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Although much attention to new media 
has focused on their importance as a way 
for ordinary citizens to express and share 
opinions and information, new media also 
have changed the way the Chinese 
authorities communicate with the people 
they rule.  

China’s party- state now invests heavily in 
speaking to Chinese citizens through the 
Internet and social media, as well as 
controlling the speech that occurs in that 
space.



The CCP’s steps to curb the operations of 
Google, Facebook, YouTube, and Twitter 
serve not only to head off potential new 
challenges to the Party’s political 
orthodoxy and control but also as an 
industrial policy that seeks to give a 
competitive advantage to the Chinese 
alternatives to these foreign new media 
services: Baidu, Renren, Youku, weibo  











Den kinesiska staten blir inflytelserika 
ägare i två av världens största 
techföretag, Alibaba och Tencent ... 
Det skulle i så fall innebära att Kina 
indirekt blir ägare i en rad svenska 
bolag. För medan Alibaba framför allt 
f o k u s e r a t p å d e n k i n e s i s k a 
marknaden har Tencent expanderat 
internationellt. Dotterbolagen Tencent 
Music Entertainment (TME) och 
Tencent Mobility äger enligt Spotifys 
årsredovisning tillsammans 7 604 120 
aktier i Spotify, värda 7,2 miljarder 
kronor.















Sina Weibo is a Chinese 
microblogging website. 
L a u n c h e d b y S i n a 
Corporation in 2009, it is 
one of the biggest social 
media platforms in China, 
with over 582 million 
monthly active in 2022.





Tencent äger bolag som WeChat och 
Tenpay, men också specifika musiktjänster 
som QQ Music, KuGou och Kuwo. 
Företagsimperium som ett slags kinesisk 
kombination av social-, medie-, betal-, 
chat- och musiktjänst – typ som om 
Facebook, PayPal, Spotify och Facebook 
Messenger skulle sitta ihop.  



2018



Strax före jul 2017 blev det klart att Tencent och Spotify 
gått in som delägare i varandras bolag. »Spotify och 
Tencent ser stora möjligheter på den globala, 
strömmande musikmarknaden för alla våra användare, 
artister, musik- och affärspartners«, påpekade Spotify i ett 
pressmeddelande. 

2018



Den kinesiska marknaden är förstås gigantisk, men Tencent dominerar idag hela den 
asiatiska online-marknaden. I november 2017 gick Tencent faktiskt om Facebook och 
blev världens femte högst värderade bolag (efter Apple, Alphabet/Google, Microsoft, 
Amazon). För Spotify var affären med Tencent viktig som en sorts inkörsport till den 
kinesiska digitala musikmarknaden, »a potential China launch pad for Spotify«, som en 
kommentator uttryckte det.  



2009





Last year, Tencent Holdings announced it had 
ended all exclusive music copyright 
agreements after it was ordered by China's 
market regulator to do so. The regulator had 
said the firm held more than 80% of exclusive 
music library resources which increased its 
leverage over upstream copyright parties and 
allowed it to restrict new entrants.





QQ Music is one of the three Chinese 
freemium music streaming services 
owned by Tencent Music, a joint 
venture between Tencent and 
Spotify. As of 2018, the service is set 
to reach over 700 million users with 
an estimated 120 million subscribers.



D e n g l o b a l a d i g i t a l a k u l t u re n ä r 
världsomspännande – men aktörerna är inte 
alltid identiska med de nätgiganter som 
dominerar västvärlden.
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> 1,6 miljarder aktiva användare som 2021 
gick om Google och blev världens mest 
besökta sajt.

> kinesisk kod som snabbt visat sig kunna 
dominera den globala kulturen ...

> skapad 2012 av företaget ByteDance 
(Zhang Yiming och Liang Rubo) under det 
kinesiska namnet Douyin.















övervakning







... legal means to limit some types of 
content on the Internet [with] imposed 
liability on Internet service providers when 
users post prohibited material and 
required ISPs to retain information about 
users and to cooperate with public 
security organs—in effect conscripting 
ISPs as implementers and enforcers of 
the state’s legal proscriptions.  









The Chinese people are better informed than at any time 
since the founding of the Peoples Republic of China in 1949.  

To be sure, the Chinese Communist Party still tries to 
manage the circulation of information. But because the 
regime’s political fortunes rest on a modernization program 
that requires embracing modern information technologies 
and cross-border exchanges, effective control over the flow 
of information has become increasingly problematic.  















600 million Indians, more than half the 
population, are under twenty-five. It is the 
largest number of young people of any 
country on earth. 



This generation lives between extremes: 
more connected and global than ever, but 
with narrow ideas of Indian identity; raised 
w i t h t h e c u l t u r a l v a l u e s o f t h e i r 
grandparents, but the life goals of American 
teenagers.



These dreamers are the face of a new India. 
Angry, and f rus t ra ted w i th be ing 
marginalised by both globalisation and 
India’s old politics, they place hope in the 
[Narenda] Modi government’s exclusionary 
nationalism and, above all, in their personal 
truths: shape your own future; exploit, or be 
exploited.





... this book analyzes the emergence and 
development of online cultures and, more 
broadly, the unfolding impact of digitalization 
in South Asia as constitutive of our global 
and digital present.  



The contributions in this book all underscore 
the importance of situating ourselves in 
particular places and times as a way to 
escape the dominant scholarly and popular 
tendency to cast the digital out- side the 
North Atlantic region as elsewhere and 
elsewhen: that is, outside the proper and 
w e l l - w o r n p a t h s o f t e c h n o l o g i c a l 
development. 



Den digitala kulturen ser inte bara olika ut i 
Indien – den har också en annan tidsrymd. 
Webben introduceras inte vid mitten av 1990-
talet och Web 2.0 utspelar sig inte 2005 och 
framåt ...



... we will have little choice but to reproduce 
[so called] “digital universalism,” an 
imaginary that positions elite tech centers 
(Silicon Valley) and Western Anglophone 
cultures as the purveyors of digital futures 
that the rest of the world will, in the fullness 
of time, merely imitate and adapt  
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[What about] media imperialism-as-cultural 
homogenization in the era of globally 
dominant digital platforms (Google, YouTube, 
Facebook ? 



... an analytic framework that allows us to 
study global digital cultures as formed at the 
intersections of infrastructures, platforms, 
and publics.  



examination



Kursen examineras genom två uppgifter:  

(1.) en muntlig presentation (i grupper om 2-4 studenter) för 
hela klassen onsdag 8/2.  

(2.) en individuell inlämningsuppgift – som laddas upp 10/2 
på Canvas (senast kl. 24.00).



Bägge examinationsuppgifterna är snarlika – ni ska välja ut 
en (eller flera) teoretiska begrepp och/eller teoretiskt 
perspektiv som behandlas på föreläsningar eller i 
kurslitteraturen och använda dessa för att analysera och 
diskutera en valfri företeelse inom digitala kulturer. 
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en (eller flera) teoretiska begrepp och/eller teoretiskt 
perspektiv som behandlas på föreläsningar eller i 
kurslitteraturen och använda dessa för att analysera och 
diskutera en valfri företeelse inom digitala kulturer. 

Poängen ä r a t t app l i ce ra de teore t i ska och 
kontextualiserande perspektiv vi gått igenom på något 
digitalt exempel som ni tycker är intressant.



Den muntliga gruppresentationen bör företrädesvis 
använda sig av det medium som tematiseras (foto, ljud, bild, 
video etcetera) och vara omkring 10 minuter lång. Var 
kreativa; spela in eget material eller plocka från webben.  

Den skriftliga uppgiften kan med fördel relateras till den 
muntliga – den kan (men behöver inte) bygga vidare på de ni 
presenterat där var och en beskriver det som ni aktualiserat 
mer ingående i en resonerande text.



Den ska innehålla ett flertal referenser till kurslitteraturen i 
valfritt akademiskt referenssystem, antingen Harvard 
(parentessystem) eller Oxford (fotnotssystem). Texten ska vara 
mellan 1500 till 2000 ord lång.
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Vad är en resonerande text? 

Diskutera olika perspektiv: x anser att y är ditten, medan z 
menar att y främst handlar om ...

Läs era texter högt för er själva – och låt gärna någon 
bekant läsa igenom.

Försök att variera ert språk – att skriva är roligt men låt det 
ta tid.



– tack!


