 20:e konferens. Mao Zedong tillsammans med andra ledare inom KKP 

beslöt att det var av betydande vikt att kadrer runt om i Kina tidigt fick lära känna sina 

utländska fiender respektive kritiker och deras planer, och tidningen blev ett sätt för KKP:s 

kadrer att tillägna sig denna kunskap.  

 

Rollen som mindre välspridd och hemligare nyhetspublikation med internationella nyheter 

hade vid det här laget tagits över av Referensmaterial (Cankao Ziliao, 参考资料). Den blev, 

om inte redan från början, sedermera den till sin upplaga mest begränsade Neibu-

publikationen med internationella nyheter.10, 11 

 

Referensnyheter började i och med detta istället bli mer tillgänglig för flera andra utöver högt 

uppsatta partifunktionärer och dess spridning ökade allt mer med åren.12 Från 1985 kan 

samtliga kineser prenumerera på den och den är idag den största tidningen i Kina med över 3 

miljoner läsare dagligen.13  

 

                                                
8 Sovjet, ryskt ord för råd, tänkt att fungera som en lokal enhet för direkt demokrati. 
9 Zhao, 1998 
10 Med neibu avses interna publikationer, det vill säga publikationer producerade utav myndigheter och andra 

organisationer för en begränsad läsarskara. Publikationerna är inte nödvändigtvis hemliga men är inte heller 

offentliga. 
11 Schoenhals, Elite Information in China, 1985, s. 65f 
12 Rudolph, 1984, s. 10 
13 Sv.wikipedia.org, 2008 
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Studier av tidningen har under åren, för forskare utanför Kina, varit komplicerad då tillgången 

till primärmaterial i stort har varit noll. På 1970-talet fanns det endast ett fåtal exemplar i 

världen utanför Kina, mest på grund av att västerlänningar inte var tillåtna att ha regelbunden 

tillgång till tidningen. Dess läsare uppmanades dessutom att vara försiktiga med var de 

slängde begagnade kopior, något som dock inte alltid följdes särskilt väl. Det är exemplar som 

dessa som i mångt och mycket gav västvärlden dess enda inblick i Referensnyheter. Således 

finns det mycket lite information om hur tidningen fungerade från starten fram till 1980-talet 

och i vilken utsträckning den censurerades.14 I början av 1980-talet lyckades tysken Jörg-

Meinhard Rudolph komma åt och studera över 200 nummer av Referensnyheter. Redan vid 

den här tidpunkten pekade upplagor och tillgång på att den var den mest lästa tidningen i Kina 

och att den dessutom lästes med ett större intresse än till exempel Folkets Dagblad då 

prenumerationen var frivillig.15 Rudolph hittade också flera indikationer på bland annat till 

hur stor grad Referensnyheter undslapp censuren och hur vinklat materialet var, något som 

förhoppningsvis studien nedan kan vittna något om. Referensnyheter tryckte till exempel en 

artikel av en västerländsk journalist om hur Referensnyheter fungerar. Rudolph spekulerar i 

syftet med detta: kände inte läsarna redan till, undrade han, syfte och verksamhet för 

Referensnyheter? Det är värt att nämna att den citerade artikeln ifråga inledningsvis hävdar att 

Referensnyheter inte publicerar propagandistiska artiklar. Detta till trots rapporteras det 

senare i artikeln att anti-sovjetiska artiklar är väldigt vanliga.16  

 

Åren 1975 och 1976 skrevs två artiklar av David Bonavia, som var The Times korrespondent i 

Peking, om Referensnyheter. I den första artikeln skrev han att Referensnyheter inte 

censurerade sitt material, att översättningarna var korrekta och väl gjorda och att kineserna 

fick en stor mängd utrikesnyheter till skillnad från Sovjetiska motsvarigheter till 

Referensnyheter. Rudolph menar dock att Bonavias artiklar inte är helt tillförlitliga då 

Bonavia i själva verket inte har kunnat göra några detaljerade studier av tidningen. Vidare 

motsäger Bonavia sig själv i de två artiklarna, exempelvis genom att i den andra artikeln 

hävda att sovjetiska referenspublikationer likt Referensnyheter inte finns.17 

 

                                                
14 Den första undersökningen gjordes 1966 av Henry G. Schwarz, baserad på 6 nummer. 
15 Rudolph, 1984, s. 5 
16 Rudolph, 1984, s. 8f 
17 Ibid., s. 6f   
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Referensnyheter ges ut av den statliga nyhetsbyrån Xinhua, länge Kinas med avstånd största 

organisation för insamling och distribution av nyheter.18 Byrån är starkt förknippad med 

regeringen och har sedan 1949 också varit dess officiella pressbyrå. De senaste åren har 

Xinhuas rykte i mångas ögon skamfilats efter det att man ertappats med att publicera nyheter 

innan de inträffat samt för att sägas ha hindrat andra nyhetsbyråer att verka i Kina.19, 20 

Chefen för Xinhua, Tian Congming, har själv kommenterat Xinhuas problem med 

trovärdighet.21 Reportrar utan gränser har uttryckt kritik mot Xinhua och kallat organisationen 

för världens största propagandaorganisation. Detta har dock i sin tur mötts av kritik från dels 

Kina men även från en indisk tidning som menar att RUG är tätt förknippade med 

västerländska underrättelsetjänster.22, 23

                                                
18 People.com.cn, 2004 
19 Telegraph.co.uk, 2008 
20 Montlake, 2006 
21 The Times of India, 2007 
22 Rsf.org, 2005 
23 Cherian, 2008 
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3. Journalistik och censur i Kina 

3.1 Finansiering 

Redan i slutet utav 1970-talet började tidningarna i Kina få allt större krav på sig att på egen 

hand finansiera sin verksamhet. Då började reklam, efter ett mer än tio år långt uppehälle 

under kulturrevolutionen, åter att tas in i publikationerna för att kunna stödja deras ekonomi. 

Under 1980-talet kom sedan större strukturella förändringar när valmöjligheten att bli 

finansiellt självständig introducerades. Med tiden förändrades detta till att inte bara vara en 

möjlighet utan snarare ett krav. Detta har lett till ett nytt, inte helt problemfritt, system. Trots 

ekonomisk självständighet kontrolleras tidningarna fortfarande av regeringen som agerar likt 

ett paraply över media. Ett typiskt exempel är hur regeringen stundtals bildar konglomerat för 

ett antal tidningar för att på så vis stötta mindre framgångsrika publikationer genom de 

framgångsrika tidningarnas vinst.24 I slutändan påstås dessa förändringar lett till en urlakning 

av journalistiken, det vill säga att idag befinner sig tidningarna i en situation där målet är att 

skapa dels vinst, dels makt på den lokala scenen. Detta kan kallas för ett falskt system då 

tidningarna agerar med ökade krav på självständighet trots att den reella självständigheten är 

oförändrad i och med regeringens makt över dem. Denna situation har väckt en del 

uppmärksamhet, bland annat från Li Xiguang, dekan på institutionen för Journalistik och 

marknadskommunikation på Tsinghuauniversitetet i Peking. Enligt Li är denna ”oansvariga 

press” samt avsaknaden av politisk reform för media det största hotet mot eventuell 

liberalisering av kinesisk press.25  
 

3.2 Självcensur och journalistens arbete 

Censuren i Kina har inte officiellt varit sträng och pressen inte särskilt hårt reglerad: fokus har 

istället vilat på intern utbildning och kontroll.26 Det kinesiska kommunistpartiets centrala 

propagandadepartements publikation Propagandaarbete (Xuanchuan Gongzuo, 宣传工作) 

innehåller riktlinjer för journalister att följa (fram till 1990-talet hette publikationen 

Propagandatrender (Xuanchuan Dongtai, 宣传动态)). Utgivningen av den är högst 

                                                
24 de Burgh, 2003, s. 31 
25 Bandurski, 2006, s. 49 
26 Shambaugh, China's Propaganda System: Institutions,Processes and Efficacy, 2007, s. 29 
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oregelbunden, ibland så ofta som två gånger om dagen till ibland bara veckovis eller ännu mer 

sällan. Denna publikation är det officiella ”interna” språkröret för Propagandadepartementet 

och ges ut till kadrer över en viss nivå inom en mängd olika områden, bland annat media.27 

Andra sätt att försäkra sig om att innehållet i en tidning är ”korrekt” är att låta chefredaktörer 

eller deras underställda närvara vid möten med det lokala propagandakontorets chef på 

regelbunden basis. Detta gäller även för de tidningar som inte är statliga. Redaktioner med en 

personalstyrka som överstiger 50 personer måste ha en partikommitté utöver den annars 

obligatoriska particellen. För att exemplifiera, chefredaktören för Shanghai Daily måste någon 

gång varannan vecka ha möte med Shanghais propagandadepartement där han får utstå kritik 

för de publiceringar som har varit politisk riskabla eller felaktiga. Det som dock i huvudsak 

dryftas är vad departementet önskar se i tidningen de kommande veckorna.  

 

I inledningen omnämns att chefredaktörerna utövar en slags självcensur genom att instinktivt 

veta vad som är godkänt för publicering och vad som riskerar att dra för mycket politisk 

uppmärksamhet till sig.28 Än idag tillämpar chefredaktörerna denna form av självcensur men i 

jämförelse med 1980-talet accepteras idag sådant i tryck som tidigare skulle varit en 

omöjlighet att publicera. Till stor del beror detta på att redaktörerna i Kina har utmanat 

gränserna för vad som är tillåtet och därigenom hela tiden knuffat dessa gränser framåt. 

Givetvis leder detta till kontroverser, det kan till exempel vara artiklar om Taiwan, Xinjiang 

eller frihetssträvandena i Tibet där dessa framställs på ett fördelaktigt vis.29 Det finns få källor 

som talar om att Referensnyheter inte omfattas av samma regler, men i viss mån har de skiljt 

sig åt från ordinarie publikationer. Referensnyheter får till exempel omnämna ”provinsen 

Taiwan” med det annars ej tillåtna Republiken Kina, om det är så det omnämns i den 

originalartikel som använts.30 

 

Shambaugh skriver 2000 att kontrollen över kinesisk media minskade under 90-talets slut då 

det genomfördes stora reformer av den statliga apparaten och antalet anställda tjänstemän 

minskade. På grund av den minskade kontrollen har en kraftig ökning av antalet publikationer 

kunnat ske. Många nya tv-kanaler och tidningar ägnar sig förvisso åt nöjesjournalistik men 

Shambaugh framhåller att trots den fortfarande hårda kontrollen över Xinhua så har partiet 

                                                
27 Schoenhals, 1992, s. 5 
28 Shambaugh, China's Propaganda System: Institutions,Processes and Efficacy, 2007, s. 29 
29 de Burgh, 2003, s. 21 
30 Humes, 2005 
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tappat kontrollen (till viss del) över det som människor faktiskt läser.31 I en senare artikel från 

2007 skriver dock Shaumbaugh, baserat på en rapport från KKP, att i princip all media utsätts 

för någon form av kontroll av Propagandadepartementet.32 Utöver detta är medvetandet om 

vad som är tillåtet väl etablerat hos redaktionsmedlemmar och just därför är inte behovet av 

konstant aktivt statligt censurerande så stort. Såväl journalisten som myndigheterna vet att 

deras primära uppgift är att stötta regeringen (vilket uppenbarligen kan ställa till stora 

problem för undersökande journalister).  

 

Eftersom Referensnyheter är en del av Xinhuas organisation blir kontrollen betydligt mer 

påtaglig än för många andra publikationer, eftersom avdelningen för referenspublikationer 

lyder direkt under Xinhuas huvudkontor som i sin tur ligger direkt under Propaganda-

departementet och Statsrådet, det vill säga regeringen.33 Denna avdelning, liksom alla andra 

på Xinhua, har fått tjänstemän från Propagandadepartementet placerade hos sig som bevakar 

och ser till att användandet av föreslagna termer och andra förhållningsregler från 

Propagandadepartementet följs.34 

 

Under 1990-talet publicerades flera artiklar som pekade på bevis för att den kinesiska 

journalistkåren var betydligt mer korrumperad av privata medel än tidigare. Inte bara det 

faktum att företagsverksamhet ofta undslapp granskning utan också att de använde sin 

monetära styrka till att köpa redaktionellt utrymme.35 Journalisterna är lätt övertalade eller 

skrämda till tystnad och få skeptiska artiklar syns. Ämnen som sällan tas upp i media är till 

exempel miljöförstöring eller exploatering på landsbygden. Även om sådana artiklar är 

känsliga för staten är det inte säkert att de inte skulle kunna publiceras om det inte vore för 

olika privata parters inflytande.36 Det är dock viktigt att peka på att flera av de möjligheter 

kinesiska journalister i allmänhet har till korruption inte öppnar sig för anställda på 

Referensnyheter. Zhao skriver i sin bok om främst fyra sorters korruption för journalister; 

reportageresor med alla utgifter betalda, belöningar för reklamplats, anställningsavtal med 

andra företag (förutsatt att journalisten publicerar artiklar om dess sekundära arbetsgivare) 

                                                
31 Shambaugh, 2000, s. 178f 
32 Shambaugh, China's Propaganda System: Institutions,Processes and Efficacy, 2007, s. 28 
33  Se bilaga 3 för Xinhuas organisationsschema 
34 Shambaugh, China's Propaganda System: Institutions,Processes and Efficacy, 2007, s. 44 
35 Lynch, 1999, s. 61f 
36 de Burgh, 2003, s. 118 
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samt mutjobb. Givet Referensnyheters natur som en statlig refererande tidning är flera av 

dessa sorters korruption inte tillämpbara. Vidare är det oklart huruvida korruptionen inom 

journalistkåren i stort har ökat eller minskat under 2000-talet.37 

 

Tabell I – Mängden press i Kina38 

 2001 1979 jmf. USA 

Dagstidningar 2 119 (2003)* 185 3 207 (2001)  

Tidsskrifter  9 074 (2003)* 1,470* N/A 

Radiostationer 1 416 93 Över 10 000 (1997) 

Radioapparater 417 mn (1997)  575 mn (1997) 

TV-stationer, mark 943 32 Över 1 500 (1997) 

TV-kanaler 390   

Kabelstationer 1 270 Okänt 9 000 (1997) 

TV-apparater 400 mn  219 mn (1997) 

Tillgång till TV Över 1 md (2000) 10 milj. (1980)  

 

3.3 Pressfrihet 

Pressfrihet vilar i grund och botten på de lagar om mänskliga rättigheter som författades av 

FN 1948. I artikel 19 formuleras rätten att uttrycka sig på följande vis: 

 
Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar 
frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, 
mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags 
uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser. 

 
Dessa värderingar formaliseras ofta i lagar för att säkerställa att människor äger rätten att 

uttrycka sin åsikt. Med rätten att uttrycka sig i tal och skrift följer även skyldigheter, det vill 

säga att man inte får använda denna rätt till att inskränka på andras grundläggande rättigheter.  

 

Reportrar utan gränser (RUG) startade under 1980-talet i Frankrike och kom 1989 att inrikta 

sig på att kartlägga pressfrihet världen över. Organisationen, som inte är statlig, tog 

inspiration till sitt syfte från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter men har även tagit 

                                                
37 Zhao, 1998, s. 73ff 
38 de Burgh, 2003, s. 29, *Shambaugh, The Modern Chinese State, 2000, s. 28, Gov.cn, 2009 
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ytterligare några faktorer i beaktande, däribland antalet mördade journalister och olika 

trakasserier journalister har utsatts för. 

 

RUG var senare också med och grundade organisationen ”International Freedom of 

Expression Exchange” (IFEX), ett nätverk av olika organisationer som tillsammans bevakar 

händelser som bryter mot rätten att uttrycka sig. 

 

Årligen publicerar RUG en lista som rankar alla länder utifrån den grad till vilken deras press 

sägs vara ”fri”. Bedömningen görs genom enkäter bland alla medlemmar i IFEX och deras 

korrespondenter. Utöver detta kontaktar man även andra journalister, advokater och 

mänskliga rättigheter-aktivister. Listan kan fungera som en fingervisning av hur fria länderna 

är gällande pressfrihet, men bör givetvis inte betraktas som en definitiv sanning. Eftersom 

mätinstrumenten för att framställa listan är baserade på subjektiva bedömningar kan länders 

rankning förändras snabbt. Eftersom RUG:s index dock är ensamt i sitt slag tas graderingen 

2007 som utgångspunkt för de jämförelser där källans ursprungslands trovärdighet i 

mediesammanhang ses som relevant.  

 

Kina har de senaste åren befunnit sig långt ner på listan, det vill säga att myndigheterna i 

landet kraftigt inskränker på journalisters rättigheter. Förutsättningarna för journalister 

förbättras dock gradvis, om än långsamt. RUG menar i en artikel från 2009 att journalisterna 

själva till stor del ansvarar för den gradvisa förbättring som har skett sedan reformeran 

inleddes genom att utsätta sig själva för risker i form av avsked eller fängelsestraff.  
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4. Empiri och analys 

Xinhua Nyhetsbyrå har producerat en elektronisk databas vilken innehåller information om 

samtliga nummer av Referensnyheter sedan 1957. Med hjälp av denna databas har ett urval 

kunnat göras. Urvalskriteriet för detta uppsatsarbete var att artiklarna skulle ha en anknytning 

till Sverige. Urvalet gjordes över en tidsram som spänner från 1997 till 2005.39 Listan, som 

utgör det primära materialet, innehåller följande information: 

 

1. Ursprunglig rubrik i Referensnyheter och publiceringsdatum 

2. Placering (sida i tidningen eller innehåll) 

3. Originalkälla (var informationen kommer ifrån) 

4. Den i Referensnyheter publicerade artikelns första rader (varierande längd, från en 

halv mening till flera meningar).40 

 

Vid arbetet med att kategorisera artiklarna har Referensnyheters egen indelning 

i ”Avdelning/Kolumntitel” endast varit till begränsad nytta då den inte alltid är tillräckligt 

generell. Oftast har tidningens indelning bara indikerat i vilken del av tidningen artikeln är 

publicerad i snarare än vilket ämne den faktiskt behandlar (många gånger är detta samma sak 

men vid vissa tillfällen är dessa avdelningar inte ämnesspecifika). Att använda dessa 

kategoriseringar skulle alltså inte ge någon stringens till analysen då formen hos 

Referensnyheter dessutom förefaller förändras något över den tid studien spänner.  

 

Den knapphändiga informationen om artiklarnas innehåll har vid vissa tillfällen varit 

problematisk då exempelvis rubriken inte alltid informerat om innehållet i artikeln utan 

snarare använts för att locka läsare (som rubriker för mesta fungerar). I samtliga fall har det 

dock utifrån inledningen av artiklarna gått att fastställa innehåll och således kategorisera 

artikeln enligt nedan satta preferenser.41 

 

                                                
39 Med undantag av 2001. 
40 Se bilaga 1 
41 Bilaga 2 erbjuder en sammanställning av siffror bakom de resonemang som förs nedan för lättare förståelse. 
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4.1 Indelning 

Artiklarna om Sverige har för studien delats in i fyra kategorier: Inrikes, Utrikes, Ekonomi 

och Sport. Indelningen har begränsats till dessa fyra då de samtliga är förekommande under 

alla åren som materialet täcker och dessutom kan anses tillhöra den generella indelning som 

tidningar normalt använder.42 

När Sverige nämns i artiklar under ”Utrikes” handlar det oftast om Sveriges roll i 

internationella sammanhang, till skillnad från ”Inrikes” där artiklarna handlar om allt från 

svenska personligheters förehavanden till större och mindre händelser inom vårt lands 

gränser.43 Artiklar under ”Ekonomi” tenderar förvisso ofta att beröra frågor som skulle kunna 

sorteras under antingen ”Inrikes” eller ”Utrikes”. De gånger en artikel har sorterats under 

ekonomi har jag gjort bedömningen att de händelser artikeln behandlar har en större betydelse 

för ekonomi än eventuellt inflytande på de två andra områdena. 

 

Tabellen nedan visar att intresset för sådana nyheter som rör Sverige ur ett svenskt 

inrikesperspektiv är det som oftast återges i Referensnyheter. Att ekonomi och sport är lågt 

representerade stämmer uppskattningsvis väl med hur framträdande dessa nyheter är även i 

svenska dagstidningar. Oftast domineras innehållet av ”vanliga” nyheter medan just sport och 

ekonomi tar mindre utrymme i anspråk. 

 

Tabell II. Ämnesområden 

 

 

 

 

 

 

4.2 Källor för material 

I tabell II nedan presenteras de källor som Referensnyheter gjort bruk av i rapporteringen om 

Sverige och i vilken utsträckning dessa källor faktiskt har använts under den aktuella perioden. 

                                                
42 2003 förekommer ingen artikel relaterad till ”Sport” 
43 Jag har låtit ”Kultur” sorteras här då de få kulturella artiklarna som har förekommit i stor grad har handlat om 

svenska författares umbäranden eller liknande. 

Typ av nyhet   Antal förekomster Procent 
Inrikes  64 46% 
Utrikes  34 25% 
Ekonomi  25 18% 
Sport  15 11% 
    
Totalt  138 100% 
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Totalt har material från 47 olika källor förekommit. Till dessa hör dagstidningar, 

kvällstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer.44 

 

Tabell III. Källors förekomst 

Källa   Land Förekomst   %45 

AFP  Frankrike 24  17% 
Reuters  USA 24  17% 
AP  Frankrike 18  13% 
Egen skribent på Referensnyheter  Kina 14  10% 
Financial Times  Storbritannien 5  4% 
Le Figaro  Frankrike 3  2% 
EFE  Spanien 3  2% 
Handelsblatt  Tyskland 2  1% 
United Daily News  Taiwan 2  1% 
World Soccer  Storbritannien 2  1% 
FrankfurterAllgemeine Zeitung  Tyskland 2  1% 
Central News Agency Taiwan 2  1% 
DPA  Tyskland 2  1% 
Die Welt  Tyskland 2  1% 
      
Antal med endast 1 referens1   33  24% 
     
Totalt   138  100% 

 

 
1England 

• Jane’s Defence Weekly 
• The Independent on Sunday 
• New Scientist 

Frankrike 
• L’Express  
• Franska Frågan* 
• ParisMatch 
• International Herald Tribune** 
• La Tribune (om det är en ekonomisk tidskrift) 

USA 
• Los Angeles Times 
• The New York Times 

Malaysia 
• New Straits Times 

Spanien 
• El Pais 

Singapore 
• Singapore United Morningpost 
• Lianhe Wanbao 
• The Strait Times 

Ryssland 
• ITAR-TASS 
• Russian Business News* 
• Komsolskaya Pravda 
• Ria Novosti 

Hong Kong 
• The Wall Street Journal Asia 

Saudi-arabien 
• Middle East Daily* 

Argentina 
• La Nacion 
• Clarin 

Venezuela 
• Analitica 

                                                
44 I materialet har nyhetsbyråernas lokala kontor ibland angetts som källa, här har jag dock valt att sammanfatta 

allt under byrånamnet. 
45 Den uppmärksamma läsaren märker säkert att summan av andelarna nedan inte blir 100. Detta beror på 

avrundning i tabellen. 
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• Rebelión 
Ukraina 

• Kievskiye Vedomosti 
Japan 

• Asahi Shimbun 
• Japan Times* 
• Japan Economic Times 

 

Tyskland 
• Deutsche Welle 
• Der Spiegel  

Sverige 
• Svensk Polis 

* Egen översättning från kinesiskt namn 

** Tidningen refererades till som amerikansk men har sitt huvudkontor i Frankrike 

 

Sett till vilken orginal-källa som använts som bakgrund är fyra olika grupper urskiljbara, 

nämligen generellt vedertagna källor, länder med lägre pressfrihet, tidningar producerade av 

kineser utanför Kina och det som för enkelhetens skull kan kallas ”udda” källor. 

 

Den första gruppen utgör den största gruppen. Dessa källor betraktar jag som generellt 

vedertagna då de har sitt ursprung eller kontor i länder som i allmän mening betraktas som 

demokratiskt utvecklade länder med någorlunda grundläggande pressfrihet. Detta är i sig 

måhända inte alltför värdefullt eftersom tidningarna inte nödvändigtvis behöver vara bättre 

bara för att de exempelvis agerar i en marknadsekonomi eller demokrati, men grunden för att 

misstro dessa källor är avsevärt mindre då samtliga av dessa källor dessutom placerar sig på 

den övre halvan av RUG:s index. En annan orsak till att dessa källor är så framträdande kan 

också vara att de alla är stora nyhetsorganisationer med mycket makt, politisk såväl som 

ekonomisk sådan.  

 

Den andra gruppen är de källor som placerar sig långt ner på ovan nämnda index vilket får 

läsaren att misstänka att tidningarnas arbete möjligen påverkas av exempelvis politiska 

makthavare. Det ska dock nämnas att det i sig inte innebär att just artiklarna om Sverige på 

något vis skulle vara felaktiga till sitt innehåll.  Den här gruppen utgör 10 % av det totala 

materialet men sett till varje källa så förekommer ingen av dessa mer än en gång (notera dock 

att bland de källor som bara förekommer en gång finns flera från länder med högt 

pressfrihetsindex).  

 

I den tredje gruppen finner vi tidningar som är på kinesiska men som publiceras utanför Kina, 

företrädesvis i Sydostasien där det finns stora grupper utlandskineser. Samtliga dessa länder 

placerar sig långt ner på RUG:s index och artiklar från dessa länder sorteras därför i samma 

grupp som övriga tidningar med placeringar långt ner på indexet. De är dock intressanta att 

nämna eftersom de är av kineser för kineser. Det finns ofta en mycket stark koppling mellan 
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utlandskineser och det forna moderlandet. Såväl kulturell som ekonomisk påverkan och styrka 

är idag till stor del positiv, då många utomlands idag vänder blicken mot Kina för 

investeringstillfällen och liknande. Jag finner inget skäl att tro att dessa utländska tidningar 

ställer sig negativa gentemot Kina utan snarare tvärtom.46 

 

Den sista gruppen, bestående av ”udda” källor, omfattar två sorters källor. Lejonparten är 

sådana artiklar som inte har refererats från en utomstående tidning eller byrå utan producerats 

av Referensnyheter eller möjligen Xinhua. Resten av gruppen utgörs av endast ett annat udda 

fall, en artikel baserad på vad som förefaller vara baserad på ett pressmeddelande. 

 

4.3 Förhållande, källor 

Figur I. Förhållande mellan källor. 

  
 

I Figur I redovisas de tre största källornas förekomst över perioden i förhållande till övriga 

källor och udda källor.47 Under första halvan av perioden är AFP, AP och Reuters 

framträdande med att årligen svara för lägst 48 % och högst 81 % av alla artiklar. Under den 

andra halvan är de dock samlade kring ca 25 % med undantag för en notering på 50 %. Snittet 

                                                
46 Zhang, 2005, s. 66-71 
47 Jag har valt att isolera de tre största nyhetsbyråerna för att ha ett säkrare och mer jämförbart mått än om jag 

skulle låta jämförelsen basera sig helt på RUG:s index. 
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för de båda perioderna är 60 % respektive 32 %. Det finns alltså en klar tendens att 

användningen av dessa tre byråer minskade under 2000-talets början. Utan insikt i 

redaktionsmöten på Referensnyheter är det naturligtvis omöjligt att avgöra vilka skälen 

bakom denna ändring kan vara. Det finns dock ett par tänkbara scenarion och/eller skäl som 

skulle kunna ligga bakom nedgången: 

 

• Referensnyheter har medvetet valt att förändrat urvalet av källor.  

• Den egna skribenten tycks ha anställts eller givits uppgiften att skriva om Sverige 

kring ungefärligen samma tidpunkt som nedgången för de stora byråerna vilket har 

medfört ett minskat behov av externt material. 

• De stora byråernas material har blivit sämre. 

 

Annat än vad som ovan visas finns det inga andra källor som bevis för att en medveten 

förändringar har skett gällande källmaterial. Eftersom studietiden är så pass kort, framför allt 

vad det gäller den period som påvisar en minskad användning av ”de tre stora”, är det 

vanskligt att dra några slutsatser. Jag tror att en rimlig anledning till att externa byråers 

förekomst minskar är att de har höjt avgifterna för sina artiklar i kombination med eventuella 

besparingar på Xinhua. Enligt utsago har exempelvis antalet korrespondenter minskat. Även 

detta skulle kunna ligga till bakgrund för den ökade frekvensen av egenproducerade artiklar.48 

Det är dock motsägelsefullt att man med en mindre personalstyrka skulle välja att producera 

mer eget material, något som rimligen måste betraktas som mer tidskrävande. Den enda 

egentliga fördelen är att man slipper inköpskostnader och översättningsarbete. Den egna 

skribenten kan också ha erhållit en roll som exempelvis norden-expert eller liknande, detta för 

att ge dessa kommentarer en ökad betydelse och trovärdighet. 

 

Det sistnämnda alternativet är i mångt och mycket en subjektiv bedömningsfråga men 

eftersom alla tre genom olika räknesätt gör anspråk på att vara världens största nyhetsbyrå 

(ofta omnämns de gemensamt som världens tre största nyhetsbyråer) är det något lättvindigt 

att påstå att deras material har försämrats så till den grad att de är avsevärt mindre intressanta. 

Det enda som skulle kunna relatera till en försämrad kvalité är att Reuters under 2000-talet 

                                                
48 Enligt samtal med Michael Schoenhals under våren 2008. Enligt honom skall tidningen tidigare haft en 

korrespondent i Köpenhamn som sedermera återkallades. 
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har anklagats för anti-amerikanism och en policy att inte använda ordet terrorist, något som 

har ogillats av vissa i exempelvis USA.49 

 

Ett sista, spekulativt alternativ, skulle möjligen vara att Referensnyheter, precis som 

nyhetspublikationer i allmänhet, har känt ett ökat behov av att publicera mer sensationella 

nyheter med ett högre underhållningsvärde. Det är inte orimligt att misstänka att så är fallet 

om det inte hade varit för att Referensnyheter är en del av nyhetsbyrån Xinhua. Även om 

belägg saknas för det så är en statligt styrd tidning gissningsvis mer benägen att hålla sig till 

nyheter och mindre till sensationsjournalistik. 

4.4 Betydelsefulla och mindre betydelsefulla nyheter 

För att studera huruvida det sker någon förändring i materialets innebörd för Sverige under 

studieperioden har en subjektiv bedömning av de olika artiklarnas seriositet gjors. Grunden 

för indelningen av mindre respektive mer betydelsefulla artiklar är problematisk då det är 

svårt att uppnå exakthet i indelningen. Det är möjligt att en djupstudie av artiklarna hade 

påverkat eventuell kategorisering. Detta påverkar uppsatsens giltighet i negativ riktning. 

 

Den bedömning som trots dessa problem har gjorts har främst utgått från artikelns innehåll. 

En artikel om Sveriges roll i internationella ekonomiska sammanhang betraktas exempelvis 

som viktigt medan en artikel om en ung fotbollsspelare med en bra karriär inte bedöms som 

lika viktig. I de fall det har varit mindre tydligt hur artikeln bör kategoriseras har andra 

faktorer kunnat spela in. Exempelvis kan ursprungskällans land påverka bedömningen av 

nyheten, det vill säga att nyheter från exempelvis Tyskland bär större vikt än nyheter från 

andra länder längre bort från den aktuella händelsen. 

                                                
49 En.wikipedia.org, 2002 
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Figur II. Betydelsefulla och mindre betydelsefulla nyheter över åren, procentuellt 

I figur II visas det att artiklar som betraktas som betydelsefulla för Sverige har minskat något 

och att de lättsamma har ökat. Beviset för detta syns dock endast tydligt om man jämför 

medeltal för första halvan av studien respektive andra halvan. Då studieperioden är kort blir 

det något vanskligt att generalisera utifrån medeltal då fördelningen trots allt rör sig kring 50 

% eller något lägre, särskilt som man ovan kan se att förekomsten snarare förefaller röra sig i 

cykler än några distinkta trender. 

En mer omfattande studie skulle kunna avgöra om det är en utveckling som sedan har fortsatt 

och därmed avgöra om det är något beständigt. Det skall dock sägas att utvecklingen så som 

den ser ut ovan ligger i linje med kinesiska journalisters uttalanden om att ett behov av 

sensationslysten journalistik har ökat. 

 

De artiklar, från källor som är från länder med lågt RUG-index eller producerade av kineser, 

utgör tillsammans med egenproducerat material ca 20 % av det totala materialet. Den låga 

rankingen till trots förefaller inte några av artiklarna vara utav mindre pålitlig art. En 

granskning av artiklarna visar att de behandlar sådana händelser som är allmänt känt eller 

okontroversiellt. Det går således med någorlunda säkerhet säga att i Sveriges fall har inte 

källornas eventuella tvivelaktighet haft betydelse för artiklarna under den aktuella perioden, 

trots att en detaljerad kontroll av hela artiklarna inte har kunnat utföras. 

4.5 Udda källor 

Av samtliga källor är det två som skiljer sig avsevärt från de andra. Den första är artiklar om 

Sverige som inte har någon utomstående källa utan är skrivna av en journalist på tidningen.  
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Dessa artiklar står för en förhållandevis stor del av materialet, nämligen 10 %. Innan 2002 

förekommer inga artiklar som har producerats av någon på tidningen. Eftersom inga artiklar 

från 2001 finns i studien är det svårt att avgöra om det verkligen var först 2002 som 

Referensnyheter började producera eget material om Sverige men det är av mindre vikt då 

trenden pekar på att en förändring i vilket fall skedde under 2000-talet.  

 

Rimliga skäl för ändringen är exempelvis att en svensk-kunnig person har anställts eller att ett 

allmänt policybeslut har tagits att fler krönikor/spalter ska skrivas i tidningen och då inte bara 

om Sverige. Det kan också bero på att Xinhua har blivit en större och mer modern 

organisation med en förbättrad kapacitet att producera mer globalt material själva. Det har 

dock visat sig vara omöjligt att finna några källor som kan ge svar på dessa frågor.  
 

 

Fig III. Årlig procentuell andel av egenproducerat material. 

 
 

Det är viktigt att observera att under de fyra år eget material förekommer representerar 

egenhändigt producerade artiklar en femtedel av materialet, sett över hela studieperioden är 

förekomsten 10 %.  

 

Det andra udda fallet är inte en källa lik de andra, det vill säga material från en tidning eller 

nyhetsbyrå. Det förefaller i själva verket vara ett pressmeddelande eller annan form av 

information direkt från Svenska Polisen. Något sådant pressmeddelande går ej att finna då 

svenska polisens söktjänst inte återger träffar från före 2007. I Dagens Nyheter publicerades 
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det den 26:e november en artikel om att två kinesiska medborgare hade gripits av 

gränspolisen.50 I artikeln intervjuvas Bo Larsson, presstalesman på gränspolisen. Dagen efter 

publicerades en artikel om hur de två gripna sedermera häktades av åklagare.51 

4.6 Kina i Referensnyheter 

Bland de artiklar som har studerats handlar endast ett fåtal om svensk-kinesiska relationer 

eller händelser. Totalt sett är de 11 stycken med viss tendens att vara mer förekommande mot 

slutet av perioden. 

 

 

Tabell IV. Kina i Referensnyheter 

År   Antal förekomster 
1998  3 
2002  2 
2004  1 
2005  5 
   
Totalt  11 

 

Ingen av artiklarna är en inrikesnyhet men utöver det är artiklarna fördelade över de 

resterande tre kategorierna. Flera av nyheterna handlar om samma sak, främst skeppet 

Götheborg samt människosmuggling av kinesiska barn. Ett annat intressant exempel 

behandlar en eventuell svensk bojkott av sim-vm i Peking. Det som gör artikeln något 

intressant är att det är ett klargörande av att bojkotten inte blir av och att Sverige deltar. Det 

enda exemplet som kan betraktas som negativt för Kina handlar om en kinesisk forskare 

misstänkt för spionage i Stockholm.  

 

 

 

                                                
50 TT, 2005 
51 TT, 2005b 
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5. Slutdiskussion 

5.1 Diskussion och resultat 

Den första av mina forskningsfrågor besvaras utan större problem. Källorna för varje artikel 

har redovisats tydligt i det material jag har haft tillgång till. I stora drag är AFP, Reuters och 

AP de vanligaste källorna men användandet av dem sjunker mot slutet av den studerade 

perioden. Som jag tidigare i uppsatsen har fört ett resonemang kring kan det finnas ett antal 

tänkbara förklaringar till detta. Jag tror inte att nedgången kan tillskrivas ett enda fenomen 

utan snarare att det är en kombination av de händelser jag har nämnt. Tyvärr har jag inte 

kunnat finna några bevis för dessa förändringar utan kan endast ge mer eller mindre 

kvalificerade gissningar. Vidare påverkas just detta resultat eventuellt av det låga antalet 

tillgängliga artiklar. Det låga antalet får till följd att små svängningar i absoluta antal ger stora 

procentuella förändringar vilket är det som jag har redovisat här. Ett annat problem är den 

korta tidsperioden materialet täcker, vilket jag skall återkomma till nedan. 

 
Vad det gäller de olika kategorierna av nyheter visar Referensnyheter störst intresse för 

inrikesnyheter. Möjligen skulle 2001 kunnat jämna ut balansen då Sverige var ordförandeland 

i EU under det första halvåret 2001 och därmed gett upphov till ett ökat antal artiklar av 

utrikesnyheter, men troligen skulle inrikesnyheter vara fortsatt störst. Framför allt beror det 

nog på att tillgången till artiklar av det slaget är störst då Sverige är ett litet land och därmed 

inte är lika vanligt förekommande i internationella sammanhang som större länder. Vidare tror 

jag även att den sortens artiklar tydligare förmedlar en specifik Sverige-bild, vilket kan tänkas 

vara intressant för Referensnyheters läsare. Slutligen finns även möjligheten att det är i 

huvudsak den sortens nyheter som återges av internationell press vilket ger Referensnyheter 

mindre möjligheter att välja andra sorters nyheter.  

 
De resultat som baserar sig på den subjektiva indelningen av nyheternas betydelse är betydligt 

svårare att hantera och är inte helt oproblematiskt för uppsatsens trovärdighet. Min 

uppfattning är att Referensnyheter inte har ägnat sig åt sensationslysten journalistik eller 

publicerat ett dramatiskt antal obetydliga nyheter. I takt med att de större nyhetsbyråerna blir 

mindre vanliga går det också att skönja en viss ökning av mindre betydelsefulla nyheter. Min 

sammantagna uppfattning av hur artiklarna som återgivits kan tänkas påverka opinion eller 

uppfattning om Sverige på något vis är återhållsam. Artiklarna är nyhetsmässiga till sin natur 

och inte särskilt positiva eller negativa i sin framtoning. Ibland tycker jag mig dock uppleva 
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att tonen i vissa artiklar går åt det positiva hållet. Bedömningen av detta försvåras dock 

väsentligt av att artiklarna inte har kunnat studeras i sin helhet, vilket jag skall återkomma till.  

 
Något som inte visar sig i analysen och föredragningen av empirin ovan är vilken innebörd 

det egentligen kan ha för tidningen och för läsaren att Referensnyheter har börjat producera 

eget material. En djupare studie av just dessa artiklar hade varit av intresse för att om möjligt 

försöka tydligare klargöra vad inriktningen och målsättningen för denna skribent kan vara. 

Fördelningen av betydelsefulla respektive mindre betydelsefulla artiklar utav de som är 

egenproducerade är i princip 50/50. Således är det i denna studie svårt att avgöra om det finns 

någon särskild tanke eller något särskilt budskap som tidningen har med denna utveckling.  

 
Den största problematiken under uppsatsens gång och för analysen uppstår på grund av två 

olika aspekter. Det främsta skälet till att resultaten inte med säkerhet kan betraktas som bevis 

för en förändring är att tidsperioden materialet omfattar är för kort. För att med större säkerhet 

kunna bestämma tendenser bör tidsperioden vara flera gånger längre. Det andra problemet är 

att varje enskild artikel presenteras i väldigt kortfattat format. Detta leder till problem med 

kategoriseringen även om min uppfattning är att den i stort är korrekt. Således hade resultaten 

ägt en större grad av tillförlitlighet om mer information om varje artikel hade funnits eller om 

tidsperioden hade varit längre. Dock har mitt sätt att hantera en del av materialet gjort 

framtida studier möjliga att genomföra på samma sätt. Detta gäller framför allt redovisningen 

av vilka källor som förekommer. Indelningen av kategorier är svårare att återskapa och 

kommer säkert att ha en viss grad av avvikelse från min kategorisering då den baseras på 

alldeles för vaga kriterier. 

 
Sammanfattningsvis, de källor som används i Referensnyheter är till stor del samma källor 

som används för de flesta tidningar i världen. Jag tror inte att det förekommer någon särskild 

censur av artiklar då de nyheter som återges är harmlösa. Det är få artiklar som rör Kina, 

kanske delvis för att slippa konfrontera eventuellt obekväma nyheter. Jag tror dock att det 

främst handlar om att de söker nyheter om utlandet och inte Kina. För den saken finns det 

andra tidningar. Skiftningen i användandet av olika källor ger inte heller med lätthet möjlighet 

att dra några slutsatser. Den kvalificerade gissningen är att det handlar om tillfälliga 

fluktuationer men enligt materialet är tendensen naturligtvis tydlig; de stora, välrenommerade, 

byråerna används mindre. Huruvida det medför någon egentligen skillnad för vilket material 

som förs fram, såväl kategorimässigt som kvalitetsmässigt, är vagt men enligt min studie 

innebär det inte några stora förändringar.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Exempel på en post ur materialet 

瑞典首相宣布对内阁进行改组 

栏目：[头版]\[简讯] 

来源：法新社 

佩尔森二十一日说，对几名大臣的任免将于二月一日生效。 

 

Översättning: 

Sveriges statsminister kungör förändringar i regeringen 

Rubrik, kolumntitel: [första sidan]\[nyheter i korthet] 

Källa: AFP 

Den 21:a januari sade [Göran] Persson att utnämningar till ministerposter kommer vara 

färdiga den första februari. 

 

Bilaga 2. Sammanfattning av data 

Totalt antal artiklar 138   
      
Trovärdiga källor (TK) 110 80 % 
Mindre trovärdiga källor (MTK) 28 20 % 
Nyheter klassificerade som betydelsefulla 75 54 % 
Mindre betydelsefulla nyheter 63 46 % 
      
Antal artiklar från AFP, AP, Reuters 65 47 % 
Antal från udda källor 15 11 % 
Antal från övriga källor 58 42 % 
      
Utav TK, betydelsefulla nyheter 61 55 % 
Utav TK, mindre betydelsefulla nyheter 49 45 % 
Utav MTK, betydelsefulla nyheter 14 50 % 
Utav MTK, mindre betydelsefulla nyheter 14 50 % 
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Bilaga 3. Xinhuas organisationsschema 

52 

 

 

 

 

  

                                                
52 (Shambaugh, China's Propaganda System: Institutions,Processes and Efficacy, 2007, s. 46) 


