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Abstract 

Since reunification with The People’s Republic of China, Hong Kong and Macau 
have tried to get a new national identity. By applying Michael Billigs theories of 
banal nationalism in each region’s Policy Address introduction chapters written 
by each of the Chief Executive’s in the two regions a national identity is 
discerned. The analysis has been made on all Policy Address’es published 
between 1997 and 2011. Hong Kong's national identity is characterized by a 
rejection of China and a rhetoric that is keen about the community in the specific 
region. Hong Kong see itself with a lot of different identities. Macau's national 
identity seeks the Chinese identity, but are somewhat anxious to distance 
themselves from China. Macau consider themselves to belong to China, more than 
Hong Kong, but both regions are keen to try to bring up their own national 
identity. In their use of latent words its possible to see that both Hong Kong and 
Macau see theirself as parts of pan-China. 
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1 Inledning 

Några minuter innan midnatt den 31 juni 1997 halades den brittiska flaggan Union 
Jack en sista gång till ljudet av God Save the Queen. Sekunderna senare vajade 
Folkrepubliken Kinas röda fana i vinden och 156 år av kolonisering av Hongkong 
var över. Den 20 december 1999 var det så dags för Macao att bryta sig fri från 
Portugal under en ceremoniell tillställning som därmed satte punkt för drygt 450 
år av kolonialt styre över Macao.  

Macao och Hongkong blev Särskilt Administrativa Regioner under kinesisk 
flagg, vilket innebär att de är organiserade som ”ett land, två system”. De tillhör 
juridiskt Kina men har en hög grad av självstyre och som kolonier under 
Storbritannien och Portugal fanns ingen uttalad nationell identitet i regionerna. 
Macao och Hongkong har därför skapat nya, egna nationella identiteter inom 
ramen för Kina. Hur ser den nationella identiteten ut och skiljer den sig åt mellan 
regionerna? 

1.1 Problemområde, frågeställning och syfte 

1.1.1 Problemområde och frågeställning 

Hongkong och Macaos återförenande med Kina samt Taiwans demokratisering 
ökade forskningens intresse för dessa mindre enheter i det så kallade Stor-Kina. 
Speciellt intressant var de unika identiteter som utvecklats i regionerna och som 
var olik den identitet Folkrepubliken Kina propagerade för (Kaeding, 2010, s. 
131). 

Att prata om och definiera en macanesisk identitet var länge tabu i Macao 
(Kaeding, 2010, s. 136) och det fanns ointresse både i Macao och Hongkong om 
att implementera en ny nationell identitet (Wai-man Lam, 2010, s. 657). Stor del 
av forskningen rörande Hongkong och Macaos identiteter utgår från etnicitet eller 
kulturell identitet. Den nationella identiteten är desto mindre utforskad har jag 
förstått efter sökningar i artikeldatabaser och mejlkorrespondens med flera olika 
forskare vid de större universiteten i Sverige, Utrikespolitiska institutet i 
Stockholm samt Nordiska Institutet för Asienstudier i Köpenhamn.  

 
Min problemformulering lyder: 
 

Hur har den nationella identiteten förändrats i Macao SAR och Hongkong SAR 
efter återföreningen med Folkrepubliken Kina?  
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1.1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att ge ökad förståelse för hur nationalism och nationell 
identitet förändras i ett samhälle. Mina slutsatser kan användas för att få kunskap 
om hur nationell identitet utvecklas. Inomvetenskapligt är min undersökning 
teoriprövande då jag applicerar Michael Billigs teori om banal nationalism på två 
fall.  

Om Taiwan återförenas med Kina kan min undersökning ligga till grund för 
analys av Taiwans nya nationella identitets utveckling. Min undersökning är 
principiellt intressant eftersom den undersöker hur forna kolonier klarar av att 
skaffa sig en nationell identitet efter en fusion med en annan nation. 

1.2 Metodologiska överväganden 

1.2.1 Val av metod 

I min undersökning använder jag mig av kvalitativ textanalys med inriktning på 
kvalitativ innehållsanalys (Bergström – Boréus, 2005, s. 44). Det är en empirisk 
analys av förklarande karaktär där det ingår ett jämförelsemoment mellan mina 
analysenheter. En jämförande fallstudie kombinerar statsvetenskapliga teorier 
med historiska undersökningar (Teorell – Svensson, 2007, s. 236). 

Undersökningen är teorianvändande då jag utgår från Michael Billigs teori om 
banal nationalism. Min ambition är även att undersökningen ska vara 
teoriutvecklande för att främja vetenskapen och eftersom jag till stor del använder 
sekundärkällor är min forskning kumulativ. 

Min forskningsstrategi är icke-experimentell med en intensiv studie där jag 
undersöker få fall och jämför fallstudier efter most-different design med ett urval 
av method of agreement (Teorell – Svensson, 2007, s. 80). 

1.2.2 Operationalisering 

Med hänsyn till min problemformulering är det viktigt att definiera hur jag gör 
den nationella identiteten mätbar. I Hongkong SAR respektive Macao SAR finns 
en Chief Executive, vilket jag översatt till verkställande direktör, VD, som är 
demokratiskt vald att leda regionen och dess administrativa arbete. Tillsammans 
med Legislative Assembly, den lagstiftande församlingen, styr de sin region. Inför 
varje nytt räkenskapsår presenterar VD:n en Policy Address, en 
programförklaring, där VD:n redogör för hur arbetet gått, vad de arbetar med för 
tillfället och vilket framtida arbete den särskilt administrativa regionen har 
framför sig. I introduktionskapitlet, eller förordet, kan VD:n själv lyfta fram de 
viktigaste delarna av programförklaringen och på så sätt trycka på vad som är 
viktigt för regionen.  
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Politiker är viktiga eftersom de är familjära med befolkningen. De 
förekommer ofta i media och media anser att deras ord är nyhetsvärdiga och låter 
dem ta plats. Politikernas ord kan nå ut till miljontals invånare och deras retorik 
påverkar alla mottagare (Billig, 1995, s. 96). De folkvalda lever ofta med hela 
landets blickar på sig och representerar själva nationen. Genom att tala mot den 
inbillade nationella publiken, och genom denna retorik klär politikerna sin 
befolkning i de nationalistiska kläderna med retorisk grannlåt. Sedan står 
politikerna där med sina ord som en spegel så att nationen kan beundra sig själv. 
Politikerna kan ses representera befolkningen på två sätt: dels som att de står och 
talar för nationen och agerar i nationens intresse. Dels som en avbildning, då de 
vid representationen även bildligt blir nationen (Billig, 1995, s. 98).  

Att studera politikers identitetskonstruktioner för nationen är intressant 
eftersom det kan visa om det finns en klyfta mellan makthavare och befolkning. 
Identitetens retorik är också ett sätt att stärka sammanhållningen inom nationen 
(Wagnsson, 2003, s. 70). Identitetsrelaterade och realistiska/geopolitiska 
uttalanden har i praktiken ofta med varandra att göra. Hänvisningar inom 
geopolitik till maktpolitiska argument kan ha samband med att politikern vill 
främja nationens identitet (Wagnsson, 2003, s. 72). 

Michael Billig skriver själv att hans banala nationalism främst kan analyseras 
hos politiker i moderna, etablerade demokratier (Billig, 1995, s. 93). Eftersom 
VD:n i Hongkong och Macao är en relativt nyetablerad demokratisk position så 
blir min vetenskapliga undersökning teoriprövande genom att jag applicerar den 
på nyetablerade demokratier. VD:ns programförklaring är offentlig och genom att 
analysera dessa introduktionskapitel utifrån banal nationalism kan jag se hur den 
nationella identiteten förändrats sedan överlämningen till Kina. Med denna 
operationalisering eftersträvar jag en hög nivå av validitet. 

1.2.3 Material 

Studien beskriver ett händelseförlopp och jag använder vetenskapligt grundat 
sekundärmaterial för att ge bakgrund till situationen i Macao SAR och Hongkong 
SAR. Därför är det viktigt att jag säkerställer källornas äkthet. Samtidigt 
eftersträvar jag en god samtidighet för mina källor (Teorell – Svensson, 2007, s. 
104). Tendensen är viktig, speciellt då Folkrepubliken Kina är en auktoritär regim, 
och därför jämför jag noggrant flera olika källor för att se så inga viktiga 
händelseförlopp missas. En svaghet med min forskning är att jag till viss del är 
beroende av andras forskning och upplevelser vad gäller sekundärmaterial 
(Teorell – Svensson, 2007, s. 106) och det geografiska avståndet gör att jag inte 
kan garantera referensmaterialets centralitet. 

Mitt primärmaterial utgörs av programförklaringar som är författade av 
respektive VD vid de olika årsskiftena. Dessa hämtar jag från Hongkong SAR:s 
och Macao SAR:s officiella myndighetssidor. 

Själva ämbetet VD i Hongkong har fått kritik för att inte vara tillräckligt 
demokratiskt, då det är ett mindre antal utsedda kommittéledamöter som utser 
VD:n som anklagas för att vara korrupta. De som innehaft positionen som VD har 
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även anklagats för att vara marionettdockor styrda från Beijing (Lin, 2000; He – 
Guo, 2000, s. 176).  

Macao SAR:s offentliga förvaltning och dess styre anklagas för nepotism och 
korruption (Wing-yat, 2011, s. 553; Bolong, 2011, s. 463). Dessa problem 
försöker lösas genom en aktiv korruptionsbekämpning som etablerades 2003 
(Berman, 2011, s. 15). Trots dessa invändningar anser jag att VD:n får betraktas 
som till viss del folkvald står för befolkningens vilja. 

1.2.4 Avgränsningar och urval 

Mina analysenheter Hongkong och Macao är valda via ett strategiskt urval 
(Teorell – Svensson, 2007, s. 84). För min fallstudie har jag valt urvalsmetoden 
”method of difference” (Teorell – Svensson, 2007, s. 226). Eftersom jag använder 
få fall är det svårt att generalisera mina resultat (Teorell – Svensson, 2007, s. 150).  

Det finns risk för att mina antaganden om Hongkong och Macaos nationella 
identitetsskapande är förhastade slutsatser som inte alls är kausala (Teorell – 
Svensson, 2007, s. 156). Därför är min ambition att mina förklaringar ska vara 
generaliserbara, men att det kan bli problematiskt då det är en fallstudie jag 
genomför.  

1.2.5 Forskarens position 

Det är problematiskt att många forskare har accepterat den grundläggande 
åtskillnaden mellan Öst och Väst som utgångspunkt i sin forskning (Said, 2003, s. 
2). Traditionen att som västerländsk forskare studera, konstruera och definiera 
”österlandet” har fått mycket kritik. Detta leder till eftertänksamhet för hur 
studieobjektet kan påverkas av analysen. Men att inte forska om området är 
tvärtom sämre eftersom det leder till brist på information om detta ”den andre” 
(Wagnsson, 2003, s. 80). Detta tar jag hänsyn till i min analys.  
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2 Teori 

2.1 Nationalism 

Nationalism kan lätt misstolkas till att bara finnas i periferin. Att nationalism bara 
finns bland högerextrema stämmer inte. Tvärtom finns nationalismen ständigt 
kring oss. I en värld av nationalstater kan inte nationalismen finnas i periferin, 
vilket många av dess befolkningar tycks tro (Billig, 1995, s. 5). Varje dag 
reproduceras nationalstaterna som nationer och dess medborgare som 
nationsmedborgare. När nationalism definieras som en liten och exotisk rörelse 
framstår det som ett problem. Det finns ”där” i periferin och inte ”här” i 
samhällets centrum. Därför finns termen banal nationalism för att täcka de 
ideologiska sedvanorna som möjliggör för nationalstaterna i Västvärlden att bli 
reproducerade (Billig, 1995, s. 6). Den banala nationalismen är oskuldsfull, då det 
är reproducerande institutionerna som har de stora vapnen att kunna gå ut i krig 
mellan nationalstater eftersom de uppehåller befolkningens nationalkänsla (Billig, 
1995, s. 7). De oändliga möjligheterna att prata om nationellt om oss, du, ni och 
dem illustrerar dilemmat med nationalism. Det är ett misstag att tro att en ideologi 
karaktäriseras av en enda röst. Debatten är å andra sidan satt med parametrar där 
nationalstaterna är den naturliga kontexten av universum (Billig, 1995, s. 87).  

Nationen är en föreställd, upplevd och kännbar politisk gemenskap för 
nationens medlemmar, som är både begränsad och suverän. Den är föreställd 
eftersom de flesta i nationens befolkning aldrig kommer träffa varandra 
(Andersson, 1996, s. 6-7; Smith, 1987, s. 8; Gellner, 1987, s. 6; Billig, 1995, s. 37; 
Smith, 2008, s. 23). Samtidigt är nationen begränsande eftersom den har, om än 
töjbara, gränser till andra nationer. Detta förutsätter också att det inte bara finns en 
nation utan flera (Andersson, 1996, s. 6-7; Gellner, 1983, s. 1; Billig, 1995, s. 20, 
70; Smith, 2008, s. 16). En föreställd nation måste även vara föreställd av andra 
nationer för att få existensberättigande (Billig, 1995, s. 83). Alla anser inte att de 
tillhör en nation. Till exempel många bönder väljer att definiera sin identitet med 
vilken by de kommer ifrån, istället för nation. Det finns en paradox i att många 
har en nationell identitet utan att ha besökt mer än en väldigt liten del av dess 
nationella territorium (Billig, 1995, s. 74). Därför är nationen en föreställd 
gemenskap. 

Nationen är dessutom suverän eftersom den inte kan utsättas för yttre 
påverkan. Nationen framställs även som en gemenskap då den framställs som en 
djup, horisontell kamratskap mellan dess invånare (Anderson, 1996, s. 6-7). 
Nationalismens mest centrala syften är att frammana och tydliggöra den 
föreställda gemenskapen som nationen innebär (Hettne et. al., 2006, s. 281).  
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I de flesta samhällen har det alltid funnits myter som bekräftat och 
reproducerat nationen för dess invånare. Det är myterna och symbolerna som 
ligger till grund för de psykologiska och emotionella övertagandena som behövs 
för att människor ska uppfatta den nationella gemenskapen och handla därefter 
(Hettne et. al, 2006, s. 248-249). Nationer har sällan en enda, typisk historia att 
berätta, utan flera olika (Billig, 1995, s. 71). 

Språket skapar inte nationalism, men nationalism skapar ett språk. Genom 
språket skapas en gemenskap, som inte ifrågasätts utan ses som naturlig och 
oproblematisk (Billig, 1995, s. 30).   

Det finns ett mönster för dessa nationella högtidsdagar så att flaggan kan 
viftas medvetet både metaforiskt och bokstavligen. Emellan högtiderna påminns 
medborgarna att staten inte vittra bort, eftersom flaggorna finns där varje dag, 
men viftandes (Billig, 1995, s. 45-46). En nation kan komma till ett konkret 
uttryck i samband med internationella sportevenemang (Billig, 1995, s. 64) och 
banal nationalism finns på mynt och sedlar med nationella emblem (Billig, 1995, 
s. 41).  

 

2.2 Nationell identitet 

För att förstå och hitta en grupps nationella identitet och ideologi krävs studier i 
ett långt tidsperspektiv (Smith, 1987, s. 6). Nationell identitet är olika sätt att prata 
om sig själv och samhället. Identitet är ett sätt att prata och ska även förstås som 
en form av liv (Billig, 1995, s. 60).  

Medborgarna i en nation besitter en nationell identitet som kan vara tämligen 
latent. Varje dag bär medborgaren den nationella identiteten med utan att 
ifrågasätta den, men när nationen hamnar i kris eller krig, då kommer den fram 
och ses som självklar. Men att tittat på nationell identitet som något som 
medborgarna bär i sitt sinne eller i kroppen, är att leta på fel ställe. Så länge 
nationaliteten är inbegripen måste man se på de anledningar till varför människor i 
den samtida världen inte glömmer bort sin nationalitet (Billig, 1995, s. 7). I de 
etablerade nationerna finns en fortlöpande flaggning, eller påminnelse, om 
nationen. Banal nationalism är inte en flagga som vevas varje dag med glödande 
passion, utan det är flaggan som hänger obemärkt utanför offentliga byggnader 
(Billig, 1995, s. 38). Även de saluterade flaggorna kan gå på rutin och vara så 
familjära att de ignoreras av befolkningen (Billig, 1995, s. 50). Nationell identitet 
omfattar alla dessa bortglömda påminnelser. Nationell identitet i etablerade 
nationer påminns därför att de är inbäddade i rutiner i livet, som konstant 
påminner eller flaggar för nationen. Dessa flaggningar är så stora till antalet och 
så familjära i den sociala miljön att de opererar ouppmärksamt istället för 
uppmärksamt. Påminnelsen, som inte upplevs som en påminnelse, glöms bort 
(Billig, 1995, s. 38).  Nationell identitet kan hittas i de förkroppsligade vanorna av 
samhällslivet. Sådana vanor inkluderar tänkandet och språkanvändandet. Att ha en 
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nationell identitet innebär också att vara belägen fysiskt, juridiskt, socialt och 
emotionellt inom ramarna för sitt hemland (Billig, 1995, s. 8). 

Problemet med den modernistiska skolan inom nationalismforskningen är att 
den förutsätter att det bara finns en sorts nationalism i en sort modern nation. Så är 
inte fallet, då det finns flera olika nationella identiteter i flera olika moderna 
nationer (Smith, 2008, s. 13; Kaeding, 2010). Problemet med den modernistiska 
definitionen är att den moderna nationen bara utgör idealtypen för västvärldens 
syn på den moderna nationen (Smith, 2008, s. 14). 

Nationella institutioner, tullar, ritualer och diskurser som finns över 
generationer gör att många personer förstår deras nationella gemenskap genom 
deras anfäder (Smith, 2008, s. 24) Men betydelserna av nationalism förbises om 
man bara ser den som en annan form av gruppidentitet (Billig, 1995, s. 67). 
Medborgarna måste föreställa sig att de vet vad en nation är innan de kan 
föreställa sig en nation, liksom de måste identifiera den nationella identiteten 
innan de kan identifiera sig med den (Billig, 1995, s. 68).  

Över hela världen använder alla nationalstater samma grundläggande 
kategorier för deras land och dess folk. Den enskilde nationen bekräftas av en 
generell kod, som gör nationen speciell. Det är likadant med lingvistiken kring 
nationens namn, som är ett kollektivt uttryck för att beskriva dess folk, som äger 
landet (Billig, 1995, s. 77-78). Gruppidentiteten skapas därför bara om man pratar 
med gemenskapens övriga medlemmar och alla upplever samma bild av 
gemenskapen som nationen är. Uppfattningen kan därför skilja mellan olika 
individer (Billig, 1995, s. 68).  

Om nationalism är en ideologi av första person plural, som säger berättar för 
”oss” vilka ”vi” är, så är det också en ideologi för en tredje person. Därför kan det 
inte finnas ett ”oss” utan ett ”dem” (Billig, 1995, s. 78). 

2.3 Analysapparat 

Banal nationalism arbetar med rutinmässiga ord, som tar nationen för given och 
på så sätt bebor och skapar nationen. Det är små ord snarare än stora som erbjuder 
konstanta och knappt medvetna påminnelser och reproduktioner av hemlandet, 
som gör den nationella identiteten omöjlig att glömma bort. Dessa politiska 
diskurser som består av klichéer och vanor är värda uppmärksamhet på grund av 
dess retoriska slöhet, som återspeglar nationalismen (Billig, 1995, s. 93).  

När en politiker säger ”the people”, är det inte hela världens befolkning 
politikern syftar på, utan det specifika folket i just den demokratiska staten. I 
moderna demokratier är uttrycket ”the people” en synonym till begrepp nationen. 
En värld där folkets suveränitet ska förverkligas politiskt, är en värld av olika 
nationer, och denna värld har institutionaliserat ”dem” och ”oss”. Därför måste 
ord som ”people” och ”society” uppmärksammas för att dra ut de nationalistiska 
antaganden som finns i ordens konventionella användning. Detta innebär att 
analysen måste göras språkligt mikroskopisk, då de avgörande orden för banal 
nationalism ofta är de minsta som ”we”, ”this” och ”here”, som är lingvistiska 
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deixis (Billig, 1995, s. 94). Deixis är en språkvetenskaplig term. Så här definierar 
Nationalencyklopedin deixis: ”Deiktiska uttryck hänvisar till någon eller något i 
den situation där yttrandet eller texten kommer till. De kan avse platsen (här) eller 
tidpunkten (nu, idag) för den kommunikativa handlingen, kommunikationens 
aktörer (jag, du), andra företeelser som kan identifieras i situationen (där, den 
[där] skjortan, hon med håret). Det deiktiska uttrycket kan också ange om det 
åsyftade är nära den talande eller ej (här, där, den här, den där).” (NE.se, 2013). 
Deiktiskt språkbruk, i form av ord som ”vi”, ”jag”, ”här”, ”nu” och ”jag” används 
för att adressera politikernas tal till de åhörarna som är på plats. Dessa är en form 
av banal nationalism eftersom de är latenta ord, men ändå skapar en tydlig 
gemenskapshetskänsla (Billig, 1995, s. 106). Ofta kan ett ”vi”, ”landet”, ”här”, 
”folk” eller ett ”oss” slinka med i politiska tal, för att förstärka att det är den 
enskilda nationen med dess medlemmar som berörs (Billig, 1995, s. 93-94).  

Exempelvis ordet ”the” i begreppet ”the people” används inte bara som 
dekoration, utan är ett exempel på en bestämd artikel som kontinuerligt används 
för att banalt peka ut det bestämda hemlandet (Billig, 1995, s. 94). Medborgarna i 
nationen bestämmer inte själva att nationen ska fortsätta existera och 
reproduktionen av nationen sker inte av sig självt. Banala moment är viktiga för 
att för att kollektivet ska välja och uppfatta den föreställda nationen. Precis som 
ett språk måste pratas för att överleva, måste nationalism reproduceras för att 
finnas kvar. I demokratiska val kan dessutom befolkningen rösta fram de politiker 
som står för deras åsikter och är ett sätt för befolkningen att identifiera sig själva 
och dess nationella identitet (Billig, 1995, s. 95). Talaren ska även identifiera sig 
själva med sin publik för att locka åhörare, och det gör de genom att retoriskt 
identifiera sig som ett övergripande ”vi”. Politikerna representerar även 
medborgarna eftersom de röstats fram och sitter på makten. De blir en slags 
spegel för hur nationen ser och uppfattar sig själv (Billig, 1995, s. 98).   

Kända politiker, oavsett politisk åskådning, draperar nationernas namn över 
deras meningar, paragrafer och regisserade bakgrunder. Dessa familjära ord är 
som flaggor som hänger i kylig luft. En ändring i atmosfären får dem lätt i rörelse 
och minsta bris av vrede får dem att viftas. Politikernas viftande är viktigt 
eftersom det snabbt sprids ut i massmedierna och når massorna (Billig, 1995, s. 
105). Nationens namn behöver inte nämnas, den är ändå närvarande (Billig, 1995, 
s. 107). 

Denna analysapparat applicerar jag sedan på programförklaringarna. 

2.4 Kritik mot Banal nationalism 

I den industriella världen är nationalstaten och den nationella identiteten given. 
Flera länder i tredje världen och främst Afrika och Asien ser inte nationen som 
universell. Dessa länder kan inte översätta den europeiska benämningen nation på 
sina egna länder, och därför kanske nationer bara är ett europeiskt fenomen som 
inte kan översättas till andra världsdelar (Smith, 1987, s. 8). Det europeiska 
idealet av en nation har därmed påtvingats andra länder, vilket innebär att de fått 
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skapa egna institutioner, symboler och nationella ting för att leva upp till en norm 
kring vad en nation ska vara (Billig, 1995, s. 85).  

Västeuropa som hegemonin i världen de senaste 500 åren har lett till att den 
kinesiska representationen i västvärlden blivit enformiga 
pseudoförkroppsliganden som ständigt jämförs med det kristna, västliga Europa 
(Said, 2003, s. 62). Billig menar att nationalism är svårt att undersöka eftersom vi 
inte kan stiga utanför världens nationer, eller befria sig från de antaganden och 
förnuft som vanor av att leva i denna värld har gett. Analytiker måste räkna med 
att påverkas av vad som borde vara föremål för deras studie (Billig, 1995, s. 37).  

Skey kritiserar Billig för att teorin bara används på stabila demokratier, då det 
är tveksamt huruvida det finns någon stat som inte har interna eller externa 
spänningar över längre tid. Billigs top-down-perspektiv på implementeringen av 
nationalism genom folkvalda politiker ignorerar faktumet att nationell identitet 
kan beror på de uppoffringar människor själva gör vid olika sammanhang och 
tidpunkter. Billig får även kritik för att se befolkningen som allt för homogen, då 
den ofta i själva verket är komplext sammansatt av både första, andra och tredje 
generationens invandrare (Skey, 2009). Billig försvarar sig med att befolkningen 
inte ses som homogen, utan att dessa olika grupper samtliga kämpar för att 
komma till makten och tala för nationen. Vidare argumenterar Billig att han inte 
ser människor som passiva mottagare av nationalismen, utan att de har sunt 
förnuft och i banal nationalism finns inget som förnekar att även vanliga 
människor deltar i beslutsfattandet som påverkar den nationella identiteten. Billig 
hävdar även att demokratiska nationalstater även finns i icke-västerländska 
nationer också, och med etablerade nationer menar inte Billig oföränderliga, utan 
nationalstater som konventionellt accepterats av andra nationer eller tillhör 
Förenta nationerna och därmed fått det erkännandet (Billig, 2009).  

Billigs antaganden om att en folkvald politiker representerar hela nationen är 
också värt att ifrågasätta då det bara visar att en majoritet av befolkningen stöttar 
politikern. Detta är en invändning för att den nationella identiteten som VD:n 
förmedlar inte gäller samtliga invånare i respektive region. 
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3 Bakgrund 

3.1 Kinas strävan efter Stor-Kina 

Kinas samhälle var ingen nationalstat innan européerna anlände och etablerade 
nationalstatstanken hos kejsaren (Hettne et. al., 2006, s. 373). 1972 skrev Kina till 
Förenta Nationerna och betonade att Macao och Hongkong inte skulle 
dekoloniseras utan återupptas i det kinesiska territoriet, vilket sedan skedde 
(Cottrell, 1993, s. 32).  

Den kinesiska propagandan var massiv när förhandlaringarna kring Hong 
Kongs Joint Declaration inleddes. Storbritannien kunde inte tala för Hongkong 
eller befästa Hongkong som brittiskt, eftersom Kina menade att Hongkongborna 
var kineser. Det handlade inte om en plikt att återförena Hongkong med Kina 
(Cottrell, 1993, s. 94).  

Nationalstater hatar att förlora territorium och dess regeringar gör allt som står 
i dess makt för att lugna separatistiska rörelser inom den egna gränsen. Det är inte 
själva förlusten av land som provocerar fram smärtan, utan att förlora en del av ett 
territorium som är en del av det föreställda hemlandet (Billig, 1995, s. 75). Därför 
eftersträvade Kina att Hongkong och Macao skulle bli en del av Folkrepubliken 
Kina och fortfarande eftersträvar Kina en återförening med Taiwan, så att ett Pan-
Kina kan bildas (He – Guo, 2000, s. 36). Återföreningarna med Kina stärkte Kinas 
nationella identitet (He – Guo, 2000, s. 176).  

3.2 Hongkong Special Administrativ Region of the 
People’s Republic of China 

I samband med att Storbritannien 1898 hyrde New Territories, en landareal i södra 
Kina vid Hongkong, uppstod flera problem kring befolkningens tillhörighet. 
Drygt 100 000 kineser bodde på New Territories och ville inte införlivas i 
britternas koloni, varpå kraftigt motstånd som mot britterna resulterade i krig. 
Britterna vann och 1899 fastslogs att de kineser som bodde på New Territories var 
brittiska medborgare (Cottrell, 1993, s. 15). Enligt Joint Declaration från 1984 
beslöt Folkrepubliken Kina att upprätta en Särskild Administrativ Region för 
Hongkong. Syftet var att upprätthålla den nationella enheten och territoriella 
integriteten och ge Hongkong stort självstyre förutom i utrikes- och 
försvarspolitik (Cottrell, 1993, s. 205-206). I samband med detta genomfördes 
flera undersökningar om Hongkongbornas identitet, där en klar majoritet var 
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”Hongkongnese”, det vill säga varken kineser eller britter (He – Guo, 2000, s. 
175). 1984 startade en propagandakampanj bland medierna i Hongkong för att 
successivt manipulera den allmänna opinionen så att Kinas planer på 
återupptagande var oundvikliga (Cottrell, 1993, s. 74).  

Guvernören ersattes av en Chief Executive. Den lagstiftande församlingen har 
60 ledamöter och är delvis demokratiserad, då 30 av ledamöterna väljs genom 
allmänna val (Lee, 2011, s. 246). Mellan 1997 och 2005 var Chee-hwa Tung 
verkställande direktör men avgick för att efter viss turbulens sedan ersättas mer 
långsiktigt av Donald Tsang som satt på makten mellan 2005-2012. Idag styr 
Leung Chun-ying (Landguiden 1, 2012).  

Vid återföreningen lanserade myndigheterna i Hongkong en massiv 
utbildnings- och läroplansreform för bland annat stärka den nationella identiteten 
(Cheng, 2004, s. 545). Det finns ett fokus på bildandet av identitet som 
framkommit åren efter avkoloniseringen som en följd av de komplexa lokala 
förändringarna i Hongkong i och med den oundvikliga nationaliseringen efter 
1997 och globaliseringen. Återföreningen aktualiserade hongkongborna ska lära 
sig vara kineser, känna patriotism samt förstå den nationella identiteten (Cheng, 
2004, s. 547).  

Regeringskrisen i Hongkong förvärrades 2003 vilket fick regeringen i Beijing 
att gå in och styra Hongkongs politiska och ekonomiska utveckling. Detta har lett 
till att makten blivit mer centralstyrd i Hongkong. Den centralstyrda makten har 
försenat Hongkongs demokratiutveckling (Lee, 2011, s. 247).  

Med tanke på britternas historiskt bristande intresse för samhällelig och 
demokratisk utveckling i Hongkong (He, 2004, s. 179) har ingen specifik brittisk 
nationell identitet implementerats. Tvärtom har den bristande utbildningen lett till 
en identitetskris för vissa Hongkongbor (Yeung, 2011) som inlett en jakt efter sin 
nationella identitet (Cheng, 2004, s. 547). Därför är det svårt att fastställa någon 
nationell identitet i Hongkong innan återföreningen med Kina.  

 

3.3 Macao Special Administrative Region of 
People’s Republic of China 

Efter mer än 450 år av portugisiska kulturella influenser och styre så tas det för 
givet att Macao har en unik identitet som växt fram. Kvantitativa studier visar att 
majoriteten av macaoeserna identifierar sig själva som kineser, sett ur ett 
etnokulturellt perspektiv (Kaeding, 2010, 131).  

Macao har genom historien varit ett samhälle baserat på immigranter. Detta 
ändrades inte efter det att Macao blev en officiell portugisisk koloni 1887, de 
flesta av stadens kinesiska invånare identifierade sig fortfarande med sitt kinesiska 
hemland (Kaeding, 2010, s. 135). Under 1990-talet kom en tydlig skillnad mellan 
macaoeser och macao-kineser kontra övriga kineser som immigrerade eller 
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hemvändande kineser. Tidslängden invånaren bott i Macao är en viktig 
identitetsmarkör (Kaeding, 2010, s. 136).  

Den portugisiska regeringen hade en avslappnad och ineffektiv styrning över 
Macao. Macao blev en frihamn och officiell koloni till Portugal i mitten på 1800-
talet, men Portugal införde aldrig ett fast eller starkt kolonialstyre. 
Myndigheternas politik för ett icke-ingripande i samhället genomsyrade Macao 
fram till överlämningen 1999 (Chi-Hou, 2004, s. 554-555; Wing-yat, 2011, s. 537; 
Bolong, 2011, s. 464). Jämfört med den anglosaxiska administrationskulturen, så 
kännetecknas den latinska stilen med intima personliga relationer, en slapp 
arbetsattityd som till viss del underlättade korruption (Bolong, 2011, s. 463).  

Portugal försökte implementera en gemensam portugisisk-kinesisk kultur 
under 1980-talet genom olika institutioner och många macaoeser identifierade sig 
som ”de andra” i det europeiska ”jaget” (Wai-man Lam, 2010, s. 662). Jag anser 
därför inte att Portugal implementerat en nationell identitet i Macao och därför är 
Macaos nationella identitet svår att identifiera innan återföreningen 1999. 

De verkställande direktörer som Macao haft sedan återföreningen är Edmund 
Ho, som satt 1999- 2009, samt Fernande Chui som fortfarande innehar posten 
(Landguiden 2, 2012). 
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4 Analys 

 
Mängden sidor för programförklaringarna varierar från år till år, men det brukar 
röra sig om 20-60 sidor och inledningskapitlet är cirka 2-3 sidor långt. Hongkong 
har tryckt femton programförklaringar: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 
2004, 2005, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 samt 2011-
12 och dessa publiceras i regel i mitten av oktober. Inför år 2002 års 
programförklaring sköt VD:n Tung upp publiceringen från oktober till januari, 
men detta ändrades 2005 tillbaka till oktober. Macao har producerat totalt 13 
programförklaringar: 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 och dessa presenteras för den lagstiftande församlingen i 
november varje år, förutom år 2000 då den första programförklaringen 
presenterades i mars.  

Samtliga introduktionskapitel är analyserade och jag lyfter fram det 
väsentligaste från dem och sammanfattar dess innehåll av nationalism och 
nationell identitet. När jag kunnat översätta vissa meningar utan att de tappat i 
betydelse har jag gjort det, men i vissa fall har jag låtit originaltexten citeras på 
engelska.  

4.1 Hur nationalismen förändrats i Hongkong 

4.1.1 Allmänna förändringar    

Samtliga av programförklaringarna inleds med en tydlig adressat, nämligen den 
lagstiftande församlingen och dess ordförande. Intimitet skapas i de inledande 
styckena genom att den verkställande direktören skriver om sig själv i första 
person singular och visar därmed att han är personlig och en del av folket. Även 
kollegor och andra ministrar benämns ibland som ”he” eller ”his”. I regel 
förekommer även tidsangivelser i form av ord som ”now” eller ”today” i 
introduktionskapitlen. Jag uppmärksammar när programförklaringarna avviker 
från denna mall, annars har inledningarna kontinuerligt sett ut på det sättet jag 
nyss beskrev.  

Varken Tung Chee-hwa eller Donald Tsang skriver ut etnicitet på sin 
befolkning och kallar inte heller Kinas befolkning för kineser en enda gång i 
programförklaringarna.  
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4.1.2 Policy plan för 1997 

Den första programförklaringen presenterades av VD Chee-hwa Tung år 1997 och 
satte direkt tonen för hur han såg på det nybildade Hongkong SAR. Tung är 
noggrann med att skriva ut hela Hongkong SAR:s nya namn och nämner därmed 
Folkrepubliken Kinas officiella namn.  

Tung skriver att ”We the people of Hong Kong have begun to write our own 
history” (mina kursiveringar). På detta sätt markerar Tung tydligt mot Kina att 
Hongkong är ett eget folk med en egen historia – två viktiga ingredienser för att 
skapa en egen nationell identitet. Sedan skriver han vilka ord som ska beskriva det 
nya Hongkong: ”civilised, prosperous, stable and democratic, filled with a new 
vitality”.  

Tung skriver ut Kina två gånger och nämner partikongressen och 
kommunistpartiets ledare och när han beskriver dess arbete gör han det med en 
tydlig distans. Men i nästa mening skriver Tung: ”Our country has bright 
prospects from which Hong Kong is sure to benefit”. Detta visar att Hongkong 
ändå är en del av Folkrepubliken Kina.  

När Tung skriver om utmaningar inom nya marknader är det ”vi” som måste 
hitta koncept för att lyckas med ”vår” konkurrenskraft. Tung nämner devisen 
”One Country, Two System” (OCTS) och betonar Hongkong SARs autonomi. 
Sedan identifierar han Hongkong som ”Södra porten till Kina” och ett 
internationellt finans-, handel- och skeppscenter. Därefter skriver Tung att ”vår” 
framtida ekonomi bygger på utvecklingen i Kina, vilket visar på att han inte ser 
Hongkong som en del av Kina.  

4.1.3 Policy plan för 1998 

Tung betonar att Hongkongs folk har styrt Hongkong och kallar Kina för ”the 
Central Government”. Därefter upprepar han devisen OCTS och Tung skriver att 
”The fact that China has given us her full support…” (mina kursiveringar), vilket 
är intressant dels eftersom han inte skriver ut Kinas formella namn, dels för att 
Kina inte är en del av ”oss” och dels för att han ser Kina som en kvinna, vilket 
kan associeras med begreppet moderlandet.  

Tung skriver kontinuerligt ut SAR Goverment om han syftar på Hongkong 
eller Central Government om han syftar på Kina. När Hongkong nu står inför nya 
stora utmaningar är det som ”we face today”. Tung vill skapa slutna led för att 
föra hela gemenskapen mot att hitta lösningar. 

Tung benämner Hongkong som ”one of the most expensive cities in the 
world”, vilket beror på att ”vi” är ”tävlingsinriktade”. Tung skriver för första 
gången ut Kina som ”the Mainland”, det vill säga fastlandet och därmed övriga 
Kina. Sedan nämner han Kina slarvigt uttryckt som ”China”.  

Tung nämner Kina i termer av ”hennes”, vilket innebär att han ser Kina som 
Hongkongs moderland. Dock fortsätter han att inte skriva ut Kina eller 
Hongkongs officiella namn. Tung ger även Hongkong en ny identitet: ”… the 
bridge between China and the international community…”.  
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Tung skriver om att Hongkong ”need to explore the potential of our new 
relationship with China”, vilket visar på en distanserad relation mellan Kina och 
HKSAR. Tung har med Hongkongs administration försökt att hitta Hongkongs 
identitet. De har studerat New York och London, och de jämförs med Hongkong 
eftersom de är internationella finanscentra, turistdestinationer, hem för 
multinationella företags huvudkontor samt internationella transport- och 
kommunikationscenter. Tung tror att Hongkong har potential att bli detta, ”… not 
only a major city within one country, but also the most cosmopolitan city in 
Asia…” (mina kursiveringar).  

4.1.4 Policy Address för 1999 

Tung skriver om ”every one of us”, vilket visar att han vill ställa sig på samma 
nivå som sin befolkning och att alla berörs – Tung skapar gemenskap. Nu ger han 
Hongkong identiteten av en framgångsrik, attraktiv och kunskapsbaserad 
världsklass-stad.  

Inte en enda gång nämns Kina, moderlandet eller fastlandet. Däremot skriver 
Tung ut Hongkongs regering som ”the SAR Government” för att betona vem som 
styr administrationen. Devisen om OCTS utelämnas också.   

4.1.5 Policy Address för 2000 

Nästa programförklaring har rubriken ”Serving the Community, Sharing Common 
Goals”, vilket säger mycket om Tungs vilja att skapa en gemenskap. 
Introduktionen är omdöpt till ”Foreword – The Themes”. Denna gång nämner han 
inte heller devisen ”One country, Two Systems”. Tung skriver inte heller 
någonting om Kina, fastlandet eller moderlandet. 

4.1.6 Policy Address för 2001 

Tung inleder nästa programförklaring med en titel som främjar gemenskapen –
”Building on our Strengths, Investing in our Future” (mina kursiveringar).  

”On 1 July 1997, Hong Kong was reunited with the Motherland” inleder 
programförklaringen, och det tas för givet att ”Moderlandet” är Kina. Sedan 
upprepar han för tredje gången i programförklaringen devisen OCTS och att 
”’Hong Kong people administering Hong Kong’”. Hongkong SAR lyfts fram som 
ett ”historic mission”, vilket visar på hur unik regionen är.  

Tung skriver att ”vi” har fullt förtroende för Kina och att ”The people of Hong 
Kong now have a better understanding of the Motherland and have affirmed their 
new identity with the reunification.” (mina kursiveringar). Denna mening har flera 
tecken på banal nationalism. Tung skriver ”the people of Hong Kong” och syftar 
därmed på att det bara finns ett folk i Hongkong. Att sedan använda ordet ”now” 
skapar en känsla av närhet i tid och rum. Sedan skriver han ”the Motherland” i 
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bestämd artikel och syftar på Kina, vilket visar på att Hongkong har en stark 
anknytning i sin identitet dit och sedan avslutar han med att skriva att Hongkongs 
folk har ”affirmed their new identity”.  

4.1.7 Policy Address för 2003 

Under år 2002 skrevs ingen ny programförklaring, utan programförklaringen 
lanserades istället i januari 2003. Devisen om OCTS nämns två gånger i denna 
programförklaring och att ”vi” framgångsrikt implementerat denna. Därefter följer 
en förklaring kring att Hongkongs administration ska lösa problem som folket kan 
få i deras framtid.  

Sedan skriver han om ”vår framtida utveckling” och ”våra gemensamma 
värden” för att belysa deras universella gemenskap handlar om. Denna 
framtidsutveckling och dessa värden ska sedan ”the Government” och ”the whole 
community” arbeta och sträva efter.  

4.1.8 Policy Address för 2004 

Tung är noggrann med att benämna befolkningen som Hongkongs folk och 
skriver ut hela SAR i inledningen. Hongkong drabbades hårt av SARS-epidemin 
2003, vilket får Tung att prata om en enighet inom ”the community”. De 
utmaningar som kvarstår för att inte smittas av SARS ska ”vi” ta oss an, och syftar 
därmed på hela befolkningen.  

Tung skriver om ”vår ekonomi” som återhämtar sig, och definierar även sin 
befolkning som ”folket” i bestämd artikel. Devisen nämns inte i denna 
programförklaring. 

4.1.9 Policy Address för 2005 

Titeln på denna programförklaring är ”Working Togheter for Economic 
Development and Social Harmony” för att ena och skapa en bättre 
sammanhållning. Intimiteten är avsevärt mindre än tidigare programförklaringar. I 
denna programförklaring saknas devisen, ett uttalat Kina och närhet i tid och rum 
är väldigt litet – bara ett ”today” kunde hittas.  

4.1.10 Policy Address för 2005-06 

”Strong Governance For the People” är överskriften för denna programförklaring, 
och den nyvalde VD:n Donald Tsang visar tydligt att det bara finns ett, bestämt 
folk i hans Hongkong SAR. Tsang kallar sina invånare för ”the people”.  
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Sedan talar han om en ”Mainstream public opinion…”, vilket visar att han vill 
skapa enlighet med ett allmänt tyckande från befolkningen i Hongkong som även 
benämns ”Hong Kong’s people”.  

Tsang skriver sedan: ”The Government will diligently respond to the 
expectations of our community and country” och jag har inte kunnat uttyda vad 
han lägger i begreppet ”our community and country”. Ordet country kan ju även 
betyda landsbygd, men med tanke på att det står i samma mening som 
”community” kan det betyda att han ser HKSAR region i Kina. Sista meningen 
sammanfattar väl den banala nationalismen i denna programförklaring: ”My 
vision is to succeed in implementing ’One Country, Two systems’, to achieve new 
results that make us proud, and to contribute our utmost to the modernisation of 
our country.” (mina kursiveringar). Samtidigt benämner Tsang Hongkong som ett 
”country”, vilket visar på tydligt avståndstagande från Kina.  

4.1.11 Policy Address för 2006-07 

Tung har en tydlig uppmaning till gemenskap och att leden ska slutas för att föra 
Hongkong framåt: ”It is my wish that we can join hands to reach a consensus for 
our future development.” (mina kursiveringar). Genom att greppa varandras 
händer är man kamratlig och visar på att vi ska möta ett ”de”. Tsang nämner inte 
Kina en enda gång och skriver inget om ett bestämt folk. Hongkongs officiella 
namn skrivs inte heller ut och devisen nämns inte.  

4.1.12 Policy Address för 2007-08 

Tsang nämner Hongkongs officiella namn men utelämnar Folkrepubliken Kina 
från den. Däremot skriver han att han ska hålla koll på gruppen av 
låginkomsttagare, vilket visar på en viss splittring inom den egna gemenskapen.  

Tsang benämner invånarna som ”Hong Kong people” och pratar om ”their 
future”. Därefter skriver Tsang att det var 10 år sedan ”reunification”, och nämner 
inte Kina vid sitt namn, men detta visar att han vill belysa regionens unika 
historia. Tsang upprepar OCTS, vars ”advantages are there for all to see”. Tsang 
pratar alltså om ett ”alla” och att alla ska kunna enas om att återföreningen med 
Kina har fördelar.  

”The rise of our country bring new opportunities.” skriver Tsnang och det är 
tydligt att han ser HKSAR som ett eget land. Han fortsätter med att ”vi” måste 
förnya oss för nya tider och att ”vi” måste bli ”new Hongkongers”. Detta är första 
gången som en VD i HKSAR benämner sin befolkning som ”Hongkongers”, men 
dess innebörd preciseras inte.  

Tsang har flera uppmaningar om att ”vi” måste fortsätta nå ”våra” mål. Sedan 
skriver han: ”They [three guiding principles] will ultimately lead Hong Kong to 
become the most advanced and harmonious city of our country…”. Tsang ser 
paradoxalt nog Hongkong som ett eget land, samtidigt som han uppfattar dess 
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identitet som en ledande stad i Kina och han talar för första gången om ”our 
country” som om Kina.  

Tsang är trött på oenigheten inom Hongkong och vill att regionen ska samlas 
och enas, vilket illustreras med följande två meningar: ”Over the past decade, 
there has been too much controversy and too little consensus. Time and 
opportunities have passed us by while we got caught up in endless debates.” (mina 
kursiveringar). Nu identifierar han Hongkong som ”a modern international 
metropolis”.  

Tsang nämner även Kina som ”the Mainland” och menar att samarbetet och 
den ekonomiska integrationen måste utökas. Detta för att Hongkong ska kunna 
säkerställa sin nya identitet: ”a world-class metropolis”.  

Tsang är rak med vad han anser är idealet för Hongkongborna och vad som är 
det största hotet mot den nationella identiteten: ”At the individual level, I will 
promote the family as the mainstream social core value through various policies to 
help our people adapt to the social changes brought about by globalisation.”. 
Därefter följer ”Every one of us should seize these opportunities and fully equip 
ourselves. Our people should move with the times… in a way that befits the new 
Hongkongers.” (mina kursiveringar).  

4.1.13 Policy Address för 2008-09 

Tsang återkopplar denna programförklaring med förra årets, förmodligen för att 
visa närhet och kontinuitet.  

I stycke tre nämns för första gången Macao i en programförklaring, då Tsang 
redovisar för att det ska byggas en bro mellan regionerna. Tsang identifierar 
Hongkong som ”a creative and global metropolis.”. Tsang fortsätter benämna 
HKSAR:s regering som ”the Government” utan att syfta på Beijing.  

Tsang skriver om regeringen i Beijing som ”the Central Government” och 
benämner Kina som ”the Mainland”. Tsang konstaterar att hans befolkning består 
av ”people from different strata”, en befolkning från olika skikt. Sedan skriver 
Tsang om att ”… uphold the Hong Kong Spirit” (mina kursiveringar). För första 
gången nämns en särskild, definierad Hongkong-känsla som alla medborgare ska 
känna till och vill frambringa.  

Tsang skriver om konstitutionell utveckling och att han personligen framfört 
en rapport till ”the Standing Committee of the National People’s Congress”. Det 
kinesiska kommunistpartiets namn skrivs alltså ut, men inte att det tillhör Kina.  

Relationen till ”Fastlandet” handlar ett stycke om och där framgår att 
Hongkong är en del av nationen Kina, men ändå inte, när Tsang skriver följande 
”A new chapter has opened in Hong Kong’s relationship with our country” (mina 
kursiveringar). Den banala nationalismen är väldigt tydlig då Kinas namn inte 
skrivs ut. Därefter följer ytterligare en talande mening: ”We will contribute to the 
formulation of the National 12th Five-Year Plan so that Hong Kong can play a 
greater role in our nation’s development” (mina kursiveringar).  Den nationella 
identiteten i Hongkong ska alltså vara som en del av Kina, fast inte uttalat. 
Därefter nämner Tsang att astronauter, inte taikonauter, ”performed China’s first 
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spacewalk and returned to a triumphant welcome from the entire nation. We have 
seen a growing sense of national pride and identity in our community”. Tsang ser 
Hongkong som en del av nationen Kina, men samtidigt har Hongkongs 
befolkning, ”we”, fått känna nationell stolthet och identitet i deras egna samhälle. 
Stycket avslutas med en upprepning av devisen OCTS och Tsang skriver att ”vi” 
ska fortsätta med dess fördelar.  

I stycke nio blir Tsang allvarligare och skriver om de utmaningar som väntas. 
Hotet mot Hongkongs produktion och identitet är den ekonomiska 
globaliseringen. 

4.1.14 Policy Address för 2009-2010 

Denna programförklaring utfördes med en ny layout och annan struktur. 
Inledningen är inte lika formell som tidigare och adressaten är bara herr 
ordförande, inte den lagstiftande församlingen. Sedan benämner han sin 
befolkning som ”the people of Hong Kong”. 

I andra stycket refererar Tsang till sin förra programförklaring och om vikten 
av att hålla ihop i svåra ekonomiska kriser. Stycket avslutas med mycket banal 
nationalism i form av intimitet, närhet i tid och rum, benämning av befolkningen 
och en ovanlig identitet av Hongkong: ”Now, a year later, I can say that Hong 
Kong people have done a great job in keeping the ship afloat during this economic 
storm of the century.” (mina kursiveringar).  

Tsang ger beröm till ”the Mainland economy” och ”the Mainland authorities” 
för deras agerande under finanskrisen och Kina benämns fortfarande som 
”Fastlandet”. Hongkong får en till identitet: ”an Asian business hub”.  

Hongkong ska specialisera sig inom ”education services, medical services, 
testing and certification, environmental industries, innovation and technology, and 
cultural and creative industries”. Tillsammans präglar dessa Hongkongs nya 
identitet, eftersom det är så här Tsang vill att Hongkong ska uppfattas jämfört med 
andra regioner och nationer.  

Anmärkningsvärt i stycke sju är att Kina benämns fem gånger som ”the 
Mainland” istället för att Tsang skriver ut det som ”China” eller ”The People’s 
Republic of China”.  

Tsang skriver om nya utmaningar och drar upp konflikten mellan Kina och 
Taiwan. Då identifierar han Hongkong som ”a bridge between the Mainland and 
Taiwan in trade and economic spheres”. För första gången nämns Taiwan i en 
programförklaring och devisen OCTS nämndes inte en enda gång.  

4.1.15 Policy Address för 2010-11 

Tsang blir intim och skriver att han själv tycker det är viktigt att ta hand om de 
olika relationerna inom ”the Special Administrative Region (SAR)” och då 
inkluderar han skillnaderna mellan fattiga och rika samt stora företag och 
”ordinary people”.  
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I nästa stycke sammanfattar Tsang väldigt bildligt de olika identiteter som 
Hongkong besuttit: ”Over the past century or so, Hong Kong has evolved from a 
fishing village into a migrant city, an entrepot, a world factory and, today, an 
international financial centre.” (mina kursiveringar). Detta kan utgöra de 
konkreta nationella identiteter som Hongkong kan känna igen sig i. 
Anmärkningsvärt i denna programförklaring är att ”the Mainland” eller Kina inte 
nämns en enda gång, liksom devisen OCTS utelämnats helt.  

4.1.16 Policy Address för 2011-12 

Tsang benämner befolkningen som ”Hong Kong people”. Nu är alltså inte 
Hongkongs befolkning enat, utan består av flera olika folk.  

I stycke två skriver Tsang om de utmaningar ”vi” står för, och skriver sedan: 
”… to develop Hong Kong into the global financial centre of our country and to 
facilitate entry to the Mainland market for our industrial, commercial and 
professional sectors.” (mina kursiveringar). I samma mening lyckas alltså Tsang 
paradoxalt nog skriva om Kina dels som ”our country” och som ”the Mainland”, 
utan att skriva ut ordet Kina. Det är också tydligt att Hongkong ser sig som väldigt 
egna.  

Stycke tre återkopplar till finanskrisen och samband med att Tsang blir intim 
skriver han även om Hongkongs befolkning som ”the people” – alltså att det bara 
finns ett, sammanhållet folk i regionen.  

4.2 Sammanfattning av Hongkongs nationella 
identitet 

I de första programförklaringarna nämns Kina och dess officiella namn mer 
frekvent än i de senaste årens programförklaringar. Likaså ebbar devisen ”One 
Country, Two Systems” ut mer och mer för att i princip upphöra helt i slutet av 
2000-talets första decennium. Detta innebär att Hongkong ses som en mer 
integrerad del av Kina än tidigare och att identiteten sågs som mer distanserad till 
Kina i början av återföreningen. 

Anmärkningsvärt är att Kina i regel benämns som ”the Motherland”, vilket är 
ett typexempel på ett latent ord som leder till banal nationalism. Genom att inte 
skriva ut det officiella namnet för Kina, har Hongkong definierat sig som en bit av 
moderlandet Kina och att dess nationella identitet utgörs som en del av Kina. 
Paradoxalt nog används även benämningen ”the Mainland”, vilket visar på en 
vilja att tydligt distansera den gamla kolonin från övriga Kina.  

Etnicitet är frånvarande i samtliga programförklaringar och befolkningen 
tilltalas som ”the people” för att skapa enhetlig gemenskap. Tsang använder 
uttrycket ”Hongkongers” i en programförklaring, vilket visar att det ändå finns en 
viss identitetsavvikelse mot övriga Kina. 
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Hongkong har fått flera konkreta identiteter under sina första drygt femton år 
som SAR. Hongkong ser sig själva dels som en bro mellan Kina och det 
internationella samfundet, dels som ett ensamt skepp på ett stormigt hav, dels som 
en modern, internationell metropolis, dels som en världsklass metropolis, dels 
som en kreativ och global metropolis, dels som ett asiatisk affärs-nav, dels som 
”Södra porten till Kina” och ett internationellt finans-, handel- och skeppscenter.  
Innan återföreningen identifierade sig Hongkong som en fiskeby, sedan en 
invandrastad, därefter som ett lag, vidare som en världsfabrik för att slutligen idag 
identifiera sig som ett internationellt finanscenter.  

4.3 Hur den nationella identiteten förändrats i Macao 

4.3.1 Allmänna förändringar 

I de tretton förord eller introduktionskapitel som författats i Macaos Policy 
Address mellan 2000 och 2012 finns en röd tråd av intimitet. Verkställande 
direktör Edmund Hau Wah Ho (2000-2009 och Fernando Chui Sai On (2010-) 
inleder i regel texterna med att skriva första person singular, jag, för att på så sätt 
skapa en intim känsla mellan läsaren. Båda verkställande direktörerna är måna om 
att tydligt signalera vem texten vänder sig till – den lagstiftande församlingen och 
fru ordförande för den lagstiftande församlingen – som ska diskutera och 
utvärdera VD:ns Policy Address.  

Ramen för Policy Address är tydlig. I överskriften står klart och tydligt att 
Macao är en speciell administrativ region i Folkrepubliken Kina och därefter 
kommer adressaten.  

I de all där jag kunnat översätta texten har jag gjort det, men i vissa fall har 
översättningen inte varit tillräckligt tydlig och då har jag låtit citera 
programförklaringen på engelska.  

4.3.2 Policy Plan för år 2000 

Genom att skriva om sig själv i första person singular väljer VD Edmund Ho att 
skapa en intim och förtrolig känsla till parlamentsledamöterna och därmed 
befolkningen som ska ta del av texten. Han vill framstå som en av dem. Edmund 
Ho presenterar vilka utmaningar Macao står inför, då regionen ska applicera 
principen om ”One Country, Two Systems”, OCTS, samtidigt som Macao ska 
styras av Macaofolk med en hög grad av autonomi. Här betonar han att det är 
”vårt” uppdrag och att ”våra” ögon ska blicka framåt, utan att adressera vem som 
är ”våra” – därmed appliceras banal nationalism eftersom läsaren själv ska förstå 
att det är Macaos eget folk som ska ta ansvar och se mot framtiden.När Edmund 
Ho benämner Kina gör han det som ”the Governments of China”. 
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4.3.3 Policy Address för 2001 

Edmund Ho skriver att ”I am sure that we all remember that”. Detta visar på att 
han vill skapa ett kollektivt medvetande med ett kollektivt minne, vilket skapar en 
känsla av samhörighet. I samband med detta lyfter han upp att Macao har ”a 
unique history”. På så sätt visar han att Macao särskiljer sig från andra och har ett 
historiskt arv som spelar roll.  

Vidare i introduktionskapitlet benämner Ho överlämningen som ”the 
Handover”, det vill säga sätter bestämd artikel på överlämningen. På så sätt 
framstår överlämningen som en unik händelse som Macaos invånare ska förhålla 
sig till.  

4.3.4 Policy Address för 2002 

I introduktionskapitlet skrivs för första gången Kina ut som ”the motherland”, 
vilket får Kina att framstå som den biologiska organism som Macao egentligen 
tillhör. I samma stycke skrivs för första gången meningen ”… the principles of 
’One country, two systems’, ’Macao people governing Macao’ and ”A high 
degree of autonomy’”. Med dessa citat vill Edmund Ho slå fast Macaos 
särställning till Kina och redovisa de riktlinjer som Macao ska arbeta efter för att 
få sin unika nationella identitet.  

I nästa andemening skapar Ho en känsla av gemenskap genom att skriva ”our 
hard-earned success”. VD:n skriver alltså ”vi” om Macao i så väl framgång som 
motgång.  

4.3.5 Policy Address för 2003 

Edmund Ho upprepar de tre principerna som blivit motton för Macao utan att 
vidare utveckla dem. Han väljer istället att beskriva hur ”vi” ska implementera 
nya administrativa reformer för att ”stärka och ena Macao”. Invånarna måste 
gemensamt arbeta för att Macao ska komma ur krisen, vilket också skapar känslan 
av nationell identitet. Senare i samma stycke skriver Ho att Macao återhämtat sin 
styrka och befäster sin ”unika position”. För första gången använder Ho begreppet 
”territoriet” som identitet för Macao och belyser än en gång Macaos historia.  

4.3.6 Policy Address för 2004 

Denna programförklaring upprepar också de tre principerna för Macao utan att gå 
djupare på dess innebörd. Eftersom influensan SARS drabbade regionen året 
innan skriver Ho att ”hela samhället förenades som ett” för att möta hotet. I detta 
introduktionskapitel benämns Macaos folk som medborgare.  
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4.3.7 Policy Address för 2005 

De tre principerna används även detta år för att tydliggöra Macaos särställning. 
Detta år lyfter Ho fram att ”vi” har upplevt framgångar och motgångar som ”any 
other place in the world”. På detta sätt identifieras Macao som en del av världen. 
Ho benämner Kina som ”the central government” för första gången, vilket visar 
att Macao är i Kinas periferi. I samband med detta lyfter han fram att Kina gett 
”vårt folk” sin hjälp. Han använder också uttrycket ”the Land of Lotus Flower”, 
som identitet för Macao.  

Även i sista avslutande stycket använder Ho ”vi”. Han menar att den 
adminsitrativa delen av myndigheterna i MSAR måste förbättras och ”raise the 
quality of their administration” (min kursivering). Administrationen är alltså inte 
en del av ”vi” eller ”vår” utveckling för macaoeserna. 

4.3.8 Policy Address för 2006  

Ho skriver nationalistiskt så här: ”With the strong support of the central people’s 
government, each and every citizen has contributed to the overall enhancement of 
the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China by 
fullfilling his or her individual roles.” (mina kursiveringar). 

I en och samma mening nämner Ho Kina som Kinas centrala regering och att 
varje och alla medborgare bidragit till utvecklingen. På så sätt försöker Ho 
integrera macaoerna i den kinesiska identiteten och samtidigt skapa en känsla av 
gemenskap. För första gången på längre skriver han även ut Kinas riktiga namn i 
den löpande texten, vilket markerar att han vill tydliggöra att Macao är en del av 
Folkrepubliken. Att sedan skriva ”hans eller hennes enskilda roller” innebär att 
Ho vill skapa en mer känsla av intimitet.  

I nästa stycke skriver Ho att ”vår” ekonomi har accelererat för ”våra” 
industrier samt att ”vi” har anpassat ”våra” värden som en respons på 
förändringar. På detta sätt skapar Ho ett kollektivt medvetande om gemensamma 
värden för macaoeserna.  

4.3.9 Policy Address för 2007 

Åter sker upprepning av de tre mottona, men utan citationstecken på ”A high 
degree of autonomy”. Denna gång utvecklar han ledordens innebörd lite mer, 
genom att skriva att de lett till ”… samhällets öppnande och omvandling”. 

Macao benämns som ”samhället” och i detta introduktionskapitel benämns 
inte Kina mer än i den inledande överskriften för programförklaringen samt som 
”the central government”. 
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4.3.10 Policy Address för 2008 

De tre principerna upprepas igen men däremot benämns macaoeserna för första 
gången som ”residents”, det vill säga invånare. Kina benämns också som ”the 
central government”. Edmund Ho fortsätter benämna Macao som ett samhälle och 
tydliggör att förbättringarna han ska driva igenom i ”the whole community”, 
vilket resulterar i en känsla av helhet och ett enande för invånarna i Macao. 

4.3.11 Policy Address för 2009 

I första meningen tackar Ho för stödet från Kinas ”the central government” som 
Macaos medborgare fått. Edmund Ho upprepar sedan de tre ledorden och berättar 
att dessa ledord utvecklats i strävan efter ”mognad, stabilitet och förfining”. I 
nästa stycke skriver Ho att ”vi” ska fortsätta med ”vår” politik med intresse från 
”the whole community”. På detta sätt vill Ho inkludera hela Macao i hans 
politiska process.  

4.3.12 Policy Address för 2010 

Inför denna programförklaring har Macao bytt VD till Fernando Chui Sai On. 
Chui skriver om Macaos återförening med ”the Motherland” och att de har fått 
stöd från ”the central government”. Stycket avslutas med att han upprepar de tre 
principerna.  

Macao får ytterligare en ny benämning av Chui, nämligen ”staden”. Chui är 
mån om att lyfta fram att ”vi” ligger bakom ”vår” framgång i Macao, samtidigt 
som han betonar att ”vi” står inför stora utmaningar och problem som ska lösas. 
Chui betonar att Macao måste samverka mer med andra städer i regionen, och när 
han skriver om dem så är det inte som kineser eller Kinas folk utan som 
”regionens folk”. Därmed benämns Kina latent.  

Macao har utökat arbetet med utbytesstudier för sin befolkning, och då 
nämner Chui att Macao har utbytesprogram med Kinas nationella studieplaner ”… 
to advocate patriotic spirit [and] broaden international horizons…”. Det är alltså 
Kina som är drivande att lära ut den patriotiska andan, inte Macao. 

Chui använder annars konsekvent benämningen ”folket” och genom att sätta 
bestämd artikel på ”folk” visar Chui att Macaos folk är homogent och bara ska 
betraktas som ett. 

4.3.13 Policy Address för 2011 

Chui skriver inte uttryckligen att Macao är en del av Folkrepubliken Kina. I 
förordet skriver Chui om att Macao har en kort historia och att det är tio år sedan 
Macao återförenades med ”the motherland”. Chui upprepar de tre principerna och 



 

 25 

hävdar att ”the central government”, som ju är Kina, stöttar deras arbete. Sin 
befolkning benämner han som ”the people of Macao”. 

I nästa stycke benämner Chui sin befolkning för ”invånare” för första gången 
och att han eftersträvar att Macao ska bli ett ”samhälle i harmoni”. Däremot visar 
han att han inte är en del av den nationella gemenskapen då han skriver att ”We 
always bear in mind the people’s immediate interests…”. Vidare nämner Macaos 
VD för första gången Hongkong och Guangdong i sitt förord och att de måste 
samarbeta mer regionalt. Gränsen till Kina håller alltså på att suddas ut. Senare i 
samma stycke delar Chui upp Macao som dels samhälle, dels som ekonomi. 
Macaos får alltså ytterligare en ny nationell identitet.  

4.3.14 Policy Address för 2012 

Chui upprepar de tre principerna och att ”vi” har arbetat hårt för att implementera 
dem. Istället för att använda uttrycket ”the Handover” som hans företrädare 
Edmund Ho gjorde, väljer Chui istället att skriva ”reunification” för att beskriva 
Macaos nyblivna kontext. Kina benämns som ”the central government”  

I nästa stycke lyfter Chui fram att Macao har en särställning med ”our 
economic model” och ”our standard of living”. Chui fortsätter benämna Macaos 
folk som ”residents” och Macao SARs identitet delas även nu upp som ekonomi 
och samhälle. Chui skriver senare att Macao ska utvecklas från ett samhälle till en 
”favourable city for living and working”.   

4.4 Sammanfattning av Macaos nationella identitet 

I samtliga analyserade programförklaringar väljer VD:n att upprepa meningen ”… 
the principles of ’One country, two systems’, ’Macao people governing Macao’ 
and ”A high degree of autonomy’”, förutom programförklaringarna för 2007, 
2008, 2009 då ”A high degree of autonomy” inte längre har citationstecken. Att 
upprepa dessa principer är ett sätt att precisera ramen för Macaos identitet och 
reproducera dess särställning. Med principerna visar Macao vilka ramar de har att 
följa och dess unika särställning som nästan självständig region i en nation 
belyses. Macaos nationella identitet är latent kinesisk men ändå avståndstagande 
mot densamma.  

Detta visas även med språkbruket och benämningarna ”the Motherland” och 
”the central government”. Med dessa latenta ord skapas en påminnelse till 
mottagarna om att Macao är en del av Folkrepubliken Kina. Samtidigt finns en 
tydlig gemenskap och ”vi”-känsla i Macao som bygger på en stolthet av att 
särskilja sig från övriga Fastlands-Kina.  

Macao har några få sparsamt utskrivna identiteter. I regel ses Macao som ett 
samhälle eller en ekonomi, ett samhälle i harmoni, eller som en stad i världen och 
som latent tillhör Kina. Att Macao ger sig själv epitetet ”Lotusblommans land”, 
men annars förekommer inga konkreta, symboliska identifikationer.  
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5 Avslutning 

5.1 Slutsatser 

Vid återföreningen med Folkrepubliken Kina fanns ingen uttalad nationell 
identitet för varken Macao eller Hongkong, och de första åren kännetecknas av att 
tydliggöra regionernas unika ställning gentemot Folkrepubliken Kina, men och att 
de är del av ”One Country”. Detta skapar unik känsla som kan härledas till 
gemenskap.  

Hongkong visar mer distans mot Kina i början av återföreningen, men efter 
regeringskrisen 2003 blir den nationella identiteten mer influerad av Kina. 
Paradoxalt nog ser Hongkong sig som en stad i Kina och del av Moderlandet, men 
känner samtidigt stor stolthet av att ha sitt unika samhällssystem och sin ekonomi. 
Iögonfallande är den latenta kinesiska nationalismen och att Moderlandet ses som 
en sådan självklarhet att den skrivas mellan raderna. Det finns flera olika 
identiteter för Hongkong, vilket tyder på en mogen utveckling av den nationella 
identiteten. Anmärkningsvärt nog finns ”Hongkongers” men inga kineser i 
Hongkong. 

Macao är latent kinesisk, men avståndstagande och ser Beijing som det 
centrala i nationen och sig själva i periferin. Därför är Macao mån om att 
tydliggöra den slutna gemenskapen och sätta Kina som ”de andra”. Macao besitter 
få egna identiteter vilket visar att de måste arbeta mer med sin 
identifieringsprocess.  

Vid en jämförelse kan konstateras att både Macao och Hongkong har 
paradoxala uppfattningar om sin nationella identitet, där båda tillhör Kina latent 
men vill särskilja sig från densamma. Macao identifierar sig mer med 
Folkrepubliken Kina än vad Hongkong gör, samtidigt som Hongkong har fler 
identiteter. Macao håller sig mer neutral i programförklaringarna och lyder den 
kinesiska nationalismen mer öppet. Etniciteten ”kineser” finns inte i de båda 
nationella identiteterna då begreppet inte nämnts en enda gång i de 28 
programförklaringarna.  

5.2 Egna tankar och reflektioner 

Resultatet förvånar mig till viss del då jag trodde att både Hongkong och Macao 
skulle vara mer fräna i sin distansering mot Fastlands-Kina. Undermedvetet delar 
de båda regionerna uppfattningen om att Kina är moderlandet som de ska tillhöra, 
vilket visar att devisen ”One Country, Two Systems” tycks väl implementerad sett 
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till regionernas nationella identitet. Kanske biter regionerna ifrån för att undvika 
att bli överkörda politiskt av Kina? 

Det är viktigt att komma ihåg att mina resultat bygger på Michael Billig’s 
teorier, vilket innebär att den nationella identiteten kanske ser annorlunda ut ifall 
en annan teori om nationalism appliceras på fallen Hongkong och Macao. 

5.3 Framtida forskning 

Med min undersökning har jag mätt hur den nationella identiteten uppfattas 
genom en demokratiskt vald ledares latenta ord och uttryck. Det finns inget 
säkerställt samband mellan att Hongkong och Macaos respektive befolkningar 
delar sin verkställande direktörs åsikt. Framtida forskning inom området skulle 
kunna vara att undersöka hur befolkningarna själva ser på sin nationella identitet. 
Stämmer den med den folkvaldas latenta uppfattning av den nationella 
identiteten?  
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