
Sedan Google klev in 
i Kina har landet cen-
surerat företaget, men 
nyligen hotade Google 
att dra tillbaka sin verk-
samhet. Den avgörande 
faktorn sägs vara en at-
tack mot en rad google-
konton runt årsskiftet. 
I kombination med den 
ständiga censuren valde 
Google att se över sin 
verksamhet i Kina.

Att ett företag är villigt 
att lägga ner all sin verk-
samhet i ett helt land, och 
på så vis förlora en del av 
marknaden, kan tyckas 
storslaget. Men varför 
skulle ett så pass fram-

gångsrikt företag bry sig 
om yttrandefrihet i ett 
främmande land fram-
för företagande och lön-
samhet? Är det inte för 
bra för att vara sant? Jo, 
mycket tyder på det.

Baidu leder
Motiven bakom beslu-
tet har debatterats. En 
anledning till varför 
Google vågar ställa ett så 
pass stort krav på Kina 
kan vara att Google inte 
alls är lika stort där som 
i västvärlden, och där-
för inte har lika mycket 
att förlora. Sökmotorn 
Baidu är den ledande i 

Kina, med 60 procent av 
marknaden.

Utnyttjar läget
Men av just den anled-
ningen att 
Google inte 
är störst av-
tar också 
den effekt 
”förlusten” 
skulle ha. I 
Europa och 
USA talar vi 
om Googles 
eventuella tillbakadra-
gande som om det vore 
avgörande för Kinas 
framtid. Men i Kina är 
fallet inte alls lika allvar-
ligt som vi skulle vilja 
tro. Faktum är att det lika 
gärna skulle kunna bli en 
fördel för censuren i och 
med Baidus då ökande 
inflytande. Redan direkt 
efter att Google började 
häva självcensuren steg 
Baidus aktie med 16,8 
procent, enligt DN.se.

Kina är kanske inte 
den pengakassa Google 

hoppats på. Med cen-
sur, brist på användare 
och nu även attackerna 
mot företaget är det inte 
konstigt om det ekono-

miska till-
ståndet blir 
o l ö n s a m t . 
Men istället 
för att öp-
pet erkänna 
detta utnytt-
jar Google 
kampen för 
yttrandefri-

het till sin fördel. Medan 
västvärlden, och Kina 
också för den delen, ser 
Googles hot som ett stor-
sint försvarshugg, kan 
Googles avsikter vara 
helt igenom själviska.

Ett PR-trick
Vänder man på det skul-
le Google självklart ha 
mycket att tjäna på om 
man lyckas med att häva 
censuren. Om den kine-
siska regeringen ger vika 
skulle helt nya dörrar 
öppnas, inte minst eko-

DEBATT:

Google tjänar 
på censuren

Kina censurerar sökjätten Google och nu ho-
tar företaget att lämna landet. Beslutet hyllas 
runt om i västvärlden, men Googles inten-
tioner kan lika gärna bara vara ett spel. De 
ekonomiska fördelarna är enorma, och hela 
historien fungerar som ett enda stort PR-trick.

”Företaget skulle 
ha en utmärkt fa-
sad för att dra sig 
ur en redan förlo-

rad marknad.

Google hotar med att dra sig ur Kina om landet inte häver 
censurenpå sökjätten. Men frågan är om inte Google 
tjänar på att Kina vägrar.



nomiska. Google skulle 
växa på den kinesiska 
marknaden, och chansen 
att sätta Baidus övertag 
i gungning skulle vara 
möjlig. Googles situa-
tion är alltså idealisk, då 
de skulle kunna tjäna på 
hela historien oberoende 
av resultatet gällande 
yttrandefriheten.

Till och med i västvärl-
den innebär Googles hot 
en rejäl PR-fördel. För 
visst tycker de flesta att 
ett jätteföretag som vågar 
säga ”nej” är ett företag 
att se upp till. Google har 
lyckats få med sig både 
företagets användare, 
medier och västvärlden i 
allmänhet, och skapat en 
stor uppståndelse. Ett vå-
gat trick som kan betyda 
en långsiktig fördel, även 
om den kinesiska mark-
naden går förlorad.

Ett förlorat slag att 
lämna Kina
”Kanske har Google re-
dan insett att Kina kan 
klara sig utan Google”, 
skriver den statliga kine-
siska tidningen Folkets 
Dagblad enligt DN. Fol-

kets Dagblad har sedan 
Googles hot smutskas-
tat både företaget och 
USA under 
en inten-
siv kampanj. 
Och det med 
framgångar, 
då Baidus 
makt stän-
digt ökar.

Google skulle, hur 
storsint deras ställ-
ningstagande än må 
låta, begå ett stort miss-
tag om de beslutade sig 
för att dra sig tillbaka. 
Resultatet skulle inte 
bli ökad yttrandefrihet, 
utan det motsatta: en 
allt mer inskränkt mark-
nad utan konkurrens 
och med ökade möjlig-
heter till censur från Ki-
nas sida. Ändå lever vi 
i illusionen att Google 
gör något bra i och med 
ställningstagandet

Google tjänar på 
censurens framgång
Vilka Googles intentio-
ner är kan det bara spe-
kuleras i. Men att företa-
get har ekonomiska vin-
ster att göra, oberoende 

Kina har censurerat Google sedan företaget etablerade sig där. Censuren har tills nu varit avgörande för Googles 
existens i Kina. Men konkurrensen från regimtrogna Baidu är hård.

av utkomsten, råder det 
inga tvivel om. Om hotet 
leder till hävd censur är 

det självklart 
bara bra, både 
för yttrande-
friheten och 
för Googles 
marknadsan-
delar i Kina. 
Om Google å 

andra sidan drar sig till-
baka riskerar utgången 
att vara en vinst för cen-
suren.

För Google skulle ett 
tillbakadragande dess-
utom tolkas som ett kraf-
tigt slag mot Kinas reger-
ing. Företaget skulle ha 
en utmärkt fasad för att 
dra sig ur en redan för-
lorad marknad på ett bra 
sätt, medan det tjänar en 
förtroendepoäng eller 
två hemma i västvärlden 
för sitt ”mod”. I verklig-
heten skulle det vara ett 
sätt för Google att dölja 
sin girighet samtidigt 
som Kinas censurpoli-
tik får ökat fäste. Frågan 
är vem som vinner vad, 
och om Google kommer 
att lyckas behålla fasa-
den hela vägen. n

”I västvärlden 
innebär Goog-
les hot en rejäl 

PR-fördel.


