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Abstract  

Är civilsamhället en viktig komponent för en demokratisk utveckling i Kina? Vi har valt att 

undersöka kinas demokratiska möjligheter. Uppsatsen är en teoriprövande fallstudie med 

syftet är att förklara vad som talar för en demokratisk utveckling i kina, med hjälp av teorin 

om civilsamhället. Den valda teorin om civilsamhället kallas för ”aktivistversionen”. Vårt 

material baseras på sekundärt material med böcker och artiklar kring ämnet. För att erhålla 

resultat och därefter slutsatser, valde vi att analysera fem demokratiska faktorer utifrån 

aktivistversionen. Genom vår analys fann vi noterbara resultat. En av slutsatserna som togs 

var fackförbundens roll för en demokratisk utveckling i kina. En ökad autonomi för 

fackförbunden skulle kunna ge ringar på vattnet för en ökad autonomi i det övriga samhället. 

Nyckelord: Civilsamhälle, Demokratisering, Demokrati, Kina, Kommunistpartiet 
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1 Inledning 

De senaste året, 2014, har Kina präglats av våldsamheter i den omtalade paraplyrevolutionen. 

Där studenter kämpar för en bättre framtid, rättigheter och demokrati. Regeringen har beslutat 

att kandidater som blivit godkända av det kommunistiska partiet, ska få ställa upp i valet till 

att bli Hongkongs ledare. Detta är något som har irriterat ortsborna, som då bestämde sig för 

att protestera. Ett upplopp som kan liknas vid det som ägde rum 1989 på himmelska fridens 

torg i Peking. Där en studentrörelse demonstrerade för mindre korruption och demokrati, 

manifestationen spred sig till skolor och städer runt om i hela Kina. Den till början fredliga 

demonstrationen slutade dock med att armén öppnade eld mot de obeväpnade 

demonstranterna och runt 3000 människor miste sina liv. Händelsen kallas av media runt om i 

världen för ”massakern vid himmelska fridens torg”, detta har samtidigt lett till att ett 

internationella intresse och att kritik riktats mot kina (Engler 2014). 

 

1.1 Syfte och frågeställning   

I denna uppsats kommer vi att titta närmre på studieobjekteet Kina och på hur den bristfälliga 

demokratiska utvecklingen ser ut i landet. Vi kommer utgå från en empirisk frågeställning i 

vår analys då vi anser att en mer exakt generalisering utav resultatet kan utföras. Vi väljer att 

utgå och till största del koncentrera oss på tiden i Kina efter Mao Zedong då landet 

genomgick betydande ekonomiska förändringar (Lundahl 2014).  

 

Vi kommer i detta avsnitt att förklarar och diskuterar vår frågeställning och tillvägagångsätt i 

undersökningen. För att få en större och öppnare diskussion tänker vi även att lägga fram 

eventuell kritik kring vår litteratur och vår metod. 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att förklara hur det kan komma sig att Kina inte har genomgått en 

demokratiseringsprocess. Just utvecklingen i Kina är något som intresserar oss personligen 

eftersom det är ett land som är väldigt framstående ekonomiskt och det har resulterat i att 

landets internationella ställning ökat. Vi anser därför att det är av vikt att forska kring den 

humanitära problematiken, att världens största ekonomi utgör en större del av den totala 

mängden människor som lever i ofria stater. Samtidigt som ämnet är högaktuellt med hur 

situationen ser ut i Hongkong där befolkningen demonstrerar för sina demokratiska rättigheter 

(Engler 2014). Hur kan ett land som varit under ett auktoritärt styre länge påbörja en process 

mot demokrati och vilket faktor kan bidra till att främja utvecklingen? 

 

Västvärldens bild på hur en demokrati ska se ut är en relativt klar bild, med rättvisa och fria 

val, yttrandefrihet, rätten att få rösta och rätten att få kandidera i statliga val, är några av 

kriterierna (Bernhagen 2009, s.29). Men det finns en tydlig problematik med att applicera 

denna bild på länder i andra delar av världen. Vi tror att en viktig roll i ett lands utveckling är 

det civila samhället. Därför kommer vi försöka undersöka vilken komponent inom civil 

samhället i Kina som möjligtvis kan skapa förutsättningar för en demokratiprocess.  
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Vår forskningsfråga som vi kommer att utgå ifrån i denna uppsats är följande; Vilka faktorer 

inom civilsamhället kan skapa förutsättningar för en demokratiprocess i Kina? 

 

Vi vill även föra en diskussion kring vad som leder fram till ett civilsamhälle och hur ett 

civilsamhälle kan påverka ett land mot en positiv politisk utveckling. För att vi ska kunna 

göra ett försök med att besvara vår frågeställning kommer vi att undersöka samt analysera 

fem olika faktorer. Dessa olika faktorer är ekonomi, Kinas yngre generation, Kinas 

fackförbund, internet, modernisering och asiatiska värden. Vi anser att dessa faktorer är 

relevanta i en kinesisk kontext. Det är även där vi tror en rörelse mot en demokratisk 

utveckling kan tänkas börja. 

 

1.2 Eventuella avgränsningar 

I denna uppsatsen tänker vi inte ta med en historisk aspekt som sträcker sig långt tillbaks i 

tiden utan vi har för avsikt att koncentrera oss på utvecklingen efter Mao Zedongs död 1976 

och framåt. Vi anser att en begräsning i tidsperioden är nödvändig för ett starkare resultat men 

även då det var efter Maos tid som Kinas ekonomi tog fart och landet såg ut att röra sig mot 

en politisk liberalisering. 

 

1.3 Uppsatsens disposition                      

Denna uppsats är indelad i tre olika kapitel, som vi tror kommer att förse oss med en ökad 

förståelse för civilsamhällets roll i en eventuell demokratisk process i Kina. Vi kommer att 

inleda med metod och material och sedan ge er en bakgrund till Kinas historia och 

uppkomsten av det kommunistiska partiet. Detta för att få en förståelse för hur det ser ut i 

landet idag. Kapitel två ger er en utförlig bakgrund till det teoretiska begreppet men även en 

begreppsutredning som vi anser är relevant för att förstå uppsatsen och dess problematik. 

Kapitel tre utför vi vår analys med en fallstudie på Kina och civilsamhället. Vi avslutar sedan 

med en sammanfattning och slutligen våra slutsatser. 

2 Metod 

Vår uppsats kommer att vara en teoriprövande fallstudie som vi applicerar på den auktoritära 

staten Kina. Kritiken som kan riktas mot valet av en fallstudie är att eftersom vi endast 

studerar ett fall kan resultaten vara svåra att generalisera och applicerbarheten försvagas. Vi 

utgår från teorin om civilsamhället och dess potentiella inverkan för en demokratisk 

utveckling i Kina. I teorin om civilsamhället finns det flera olika inriktningar. Vi har valt att 

använda oss av inriktningen som kallas aktivistversionen. Denna teori ska sedan appliceras på 

vårt valda fall. Vi är väl medvetna om att vi inte kan få fram ett resultat ifall aktivistversionen 

stämmer eller inte. Vi tror snarare på att få en ökad förståelse för vilken utsträckning teorin 

stämmer in på Kinas förutsättningar för en demokratisk utveckling. 
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Då hoppas vi samtidigt att flera tänkbara faktorer kring Kinas demokratiska utveckling kan tas 

i beaktning och den presenterade slutsatsens validitet kommer att stärkas (Esaiasson 2012, 

s.99). 

 

Att definiera begreppet civilsamhälle medföljer ungefär lika stora svårigheter och 

komplikationer som att definiera begreppet demokrati. Därför med hjälp av en 

begreppsutredning vill vi bringa klarhet i fenomenet kring civilsamhället.  

 

3 Material 

Denna uppsats baseras på sekundärt material, vi tänker utgå från böcker och artiklar om 

ämnet. Vi tänker använda oss av artiklar som i största mån är skrivna utav forskare och 

experter på Kina eller civilsamhället. För att få en bredare- och rättvisare syn på situationen 

kommer vi även att använda oss av information och rapporter från 

människorättsorganisationer. För att stärka uppsatsens validitet kommer vi att granska 

materialen som vi samlar in ytterst källkritiskt. För att undvika att materialet är vinklat ska vi 

använda artiklar och böcker som inte är skriva utifrån ett propagandaperspektiv och därav 

undvika partiska källor.  

 

Vi tänker arbeta med validiteten och reliabiliteten under tiden som vi skriver uppsatsen. Vi 

anser att validiteten styrks med den begreppsutredande delen av uppsatsen, där vi jämför den 

teoretiska definitionen och det som vi operationaliserat (Esaiasson 2012, s.58). Vi anser att 

med detta kommer vi få ett större källurval och som ett resultat kommer det generera en så 

rättvis bild som möjligt. Vi kommer inte utföra några egna undersökningar eller mätningar 

utan vi använder endast redan publicerat material. 

 

3.1 Kritisk granskning av material 

En större del av våra källor till empirin i denna uppsats är skrivna under sent 90-tal och detta 

anser vi kan påverka vårt resultat, då flera av våra faktorer kan ha utvecklats ytterligare eller 

ha fått utstå bakslag. Vi anser även att civilsamhället som koncept kan ses som eurocentrerat 

och därför kan det vara svårt att implementera på Kina i sin helhet. 

 

4 Bakgrund - Kina 

Kina är ett land som till ytan kan jämföras med USA men med en befolkningsmängd som är 

över fyra gånger så stor. Det är också ett land som visa ett stort utbud av variation, den stora 

delen av Kinas befolkning är bosatta i de, fyllda till den maximala gränsen, större städerna. 

Men du kan samtidigt befinna dig ute på landsbygden där du inte se en enda människa på flera 

mil (Saich 2011, s.9). Kina utgör 6,4 procent av den totala ytan av världen, landet kallas för 

en subkontinent då den omfattar 9,6 miljoner kvadratmeter (Hägerdal 2008, s.22). 
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Kinas kommunistparti bildades i slutet av 1920-talet, först informellt och mötena hölls till en 

början hemliga av säkerhetsskäl. Därmed är detaljerna kring vad som sades och bestämdes 

högst diffusa (Hägerdal 2008, s.240).  

 

Partiet inledde med stöd och hjälp från sovjetunionen i sitt arbete med att försöka ena landet 

(Beck 2013, s.108). Det kommunistiska partiet mötte ett motstånd i det nationalistiska 

kinesiska partiet, Kuomintang som bildades år 1912. Vid det första parlamentariska valet som 

hölls i Kina 1913 fick Kuomintang en klar majoritet av rösterna (Lundahl 2014). Efter 

valsegern inträffade komplikationer och arméns befälhavare förbjuder partiet att vara 

verksamt. Kuomintang upprättar sin egen huvudstad, Guangzhou, i södra delen av kina och 

allierar sig med ett flertal krigsherrar (Beck 2013, s.108). Ett kommunistiskt parti bildades 

under 20-talet där en av grundarna var det marxistiska biblioteksbiträdet Mao Zedong. När det 

1927 utbröt ett inbördeskrig i Kina medfördes även strider mellan Kuomintang och det 

kommunistiska partiet.  

 

Som ett resultat av detta drog sig Mao Zedong till landsbygden för att föra ett gerillakrig. 

Maos vision var en revolution som skulle koncentrera sig på att bygga upp landsbygden och 

att bönderna skulle få en huvudroll i att omringa de större städerna (Lundahl 2014). Först 

1949 erövrar kommunisterna hela Kina och Mao utropade Folkrepubliken Kina (Beck 2013, 

s.111). Den nya starka kinesiska makten som lyckades skapa gemenskap och ett enat Kina, 

var efterlängtat av en större del av befolkningen. Även om befolkningen inte var kommunister 

eller visste vad kommunismen innebar. (Haw 1999, s.195). Kina slås fast som en socialistiska 

stat och kallas för folkets demokratiska diktatur (Lundahl 2014). 1950-talet präglades mycket 

av Sovjetunionen, som var Kinas viktigaste allierande och förebild. Efter påverkan från 

Sovjetunionen, genomdrevs den totala socialiseringen av Kinas samhälle (Lundahl 2014). 

 

1966 bildade Mao det röda gardet och skapade nya organisationer för att bevara sitt egna 

intresse. Detta som kom att kallas för kulturrevolutionen, var en förvirrande tid med ständiga 

förändringar i den centrala maktbalansen. På ett flertal platser runt om i Kina förekom det 

strider som liknades vid ett inbördeskrig. Som ett direkt resultat av det grova våldet och tunga 

vapenbruket upplöstes det röda gardet, då striderna ansåg vara för mycket än vad Maos 

anhängare klarade av. Armén skickades istället in för att återställa ordningen (Haw 1999, 

s.201). 1976 avled Mao Zedong och kulturrevolutionen var därmed avslutad. Vid hans död 

framstod Mao nästan som en gud, både nationellt och internationellt. Han blev en symbol för 

vänsterrörelsen, hans ord och gärningar var inget som ifrågasattes. I modern tid är han dock 

inte populär och paras gärna ihop med Hitler eller Stalin. Männen med flest liv på sitt samvete 

(Hägerdal 2008, s.337). 

 

Deng Xiaoping var en viktig person i folkrepubliken Kina, där han valdes in i det 

kommunistiska partiets centralkommitté efter att han deltagit i stridigheterna mot 

Kuomintang. Han utsågs till vice premiärminister under 50-talet. Deng som under sina 

ungdomsår studerat i Frankrike och i Moskva for tillbaka till Kina och undervisade i politik 

vid en militärskola, innan han blev skickad till de södra delarna för att bygga upp den röda 

armén (Lundahl 2014). 
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Efter Maos död inleddes det, med Deng i spetsen, en mer ekonomisk politik där de stora 

klassklyftorna minskades och landet blev allt öppnare för resten av världen. Politiken 

koncentrerades på att få igång Kinas ekonomi. Den nya politiken i Kina med mer öppenhet 

mot omvärlden ledde till ökade krav på en mer demokratisk stat. 1980-talet präglades av 

demonstrationer av studenter som krävde en ”borglig liberalisering”, detta slutade i en 

massaker under 1989-års demonstrationer där tusentals människor dödades. Konsekvenserna 

och reaktionerna från det internationella samfundet, resulterade i att Kina isolerades under en 

lång tid. (Lundahl 2014)  

 

Under början av 90-talet satte den ekonomiska reformpolitiken fart och internationella 

investerare ökade lavinartat med den nya marknadsekonomin. Kina blev medlem i 

världshandelsorganisationen under 2000-talet och ekonomin fortsätt växa, konsekvensen av 

detta blev att de sociala klyftorna ökade i landet. Kinas ekonomiska tillväxt ledde till en ökad 

politisk makt, som har resulterat i att Kinas status i den internationella politiska arenan har 

blivit mer betydelsefull (Lundahl 2014). I takt med de växande finanserna ökade även 

miljöproblemen i Kina, med större ansträngningar på jordbruksmarken och luftföroreningarna 

blev väldigt allvarliga.  

 

Det förekom även problem med korruption som var utbredd i landet, maktmissbruk på 

lokalnivå och stora klasskillnader där inkomsten för medborgarna varierade kraftigt. Det leder 

till att befolkningen börjar röra sig mot ett socialt missnöje och en oro växer. Konsumtionen 

av massmedian i landet har ökat i takt med att ekonomin har blivit starkare, problematiken 

ligger i att media är starkt kontrollerad av staten.  

Det visas tydligt med fängslandet av journalister och nedstängda webbsidor. Dock är 

pressfriheten i Hongkong garanterade med en klar självcensur kan fortfarande ses (Gruvö 

2014). 

 

4.1 Kinas Kommunistiska parti 

Partiet har fullständig kontroll över den politiska makten i Kina, med 75,9 miljoner 

medlemmar representerar partiet en väldigt hög grad av oliktänkande och många olika 

politiska åsikter anses vara representerade. Kinas politiska makt kan anses vara elitistisk då 

den grundar sig mycket på relationer med individer som innehar mycket makt. Det är 

samtidigt partiets svaghet då om ledarna blir oense kring något påverkas oftast hela systemet 

och en rensning av de som anses ha valt fel väg sätts i bruk. De som påverkas är ofta individer 

eller grupper som anses leda partiet i fel riktning och som har vilselett medlemmar i partiet, 

medborgarna. Det är inget som först diskuteras med den skyldige, utan oftast får personen 

genomlida manipulation och att bli väldigt dåligt behandlad (Saich 2001, s.113,114). 
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5 Teori - Civilsamhälle 

5.1 Teoribakgrund 

Sedan antiken har problematiken kring hur begreppet civilsamhälle definieras präglat 

samhällsdiskursen. Begreppets innebörd och användningsområde har följt med över tiden och 

förändrats i takt med samhällets utveckling (Kaldor 2003, s.30). Intresset för teorin om 

civilsamhället har under de senaste 15åren ökat avsevärt och som följd av detta, har även 

litteraturen kring ämnet expanderat. Trots den ökande forskningen kring ämnet, menar 

forskare att vi fortfarande inte fått en gemensam definition som kan förklara begreppet 

(Burnell, Calvert 2004, s.1). Vissa forskare menar att begreppet uppkom som ett resultat av de 

sociala rörelsernas kamp mot kommunistiska stater under 1980-talet, exempel på detta var 

länder såsom Polen, Ungern och Tjeckoslovakien (White 2004, s.7).  Medan andra påvisar att 

termen och diskursen har funnits sedan antiken (Kaldor 2003, s.30). 

 

I dagens diskurs kring termen ligger vikten oftast kring den ideella sektorn; NGO:s och 

sociala rörelser (Kaldor 2003, s.36). I boken “Civil Society in Democratization”, skriver 

Gordon White om att det har diskuterats att civilsamhället är en viktig del av en 

demokratiseringsprocess samt för att legitimera ett lands statliga makt. Han skriver även att 

som civilsamhället ser ut i idag, fått en stor betydelse när det kommer till att försvaga 

auktoritära regeringar och bidra till en starkare etablerad demokrati. De flesta moderna 

versioner av teorin bygger på jämlikhet och individernas rätt till en privat sfär (Kaldor 2003, 

s.48). Den exakta definitionen av begreppet civilsamhälle lyser fortfarande med sin frånvaro 

trots åratal av forskning kring ämnet. 

 

5.2 Teori 

Vilka faktorer som påverkar ett land till en demokratisk utveckling finns det många teorier 

och forskning kring. En teori som diskuterats intensivt är teorin om civilsamhället, en teori 

som upplevs svår att definiera men ändå förekommer flitigt i den generella diskursen kring 

demokrati (White 2004, s.6). 

 

Vi kommer som utgångspunkt i uppsatsens analys att använda oss av Mary Kaldors 

aktivistversion av civilsamhället. Denna version har sina bakgrund till Centraleuropa på 70-

talet, som en post-marxistisk definition av begreppet civilsamhälle. Kaldor menar att för att 

begreppet ska fungerar krävs det en stat och ett aktivist medborgarskap. Men även en strävan 

efter omfördelning utav makten och en större självbestämmelserätt spelar en central roll i 

definitionen. För att civilsamhället ska fungerar krävs det ett visst mått av självorganisering 

som inte innefattar den politiska sfären, men även att individen ska kunna ändra på sin 

livssituation genom självorganisering och via politiska engagemang (Kaldor 2003, s.19-20).  

 

Utifrån Kaldors aktivistversion ska det politiska spelet och debatter användas av det de 

grupper som känner socialt ansvar och aktivet deltar i civilsamhället (Kaldor 2003, s. 21). Den 

summeras utifrån en politisk frigörelse, med viktiga faktorer i versionen som handlar om 

självständigheten hos individerna och en önskan om ett mer demokratiskt samhälle (Kaldor, 



 

7 
 

2003, s.23). Vi anser att med en utgångspunkt i Kaldors aktivistversion kan vi få en större 

förståelse för civilsamhället i Kina. Aktivistversionen anser vi stämma bra in på vårt fall både 

utifrån en historisk kontext, med protesterna vid himmelska fridens torg, men även i en nutids 

kontext med protesterna i Hong Kong. 

 

5.3 Tidigare forskning 

Det har forskats mycket kring civilsamhällets påverkan och ett eventuellt samband till länders 

demokratiska utveckling. Även om ämnet fått ett uppsving de senaste 20 åren så har 

begreppet figurerat i litteratur mycket längre tillbaks i tiden än så, det nämns först av 

Aristoteles under termen politisk gemenskap (Arato & Cohen 1992, s.89). Ett par framstående 

filosofer som diskuterar kring civilsamhället är Thomas Hobbes som hade sina aktiva år under 

1600-talet, Friedrich Hegel och Karl Marx som var verksamma under 1800-talet. Marx teorier 

kretsade kring den negativa aspekten som medföljer det civilsamhället, att effekten kring den 

verkar som avhumaniserande (Arato & Cohen 1992, s.117). 

Den grundläggande aspekten i ett civilsamhälle, enligt Hobbes, var landet och medborgarnas 

säkerhet, men även att det sociala kontraktet mellan medborgarna skapar staten och inte 

samhället (Arato & Cohen 1992, s.88). 

 

Hegel menade att civilsamhället skapades av den tydliga skillnaden mellan det privata och 

staten. Han skriver även att statens enda roll är att agera medlare mellan de olika konflikter 

som kan uppstå i ett civilsamhälle. Marx inspirerades mycket av Hegels teorier i sitt tänkande 

och han kritiserade dem frekvent men han använde dem som grund för sin egen forskning. 

Marx identifierar samhället som civilt och borgligt, samt poängterar hur negativt och 

avhumaniserande de civila påverkar samhället (Arato & Cohen 1992, s.117). Marx menar att 

om en förändring i samhället skulle kunna genomföras måste arbetarklassen organisera sig i 

den sociala sfären och inse sina möjligheter att påverka det demokratiska beslutsfattandet 

(Arato & Cohen 1992, s.382). 

 

Tocqueville nämns inte ofta i civilsamhällets sammanhang då det var en term som han inte 

ville använda sig av. Men han bidrog ändå till utvecklingen av begreppet då han påvisade 

vikten av självorganisering och ett aktivt föreningsliv i den offentliga sektorn. Tocqueville var 

den som applicerade termen civilsamhället i samband med en stabil och välmående 

demokratiskt utveckling (Whitehead 2004, s.26). 

 

Under 1900-talet avgränsar forskarna civilsamhället från staten och från landets ekonomi. 

Talcott Parson, inspirerad av Hegels tidigare forskning, skrev om civilsamhället som en 

normativ gemenskap och solidaritet som är avskärmad från staten men även från det kulturella 

livet och landets ekonomi (Arato & Cohen 1992, s.118). Utifrån marxismen men med hjälp av 

Hegels tidigare forskning angående civilsamhället, speglade Gramsci en radikal vänsterkritik 

på begreppet. Han menade att civilsamhället var och fungerade som en motpart till staten, 

men han använde sig även av den något förvirrande beskrivningen att civilsamhället kunde 

ses som en del av staten tillsammans med den politiska sfären och samhället (Arato & Cohen 

1992, s.139). 
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6 Begreppsutredning 

Civilsamhället och demokrati är två stora och komplicerade begrepp som kan anses svåra att 

definiera. Båda begreppen kommer att spela en central och viktig roll i denna studie. En 

begreppsutredning används för att bringa klarhet till ett redan omdiskuterat område eller en 

samhällsdiskussion (Esaiasson 2012, s.35). Därav anser vi att det kommer behövas en 

begreppsutredning för att definiera vad begreppen faktiskt innebär och vad vi anser 

civilsamhälle, demokrati och odemokratiskt betyder. 

 

6.1 Civilsamhälle 

Begreppet civilsamhälle har förändrats mycket över tiden som gått och skillnaden i begreppet 

framkommer tydligt utifrån vilken filosof man utgår ifrån. I boken ”Democartization” skriver 

Natalia Letki om civilsamhället i relation till en demokratisering, där begreppet i auktoritära 

stater oftast ses som social aktivism samt proteströrelser, medan i demokratiska länder ser på 

begreppet som en fri sfär där obegränsad sociala aktivism är acceptabel (Letki 2009 s.160). 

Letki skriver även att det centrala i civilsamhället är den sociala aktivismen med frivilliga 

organisationer. I särskilda fall kan begreppet behöva utökas när det handlar om ett land i 

övergång mot en demokratisering, då kan det behöva innefatta politiska partier och sociala 

rörelser (Letki 2009 s.159).  

 

Civilsamhällets största karaktäristiska drag är den privata sfären utan någon inblandning från 

staten. Hannah Arendt och Václav Harvel menar att den demokratiska framtiden är den 

privata fria sfären, där människor kan ha en fri varierande civil attityd. En privat och fri sfär 

med självständiga organisationer, utan någon inblandning från staten är den demokratiska 

framtiden. Detta ska inte ses som en tillfällig lösning i en övergång mot demokrati, utan något 

som eftersträvas som en permanent faktor i det demokratiska samhället (Baker 2002, s.148). 

Michael Frolic menar att den absolut vanligaste definitionen på civilsamhället är baserat på 

Europa och utgår från relationen mellan stat och det sociala, individen och det offentliga. Det 

första, menar Frolic, är när staten är sekulariserad, detta för att skapa plats för en ökad 

mångfald. Det andra menar han är när en stabil ekonomi är etablerad, där individens privata 

egendom och intresse är skyddat. Det tredje menar Frolic, är en välfungerade modern 

byråkrati (Frolic 1997, s.53).  

 

White m.fl. menar att begreppet civilsamhälle kan sammanfattas som ” en sfär av fri social 

interaktioner och organisation, som i sitt ideal är separerat och självständig från staten” [vår 

översättning] (White 1996, s.1). 

 

6.2  Demokrati 

I vår frågeställning efterfrågar vi en demokratisk utveckling i Kina. Vad menas då med 

demokrati och vad som definierar en demokrati? För att rättfärdiga vårt argument om en 

demokratisk utveckling samt kring vårt påstående om att Kina skulle vara en autoritär stat så 

tänker vi utgå från Robert Dahls teori om polyarki. Vi anser att Dahls teori är en mellanform 

till den minimalistiska och den maximalistiska teorin kring demokrati. Det minimalistiska 
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tankesättet kan anses vara för lätt att applicera på länder vid en granskning om en stat är 

demokratisk eller inte (Bernhagen 2009, s.26). Kriterierna för att klassas som demokratisk vid 

den minimalistiska definitionen är relativt få. Den maximalistiska teorin fokuserar mer på 

medborgarnas deltagande i politiken. Det handlar inte bara om att myndiga personer ska ha 

rösträtt, likt minimalistiska teorin, utan även engagera sig inom politiken. Medborgare ska få 

ingå politiska grupper och demonstrationer (Bernhagen 2009, s. 29).  

 

Vi har valt polyarkin eftersom den ger oss en mellanform till de mini- och maximalistiska 

definitionerna av synen på demokrati. Vi anser att den första teorin, minimalistiska, inkluderar 

för få faktorer i sin definition och ger oss därför en för snäv bild av en demokratisk stat. Den 

andra, maximalistiska, anser vi vara alldeles för bredd i sin definition. Det finns ingen stat 

som kan uppnå de kriterier som teorin inkluderar. Med polyarki menar Dahl att utan 

effektivitet och kunskap, kan det politiska beslutfattandet bli lidande. Det finns inte nog med 

tid för folkomröstningar varje månad samt val varje år. Många politiska problem kan endast 

lösas med hjälpa av experter på området. Med hjälp av politiska val väljer medborgare vilken 

politisk ideologi som ska styra landet och därmed bestämma hur landet ska gå till väga i 

komplicerade politiska frågor (Bernhagen 2009, s.12-13). 

 

6.3  Odemokratiskt 

Vi kommer i denna uppsats utgå från att Kina är ett odemokratiskt land, detta baserar vi 

utifrån rankningar gjorda av Freedom house (Freedom House 2014). Som vi nämnt tidigare 

utgår vi från Robert Dahls definitions om polyarki för hur en demokrati ska se ut enligt oss. 

Politiken i Kina är extremt kontrollerad, där det kommunistiska partiet innehar ensamrätt på 

partipolitiken och regeringen. Det innebär att det inte finns en valprocess och att Kina är en 

enparti-stat. Medborgarna i Kina har ingen rösträtt förutom på den lokal nivå, dock är 

problematiken att det är CCP som utser representanterna som folket kan rösta på (Freedom 

House 2014). Någon form av opposition är inte tillåten, ett försök till att organisera 

självständiga politiska partier kan leda till långa fängelsestraff, ett exempel är Liu Xiabobo 

som vann nobels fredspris 2010. Han var en regimkritiker och kämpade för en 

demokratisering i Kina. Han blev under 2009 dömd till 11 års fängelse för detta dåd och hans 

fru tvingades till husarrest (Freedom House 2014). 

 

Media i Kina är kontrollerad av staten eller ägda av CCP.Vilket leder till en stor censur kring 

alla nyhetsartiklar, tv och radio. Även medborgarnas mobiltelefoner kontrolleras av staten. 

CCP är ett ateistiskt parti och all religiös verksamhet ska registreras av staten, men enligt 

Freedom house är vissa religiösa grupperingar såsom kristendom och buddismen förbjudna. 

Att organisera demonstrationer i Kina utan regeringens godkännande leder till hårda straff och 

NGO:s är tvungna att registrera sig. Organisationerna blir tilldelade regler från CCP och får 

inte marknadsföra något som kan anses vara ”skadligt för nationens enighet” eller något som 

kan uppröra ”den etniska harmonin” (Freedom house 2014). Dessa uppgifter från Freedom 

house angående Kina som vi presenterat ovan anser vi gå emot Robert Dahls polyarki 

definition och därmed utgår vi från att Kina är en auktoritär stat.  
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6.4 Begreppskritik 

När vi granskar och operationaliserar begreppet civilsamhälle inser vi att det kan anses vara 

centrerat kring Europa och det västerländska levnadssättet. Konceptet har sitt ursprung från 

Europa och det västerländska samhället. Letki diskuterar i boken “Democratization” att 

civilsamhället är baserat på liberala värden med sin grund i väst och med individualismen i 

fokus. Utifrån de olikheter som västvärlden och Asien men även Afrika har, såsom 

ekonomiska, politiska och sociala, med fokus på relationerna mellan staten och det civila, är 

det inte optimalt att applicera en västerländsk modell av demokrati och civilsamhälle på andra 

delar av världen. Skillnaden mellan religiösa traditioner påverkar individers relationer till 

varandra och till staten.  

 

En differens i värderingar i olika regioner påverkar begränsar spridning av en liberal 

västerländsk demokrati (Letki 2009, s.166). Det finns forskare som ställer sig kritiska till 

fenomenet civilsamhälle. Robert Des Forges menar att civilsamhället är för centrerat kring det 

västerländska levnadssättet, att det är nästintill omöjligt att rakt av applicera det på ett 

kinesiskt samhälle. Han att teorin måste omstruktureras utifrån Kinas historia och erfarenhet, 

därefter kan man försöka förstå relationen mellan den kinesiska staten och det civila (Des 

Forges 1997, s.5). 

 

Jürgen Habermas kritiserar teorin om civilsamhället och menar att det är bara ett koncept, och 

därmed menar han att vi inte kan se det som att Europa ”har” ett civilsamhälle. Utan det civila 

samhället är ett koncept som medför en analytisk insikt i den västerländska demokratin. Han 

menar även att Kina inte ”har” ett civilsamhälle, dock finns det många faktorer som kan 

kopplas ihop med detta västerländska koncept som återfinns i Kinas historiska kontext. Han 

menar att civilsamhället ska användas som ett analytiskt redskap snarare än något som är de 

facto i samhället (Brook 1997, s.21). 

7 Analys 
Här presenterar vi vårt empiriska material samt analyserar det. Det är utifrån Mary Kaldors 

aktivistversion av civilsamhället som vi ska analysera Kina, civilsamhället och en eventuell 

demokratiseringsprocess. När vi utgår från helheten kring vårt empiriska material förstår vi 

hur den kinesiska staten och det kommunistiska partiet fortfarande håller samhället i ett 

järngrepp samt att Kinas utveckling mot demokrati går långsamt. Dock kan vi se en liten 

rörelse börja gro i bakgrunden. Med fler NGO:s och ett ökat politiska intresset bland 

medborgarna, ett resultat av detta kan vi se fler protester mot regeringen. 

 

7.1 Kina och civilsamhället  

Tiden efter Mao försökte regeringen bygga en stark stat med hjälp av en sammanslagning 

mellan kapitalism och konfucianism. Denna lära har även utvecklats till asiatiska värden och 

anses gå emot den synen på mänskliga rättigheter som västvärlden har (Brunn & Jacobsen 

2000, s.1). Den stora skillnaden mellan konfucianismen och det liberala väst är att samhället 

och familjen är av större vikt än vad det individuella behoven är, det är viktigare med ordning, 

reda och disciplin än vad personlig frihet och jämställdhet (Chull Shin & Tusalem 2009, 
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s.358). Med en distinkt icke västerländsk syn begränsade staten det civilsamhället för att 

upprätthålla sin makt (Brook & Frolic 1997, s.11). Statens inflytande på det kinesiska 

samhället har minskat efter Maos död men är fortfarande starkt närvarande och har en 

kulturell förankring (Brook & Frolic 1997, s.12). 

 

Med Kinas växande ekonomi skapas det flera välbärgade sociala grupperingar samt en 

starkare och större medelklass. Något som skulle kunna leda till ett ökat tryck för förändring 

av den sociala och politiska strukturen.  En förändring som kommer underifrån kan leda till 

stora konsekvenser för den rådande byråkratiska- och politiska eliten. Detta är dock något 

som sker på ett lokalt plan och påverkar inte det politiska toppskiktet i Kina. Det är längst ner 

på den politiska stegen som kontrollen kommer minskas eller förloras helt (Brook & Frolic 

1997, s.14). Med den rådande globaliseringen ökar ifrågasättandet av regeringen från dess 

medborgare och med hjälp av organiseringar såsom Amnesty International, Human Right 

Watch och United nations som börjar tränga över Kinas gränser, väcks frågor bland folket 

kring deras rättigheter. Därför kan den nationella politiken inte längre genomföras på det sätt 

som den tidigare fördes (Brook & Frolic 1997, s.15).  

 

Det finns en spricka i det kinesiska samhället i förhållandet till staten som medför en blindhet, 

där medborgarna inte kan se den faktiska underlägsenheten till staten. På den internationella 

arenan har det framförts kritik från människorättsorganisationer, kritik som ifrågasätter statens 

makt och legitimitet (Brook 1997, s.20). 1911 när kejsardömet föll i Kina, så blev landet en 

republik som erkände rätten för dess medborgare att organisera sig, dock bestämde staten 

vilka organisationer som fick och inte fick skapas. Staten gav folket vad de ville ha i ett 

försök att göra de nöjda men staten valde att inte släppa sin makt helt och hållet (Brook 1997, 

s.30, 32).  

 

Det kinesiska kommunistpartiet har varit väldigt framgångsrikt i att begränsa sina medborgare 

från att skapa organisationer. Detta har genomsyrat hela den politiska sfären och medborgarna 

har därmed accepterat de statligt ledda organisationerna i landet. Detta är något som anses 

vara det normala tillståndet i Kina (Brook 1997, s.36-37). På 1980-talet kom det politiska 

reformer som klargjorde hur partiet kunde agerar. I samband med detta infördes det en 

politiska reform som gav ökad självständighet och minskad statlig inblandning i de sociala 

nätverken. Detta innebar dock inte att partiets makt skulle förvinna från organisationerna. 

Denna omskrivning av lagen öppnar ändå upp en lite lucka för organisationer men staten 

erkänner inte ett civilsamhälle fullt ut och väljer att begränsa sina medborgare (Brook 1997, 

s.38).  

 

Under 1989 började en demokratisk rörelse av studenter och arbetare ta form, då de 

demonstrerade för en förändring av det politiska systemet i Kina och CCP:s dominans. I 

värvandet av arbetarna belyste studenterna de polska arbetarnas kamp för solidaritet och 

demokrati i Polen. En liten grupp av arbetare startade då ett fackförbund, detta väckte CCP:s 

uppmärksamhet, då en arbetarklassrörelse skrämde partiet mer än vad studentorganisationer 

gjorde, eftersom studenterna ansågs vara lättare att förena med staten i ett senare skede. Som 

ett resultat av detta skapades flera liknande organisationer och en stor demonstration mot 
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regimen sattes i rörelse på himmelska fridens torg. Protesterna som började med en enkel 

hungerstrejk slutade med att militären fick order om att slå ner demonstranterna med hjälp av 

våld. Det exakta antalet döda i protesten är ännu oklart, men det beskrivs som en av de värsta 

massakern i Kinas historia (Engler 2014).  

 

Den största anledningen till att proteströrelserna avtog, anses vara bristen på struktur kring ett 

civilsamhälle som medborgarna kunde arbeta med. Därför blev också insikten att ett starkt 

civilsamhälle kräver statens stöd och ett opartiska rättssystem för att kunna fungerar som det 

ska (Saich 2001, s.256). Statens agerande under protesterna 1989 blev ett enormt bakslag för 

det medborgliga organiserandet som fick sig ett abrupt slut (Brook 1997, s.40).  

 

7.3 Kinas yngre generation 

Vi anser att Kinas yngre generation är den som stämmer bäst in på Mary Kaldors 

aktivistversion av civilsamhället. Den yngre generationen har växt upp i ett kapitalistiskt land 

med en ständigt ökande globalisering. Generationen mellan den yngre och äldre, som är aktiv 

nu, är den som fått uppleva kommunismens uppgång och med det, den ständigt ökande 

korruptionen och den påtagliga censuren. 

 

Författarna Nesbitt-Larkin och Chan öppnar upp begreppet om civilsamhället i Kina och 

operationaliserar det som ”kritiskt medborgarskap” [vår översättning] (Nesbitt-Larking & 

Chan 1997, s.153). Detta medborgarskap börjar synas och blir vanligare mestadels bland 

landets yngre befolkning. En kritisk medborgare ifrågasätter sin regering istället för att bara 

acceptera det politiska systemets tillstånd. Medborgarna kräver sin plats i samhället, kräver att 

få uttrycka sig och att få bli hörd. Som vi har beskrivit tidigare består den kinesiska politiska 

kulturen av eliter som innehar sin legitimitet med hjälp av sin höga moral och lojaliteten till 

Kina, vilket innebar en lojalitet till det kommunistiska partiet.  

 

Dock började en ny trend inom Kina ta fart under 1980–90-talet. Landets unga studenter 

började se mer till sitt eget intresse, detta som en stor kontrast till den äldre generationen som 

alltid såg till samhällets bästa. En förklararing till detta kan förklaras utifrån den 

moderniserande materialistiska ekonomin som sattes i rullning, vilket ledde den yngre 

generationen mot, om en liten, individualistisk och en mer liberalare inställning (Nesbitt-

Larking & Chan 1997, s.153,156).  

 

Vi anser att en faktor som kan påverka landets civilsamhälle är utbildning. När ett land får en 

stor ekonomisk tillväxt kan det leda till att fler medborgare och den breda massan får bättre 

tillgänglighet till att utbilda sig. Med en ökad utbildningsnivå och fler som kan läsa, kan det 

även leda till att medborgarna börjar förstå sitt värde.  

Det har påvisats att det är den yngre generationen i Kina som har störst benägenhet att gå med 

i organisationer (Nesbitt-Larking & Chan 1997, s.169).  
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För att kunna förtydliga att det är den yngre generationen som har en mer kritisk 

förhållningsätt till den kinesiska staten tar vi hjälp av en tabell gjord av Min Qi under sent 

1980-tal. 

 

 

Items Assessing Cynicism and Trust by Age (% expressing trust or the absence of cynicism in 

the regime) 

 <25 36-45 >66 

”What kind of attiude do 

You hold towards the 

Government- trusting 

Or not trusting?” 

(% trust) 

71,7 78,6 100 

”The Party and the 

Government can manage 

This country well; we do 

Not have to be involved” 

(%agree) 

52,4 57,3 90 

Källa: Nesbitt-Larking & Chan 1997 s.165-166 

 

Vi har valt att moderera tabellen då den innehöll flera kolumner som vi ansåg vara irrelevanta 

för vår undersökning. Men resultatet kring de två frågorna som vi valde att visa har inte 

påverkats av att vi valde att ta bort den resterande undersökningen. Som vi kan se utifrån 

tabellen så påvisas det tydligt hur ungdomar i Kina innehar en mer cynisk inställning till 

regeringen (Nesbitt-Larking & Chan 1997, s.163). 

 

Utifrån den statistik vi tidigare redovisat, tyder den på en ökad kritisk syn bland Kinas yngre 

medborgare mot landets regering. Synen infinner sig främst hos den yngre generationen i 

landet, vilket inte är överraskande om vi går tillbaka till protesteten på himmelska fridens torg 

1989. Under 1980-talet började unga medborgare bli mer individualistiska, många av dem 

stod på himmelska fridens torg och krävde demokratiska förbättringar men som blev tystade 

med våld och vapen. Därav kan vi se en trend att den yngre generationen ofta kämpar för ett 

mer demokratiskt Kina.  

 

Det har även skapats ett utbildningsprogram i Peking som inriktar sig på mänskliga 

rättigheter, som stöds av Sida, för att öka kunskapen i landet. Även polisen är involverad och 

vissa lärare från Pekings polishögskola får utbildning i internationella lagarna kring mänskliga 

rättigheter (Raoul Wallenberg 2014). 
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Med ett individualistiskt tänkande präglas den yngre generationen av krav för ökad autonomi 

och demokrati. En ökad självorganisering och ett aktivt medborgarskap tyder, enligt 

aktivistversionen, på ett delvis existerande civilsamhälle. Med hjälp av globaliseringen och 

internationella aktörer såsom Sida som är, om än sparsamt, verksamma i landet med 

utbildningar så kan information kring mänskliga rättigheter och demokrati sprida sig och fler 

medborgare kan bli aktiva i samhället. 

 

7.2 Ekonomin 

Även sambandet mellan en ekonomisk tillväxt och ett civilsamhälle har uppmärksammats, då 

det debatterats om moderniseringen och dess effekt leder till ett ökat individualiserat 

samhället. Med en ökad kapitalism förstärks även behovet för att skydda sina individuella 

ägodelar. Med medborgare som innehar pengar och därav makt, så ökar efterfrågan för 

självständighet inom staten och samhället (Frolic 1997, s.53). 

 

Utifrån detta tror vi att kapitalismen kan ha en bidragande effekt på utvecklingen mot ett mer 

individualiserat samhälle, vilket bidrar till röster om en ökad frihet. Det har även vuxit fram 

en åldersgrupp i samhället som är mer kritiska till staten än vad deras förfäder var. Med en 

mer kritisk samhällssyn, ett individualiserat tänkande och med hjälp av kapitalismen kan 

också självorganisering i landet stegra.  

 

Ur ett aktivistperspektiv på civilsamhället skulle nog dessa faktorer låta lovande för en 

demokratisering. Vi kan utifrån detta se att Kina är ett land vars ekonomi har blomstrat de 

senaste decennierna och det kan anses vara en öppning mot ett mer individualistiskt tänkande 

bland medborgana. Den statliga kontrollen på NGO:s har minskat och medelklassen i Kina 

ökar, med mer makt och pengar. Det kan i sin tur leda till en ökad medvetenhet hos landets 

medborgare. Kapitalismen och den ökade kunskapen som medföljer kan bidra till att fler kan 

delta i den rådande samhällsdiskussionen. 

 

Det är utifrån många olika faktorer som påverkar ett lands framväxt av ett civilsamhälle, vissa 

av dessa är redan närvarande i det kinesiska samhället. Man kan se till den ekonomiska 

utvecklingen som ett av sambanden till en politiska utveckling. Kina har lyckats bygga upp en 

stark infrastruktur och värderingar, men har inte lyckats med att skapa en demokrati. Enligt 

Michael Frolic finns det två sorters civilsamhälle i Kina, där den ena förespråkar en mer 

liberalsyn med rättigheter för oberoende grupperingar. Trots detta är denna del av det 

civilsamhället inte allt för utvecklad och har inte ett starkt fotfäste i Kina. Den andra delen är 

det statligt ledda civilsamhället som inte bara inverkar på ekonomin och samhället utan ska 

agera som en hjälpande hand, där dess uppgift är att fånga upp samhällets separatister (Frolic 

1997, s.56-58).  

 

Ett statligt civilsamhälle skulle kunna förklaras som en form av gemensam sammanslutning, 

en institutionell korporatism som är skapad av de politiska eliterna. Staten bestämmer vilka 

organisationer som anses vara lagliga och därefter skapas också ett sammabete som anses vara 

icke jämställt. Dock lämnas det utrymme för en liten gnutta autonomi till organisationerna 
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men i det stora hela styrs organisationerna av staten (Frolic 1997, s.58). Att staten har gett 

organisationer lite autonomi skulle detta kunna ses som ett steg i rätt riktning. För att landet 

ska kunna fungera så effektivt som möjligt måste staten släppa lite av kontrollen.  

 

Det är med den växande ekonomin har staten fått medborgarnas förtroende och därför inte 

blivit ifrågasatt. Inte heller efterfrågar samhällets mellanskikt mer självständighet inom 

politiken eller i samhället som ofta är resultat av en starkare medelklass. Staten kontrollerar 

även det lilla civilsamhälle som finns i landet. Tack vare statens imponerande maktinnehav 

kan staten kvickt agera för att motverka motståndare till regeringen. Något som den kinesiska 

staten och landets medborgare verkar eftersträva är effektivitet. Kina ska styras med maximal 

effektivitet och motverka en utveckling mot kaotiskt samhälle.  

 

I de västerländska politiska systemen är civilsamhället nödvändigt för att bevara ett 

demokratiskt styre, men i auktoritära styren handlar civilsamhället snarare om att erbjuda ett 

effektivt ledarskap. Civilsamhället används i auktoritära stater för att motverka kaos och 

fungera som en bro mellan staten och det ständigt förändrande samhället (Frolic 1997, s.54-

55).  

 

7.4 Kinas fackförbund 

Ett annat tecken på en eventuell uppkomst av ett civilsamhälle, är den ökade autonomin för 

organisationerna men trots detta är omständigheterna kring dem fortfarande hårt 

kontrollerande av staten, med stora restriktioner för att minska oroligheter och 

sammandrabbningar, som vi nämnde tidigare. Till dessa inkluderas även fackförbund som vi 

tror kan spela en viktig roll. Fackförbund har existerat länge i Kina, en väsentlig del av 

förbunden är till för att skydda arbetarnas intressen från kränkningar, framför allt från 

cheferna. Staten ser fackförbunden som en viktig aktör i minimeringen av konflikterna mellan 

arbetare och chefer. Därför har förbunden tillåts självständighet av staten och därmed en ökad 

effektivitet (Zhang 1997, s.124). Som ett resultat av den ökade självständigheten för 

fackförbunden, drivs även diskussionen om ett ökat civilsamhälle i Kina upp till ytan. Den 

sociala representationen kan utvecklas till ett civilsamhälle och därmed bort från den statliga 

korporatismen (Zhang 1997, s.125).  

 

Vi förmodar att om fackförbunden varit fria från statlig inblandning och restriktionerna som 

medföljer, hade det med ganska hög sannolikhet uppkommit konflikter mellan arbetare och 

chefer. Detta kan tänkas vara ett sannolikt scenario eftersom staten inte längre hade kunnat 

kontrollera fackförbundens agerande. Med en ökad välfärd och välfungerande fackförbund 

kan en möjlighet vara att arbetarna får det bättre ställt ekonomiskt och därmed mer angelägna 

om att skydda sina tillgångar. Det kan vara ett steg mot ett aktivt medborgarskap. Även 

arbetarna skyddas från en eventuell korruption som kan finnas på högre maktpositioner, där 

cheferna kan tänkas exploatera sina arbetare. 

 

Under det reformerande 1980-talet blev det kinesiska samhället mer rörligt och staten varken 

ville eller kunde bevara alla makt. Under denna tid blev konsekvensen att staten fick acceptera 

uppkomsten av NGO:s och även erkänna fackförbundens legitimitet. Samhällets ökade makt 
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skulle bli en utmaning för den kinesiska staten (Zhang 1997, s.144). Innan Kina utvecklades 

till en socialistisk stat hade fackförbunden en del självständighet men med socialismen 

övergick fackförbunden till att vara statliga aktörer, innan reformerna på 1980-talet.  

 

Det finns redan några tecken på en uppkomst av ett civilsamhälle, som exempelvis 

marknadsekonomi, ökad medelklass, urbanisering och minska statlig kontroll. Vi måste även 

överväga faktumet att uppkomsten av ett civilsamhälle kan vara väldigt orienterat kring 

eliterna. Det är en större sannolikhet att medborgare med en högre utbildning och som är 

välanpassade kommer vilja skydda sin rikedom, egna intressen men även söka sig till mer 

makt (Zhang 1997, s.147). 

 

Det kan vara så att självständiga fackförbund agerar som en katalysator för en 

demokratisering i Kina, då självständiga fackförbund kan ge en positiv inverkan på 

medborgarnas självorganisering och kraven för autonomi i övriga samhället. 

Att den kinesiska staten har släppt lite av kontrollen på fackförbunden kan vara ett tecken på 

ett ökat civilsamhälle. När vi utgår från Kaldors aktivistversion som står för en ökad autonomi 

för organisationerna och förbunden så kan detta ses som ett steg mot ett utvidgat deltagande 

och inskränkningar av makten. 

 

7.5 Internet 

Internet anses av Kinas regering vara nödvändigt för landet ekonomiska utveckling och för en 

ökad integration i den globala ekonomin, samtidigt som de politiska ledarna aktivt väljer att 

censurera och övervaka sina medborgares aktiviteter på internet (Wacker 2003, s.58). Det 

finns lagar i Kina som skapades år 1997, långt innan de ens var relevanta för 

internetanvändning. Internetanvändningens regler ingår i regelverket som finns till för 

medieindustrin. Medborgarna får exempelvis inte ta del av information som anses vara 

kränkande eller ha negativ effekt på statens policy kring religion. Medborgarna får inte heller 

sätta landet i fara eller sprida statens hemligheter (Wacker 2003, s.62).  

 

Antalet människor i Kina som använder sig av internet har ökat och fortsätter öka i rask takt. 

Det nya fenomenet med internetcaféer har slagit igenom med stor kraft i Kinas största städer. 

Det har debatteras om de ska stängas ned, då de medför en risk för statens kontroll och för 

ungdomarna. Säkerhetsstyrkor gör kontinuerliga räder för att säkerställa att pornografi och 

ohälsosamma hemsidor inte förkommer, men även för att undersöka om ägarna till 

internetkaféerna har de korrekta licenserna (Wacker 2003, s.66).  

 

Fakta och artiklar kring demonstrationen på Himmelska fridens torg har förbjudits och 

censurerats (Wacker 2003, s.70). Enligt Amnesty international använder Kina extrema 

metoder för att hålla censuren av internet intakt och med hjälp av armén tas aktivister till 

fånga. Staten använder sig av ”The Great Firewall Of China”, där staten kan blockerar 

information som de anser vara olämpligt för medborgarna, exempelvis går det inte att komma 

åt Amnestys eller någon annan mänsklig rättighets organisationers hemsida från Kina 

(Amnesty International 2014). Med mer tillgång till information från resterande världen kan 

leda till att medborgare blir mer politiskt aktiva och ett behov av yttrandefriheten kan synas.  
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Sociala medier har bevisat vara en stor katalysator när det kommer till sociala rörelser och 

civilsamhället. Sociala medier är strikt kontrollerade i Kina, likt resterade internet. Det har 

resulterat i att Micro-bloggar har dykt upp och några av dom organiserar kampanjer för social 

förändring (Lu & Qiu 2013, s.305, 308, 311).  

 

Utifrån detta kan vi dra paralleller till de sociala mediernas betydelse är den arabiska våren, 

där de sociala medierna var av största vikt för att sprida det demokratiska budskapet samt en 

möjlighet för medborgarna att organisera protesterna. När Kinas regering blockerar de sociala 

medierna försämras även medborgarnas möjligheter till självorganisering. När Kinas regering 

censurerar internet blir medborgarna aktivt lurade att endast tro på den kommunistiska 

propaganda som regeringen väljer. En konsekvens av detta är att det skulle kunna leda till ett 

missnöje bland folket och misstro till ledarna, om censuren avslöjas. Då skulle det även vara 

så att det begränsade internet kan vara den utlösande faktorn för en vilja om demokratisk 

förändring. Ett mer öppet internet kan hjälpa att sprida information om mänskliga rättigheter, 

individualism och demokrati. 

 

Trots de stränga reglerna kring användandet av internet för medborgarna, så kan censuren 

även ses som ett hot mot regeringen. När regeringen väljer att kontrollera sina medborgare 

med hjälp av censur, sprids oftast ett misstycke och den demokratiska omvärlden kan reagera. 

Detta kan leda till ökad press för Kinas regering men även att medborgarna blir medvetna om 

den mer liberala världen utanför Kina. Detta kan påverka medborgarna till att skapa ett starkt 

civilsamhälle som i sin tur kan påverka staten och kampen för demokrati. 

 

 

7.6 Modernisering 

Kinas modernisering sattes igång under 1900-talet, ungefär samtidigt som västvärlden började 

röra sig mot en liknande riktning. Ur en historisk syn låg det en stor politisk vikt vid den 

agrikulturella delen av landet och därav fick handeln ta ett steg åt sida. 

 

Ekonomin kring handeln utvecklades därför inte fullständigt. Som ett resultat av detta kunde 

inte Kina fullt utvecklas till en kapitalistisk stat och därför stagnerade utvecklingen kring det 

politiska och kulturella i landet. Men även värderingarna och kulturen i landet påverkade 

medborgarna att endast acceptera moderniseringen kring teknologin men inte den 

västerländska kapitalismen i sin helhet (Yanhua 2013, s.41-42.) Detta kan ses som ett tecken 

på ett någorlunda aktivt medborgarskap från den kinesiska befolkningen. Utifrån detta påvisar 

befolkningen en gnutta handlingskraft vilket skulle kunna båda gott för landets civilsamhälle 

som kan växa sig starkt. Kina valde istället en socialistisk modernisering att utgå ifrån och det 

kinesiska kommunistpartiet menade att ”endast med socialismen kan Kina räddas, endast med 

hjälp av socialismen kan Kina utvecklas”[vår översättning] (Yanhua 2013, s.48).  

 

Det lades även till kinesiska värderingar i den socialistiska moderniseringen för att modellen 

lättare skulle passa landet och dess medborgare. Kina har valt att ta till sig de bitar av 

moderniseringen som faller landets ledare i smaken, vilket har gjort att ekonomin har tagit 
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rejäl fart medan den politiska utvecklingen har fått lida och hamnat i skymundan. Den 

moderniseringen som den kinesiska staten skapade var skräddarsytt för att passa landet, men 

ett inlägg av asiatiska värderingar som gjorde att medborgarna lättare skulle kunna acceptera 

förändringarna. Att endast välja de delar och aspekter kring moderniseringen som landets 

styre anser vara lämpliga och med en acceptans från medborgarna, kan det leda till en 

befästning av de auktoritära motsatserna till en demokrati. Resultatet av en skräddarsydd 

modernisering är en rättsstat som är kontrollerad av staten och som därmed kan leda till att en 

demokratiprocess försvåras och slutligen avtar. Aktivistversionen prioriterar att statens makt 

ska begränsas, vilket kan bidra till en demokratisk process. 

 

När det kommer till uppkomsten av civilsamhället talas det ofta om den dubbla dynamiken. 

Den första dynamiken är en politisk sådan, som handlar om effekten av de totalitära 

institutionerna på ett samhälle och hur institutionerna kan ge upphov till politiska spänningar 

samt konflikter. I detta sammanhang kännetecknas civilsamhället som ett motstånd mot statlig 

kontroll, från de grupper och organisationer med en politisk bakgrund. Den andra dynamiken 

fokuserar på marknadens inverkan. Skapandet av marknadsekonomi leder till att staten 

separeras från samhället och en omfördelning av den sociala makten med ökad autonomi för 

organisationer (White m.fl. 1996, s.7). 

 

  

7.7 Asiatiska värden 

Det har debatterats kring om det är de asiatiska värdena som hindrar Kina från att utvecklas 

mot en demokrati och den djupt rotande konfucianismen kan vara bromsklossen för ett 

civilsamhälle och en demokratisering i landet. Det står i en direkt motsats till den 

västerländska liberala värderingarna står Asiens politiska kultur. Civila och politiska 

rättigheter som västvärlden värderar högt står i kontrast till en regering i Asien, som istället 

anser att ekonomiska och sociala rättigheter bör prioriteras högre.  

 

Den ekonomiska aspekten och utvecklingen anses att vara den största drivkraften och därav 

överträffar alla diverse mänskliga rättigheter. I de asiatiska länderna sätter man samhället i 

centrum, detta med en tydlig olikhet till den individualistiska västvärlden där individen är det 

centrala. Med det läggs även en större vikt vid plikten till landet, än till medborgarnas 

rättigheter. Statens intresse, territorium och suveränitet anses vara viktigare än vissa 

rättigheter och därför måste rättigheter underordnas samt får inga rättigheter påverka statens 

integritet eller det politiska systemet (Stokke 2000, s.139-140).  

 

För att uppnå ett civilsamhälle, enligt aktivistversionen, måste det finnas ett mått av aktivt 

medborgarskap som vi påvisat tidigare i uppsatsen. Detta medborgarskap förmodar vi 

påverkas negativt av konfucianismen, då denna lära prioriterar samhället och inte individen. 

 

Konfucianism har historiskt spelat en väldigt stor roll i den asiatiska historien. Med det 

kollektiva som alltid kommer i första hand, hamnar de individuella rättigheterna långt ner på 

dagordningen och överträffas av landets ledare med deras makt. De asiatiska värdena anses 

vara fientligt inställda mot en liberal demokrati och faktorer som hierarki och kollektivet 
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förhindrar den asiatiska demokratiseringsprocessen (Chull Shin & Tusalem 2009, s.358). Det 

är samtidigt konfucianismen som är den kinesiska statens kärna och den har genomsyrat hela 

den kinesiska civilisationen under lång tid (Chull Shin & Tusalem 2009, s.369). Det blir då 

uppenbart att de asiatiska värderingarna med sina rötter i den dominanta konfucianismen har 

svårt att implementera de individualistiska värderingarna som genomsyrar västvärlden (Frolic 

1997, s.52).  

 

Fast vi anser att även om det levnadsättet som västvärlden anammat går helt emot vad det 

asiatiska värderingarna i grunden står för, så kan tanken om individen i centrum föra något 

positivt med sig för det kinesiska samhället. Då ett aktivt medborgarskap kan höja den 

enskildes röst och därmed ställa fler krav på den kinesiska staten att prestera, inte bara utifrån 

ett samhällsperspektiv utan även ur ett individperspektiv. 

 

Under 1980-talet tillkom det reformer som bidrog till uppkomsten av NGO:s, detta ledde till 

en ökad rörlighet och fler internationella aktörer. Med detta ökade samtidigt påtryckningarna 

från den internationella arenan, dock är Kina väldigt starkt ekonomiskt och därav väldigt få 

som kan påverka regeringen. Fler internationella aktörer är verksamma landet och med en 

spridning av information, kan även de strikta asiatiska värderingarna mjukas upp och influerar 

av ett mer västerländsk tankesätt.  

9 Diskussion 

I denna uppsats har vi diskuterat kring Kina och civilsamhället men även möjligheterna för en 

demokratisk utveckling. Våra spekulationer kring ett civilsamhälle i Kina och en demokratisk 

utveckling bygger på de faktorer som vi har utgått ifrån tidigare i texten. 

 

 När vi undersökte ekonomin i landet som en möjlig faktor till demokratisering kom vi fram 

till att landets medelklass inte tydligt har efterfrågat mer självständighet som så ofta medföljer 

en kapitalistisk utveckling i landet och därför har ekonomin fortsatt utvecklas men inte 

demokratin. Trots minskat intresse från medelklassen kan ekonomisk tillväxt bidra till att fler 

medborgare får tillgång till utbildning. 

 

Den ökande utbildningsnivån och kunskap som medföljer bör resultera i ökad kännedom om 

demokrati, men även ett mer individualistiskt tänkande. En ökad utbildningsnivå genererar 

även ökad läsförståelse, detta i sin tur öppnar upp för fler medborgare att ta del av 

information. Vilket i sin tur leder till en ökad förståelse för medborgarens nuvarande politiska 

situation. Det kan även vara så att den ökade utbildningsnivån kan leda till att medborgarna 

endast får information som är anpassad efter regimen.  

 

Den växande ekonomin bidrar samtidigt till en globalisering av landet, vilket den yngre 

generationen har födds in i och växt upp i. Vi tror att detta kan ha en effekt på en demokratisk 

utveckling, då den generationen som växer upp dagens Kina blir influerade av en globaliserad 

värld. En globaliserad värld som är stark påverkad av liberalismen och därav är det inte fullt 
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otänkbart att Kinas ungdomar skulle vara mer öppna mot liberalismen än den tidigare 

generationen. I en värld med stor rörlighet mellan länder kan det bidra till en ökning av 

utlandsstuderande ungdomar. Vilket i sin tur leder till att de kinesiska ungdomarna influeras 

av liberala och individualistiska tankar. Det är även dessa ungdomar som kan tänkas bli Kinas 

nya ledare i framtiden, vilket hade kunnat öppna landet mot mer liberala värderingar. Kinas 

regering har aktivt valt ut bitar ur den pågående moderniseringen som passar ledningens 

agenda bäst, detta kan ses som hot en demokratisk utveckling då statens makt bara ökar 

istället för att avta. Detta påverkar den politiska utvecklingen negativt och det kan ses som att 

regeringen fört landets medborgare bakom ljuset. 

 

Det är vid fackförbunden i Kina som vi kan se en liten förändring och en förhoppning om en 

utveckling mot demokrati. Den kinesiska staten har släpp lite av sin kontroll över förbunden 

och gett dem lite självständighet, detta tror vi kan resultera i en positiv utveckling mot en 

demokrati. Trots en liten självständighet bland fackförbunden skickar regeringen 

medborgarna blandade signaler och samtidigt skärper censuren i landet kring media och 

internet.  

 

Det anses att internet kan ha en liberaliserande effekt och medborgarna kan blir påverkade av 

västvärldens värderingar. När regeringen aktivt väljer att stänga av dessa kanaler för 

medborgarna och tvinga på dem information som anses vara bättre, kan ett missnöje utvecklas 

både nationellt och internationellt. 

 

Den sista faktor, som är den knepigaste, är de asiatiska värderingarna som genomsyrar hela 

landet under en väldigt lång tid. Ur en demokratisk synvinkel har de asiatiska värderingarna 

en negativ inverkan då de fokuserar mer på samhällets förväntningar istället för vad som är 

bäst för individen. Det är även präglat av en social rangordning och en stark kollektivism. 

 

10 Slutsats 

I vår slutsats försöker vi att besvara vår frågeställning: Vilka faktorer inom civilsamhället kan 

skapa förutsättningar för en demokratiprocess i Kina? Detta med hjälp av fakta vi samlat in 

och vår analys. 

 

Som vi tidigare nämn ansåg vi att en faktor som kan påverka landet civilsamhälle är 

utbildning, vilket troligtvis generar kunskap och troligtvis en kritisk samhällssyn. Vi 

förmodade att kunskap och andra möjliga faktorer skulle påverkar självorganiseringen i landet 

positivt. Vi kan nu i efterhand se att detta inte har haft en större inverkan på civilsamhället 

och därför inte heller på den demokratiska utvecklingen i Kina. För att komplicerar 

situationen ytterligare uppvisar den yngre generationen krav för ökad autonomi och 

demokrati. Det i sig hänvisar till ett delvis existerande civilsamhälle, då aktivistversionen 

poängterar vikten av självorganisering och ett aktivt medborgarskap som en av 

nyckelfunktionerna i ett civilsamhälle.  
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Ur ett historiskt perspektiv men även i nutid ser vi glasklara exempel på att ungdomar samlas 

och väljer att protestera mot regeringen. 

När vi tittade på moderniseringen som en möjlig faktor, kan vi se att medborgarna inte tog 

helhjärtat till sig moderniseringen då de valde att endast acceptera utvecklingen kring 

teknologin men inte den västerländska kapitalismen i sin helhet. Detta anser vi kan ses som ett 

bevis för ett aktivt medborgarskap.  

 

När det kommer till de sociala medierna, kan vi med facit i hand se hur viktigt det var för den 

arabiska våren och de protesterna som då fördes. Därför tror vi att det kan ha en betydande 

roll för en kommande utveckling i Kina. Detta är en av flera faktorer som fortfarande kan 

behöva infinna sig för att civilsamhället ska få en positiv utveckling i Kina. Det är även vid en 

minskad censur och ökad yttrandefrihet som landet har en möjlighet att börja röra sig mot en 

demokratisk utveckling.  

 

Det är de asiatiska värderingarna som ses lite utav en bromskloss för Kinas demokratiska 

utveckling, men i kombination med de andra faktorer som vi har presenterat, där medier blir 

mindre censurerade, ökad utbildning och ofrånkomliga influenser i en globaliserad värld. Då 

tror vi att kollektivismen som genomsyrar de asiatiska värderingar kan mjukas upp lite, vi tror 

inte att det är nödvändigt att det kinesiska samhället behöver blir helt individualistisk för att 

bli en demokrati. Men om de asiatiska värderingarna blandats upp med ett liberalistisk och 

individualistisk syn på samhället kan civilsamhället växa sig starkare. Även om vi tror att de 

asiatiska värderingarna är det stora hindret för en demokratisk utveckling i likhet med den i 

väst, behöver det nödvändigtvis inte vara ett hinder för en demokratisk utveckling för Kina. 

 

Alla dessa faktorer, ekonomi, modernisering, yngre generation, värderingar, fackförbund och 

internet, anser vi kan påverka demokratiprocessen från olika infallsvinklar. Dock tror vi att 

det är vid fackförbunden som vi kan se en tänkbar utlösande faktor för en demokratisering i 

Kina. Får fackförbunden vara fria från statligt inflytande och med en ökad välfärd skulle ett 

tänkbart resultat vara att arbetarna blir mer angelägna om att skydda sina tillgångar. Detta 

skulle kunna vara ett steg mot ett starkare civilsamhälle och ett aktivt medborgarskap. Vi 

förmodar att fackförbund utan statligt inflytande inom en snar framtid inte kommer att infinna 

sig men fackförbund med ännu mer autonomi skulle kunna ge ringar på vattnet för ökad 

autonomi i det övriga samhället. 

 

”We should also remember that civil society is about culture, values, and attitudes, which 

changes slowly. When millennia of traditions still count, it is too much to think that 

fundamental transformation can occur within a single generation.” (Frolic 1997, s.49). 
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