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Abstrakt
This comparative case study will examine the difference in the democratic 

institutions of Robert A Dahl's theory of Polyarchy in the special 

administrative region, Hong Kong. This special administrative region is 

being called a “one country two systems” where Hong Kong is supposed to 

have its own system while being under the sovereignty of China. China 

received sovereignty over Hong Kong officially in 1997 and therefore the 

focus in the paper will be to analyze the democratic institutions of Dahl's 

theory of Polyarchy in the two periods, 1997-2014 and 2014-2019. These 

two periods split by the umbrella movement in 2014. This was one of the 

greatest protest and demonstrations for democratic rights in Hong Kong 

since China got sovereignty of the region. Since the beginning, China have 

had an impact over decision-making and the democratic process in Hong 

Kong. The focus of Dahl’s theory is the civil liberties and rights as well as 

the electoral process with free and fair elections. So the main questions here 

is how democratic is the electoral process in Hong Kong and is the civil 

liberties and rights of a democracy fulfilled in Hong Kong?

Nyckelord
Hong Kong, Demokrati, Robert A. Dahl, Val, Fri och rättigheter. 
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1 Inledning

Valet hösten 2019 i Hong Kong var en skalp för det demokratiska partiet då 

partiet lyckades få en majoritet i 17 av 18 distrikt i lokalvalet. Detta med ett 

valdeltagande på 71 procent vilket var ett nytt rekord och en ökning med 24 

procentenheter sedan valet 2015(Fjellström 2019). Bakgrunden till det höga 

valdeltagandet kan tänkas vara händelserna från tidigare i år. I april kom 

startskottet för en av de största protesterna i Hongkongs historia, vilket har 

lett till ett stort medialt intresse runt om i hela världen. Demonstrationer och 

protester kom till att börja när ett lagförslag hade inkommit från Hongkongs 

legislativa råd angående utlämning av fångar till fastlandet i Kina(BBC 2019. 

RSF 2019a) skulle kunna bli verksamt, vilket aldrig skedde. Hong Kong är 

sedan 1997 under Kinas suveränitet men är en “speciell administrativ 

region”. Benämningen var, Hong Kong som en del av Kina men att de 

samtidigt får behålla sitt egna system, ett land två system. Det har skapat en 

grogrund för möjlig demokratisering av Hong Kong med tanke på det arv av 

politiska och civila rättigheter som Storbritannien lämnat kvar från den 

koloniala tiden(Sing 2004). Ett system med representativ demokrati var det 

britterna försökte att implementera innan övergången. Ett system där hälften 

av platserna blev tillsatta av befolkningen genom val medan andra hälften 

tillsattes av professioner av olika slag. Detta har lett till att det är nästintill 

omöjligt för de folkvalda att skapa sig egen majoritet. 

Situationen idag är splittrad, där den Peking positiva delen av det legislativa 

rådet försöker tona ner viljan till demokratisering som har vuxit fram hos en 

del av invånarna i Hong Kong. Däremot så visar statistik från de första åren 
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efter övergången att en majoritet av befolkningen hellre ser ett auktoritärt 

styre om detta medför stabilitet och fred(Lam 2001 s.23). Det finns dock 

tecken på en ökad vilja till demokratisering och detta synliggörs genom 

protester och demonstrationer mot Kinas inblandning i Hongkongs 

legislativa makt. Både paraplyrevolutionen 2014 som kan ses som ett 

startskott för efterfrågan av demokratiska rättigheter, som denna studie 

kommer använda som brytpunkt för demokratisering i Hong Kong, och även 

de demonstrationerna som varit i april 2019. Den rapportering som varit från 

Hong Kong har handlat om missnöjet från befolkningen när det gäller 

demokratiska rättigheter och hur polisen har motarbetat protestanter vilket 

strider mot en demokratisk rättighet, rätten att organisera sig men även rätten 

att yttra sig vilket är två viktiga institutioner enligt Robert A Dahls teori om 

polyarkin och det demokratiska samhället(Dahl 1989 s.221).  

Forskningen om demokratier och demokratisering slutar aldrig förundra och 

förföra forskare inom statsvetenskapen. Hong Kong är inget undantag, där 

demokratiseringen har stannat upp och även fått en negativ effekt enligt 

Freedomhouse rapport från 2019 där värdet har minskat de senaste 5 åren 

och nu ligger på 59 av 100 på Freedomhouse index(Freedomhouse 2019). 

Samtidigt som valdeltagande nu ökat till en rekordnivå så tyder de senaste 

protesterna på att invånarna inte har inflytande över hur landet ska styras 

därför är det intressant att se hur demokratin i Hong Kong skiljer sig från 

perioden innan och perioden efter paraplyrevolutionen. Kampen om 

inflytande i Hong Kong slits mellan medborgarna och fastlandet där de 

välkända orden “ett land, två system” är av intresse att fokusera lite extra på 

då detta är ett unikt fall i världen
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur demokratin i Hong Kong skiljer 

sig mellan 1997-2014 och 2014 till 2019. 

Frågeställningar 

Är det någon skillnad på demokratin i Hong Kong för perioderna 1997-2014 

och 2014-2019? 

Hur pass demokratisk är valprocessen i Hong Kong under perioderna 

1997-2014 och 2014-2019? 

Hur uppfyller Hong Kong demokratiska fri och rättigheter under perioderna 

1997-2014 och 2014-2019?

2 Teori & Tidigare forskning

2.1 Tidigare forskning

Hongkong ön har sedan Kinas förlust i Opiumkriget varit en koloni till 

Storbritannien. Det var tänkt att Hong Kong skulle tillhöra Storbritannien för 

alltid. Vid 1899 så blev hela Hong Kong regionen bestående av Hongkong 

ön, Kowloon halvön och de nya territorierna under brittiskt styre. Trots att 

Kina nu hade förlorat en ekonomiskt viktig region så ledde detta till en 

ekonomisk vinning för Kina med den kapitalistiska styrningen av Hong 
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Kong(Sing 2004). Som Brittisk koloni var Hong Kong en av de kolonier som 

var av speciellt intresse för britterna. Det var Hong Kong, Falklandsöarna 

och Gibraltar som alla låg i territorier för auktoritära eller totalitära regimer 

och därför ville inte britterna lämna över dessa utan att införa vissa 

demokratiska institutioner. I Hongkongs fall var det en ren humanistisk 

handling att inte lämna över sin suveränitet över Hong Kong till Kina då 

många flytt till Hong Kong för att komma i säkerhet. Guvernörerna i Hong 

Kong försökte implementera demokratiska institutioner, men att 

implementera demokratiska institutioner var svårt då Kinas närvaro var 

påtaglig och det skrämde britterna för attacker från den Kinesiska 

regimen(Sing 2004 s.35-36). 

I mitten på 1980-talet så kom avtalet då regionen Hong Kong skulle återgå 

till att falla under Kinesisk suveränitet. 1984 togs beslutet och 1997 var Hong 

Kong återigen en del av Kina men dock med sitt egna politiska system som 

avtalat med Britterna. 

Hong Kong har sedan det sena 1900-talet blivit ett ämne för 

demokratiforskare och skribenter med dess komplexa situation där regionen 

är under Kinas suveränitet men har en egen konstitution med ytterligare 

rättigheter och friheter än befolkningen på Kinas fastland. Jermain T. M. 

Lam har forskat och publicerat en artikel om Hongkongs konsolidering av 

demokrati under Kinesisk suveränitet(Lam 2001). Han kommer fram till att 

Hongkongs demokrati är helt beroende av Kina. Då Kina har inflytande över 

konstitutionen i Hong Kong, även författande av lagar och möjligheten att 

stifta nya lagar bromsas av den Kinesiska regeringen. I denna artikel har han 

utgått från Stepan och Linz antagande om att en demokrati är konsoliderad 

när den uppfyller tre krav om uppförande, attityder och konstitutionen. De 
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menar att en konsoliderad demokrati uppnås när inga aktörer försöker få 

igenom sin agenda genom att skapa en odemokratisk regim, att en stark 

majoritet av befolkningen i staten tycker att de demokratiska institutionerna 

är det rätta sättet att styra. Till slut att konstitutionen står högst och konflikter 

ska lösas inom ramarna av konstitutionen(Linz & Stepan 1996 s 16).  

2.2 Teori

Den teoretiska bakgrunden som kommer ligga till grund för denna studies 

analys precis som Lams är en demokratiteori. De demokratiska teorier som 

finns är allt som ofta av den liberala västerländska demokratiteorin och dess 

institutioner. De demokratiska teorier som skapats under åren är många och 

hur en demokratisk stat bör vara finns det många tankar kring. Larry 

Diamond framför nio institutioner som bör finnas med där fokus ligger på fri 

och rättigheter, samt val(Diamond 2008 s 22). Där dessa institutioner kan 

anses som en operationalisering för att mäta demokratin, vilket gör det lätt att 

förstå i vilken grad av demokratin en stat kan vara genom hur väl den 

uppfyller dessa nio institutioner. Diamond definierar en demokrati med två 

olika definitioner, där den minimala definitionen är en elektoral demokrati 

eller en liberal demokrati som då ska innefatta dessa nio punkter som 

Diamond tar upp(Diamond 2008 s.23). De länder som står och balanserar 

mellan att utveckla en mer liberal demokrati eller utveckla ett mer auktoritärt 

styre krävs det en minskad legitimitet hos den sittande regimen eller 

regeringen för att det ska trilla över åt något av hållen. Diamond menar att ett 

demokratiskt samhälle bygger på samtycke från majoriteten. Om det är en 

minoritet som tror på den demokrati som finns i ett samhälle är det en svag 

demokrati. Det behövs en inre drivkraft för att kunna skapa en demokratisk 

stat(Diamond 2008 s 89-90). 
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Den teori som kommer användas i denna uppsats är Robert A Dahls teori om 

Polyarkin. Polyarki som teori är ett politiskt system som utgår från ett 

mångstyre. Därav namnet som kommer från det latinska ordet Poly(många) 

och arki(styre). Polyarkin kan därav anses vara en del av en demokrati fast 

mer förenklat. Dahl menar att en polyarki utgår från två ståndpunkter, där 

den ena är att en stor del av invånarna i staten är vuxna och att möjligheten 

till opposition och rösta bort dem vid makten ska finnas(Dahl 1989 s.220). 

Detta för att skilja på länder där opposition inte är till för alla uan endast en 

liten grupp av medborgarna. Även att skilja på länder där en stor del av 

befolkningen är vuxna men där de inte har rätten att bilda opposition. Enligt 

Dahl anses detta vara tecken på auktoritära drag. Detta menar även Daniel 

Silander i boken Politiska regimer en introduktion(2012). Där han skriver 

“För det andra präglas ett auktoritärt ledarskap av ett starkt individuellt 

ledarskap och ett dominerande parti med stöd från en privilegierad politisk 

elit som upprätthåller den politiska makten genom samarbete med 

traditionellt starka eliter i samhället”(Silander 2012 s.34). Precis som Dahl 

vill skilja polyarkin från samhällen där en lite grupp av befolkningen har rätt 

att yttra sig fritt om regimen.

Silander lägger fram en regimtyp som är mellan den demokratiska och 

auktoritära och kallar den för Hybridregim. En hybridregim är ofta av en 

demokratisk karaktär där det kan finnas en demokratisk konstitution som 

värnar om fria och rättvisa val där staten kan vara en demokrati rent 

teoretiskt men inte i praktiken. Där kan valen modifieras till ett sådant slag 

att den rådande statusen behålls och att makten stannar hos sittande 

makthavare. 
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Dahls bok Polyarchy participation and opposition(1971) är en av de första 

där Dahls teori om polyarkin framgår. Teorin utgår från att en fri demokrati 

bör ha dessa åtta punkter. 1. Freedom to form and join organizations 2. 

Freedom of expression 3. Right to vote 4. Eligibility for public office 5. Right 

of political leaders to compete for support 5a. Right of political leaders to 

compete for votes 6. Alternative sources of information 7. Free and fair 

elections 8.  Institutions for making government policies depend on votes and 

other expressions of preferences. Detta är den mesta kända modellen av Dahl 

och den som legat till grund för mycket av det som Dahl senare publicerat. 

För denna uppsats kommer en annan definition av dessa institutioner 

användas som Dahl framförde i sin bok Democracy and its critics(1989). 

Institutionerna som Dahl framför här är enklare att operationalisera vilket 

leder till att valet av teori föll på den som Dahl framför i Democracy and its 

critics(1989). Dessa sju institutioner är. Elected Officials. Med elected 

officials menar Dahl att de tjänstemän som har makten att skapa och 

genomföra policies ska vara framröstade av folket. Free and fair elections. 

Här menar Dahl att, för att en stat ska kunna vara en polyarki bör det finnas 

fria och rättvisa val. Detta genom att ha återkommande val utan korruption 

eller tvång. Inclusive Suffrage. Detta syftar till att alla vuxna medborgare 

skall ha rösträtt när tjänstemän ska väljas. Right To run for Office. För att 

polyarkin ska fungera så ska alla vuxna medborgare ha möjligheten att ställa 

upp som kandidat i valen för parlamentet. Dahl påpekar dock att alla med 

rösträtt inte behöver ha rätten att få kandidera då åldern för detta kan vara 

högre än den åldersgräns som finns för att få rösta i valen. Freedom of 

Expression. Yttrandefrihet har enligt många demokratiska teorier varit en 

grundpelare och det är även detsamma för Dahl. Dahl menar att 

yttrandefriheten är en institution som ska finnas för att polyarkin ska finnas. 
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Det som tas upp gällande detta är att medborgarna ska kunna kritisera 

parlamentet eller regimen utan att behöva utsättas för våld. Alternative 

Information. Det ska finnas möjlighet att kunna finna alternativa 

informationskällor. Dessa källor ska även vara skyddade av lagen och 

censurering bör inte finnas. Associational Autonomy. Församlingsfrihet där 

medborgarna har möjligheten till att gå med i eller skapa organisationer. 

Detta behöver inte bara vara intresseorganisationer utan bör även få vara 

politiska partier. (Dahl 1989 s.221)

Dessa institutioner passar väl in på en demokrati och kan kopplas till olika 

delar av den demokratiska staten. Den innefattar en grundläggande 

uppbyggnad genom de fria och rättvisa valen, att få välja sin företrädare som 

ska styra staten. Sedan även väsentliga friheter som yttrandefrihet och 

församlingsfrihet som sätter normer och värderingar som är till grund för den 

demokratiska staten. Det är även viktigt att poängtera att en demokratisk stat 

kan vara just demokratisk trots att den saknar någon av dessa institutioner. 

Detta är flytande institutioner som kan finnas i mindre eller större grad, de 

går att använda som mått för hur pass demokratisk en stat är(Silander 2012 s.

23). Att de demokratiska institutionerna är flytande och föränderliga gör att 

det blir intressant att analysera syftet med studien och att se hur dessa 

institutioner kan ha förändrats över tid i Hong Kong.

 

3 Metod 
Detta kapitel kommer att framföra uppsatsens metod och hur analysen ska gå 

till väga. Den metod som kommer användas är en kvalitativ metod som är en 

jämförande fallstudie och den kommer vara teorikonsumerande. Vad det 

betyder för denna uppsats kommer gås igenom och definitionerna som 
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används är framför allt från Metodpraktikan(Esaiasson et al 2017) och Case 

Studies and Theory Development in the Social Sciences(L. George & Bennett 

2005). 

3.1 Fallstudie 

En fallstudie kan förklaras på ett mindre komplext sätt där forskaren har ett fall som 
den studerar. Så simpelt är det inte alltid, utan målet med en fallstudie kan variera 
men oftast gäller det att pröva en teori utifrån ett fall. Antingen för att pröva teorins 
fruktbarhet eller använda teorin som förklaring av fallet och detta kallas 
teoriprövande, teorikonsumerande eller teoriutvecklande studier vilket kommer 
förklaras mer senare. Styrkan hos fallstudien är att den kan få fram huruvida det 
finns några kausala förhållanden i olika händelser(George & Bennett 2005 s.9). 
Författarna i Metodpraktikan(Esaiasson et al 2017) menar att den traditionella 
fallstudien i praktiken är en jämförande studie. “En grundbult i vårt resonemang är 
att slutsatser om orsak och verkan kräver jämförelser.”(Esaiasson et al 2017). I 
denna studies fall hamnade valet på en fallstudie då Hong Kong är ett fall för en stat 
med möjlig demokrati och därav intressant att fokusera mer på just detta fall. 

3.2 Jämförande Diakronisk Studie  

Fallstudien kommer att vara jämförande och diakronisk. En jämförande 

fallstudie är en studie som jämför två eller fler aspekter. I denna studies fall 

blir jämförelsen i fallet Hong Kong dess grad av demokrati under två olika 

perioder utifrån Robert A. Dahls teori om Polyarkin. Vilket blir intressant för 

denna studie. Detta för att kunna svara på om det finns några likheter eller 

skillnader mellan de båda perioderna som avgränsats för studien. Med detta 

så föll valet av metod för denna uppsats på en fallstudie som är jämförande 

och diakronisk. För att kunna förklara HongKongs demokratigrad under två 

perioder. Varför dessa perioder har valts är på grund av de stora protesterna 
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för ökat demokratiskt inflytande till Hongkongs medborgare, som även kallas 

paraplyrevolutionen, som var under 2014. Denna brytpunkt är vald för att det  

är en intressant tidpunkt där stora delar av befolkningen i Hong Kong 

uttryckte deras ställning till de förhållandena som var i Hong Kong och 

vad det har fått för konsekvenser. Där kommer studien att jämföra de två 

fallen av demokrati under perioden 1997-2014 och under perioden 

2014-2019. Då uppsatsen kommer analysera en förändring över tid kommer 

den vara diakronisk. En diakronisk studie analyserar ett fenomen över tid 

(Diachronic U.Å). Som tidigare framförts är syftet att analysera demokratin i 

Hong Kong under två perioder och även jämföra dessa, vilket leder till att 

fenomenet blir demokratin i Hong Kong och analysen blir om det skett några 

förändringar i de demokratiska institutionerna mellan de två perioderna, över 

tid. 

 

3.3 Teorikonsumerande 

För att kunna göra en studie med fokus på demokratin i Hong Kong krävs det 

en teoretisk bakgrund i vilken jag har valt Robert A. Dahls teoretiska 

definition av polyarkin. Denna kommer att finnas som en förklaring av 

demokratin i Hong Kong. Detta leder till att analysen kommer vara 

teorikonsumerande. Vilket betyder att i fallet för uppsatsen kommer Dahls 

demokratiska teori att fungera som en förklaring till varför det ser ut som det 

gör för Hongkongs demokrati. Det finns även teoriprövande och 

teoriutvecklande studier men då denna studie har ett fall i centrum och inte 

teorin blir valet av teorikonsumerande. Då fallet Hong Kong står i centrum 

och teorin förklarar fallet(Esaiasson et al 2017 s.42). Det är dock inte 
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uteslutet att använda en teorikonsumerande metod i syfte att utveckla en teori 

eller underbygga att den stämmer(George & Bennett 2005 s.75).

I Studiens fall som teorikonsumerande så kommer den teoretiska bakgrunden 

att vara en idealtyp. Med detta menas inte att den kommer vara helt 

verklighetsbaserad utan snarare som ett analysverktyg. Där de sju 

institutioner som tas upp i teorin om polyarkin är idealtypen. Idealtypen 

kommer att användas på ett sätt där den ligger till grund för jämförelse med 

Hong Kong. Utifrån jämförelsen kommer det gå att se hur Hong Kong 

uppfyller de demokratiska institutionerna som är grundläggande för en 

demokrati(Boréus & Bergström s.147-148). 

3.4 Material 

När det gäller materialet som använts har jag förhållit mig källkritiskt enligt 

de aspekter som uppges i Metodpraktikan(Esaiasson et al 2017 s.288). Dessa 

aspekter är äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Äkthet handlar till 

större del om tryckta källor och gäller huruvida källorna faktiskt är från den 

tid de påstås vara. Angående oberoende källor gäller det att källorna inte är 

beroende av någon annan person eller andra typer av omständigheter. För att 

försäkra sig att en källa inte beroende utan oberoende använder uppsatsen 

olika typer av material vilket ha givit samma bild av situationen i Hong 

Kong(Esaiasson 2017 s.292). Samtidighet handlar om hur pass lång tid 

mellan händelsen och dess nedtecknande. Tendens, som sista aspekten av 

källkritiskt tänkande, handlar om författaren skulle vara vinklad eller 
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inte(Esaiasson 2017 s.294). Dessa aspekter finns med i tanken gällande de 

materialet som används i uppsatsen. 

Det material som ligger till grund för denna uppsats är av olika form men är 

alla sekundärdata. Här ingår databasen Freedomhouse o deras 

demokratiindex och rapporter. Dessa ligger till grund för att få kunna få en 

inblick hur pass demokratiskt det är för att sedan koppla det till 

analysmodellen. Freedomhouse är en fristående organisation som samlar in 

data och analyserar hur pass fria världens länder är och där finns då ett index 

på hur pass fritt ett land är. Där 0 är minst fritt och 100 mest fritt. Här 

använder sig uppsatsen av de flesta av Freedomhouse rapporter från 2002 till 

2019 för att få en överblick av vad som skett under åren. Detta genom de 

frihets aspekter som rapporterna bygger på. Vilket ger en samtida bild av hur 

situationen såg ut under de båda perioderna. 

Annat material som används för att kunna utföra analysen är texter med 

definitioner av demokrati.  Uppsatsen kommer att grunda sig i Robert A. 

Dahls teori om polyarkin, men även ta in andra definitioner av demokrati 

genom Larry Diamond och Juan J. Linz & Alfred Stepans för att få en tydlig 

teoretisk bakgrund. Där dessa ger olika perspektiv på det demokratiska 

samhället. Dessa teorier är alla accepterade av forskningsvärlden.  

Utöver detta används vetenskapliga artiklar och rapporter för att skapa en 

förståelse för situationen i Hong Kong och hur den varit sedan 1997. Dessa 

är valda med en tidsaspekt för att få olika perspektiv för de två tidsperioderna 

och se vilka skillnader som möjligtvis finns. Den tidsaspekt som finns i valet 

av rapporter och artiklar används för att kunna täcka det båda perioderna så 
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grundligt som möjligt. För att få information om det allra senaste 

händelserna har uppsatsen använt sig av nyhetsartiklar där SVT och BBC är 

exempel på detta. När det gäller nyhetssidor eller denna typ av media är det 

alltid svårt att veta om den är vinklad eller inte, men i detta fall är det inte 

åsikter eller debattartiklar utan fakta och händelseförlopp som detta material 

ska ge.

3.5 Analysverktyg 

För att underlätta analysen kommer det ske en operationalisering av måtten 

för de sju institutionerna och hur det uppfylls i Hong Kong. Detta kommer då 

vara om det uppfylls helt, uppfylls delvis eller uppfylls inte alls utifrån Dahls 

definition av de sju institutionerna. Det vill säga om institutionen uppfylls på 

ett sådant sätt som är demokratiskt och i linje med Dahls definition klassas 

det som helt uppfyllt. Alternativt om den demokratiska institutionen finns 

men att den inte uppfylls som helt demokratiskt, då uppfylls den delvis och 

om institutionen inte finns alls så uppfylls den inte. I analysdelen kommer de 

sju institutionerna att adderas till två olika överskridande delar, Val och fri 

och rättigheter. De institutioner som kommer att ingå i analysdelen för val är, 

Elected Officials, Free and Fair elections, Inclusive suffrage och Right to run 

for office. Den delen som kommer handla om fri och rättigheter kommer 

innefatta Freedom of expression, alternative information och Associational 

Autonomy. 
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Tabell 1: Val
Elected 
Officials 

Control over government decisions about policy is 
constitutionally vested in elected officials 

Free and fair 
elections

Elected officials are chose in frequent and fairly conducted 
elections in which coercion is comparelty uncommon 

Inclusive 
Suffrage

Practically all adults have the right to vote in the election of 
officials. 

Right to Run 
for office

Practically all adults have the right to run for elective offices 
in the government though age limits may be higher for 
holding office than for the suffrage. 

Kommentar: Tabellen presenterar de institutioner som ingår i Analysen om Val. 
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Tabell 2: Fri och Rättigheter
Freedom Of 
expression

Citizens have a right to express themselves without the 
danger of severe punishment on political matters broadly 
defined, including criticism of officials, the government, 
the regime the socioeconomic order, and the prevailing 
ideology. 

Alternative 
information

Citizens have a right to seek out alternative source of 
information. Moreover, alternative sources of information 
exist and are protected by laws 

Associational 
Autonomy

To achieve their various rights, including those listed 
above, citizens also have the right to from relatively 
independent associations or organizations, including 
independent political parties and interest groups

Kommentar: Tabellen presenterar de institutioner som ingår i Analysen om Fri och 

rättigheter. 

4 Analys

Hong Kong

15(41)



Sedan 1997 har Hong Kong varit en del av Kina men regionen var tidigare 

koloniserat av Storbritannien. Idag är Hong Kong en speciell administrativ 

region, och den enda delen av Kina där befolkningen kan kritisera enparti 

styret som länge funnits i Kina. Guvernören som Hong Kong hade under den 

sista tiden var Chris Patten, som tidigare suttit i det brittiska underhuset. Han 

försökte med överlåtandet av Hong Kong, till Kina, få regionen att anamma 

ett mer västerländskt sätt att styra och med detta kommer det välkända “ett 

land, två system” som präglar Hong Kong. Det skulle medföra att 

befolkningen i Hong Kong kunde behålla politiska fri- och rättigheter samt 

sociala fri- och rättigheter. Det trots att regionen nu var en del av 

Folkrepubliken Kina som med sitt kommunistiska och mer auktoritära styre 

inte har samma fri och rättigheter som Chris Patten avtalade åt Hong Kong. 

Det förhandlades fram en konstitution som fick namnet Basic Law som var 

en lagstiftning som skyddar Hong Kong från att hamna i samma system som 

Kina. 

Situationen blev däremot att de som har ensamrätt att tolka konstitutionen i 

Hong Kong är den kinesiska regeringen och det har lett till flertalet 

tolkningar som inte lett till ett mer demokratiskt system. 

Det system som implementeras på Hong Kong var en representativ 

demokrati. Hong Kong har en verkställande och en legislativ makt, där det 

legislativa rådet ska styra Hong Kong. Den verkställande makten leds av 

regeringschefen, denne tillsätts utav en kommitté från Kina. Den lagstiftande 

makten(parlamentet) har 70 platser vilket tidigare var 60 men utökades 2012. 

35 av dessa platser tillsätts i direktval, 30 tillsätts från en funktionell valkrets 

där representanter kommer från olika samhällsgrupper och olika delar av 

näringslivet. De sista 5 är även de från den funktionella valkretsen men där 
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får Hong Kong rösta på den de tycker ska få plats i parlamentet. De som 

väljs i dem funktionella valkretsarna ses som Peking vänliga och driver en 

agenda som är positiv till Pekings inflytande av Hong Kong. Detta betyder 

att de politiska partierna i Hong Kong har svårt att vara med och bestämma. 

De fyller istället en funktion som opposition till regeringschefen och de som 

väljs genom funktionella valkretsar(Lam 2001 p.24). 

Under de senare åren har befolkning i Hong Kong allt tätare demonstrerat för 

demokratiska rättigheter och år 2014 var en av de största som genomförts. 

Den brukar kallas för Paraplyrevolutionen. Revolutionen startades av 

studenter och professorer och målet vara att befolkningen skulle få välja 

regeringschef. Detta kommer bli uppsatsen brytpunkt för två tidsperioder i 

Hong Kong. Trots kraftiga protester och demonstrationer så är det tydligt att 

de demokratiska fri och rättigheterna som efterfrågas inte alls uppfylls eller 

förbättras. Enligt Freedomhouse har Hong Kong sedan 2009 tappat i 

Freedomhouse frihetsindex från 68 till 59. Den största nedgången har skett 

sedan 2014(Boyajian & Cook 2019 s.3). 

4.1 Val

Valen är grundläggande i ett demokratiskt system då det demokratiska 

systemet ska grundas i folkets vilja. Denna del av analysen kommer grundas 

i det första fyra institutionerna i Robert A. Dahls teori. Alla dessa kan 

kopplas till olika delar av en valprocess. Där rösträtt, fria och rättvisa val, 

rätten att kandidera samt att de som väljs fram även är de som skapar 

policys(Dahl 1989 s.221). Detta är ett område där Hong Kong inte har 

utvecklats i rätt riktning trots att det i konstitutionen står att valet av 

regeringschef och valet till hela legislativa rådet skulle infalla medborgarna 
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2007, så har det inte skett än. Vad har detta fått för konsekvenser och hur 

demokratiskt är valsystemet i Hong Kong egentligen? 

4.1.1 1997-2014

Mellan 1997-2014 händer det en hel del i Hong Kong. Utökande av mandat 

inom det legislativa rådet gör att de som blir framröstade ur direktval får fler 

platser än de som är tillsatta ur funktionella valkretsar. Detta leder dock inte 

till en ökad möjlighet att förändra för de demokratiskt framröstade 

representanterna. Då det under denna period har uttryckts motstånd till ökat 

inflytande för befolkningen i Hong Kong av den Kinesiska regeringen. 

Genom att möjligheten till att få rösta fram en regeringschef har bromsats, 

vilket skulle vara rätten för medborgarna i Hong Kong 2007(Freedomhouse 

2004, Sing 2004 s.8). Det som inte har fungerat när Hong Kong ska uppnå ett 

mer demokratiskt tillstånd är att både det legislativa rådet och 

regeringschefen, som är de som kan påverka och har makten, inte är 

framröstade av befolkningen. Detta går emot Dahls idéer angående “Elected 

Officials”. Då menar Dahl att för en stat ska kunna vara demokratisk behöver 

de som sitter vid makten vara framröstade av medborgarna(Dahl 1989 s.

221). Detta leder till att institutionen inte uppfylls enligt analysmodellen. 

Möjligheten att rösta fram de som bestämmer finns inte alls i Hong Kong 

under den första perioden. Detta då de som har makten inte röstas fram av 

befolkningen utan av en kommitté. 

Påverkan av den kinesiska regimen är påtaglig och genomsyrar valprocessen 

i Hongkongs under perioden 1997-2014. Konstitutionen är skriven så att 

regeringschefen har makten att driva igenom nya lagar. Det legislativa rådet 

kan framföra lagförslag men de måste godkännas och gå igenom regeringen 
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och regeringschefen för att kunna bli verklighet. Det betyder att makten finns 

hos regeringschefen och den legislativa makten eller parlamentet fungerar 

som ett råd(Lam 2001 s.26). Här kommer en annan viktig del av Dahls teori 

in i spel, den gällande rösträtten eller som han benämner det “Inclusive 

suffrage” vilket han definierar som att alla vuxna har rätten att rösta fram de 

som ska styra staten(Dahl 1989 s.221). Under perioden 1997-2014 är det ett 

lågt antal mandat som röstas fram av befolkningen i Hong Kong. Den del av 

det legislativa rådet som befolkningen i Hong Kong har möjlighet att rösta 

fram är det ingen diskriminering gällande rösträtt. Där har alla vuxna 

medborgare möjlighet att rösta. Det som gör att Hong Kong inte uppfyller 

denna demokratiska institution, som Dahl menar ska finnas i en demokrati, är 

på grund av att majoriteten av de poster som har makt röstas fram av 

kommittéer och valkretsar och inte befolkningen. Detta grundar sig i 

den valprocess som Hong Kong har med det funktionella valkretsarna. Som 

förklarat tidigare är detta kretsar med människor från olika samhällsgrupper 

men även från olika delar näringslivet med kopplingar till regimen i 

Kina(Landguiden 2018). Dessa tillsätter en del av mandaten i det legislativa 

rådet. Detta har kommit upp på agendan flertalet gånger i olika protester där 

befolkningen har uttryckt de vill ha rösträtt och möjlighet att rösta fram de 

politiska representanter som styr regionen. Det har dock inte medfört någon 

förändring. 

Enligt Dahls definition av institutionen som gäller rösträtt, uppfyller det 

politiska systemet i Hong Kong delvis detta. Då befolkningen har 

möjligheten att rösta på en del av de politiska representanterna. Jämfört med 

den förra institutionen som inte uppfylldes har denna institution ändå kommit 

längre och uppfylls därför delvis. Enligt Hongkongs konstitution ska 

rösträtten gällande det legislativa rådet och regeringschefen ligga hos 
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medborgarna 2007 men detta sköts upp då den Kinesiska regimen med 

ensam möjlighet till tolkning av konstitutionen tyckt att befolkningen i Hong 

Kong inte var redo att rösta fram sina politiska företrädare(Freedomhouse 

2007).

Dessa två institutioner som Dahl menar är grundläggande för det 

demokratiska samhället, rösträtt och framröstade tjänstemän. Här går det att 

se att de framröstade tjänstemännen inte uppfylls när de som bestämmer i 

regionen inte är framröstade av medborgarna. Kina sätter agendan och har 

makten över policyskapande(Sing 2004). Det går dock att tyda att rösträtten 

uppfylls delvis. Medborgarna har möjlighet att rösta fram tjänstemän men 

inte alla. Detta på grund av Kinas påverkan under perioden 1997-2014 som 

motverkat processen till att närma sig ett demokratiskt samhälle gällande 

dessa institutioner(Freedomhouse 2007). 

En av de mest grundläggande varianterna av ett demokratiskt system är en 

elektoral demokrati. Alltså att medborgare får rösta fram representanter, 

representativ demokrati, eller rösta i direkta val angående olika frågor, 

direktdemokrati. Hur pass demokratisk den valprocess som finns i Hong 

Kong är grundas i hur pass fria och rättvisa valen är. Dahl menar i detta fall 

att fria och rättvisa val är en institution som ska finnas för att ett samhälle ska 

kunna kallas demokratiskt(Dahl 1989 s.). I Hong Kong hålls val till 35 

platser i det legislativa rådet. Valen som har hållits, sedan Kina återfick 

suveräniteten över Hong Kong, har haft varierande storlek gällande 

valdeltagandet och även varierat i hur fria och rättvisa valen har varit. Som 

nämnt tidigare så har befolkningen i Hong Kong ingen möjlighet att rösta i 

frågan vem som ska bli regeringschef(Freedomhouse 2010, Lam 2001). Där 

det däremot kan rösta är i valet till det legislativa rådet. Valet 2004 var det 
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andra valet som genomförts i Hong Kong sedan skifte av suveränitet och 

detta val ansågs vara delvis korrupt(Freedomhouse 2005). Där bland annat en 

skrämseltaktik användes för att få röster till Peking vänliga representanter. 

Exempel på detta var genom att använda hot. 

I Human Rights Watch rapport från 2004 kom det fram att anställda på 

företag som hade inflytande från Peking hade blivit uppmanade att ta kort på 

deras valsedlar. Detta för att kunna garantera att de inte röstade på det partiet 

som var för Hongkongs självständighet(Human rights watch 2004). 

Dessa hot tyder på att valet inte varit fria eller rättvisa 2004. Utöver hoten så 

vart ledaren för det demokratiska partiet Alex Ho arresterad under hösten 

2004 precis innan valet. Ho vart arresterad för att ha besökt en prostituerad, 

vilket Ho nekar till och menar att han blivit väckt på sitt hotellrum på en 

affärsresa av flertalet poliser. Detta kom passande då det enligt Hongkongs 

lag står att om en kandidat är anhållen under valdagen så blir denne 

diskvalificerad. Dessa skandaler kom fram under valet 2004 och gjorde att 

valet inte kan anses fritt eller rättvist. Valet 2008 visade inga tydliga tecken 

på att ha någon form av korruption eller press. Det var även ett lägre 

valdeltagande än 2004 års val. Valet 2012 var inte heller präglat av något 

större valfusk eller förstörelse(Freedomhouse 2014). Utan här går det att se 

en förbättring rent institutionellt. Dahl menar att detta är en institution som 

bör finnas med för att kunna kalla en stat för demokratiskt. Däremot finns det  

ju kvar att tidigare val varit korrupta på olika sätt vilket gör att det inte var 

helt demokratiskt under perioden 1997 till 2014. Detta tyder på att denna 

institution delvis uppfylls under denna period. 

Den fjärde institutionen som ska finnas i ett demokratiskt samhälle enligt 

Dahl är rätten att få ställa upp i val om makt positioner. 
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Under perioden 1997-2014 finns möjligheten att kandidera till valen men 

eftersom en del av mandaten till parlamentet väljs genom funktionella 

valkretsar minskar den möjligheten. Detta då kandidater endast kunde ställa 

upp i valet till de platser i det legislativa rådet som var direkt valda. 

Samtidigt som de tagits små steg mot möjligheter att på samma villkor att 

kandidera till parlamentet så är det än idag fortfarande omöjligt att kandidera 

till posten som regeringschef. När den post tillsätts av en 

nomineringskommitté så finns det ingen möjlighet för medborgarna i Hong 

Kong att kandidera till posten som regeringschef under perioden 

1997-2014(Freedomhouse 2014). Vilket gör att denna institution uppfylls 

delvis då möjligheten att ställa upp finns men inte över samtliga platser. 

4.1.2 2014-2019 

Denna andra period börjar med paraplyrevolutionen, vars mål var att 

medborgarna skulle få rätten att rösta fram regeringschefen genom direkta 

val, vilket stått med i konstitutionen sedan Storbritannien överlät Hong Kong 

till Kina. Detta skulle implementeras vid 2007 års val av regeringschef. Detta 

sköts upp och nästa tillfälle skulle vara 2017 men inte heller detta blev av 

utan den nuvarande regeringschefen Carrie Lam valdes genom samma 

process som tidigare regeringschefer(Freedomhouse 2018). Detta har lett till 

att situationen, trots protester från befolkningen, inte har förändrats utan är 

densamma som tidigare period. Det gäller för både institutionen för rösträtt 

och valda företrädare. Som under perioden 1997-2014 är det nominerings 

kommittéer och funktionella valkretsar med kopplingar till den kinesiska 

regimen som har kontroll över vilka som hamnar i det legislativa rådet och 

har all makt när det kommer till valet av regeringschefen. Här är grunden en 
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“lobbyingverksamhet” för att få igenom representanter som senare sätter 

agendan som den kinesiska regimen vill att den ska vara(Landguiden 2018). 

Det framgår här att institutionen för valda företrädare inte uppfylls enligt 

Dahls definition. Eftersom regeringschef och delar av den legislativa makten 

inte är tillsatta av medborgarna. Då de som bestämmer ska vara framröstade 

av medborgarna. När det gäller rösträtt har förändring varit på agendan men 

den Kinesiska regimen har fortfarande möjlighet att tolka konstitutionen 

vilket leder till att förändringen inte går framåt. De funktionella valkretsarna 

är fortfarande verksamma vilket gör att medborgarna inte har rätten att rösta 

fram företrädare. 

Sedan 2014 har det hållits ett val och det var 2016 där inget större valfusk 

eller manipulation har framgått. Det mest kontroversiella kring detta val var 

att kommissionen som har hand om valen i Hong Kong, EAC(Electoral 

Affairs Commission), kom med en förändring av kraven för att få ställa upp i 

valet. Det kravet som kom till var att alla kandidater nu var tvungna att 

skriva under på att det ansåg Hong Kong som en del av Kina(Freedomhouse 

2018). Detta ledde till att representanter som förespråkade decentralisering 

från Kina blev tvungna att gå mot sina åsikter för att få kandidera. Detta 

ledde till att färre kandidater som var för decentralisering av Hong Kong från 

Kina ställde upp. Vilket mynnade ut i att de kandidater som var för Kinas 

inflytande fick färre motkandidater(Freedomhouse 2018). 

Valet 2016 kom att förändra möjligheten till politisk aktivitet och att 

kandidera. Alla kandidater var nu tvungna att skriva under att de accepterade 

Hong Kong som en del av Kina och att Hong Kong inte var självständigt. 

Detta ledde till att kandidater valde att inte skriva under detta och gjorde att 

de inte fick ställa upp i valet. Just detta som valkommissionen i Hong Kong 
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lagt fram tyder på Kinas inverkan. Vilket minskade möjligheter för Peking 

kritiska kandidater och detta resulterade i att Peking kritiska kandidater föll 

bort. Det kvarstår dock att den Kinesiska regeringen har stort inflytande 

kring vilka kandidater som tillslut blir valda och vilka kandidater som får 

kandidera för positionen som regeringschef. 

Där nomineringskommittén väljer ut kandidater som de senare röstar på i. Ett 

annat tydligt exempel var när oppositionspartiet Hong Kong National Party 

förbjöds. Detta då partiet ansågs vara ett hot mot säkerheten i Hong Kong. 

Det visar att alla kandidater eller partiers åsikter inte accepteras av 

regeringen i Hong Kong vilket leder till att de inte kan ställa upp. Som i sin 

tur leder till att rätten att kandidera inskränks beroende på vilken åsikt 

kandidaten har. Möjligheten till att ställa upp i valen finns och därför 

uppfylls institutionen delvis med reservation till att alla platser inte går att 

ställa upp till. 

Sammanfattning av valprocessen 

Sammanfattningsvis så ser situationen för den första perioden i Hongkongs 

ut som så att valprocessen är under stort inflytande av den Kinesiska 

regimen. Detta gäller för alla fyra institutionerna som kan kopplas till 

valprocessen. Grunden för detta är att Kina har inflytande över 

nomineringskommittén som väljer ut regeringschefen även att de 

funktionella valkretsarna som väljer nästan hälften av alla mandat till det 

legislativa rådet har influenser från fastlandet. Båda dessa har kopplingar 

direkt eller indirekt till den kinesiska regeringen(Landguiden 2018). Detta 

leder till att de institutionerna som gäller valda företrädare och rösträtt inte 
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uppfylls då medborgarna inte har möjligheten att rösta fram varken 

regeringschef eller alla platser i det legislativa rådet. Som även betyder att 

stora delar av de som bestämmer över policys inte är framröstade av 

medborgarna. Detta är något som även fortsatt till den andra perioden där 

Kina har skjutit på direktvalen till det legislativa rådet och till regeringschef 

två gånger. Först 2007 då det enligt konstitutionen skulle vara direktval till 

regeringschefen men där den Kinesiska regimen menade att Hong Kong inte 

var redo, samma sak skedde 2017 när det skulle vara direktval till 

regeringschefen. Den kinesiska regimen motarbetar i detta fall 

demokratiseringen i Hong Kong och skillnaderna mellan de två perioderna är 

inte stor. Anledningen är just att rösträtten inte har vidgats. 

I den aspekten där Dahl menar att fria och rättvisa val bör vara 

återkommande för att en stat ska kunna uppnå en demokratisk status 

upplevdes detta delvis under de båda perioderna. Utifrån denna aspekt går 

det dock att se en förbättring där valen blivit friare och mer rättvisa ju 

närmare 2014 vi kommer. Därav blir resultatet sådant att mellan 1997-2014 

uppfylls fria och rättvisa val delvis med grund i det valet som var 2004 där 

det var fusk, tvång och manipulation från olika Peking vänliga företrädare. 

Som inte går i enlighet med Dahls institution för fria och rättvisa. Valet som 

var under perioden 2014-2019 var inte fritt eller rättvist. Representanter från 

de partier som förespråkar en lokalism och ett självständigt Hong Kong blev 

diskvalificerade från valet(Freedomhouse 2018). Där även oliktänkande än 

den Kinesiska regimen sållades bort med de nya kraven för att ställa upp i 

val. Det leder till att institutionen för fria och rättvisa val delvis uppfylls 

under den andra perioden. 
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Dahl menar att alla vuxna medborgare ska ha samma rätt att kunna 

kandidera, även om det kan vara olika åldersgräns för att kandidera som att 

få rösta(Dahl 1989 s.221). Detta uppfylls till viss del, då möjligheten att 

kandidera till det legislativa rådet finns, däremot så är denna möjlighet 

begränsad till vissa platser där övriga mandat blir tillsatta av funktionella 

kretsar. Där möjligheten till att kandidera inte finns(Freedomhouse 20010, 

landguiden 2018). Detta hade kunnat förändras om reformen där 

medborgarna skulle få rösta fram hela det legislativa rådet gått igenom men 

som tidigare nämnt har detta aldrig hänt. Samma sak gäller kandidater till 

regeringschefen där en nomineringskommitté väljer kandidaterna vilket gör 

att alla inte har samma möjligt. Gällande dessa är situationen oförändrad 

mellan de två perioderna där institutionen knappt uppfylls när det jämförs 

med Dahls teoretiska institution. Det som däremot skiljer perioderna åt är att 

under valet 2016 så var kandidater tvungna att skriva under att de 

accepterade Hong Kong som en del av Kina. Vilket ledde till att kandidater 

med en annan åsikt än detta fick avstå från att kandidera. Vilket är en 

förändring till det värre då opposition till Kinas inflytande blir tystade. Trots 

detta uppfylls det delvis. Det går att kandidera trots detta. 

Tabell 3: Hur institutionerna för Valprocessen uppfylls  

1997-2014 2014-2019
Right to Run for office Delvis Delvis 
Inclusive Suffrage Inte alls Inte alls
Free and fair elections Delvis Delvis
Elected Officials Inte alls Inte alls

Kommentar: Resultat för hur Hong Kong uppfyller 4 av 7 institutioner av 

Polyarkin(Dahl 1989) under perioderna 1997-2014 och 2014-2017.  
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4.2 Fri och rättigheter 

Det tre sista institutionerna gäller fri- och rättigheter där, yttrandefriheten, 

rätten till alternativ information och organisationsfriheten ingår. Dessa har 

varit utmärkande skillnader mellan Kina och Hong Kong. I de två systemen 

där Hong Kong ska vara mer öppet med fler rättigheter och friheter, men hur 

uppfylls dessa fri och rättigheter i Hong Kong?

4.2.1 1997-2014

Yttrandefriheten är en viktig del av det demokratiska samhället och det 

menar även Dahl i den femte institutionen som ska finnas med i en 

demokrati. Yttrandefrihet i Dahls mening ska vara att medborgarna ska 

kunna kritisera regeringen och parlamentet fritt utan att behöva bli hotad 

eller kränkt på något sätt. Tidigt kom olika policys från regeringen i Hong 

Kong som förtryckte dessa friheter, som att få demonstrera. Detta grundade 

sig i att den dåvarande regeringschefen Tung påstod att detta var ett hot mot 

nationen(Lam 2001 s.24). Detta trots att dessa friheter står med i 

konstitutionen och i praktiken respekteras dessa och demonstrationer är 

fortfarande lagliga(Freedomhouse 2010).   

Regeringen i Hong Kong har begränsat friheten att uttrycka sig genom att gå 

till attack mot två radiojournalister. Albert Cheng King-hon och Raymond 

Wong Yuk-man hade båda två egna radioprogram där de kritiserar staten. 
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Våren 2003 ringde en finansman till de båda och meddelade att det borde 

avsluta sina radioprogram. Senare blev även ett företag, som Albert Cheng 

var delägare i, vandaliserat med färg. Även Raymond Wong blev utsatt för 

vandalism när en restaurang som han ägde blev vandaliserat. Enligt Human 

Rights Watch rapport från 2004 så valde båda att sluta med sina 

radioprogram på obestämd tid efter attackerna mot dem(Human Rights 

Watch 2004 s. 24-25). I dessa fall når inte Hong Kong upp till vad Dahl 

menar med yttrandefrihet. Där dessa två journalister i sina radioprogram 

yttrar sig mot regeringen och genom hoten tysta ner dem. Under den tidiga 

perioden är yttrandefriheten påtaglig men den är begränsad och 

radioprogrammen hade funnits under en tid så till viss del har 

yttrandefriheten funnits men samtidigt ligger kontrollen hos den regeringen i 

Hong Kong. Dessa exempel visar att institutionen delvis uppnås då 

öppenheten finns men att den ibland stramas åt. 

Situationen kring yttrandefrihet i Hong Kong är komplex då den 

konstitutionellt är en frihet som medborgarna har men samtidigt blir partier, 

som Hong Kong national party, och journalister tystade om de inte samtycker 

med regeringens åsikter. Regeringen i Hong Kong som är influerad av den 

Kinesiska regeringen(Regeringskansliet 2017, Human Rights Watch 2004). 

Dahls sjätte institution för en demokratisk stat handlar om möjligheten till 

alternativ information och att inte staten ska ha monopol på flödet av 

information. Ända sedan Kina återfick suveräniteten över Hong Kong har det 

varit fritt att dela information även vissa västerländska tidningar har kunnat 

få fäste i Hong Kong trots att de inte säljs i Kina. Hong Kong har 16 privata 

tidningar som sprider information, dock är fyra av tidningarna grundande av 

företag med intresse från Kina. Det som Dahl påpekar i sin teori kring 
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alternativ information är att den ska skyddas av lagen, vilket just tidningar 

gör med den pressfrihets lag som är en del av artikel 27 i 

konstitutionen(Freedomhouse 2007). Det går därför att argumentera att 

möjligheten till att leta fri och alternativ information finns och att det 

uppfylls helt i Hong Kong. Det finns dock en viss del av informationsflödet 

och pressfriheten där den Kinesiska regeringen valde att gå in och sätta 

regler för vad som inte bör publiceras i Hongkongs lokaltidningar. Dessa 

regler var att de inte fick publicera om självständighet i Taiwan eller Tibet, 

de fick inte heller publicera något som gick emot det rådande systemet eller 

liknande aktiviteter och inga personangrepp på nationella ledare(Kwong 

2015 s.277). Detta har dock förändrats och den kinesiska staten satsade på en 

annan taktik för att de inte skulle inskränka på medias möjlighet att 

publicera. Detta ledde till att situationen blev mer komplex än tidigare och en 

del media utsattes för självcensur. Med det menas att medierna själva 

censurerar sig själva. 

Det som skedde i mitten på första perioden var att den kinesiska regeringen 

lyckades få kontroll över medier där högt uppsatta affärsmän ägde dessa 

medier. För att båda parterna ska få som de vill samarbetar de genom att 

affärsmännen ser till att tidningar inte skriver dåliga saker om regeringen och 

regeringen ska då genom politiken gynna affärsmännen. Det finns forskare 

som menar att de flesta tidningar och organisationerna inom media har ägare 

som går att koppla till den Kinesiska regeringen(Kwong 2015 s.277). Detta 

är hur situationen under den första perioden såg ut med självcensurering. Där 

den Kinesiska regeringen gick runt artikel 27 som ska ge befolkningen i 

Hong Kong rätten att skriva och publicera. Det finns ingen lagstiftad 

reglering för internet och möjligheten till att samla information från 

webbplatser från olika delar av världen. Utifrån Dahls mening där rätten till 
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att få alternativ information är en grundläggande institution för en demokrati 

så uppfylls det helt då möjligheten till att söka och få alternativ information 

för befolkningen finns och är fri. Den alternativa informationen som kommer 

från lokala tidningar kan dock vara påverkade av självcensurering vilket i sin 

tur kan tyda på att möjligheten begränsas då alternativa medier kan vara 

censurerade. Detta gör att Hong Kong delvis uppfyller institutionen för 

alternativ information. 

Enligt Dahl bör rätten att organisera sig både politiskt och icke politiskt 

finnas, detta som en del av det civila samhället. Detta är den sjunde och sista 

institutionen som ska finnas för att ett samhälle ska få kallas för demokratisk 

enligt Dahl. Hong Kong har i sin konstitution en artikel som skyddar 

möjligheten att organisera sig fritt utan inverkan av staten. Gällande NGOs 

möjlighet att bruka i Hong Kong så finns här inga direkta 

regleringar(Freedomhouse). I praktiken är det däremot inte helt fritt. 

Perioden 1997-2014 började med att regeringschefen Tung skapade reformer 

som minska medborgarnas möjligheter till att starta politiska organisationer 

som hotade nationen eller samhället, även om organisationen hade någon typ 

av utom politisk koppling. Detta gjorde det svårare för medborgarna att 

kunna demonstrera eller skapa organisationer som var i opposition till den 

politik som fördes i Hong Kong. Detta trots att det enda kravet för att få 

demonstrera var att få tillstånd av polisen. Här finns dock ingen säkerhet för 

demonstranterna där de vid olika tillfällen blivit fängslade eller 

omhändertagna vid otillåten samling(Freedomhouse 2010). Hong Kong 

uppfyller delvis institutionen om rätten att organisera sig då regleringar finns 

men där möjligheten fortfarande är kvar.
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4.2.2 2014-2019

Det mediala trycket på Hong Kong de senaste fem åren har varit högt. Från 

2014 och Paraplyrevolutionen till de senaste demonstrationerna som startade 

i april 2019 som ännu inte fått ett slut. Det som präglar den senare perioden 

gällande yttrandefrihet och möjligheten till att yttra sig fritt har varit att den 

är relativ. Det är öppet att diskutera och ifrågasätta den kinesiska staten men 

det finns vissa specifika fall som motsätter detta. Ett sådant fall av uttryck är 

att medborgarna i Hong Kong måste respektera den Kinesiska 

nationalsången. Där uppvisad respektlöshet mot den kinesiska 

nationalsången är straffbart. Detta gäller vid offentliga evenemang där 

deltagarna måste sjunga oavsett vilka åsikter en har. Detta är ett tecken på 

hur lagen visar påtryckningar till att yttra sig på ett sätt medborgarna inte 

vill(Regeringskansliet 2017). Det finns även misstankar att 

underrättelsetjänster från fastlandet övervakar prodemokratiska personer, 

detta trots att det ska vara helt fritt med att diskutera politik(Freedomhouse 

2018). Detta leder till att yttrandefriheten delvis uppfylls i Hong Kong under 

perioden 2014-2019. 

För den andra perioden med start i paraplyrevolutionen så märktes det 

tydligt hur lokala medier påverkas av självcensurering. Under perioden var 

det en majoritet av Hongkongs lokaltidningar som rapporterade om 

protesterna som något negativt och med motstånd till den pro-demokratiska 

rörelsen. Den äldre mediatypen i form av tidningar var mer politiskt bundna 

med dess kopplingar till det kinesiska fastlandet. Hong Kong delas här 
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mellan den äldre median och den nya, sociala medier. Dessa skildrar två 

olika typer av informationsflöden där tryckta tidningar kan ge en bild och 

sociala medier och internet en annan bild. Detta tyder på att alternativa 

informationskällor är öppna för Hongkongs medborgare till skillnad från hur 

det är Kina där staten censurerar media. Sociala medier och internet blev en 

allt vanligare källa till information för medborgarna, då tidningarna inte var 

lika snabba med bevakningen av situationen(Kwong 2015 s.277). 

Enligt Hong Kong Journalist Associations var 2019 ett svårt år för 

pressfriheten och journalisterna i Hong Kong. I deras rapport för 2019 så 

framkommer det hur information från regeringen i Hong Kong inte går att få 

ut. Detta gällde medlemslistor för en kommitté i regeringen. Detta trots 

flertalet länder med sämre politisk och ekonomiskt raffinemang har 

möjligheten till ett sådant informationsflöde. Detta kan direkt kopplas till 

Dahls tankar kring institutionen om alternativ informationsflöde där 

informationsflöden ska vara skyddade med lag och att det inte undanhålls. 

Vilket det gör i detta fall(HKJA 2019). Tydligt är att det finns möjlighet till 

alternativ information, samtidigt är viss information censurerad på ett sätt 

som länder med sämre politiska förutsättningar inte har(HKJA 2019). Därför 

uppfylls delvis denna institution under perioden 2014-2019. 

Med de senaste demonstrationerna 2019 som startade i april efter ett 

lagförslag där misstänkta brottslingar kan bli överlämnade till fastlandet. 

Detta lagförslag gick aldrig igenom men det är ett tecken på vad regeringen, 

präglad av en Kinesisk agenda, kan genomföra. Detta lagförslag skapade ett 

klimat där flera journalister valde att sluta skriva eller minska publiceringen 

om självständighetsrörelsen. Enligt en enkät med 535 respondenter så tyckte 

81 procent av dessa att tyckte att pressfriheten har stramats åt senaste 12 
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månader och även 21 procent som menar att de fått order från högre chefer 

att de ska minska publiceringen om självständighetsrörelsen(RSF 2019b o 

HKJA 2019). Det är inte bara journalister som tycker att det har blivit sämre 

med möjligheten till att yttra sig utan även medborgarna menar i en enkät 

från HKJA att det är sämre än tidigare(HKJA 2019).  

Rätten att organisera sig har tagits hårt åt under perioden 2014-2019. Det 

tydliggörs under de senaste demonstrationerna när polisen har gått till attack 

mot demonstranter för att skingra dem. Bland annat har tårgas använts som 

vapen för att hålla demonstranter tillbaka(Cheung et al 2019). Detta som 

startade i fredfulla demonstrationer har nu gått över till en mer våldsam 

situation. Detta går direkt att koppla till Dahls sista demokratiska institution 

där rätten att organisera sig inte uppfylls när flera blir attackerad på grund av 

detta. Det bör dock poängteras att det fortfarande går att demonstrera och 

lagstiftningen är densamma som tidigare och därför kommer resultatet vara 

att institutionen för organisationsfrihet uppfylls delvis.

Sammanfattning av fri och rättigheter 

Det går att tyda skillnader gällande yttrandefriheten mellan perioderna. Det 

är att yttrandefriheten blivit något bättre och det är inte lika tydligt motstånd 

till yttrandefriheten som det varit tidigare. Båda perioderna har haft 

yttrandefrihet men under perioden 1997-2014 fanns tecken på hur högt 

uppsatta finansmän, som går att koppla till Kinesiska staten, hotade 

journalister om de ifrågasatte den kinesiska regeringen. Det är under den 
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senare perioden lättare att öppet diskutera åsikter och yttrandefriheten är bra 

men fortfarande finns en viss censur i yttrande som går mot Kina. Vilket 

resulterar i att situationen trots mindre förändringar fortfarande delvis 

uppfylls. 

Den situation som varit i Hong Kong sedan 1997 till nu är att, genom artikel 

27 i konstitutionen, medborgarna har tillgång till alternativa 

informationskällor. Inte endast genom lokal press utan även möjlighet att via 

internet söka information(Freedomhouse 2007). Detta trots att en viss 

censurering sker i den lokala pressen så är detta öppet för medborgarna att 

granska och finna egen alternativ information. Detta passar helt in på Dahls 

definition av den sjätte institutionen som ska finnas i ett demokratiskt 

samhälle. 

Perioden 2014-2019 så är situationen densamma och ingen förändring i 

konstitutionen har gjorts. Under denna tid har inte möjligheten till att 

organisera sig varken försvunnit eller försvagats, det finns dock exempel när 

organisationer förbjuds för nationens säkerhet. Detta gällde 

oppositionspartiet Hong Kong National Party(HKNP) som förbjöds just för 

att regeringen menar att de var ett hot mot den nationella säkerheten. Att 

förbjuda ett politiskt parti i Hong Kong har aldrig hänt innan detta. Ett tecken 

på hur det denna institution har försvagats med tanke på vad Dahl definierar 

organisationsfrihet med att politiska partier ska få skapas men även finnas. 

Detta motsägs i hur det var i Hong Kong med det politiska partiet 

HKNP(Regeringskansliet 2017). Rätten till att demonstrera och protestera 

har även tagits hårt mot gällande de senaste händelserna i Hong Kong där 

miljontals människor har demonstrerat för demokratiska rättigheter och ett 

tilläggsförslag i konstitutionen. Här har polisen i Hong Kong använt våld 
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mot de fredliga protesterna vilket är ett direkt tecken på hur den friheten att 

organisera sig i form av protester inte upprätthålls av systemet i Hong 

Kong(Freedomhouse 2017). 

 

Tabell 4: Hur institutionerna för fri och rättigheter uppfylls

1997-2014 2014-2019
Freedom Of expression Delvis Delvis
Alternative information Delvis Delvis
Associational Autonomy Delvis Delvis

Kommentar: Resultat för huruvida Hong Kong uppfyller 3 av 7 institutioner av 

Polyarkin(Dahl 1989)under perioderna 1997-2014 och 2014-2019. 

5 Slutsatser

För att återgå till början av denna uppsats och syftet som har legat till grund 

för den. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur demokratin i Hong Kong 

skiljer sig mellan perioden 1997-2014 och 2014-2019. Där frågeställningarna 

var “Hur demokratisk är valprocessen i Hong Kong under perioderna 

1997-2014 och 2014-2019?” och “Hur väl uppfyller Hong Kong 

demokratiska fri och rättigheter under perioderna 1997-2014 och 

2014-2019?”. Det som kommit fram i analysen är att det inte har skett en 

alltför stor förändring för de demokratiska institutionerna som Dahl menar 

ska finnas i en demokrati. Det går att utläsa i analysen att ingen av de sju 

institutionerna har förändrats till varken de bättre eller sämre. Detta trots 

påtryckningar från befolkningen i Hong Kong genom demonstrationerna 

under paraplyrevolutionen och de senare under 2019. Situationen för Hong 
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Kong under perioden 1997-2014 är den att Kinas inflytande genomsyrar de 

demokratiska institutionerna och det är en av anledningarna till att de inte har 

skett så stor förändring. Detsamma gäller även den andra perioden mellan 

2014-2019. Exempel på Kinas inflytande är gällande rösträtten och 

möjligheten till att kandidera till regeringschefen. Där rösträtten är begränsad 

till att rösta fram en liten del av det legislativa rådet. Resten av platserna 

tillsätts av funktionella valkretsar med kopplingar till fastlandet och 

detsamma gäller regeringschefen som väljs av en kommitté där befolkningen 

i Hong Kong inte är delaktig. Detta är inte ett tecken på en demokratisk 

valprocess där två av fyra institutioner inte alls uppfyller den grad Dahl 

menar att de bör för att kallas demokratiska. Där de andra två uppfylls delvis 

och de demokratiska institutionerna är närvarande. De demokratiska 

institutionerna som fungerar bäst är yttrandefriheten som visat på störst 

förbättring mellan de två perioderna men även här finns det att förbättra för 

att uppfylla det helt. 

Analysen pekar på att det inte skett någon förändring alls, men mindre 

förändring har skett som i fallet för yttrandefriheten. Förändringen är 

däremot inte så påtaglig att det tydligt förändrar situationen i Hong Kong och 

hur pass de uppnår Dahls institutioner. Hong Kong uppfyller delvis fem av 

sju institutioner och det går att jämföra med Freedomhouse rapporter som 

menar att Hong Kong är delvis fritt. Hong Kong är varken en fullfjädrad 

demokrati eller en autokrati eller totalitär diktatur. Detta matchar den 

definition av en hybridregim(Silander 2012). 

Kinas möjlighet att påverka beslut som tas i Hong Kong är påtaglig och 

något som skulle vara intressant att studera djupare. Fungerar verkligen en 

nation två system eller är det endast en fin teoretisk idé. 

36(41)



37(41)



Referenser    

BBC. 2019. The Hong Kong protests expalined in 100 and 500 words. BBC. 

28 Mars. https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49317695 (Hämtad 

2020-01-07) 

Boréus, K. & Bergström, G., 2018. Textens mening och makt : metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursalys Fjärde upplagan., Lund: 

Studentlitteratur.

Boyajian, Annie, Cook Sarah. 2019. Democratic Crisis in Hong Kong: 

Recommendations for Policymakers. Freedomhouse

Cheung, E. Et al. 2019.Poloce fire tear gas at pockets of protesters across 

Hong Kong. CNN https://edition.cnn.com/2019/08/11/asia/hong-kong-

protests-tear-gas-intl/index.html 12 Augusti. (Hämtad 2020-01-07)

Dahl, R.A., 1989. Democracy and its critics, New Haven: Yale Univ. Press.

Dahl, R.A., 1971. Polyarchy: participation and opposition, New Haven, 

Conn.: Yale University Press.

Diamond, L.J., 2009. The spirit of democracy: the struggle to build free 

societies throughout the world 1. Holt Paperbacks., New York: Times Books/

Henry Holt and Company.

Esaiasson, P. et al., 2017. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 

individ och marknad Femte upplagan., Stockholm: Wolters Kluwer.

Fjellström., A. Storseger för oppositionella i Hongkongs lokalval. SVT. 24 

November. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/medvind-for-oppositionella-i-

hongkongval (Hämtad 2020-01-07)

38(41)

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49317695
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49317695
https://edition.cnn.com/2019/08/11/asia/hong-kong-protests-tear-gas-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/08/11/asia/hong-kong-protests-tear-gas-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/08/11/asia/hong-kong-protests-tear-gas-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/08/11/asia/hong-kong-protests-tear-gas-intl/index.html
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/medvind-for-oppositionella-i-hongkongval
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/medvind-for-oppositionella-i-hongkongval
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/medvind-for-oppositionella-i-hongkongval
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/medvind-for-oppositionella-i-hongkongval


Freedomhouse. 2004. Hong Kong profile. Freedom in the world. 

Freedomhouse. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/hong-

kong. (Hämtad 2020-01-07)

Freedomhouse. 2007. Hong Kong profile. Freedom in the world. 

Freedomhouse. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2007/hong-

kong. (Hämtad 2020-01-07) 

Freedomhouse. 20010. Hong Kong profile. Freedom in the world. 

Freedomhouse. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2010/hong-

kong. (Hämtad 2020-01-07) 

Freedomhouse. 2014. Hong Kong profile. Freedom in the world. 

Freedomhouse. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/hong-

kong. (Hämtad 2020-01-07) 

Freedomhouse. 2017. Hong Kong profile. Freedom in the world. 

Freedomhouse. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/hong-

kong. (Hämtad 2020-01-07) 

Freedomhouse. 2018. Hong Kong profile. Freedom in the world. 

Freedomhouse. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/hong-

kong. (Hämtad 2020-01-07) 

George, A.L., Bennett, A. & Belfer Center for Science International Affairs, 

2005. Case studies and theory development in the social sciences, 

Cambridge, Mass; London: MIT.

39(41)

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2007/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2007/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2007/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2007/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2010/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2010/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2010/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2010/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/hong-kong
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/hong-kong


HKJA. 2019. Annual report: Red Line Stifles Freedoms. Hong Kong 

Journalists Association. https://www.hkja.org.hk/PDF/

HKJA_Annual_Report_2019_eng_s.pdf  7 Juli (Hämtad 2020-01-07) 

Human Rights Watch. 2004. A Question of Patriotism: Human Rights and 

democratization in Hong Kong. Human Rights Watch. 9 September.

Kwong, Y.-H., 2015. The Dynamics of Mainstream and Internet Alternative 

Media in Hong Kong: A Case Study of the Umbrella 

Movement. International Journal of China Studies, 6(3), pp.273–295. 

Lam, J.T.M., 2001. Consolidation of Democracy in Hong Kong under 

Chinese Sovereignty. Asian Affairs: An American Review, 28(1), pp.19–35.

Landguiden. 2019. Hong Kong, Politik. Utrikespolitiska institutet.   https://

www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/hongkong/politik/ 

Redaktör: Martina Johannesson. (Hämtad 2020-01-07)

Diachronic. (U.Å) Oxford Reference https://www.oxfordreference.com/view/

10.1093/oi/authority.20110803095715569 (Hämtad 2020-01-07) 

Regeringskansliet. 2017. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 

principer i Hong Kong. Stockholm. Enheten för folkrätt, mänskliga 

rättigheter och traktaträtt. (Hämtad 2020-01-07)

RSF. 2019a. Hong Kong must abandon extradition bill that threatens 

journalists. Report without Borders. https://rsf.org/en/news/hong-kong-must-

abandon-extradition-bill-threatens-journalists (Hämtad 2020-01-07)

RSF. 2019b. Hong Kong: Journalists association deplores ”one of the worst 

years” of press freedom. Reporters without Borders.

40(41)

https://www.hkja.org.hk/PDF/HKJA_Annual_Report_2019_eng_s.pdf
https://www.hkja.org.hk/PDF/HKJA_Annual_Report_2019_eng_s.pdf
https://www.hkja.org.hk/PDF/HKJA_Annual_Report_2019_eng_s.pdf
https://www.hkja.org.hk/PDF/HKJA_Annual_Report_2019_eng_s.pdf
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/hongkong/politik/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/hongkong/politik/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/hongkong/politik/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/hongkong/politik/
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095715569
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095715569
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095715569
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095715569
https://rsf.org/en/news/hong-kong-must-abandon-extradition-bill-threatens-journalists
https://rsf.org/en/news/hong-kong-must-abandon-extradition-bill-threatens-journalists
https://rsf.org/en/news/hong-kong-must-abandon-extradition-bill-threatens-journalists
https://rsf.org/en/news/hong-kong-must-abandon-extradition-bill-threatens-journalists


https://rsf.org/en/news/hong-kong-journalists-association-deplores-one-

worst-years-press-freedom 18 Juli. (Hämtad 2020-01-07)

Silander, D., 2012. Politiska regimer: en introduktion, Stockholm: Santérus.

Sing, M., 2004. Hong Kong's tortuous democratization a comparative 

analysis, London; New York: Routledge Curzon.

41(41)

https://rsf.org/en/news/hong-kong-journalists-association-deplores-one-worst-years-press-freedom
https://rsf.org/en/news/hong-kong-journalists-association-deplores-one-worst-years-press-freedom
https://rsf.org/en/news/hong-kong-journalists-association-deplores-one-worst-years-press-freedom
https://rsf.org/en/news/hong-kong-journalists-association-deplores-one-worst-years-press-freedom

