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Abstract 

 
The aim of this essay is to investigate the situation for democracy in China. The study raises 

two main questions. They are as follows: Are there obstacles to a democratization process in 

China? and Are there openings when it comes to a gradual change for democratization in 

China? 

 

The theoretical framework consists of Robert A.Dahl´s Polyarchy theory, and in addition , 

five factors promoting democracy. Also the notion of an MDP-society (a modern, dynamic 

and pluralistic society) is looked upon. A qualitative case literature study has been the 

research method used. 

 

The results of the study show that the obstacles consist mostly of the strong rule by the 

communist party, the CPC. This might even increase with time. And if it should fall, there 

might be other powerful groups prepared to rule the country. But there are also openings to a 

more democratic China.  A growing level of education, a growing economy, the existence of 

village elections, a developing judicial system and a change among values among the Chinese 

people indicates this direction. Also the emergence of the use of Internet and cellphones add a 

democracy promoting aspect to the case.  

 

Keywords: China politics, democratization, Polyarchy theory, MDP-society 
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Förklarings – och förkortningslista 

 
BNP = bruttonationalprodukten 

 

CPC = det kinesiska kommunistpartiet 

 

Crony kapitalism =  när framgång i affärer beror av nära relationer mellan affärsmän och 

regeringstjänstemän 

 

Falun Gong rörelsen =  en andlig utövning vars filosofi har likheter med taoism och buddhism 

 

MDP-samhälle = ett modernt, dynamiskt och pluralistiskt samhälle 

 

NGO = non-governmental organization 

 

NCP = Nationella Folkkongressen i Kina 

 

The Supreme People´s Court = den högsta domstolen inom rättsväsendet i Kina 
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1. INTRODUKTION 

 

Denna uppsats kommer att behandla Kina och demokratisering.  I detta första kapitel kommer 

jag att ge en bakgrund till Kina och demokratisering för att du som läsare ska få en inblick i 

min problemformulering. Denna problemformulering leder så fram till mitt syfte med 

uppsatsen och mynnar sedan ut i ett antal preciserade frågeställningar.  

 
 
1.1 Bakgrund 

Kina är ett enormt stort land, med c:a 1,3 miljarder invånare. Om man ser på det ur en 

historisk synvinkel, har landet gått framåt, framförallt beträffande de ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheterna. Ekonomiska reformer inleddes för snart trettio år sedan. Och sedan 

dess har så många som mellan 200 och 300 miljoner människor kommit ur fattigdom. Men de 

stora problemen i Kina när det gäller grundläggande rättigheter så som yttrandefrihet, 

pressfrihet, organisationsfrihet och religionsfrihet kvarstår. Landet är en enpartistat som 

saknar demokrati och fria val och där politisk opposition inte är tillåten. (Regeringskansliet, 

Mänskliga rättigheter i världens länder, 2007) En kinesisk demokratisering skulle lägga till en 

stor del av världens befolkning till gemenskapen av demokratier och stimulera utbredningen 

av frihet runt om i världen ( Pei 2007: p.53) 

 

Det finns två olika bilder av Kina idag. Å ena sidan är det bilden av en stadigt växande 

ekonomi där fler och fler människor får det materiellt bättre och där man också får en ökad 

personlig frihet, t.ex. mer tillgångar, mer valfrihet mellan varor, och en större möjlighet att 

bestämma var man vill arbeta, leva och resa.(Rowen 2007: p.46) Randall Peerenboom 

påpekar att Kina är den kommande supermakten vilken förmodligen kommer att ha världens 

största ekonomi vid mitten av sekelskiftet, kanske redan vid år 2020. (Peerenboom 2007: p.1) 

 

Å andra sidan stiger en mycket mörkare bild fram av dagens Kina.  Det är bilden av en 

auktoritär stat som på ett våldsamt sätt trycker ner sina invånare.  
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Man arresterar politiska dissidenter, censurerar Internet och fängslar advokater vilka försöker 

hjälpa familjer som har vräkts från sina hem.(Peerenboom 2007: p.1) 

 

1.2 Problemformulering 

Sett utifrån ett demokratiska rättigheter perspektiv är det relevant att undersöka  samhället i 

Kina. Det starka styret av kommunistpartiet och deras kontroll över människors vardag reser 

frågor som rör Kinas framtid. Finns det förutsättningar för ett mer demokratiskt Kina eller är 

hindren oöverstigliga? Utomvetenskapligt är den relevant genom att den ger en inblick i Kinas 

problemområden och kan väcka opinion för demokrati och mänskliga rättigheter. Det nya 

med studien är att den spänner över flera områden och därmed kan ge en helhetsbild åt 

situationen. 

 

Dessa frågor vill jag belysa i min uppsats framförallt då demokratisering är ett omdiskuterat 

mål bland världens länder. Ett annat skäl till varför jag intresserar mig för just detta område är 

att OS som gick i Peking sommaren 2008 gjorde ämnet mycket aktuellt och det fördes en 

debatt i media om dessa frågor.  

 

Det är viktigt att belysa hur diskussionen förs, då det gäller Kina och demokratisering, 

eftersom Kina kan tyckas vara långt ifrån en demokratiseringsprocess. Därför vill jag i denna 

uppsats undersöka förutsättningar och hinder för demokratisering inom olika områden av det 

kinesiska samhället. Det är vetenskapligt intressant att se om det finns utvecklingsmöjligheter 

på detta område inom den närmaste framtiden. Dock bör här påpekas att utgångspunkten för 

uppsatsen är ett västerländskt synsätt på demokratisering. Denna diskussion leder fram till 

syftet med uppsatsen:   
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka förutsättningar för demokratisering i Kina, och därmed 

bidra till demokratiseringsforskningen. 

 

1.4 Frågeställningar 

För att kunna uppnå mitt syfte har jag till min hjälp ett antal frågeställningar vilka är: 
 

-  Finns det hinder för en demokratisering i Kina? 

- Finns det öppningar mot en stegvis  förändring i fråga om demokratisering i Kina? 

 

Dessa mynnar ut i ett antal preciserade frågeställningar där jag granskar ett antal faktorer 

viktiga för demokratisering: 

       

-   Finns det ekonomiska faktorer som förutsättningar/hinder för demokratisering i Kina? 

-   Finns det politiska faktorer som förutsättningar/hinder för demokratisering i Kina? 

-  Finns det kulturella förutsättningar/hinder för demokratisering i Kina? 

 
 

1.5 Disposition 

I detta första introduktionskapitel tar jag i en inledning upp en bakgrund till mitt syfte och 

mina frågeställningar. Sedan beskriver jag dessa och diskuterar studiens relevans. Vidare 

kommer jag att ge en förklaring till hur jag använder begreppet demokratisering. Sedan 

diskuterar jag avgränsningar och tidigare forskning. I kapitel 2 förklarar jag mitt teoretiska 

ramverk. Så i efterföljande kapitel, 3, diskuterar jag metod och material, och i kapitel 4 

kommer så min empiridel. Denna är uppdelad i tre olika avsnitt som handlar om: Kinas styre 

och politiska faktorer, ekonomiska faktorer och till sist kulturella faktorer. Efter denna del är 

det så dags för analysdelen där teori och empiri knyts ihop till en enhet. Till sist kommer en 

slutdiskussion där jag tar upp slutsatser samt mina egna reflektioner kring ämnet.  
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1.6 Definitioner av begrepp 

Liberal demokrati handlar politiskt om en blandning av politisk liberalism, konstitutionalism 

samt demokratiska ideal om frihet och jämlikhet. Man kan kalla detta en polyarki, vilket 

innebär ett styre genom de många. Begreppet polyarki är myntat av Robert A.Dahl. Den är 

byggd utifrån principen om representativitet. Valda representanter utsedda i fria och rättvisa 

val med ett flertal partier tävlar om väljarnas röster. Den politiska diskussionen och 

selektionen skall föras med startpunkt i politiska rättigheter som yttrandefrihet, föreningsfrihet 

och mötesfrihet.  (Statsvetenskapligt lexikon p.146) 

 

1.7 Avgränsningar 

Jag har i denna studie inte i någon större utsträckning tagit med de internationella 

påtryckningar som kan tänkas påverka i en riktning mot demokratisering i Kina, då studien 

hade blivit för stor.  

 
1.8 Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning inom området Kina och demokratisering, men forskare 

är splittrade om framtidens utsikter kring detta. (Wang 2003:p.11) Jag kommer här, att istället 

för att tala om specifika forskningsprojekt, att rent allmänt peka på den aktuella debatten kring 

Kina och demokratisering.  

 
Kinaforskare skiljer sig åt från varandra om naturen, sättet och snabbheten då det kommer till 

den politiska förändringen i landet. Då det gäller naturen hos det framtida styret i Kina, 

varierar opinionen hos forskarna från ett auktoritärt styre med begränsad pluralism till en 

liberal demokrati. När det gäller sättet för förändringen, varierar prognoserna mellan en 

evolution och en ”big bang”. Då det gäller tidsaspekten för förändringen, verkar forskarna 

vara mer ense om ett längre tidsperspektiv än ett kortare. (Wang 2003: p.12) 

 

Minxin Pei  t.e.x  är en forskare som påpekar att det är svårt att förutsäga en speciell tidsram 

då Kina kommer att tillhöra de delvis fria eller fria staterna i världen.  Man kan istället ställa 

sig frågan om hur landets väg till frihet kommer att se ut. Man kan tänka sig att det kommer 

att ske som en process, en evolution. Ekonomisk tillväxt och sociala förändringar 

sammanstrålar vilket ger goda förutsättningar för att skapa en liberal demokrati. Men då 

demokratiseringen undertrycks, tar en politisk ekonomi plats vilken innehåller bl.a. korruption 

och ett dåligt styre. Då kommer denna ekonomi att visa sig ohållbar, och vid något tillfälle 
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uppkommer en stor politisk kris vilken bryter dödläget och till slut påskyndar en demokratisk 

övergång. (Pei 2007: p.57) 

 

Denna framtidsbild kan vara det vi skall vända oss mot i framtiden, menar Minxin Pei. Det 

kan ändå vara svårt att veta hur Kina kommer att te sig efter en sådan kris. I vissa länder har  

en sådan ”krisövergång”  givit en fungerande, stabil demokrati. Men det finns inga garantier. I 

andra länder har utslaget blivit ett annat, sämre. (Pei 2007: p.57)  

 

Om vi går till andra forskare är de oeniga om den demokratiska utvecklingen i Kina. En del är 

pessimistiska. Man menar att det mesta inom det kommande decenniet pekar mot ett styre av 

ett enda parti, en auktoritär regim, dock kombinerad med ekonomisk liberalisering och 

begränsad politisk pluralism. (Wang 2003: p.11) 

 

Andra är något mindre pessimistiska. Man menar att kommunistpartiet slutligen kommer att 

tvingas anpassa sig till en politisk liberalisering, och därmed att dela makten med andra nya 

maktcentra. Man menar att troligtvis kommer Kina att anta en kapitalistekonomi i ”östasiatisk 

stil” med en hög grad av auktoritära drag.(Wang 2003: p.11) 

       

Så finns det ytterligare andra forskare som visar en slags reserverad optimism när det gäller 

utsikterna för en kinesisk demokratisering. Fria byval, byggandet av NGO´s och utvecklandet 

av ett rättssystem innebär i sig ett antal demokratiseringsutvecklande företeelser. Man påpekar 

dock att CPC´s dominans troligtvis kommer att behållas i dessa demokratiseringsprocesser, 

men att denna dominans säkert kommer att utmanas och minska i betydelse i och med att 

demokratiseringen växer. (Wang 2003: p.11-12)  

 

Åter andra forskare låter än mer optimistiska om Kinas demokratisering. Man tror att en av 

två sorters politik kan uppkomma. En är mer auktoritär, och uppkommer när eliten hos det 

centrala styret har kontrollerat övergångsprocessen . Den andra sortens politik kan vara mer 

demokratisk när de regionala krafterna (provinser och kommuner) har ett större inflytande när 

det gäller utformningen av framtidens politik. (Wang 2003: p.12) 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp delar av demokratiseringsteori som det ramverk jag 

bygger min studie kring. Dessa är olika teorier beskrivna av Robert A. Dahl. Jag kommer att 

utgå från hans teser om polyarki och föreställningarna om ett MDP-samhälle (ett modernt, 

dynamiskt och pluralistiskt samhälle). Dessutom kommer jag att ta upp fem olika 

demokratifrämjande faktorer, också de beskrivna av Robert A.Dahl.  

 

2.1 Robert A. Dahl och polyarkin 

Jag kommer att använda polyarkins institutioner och föreställningarna om ett MDP-land, vilka 

är begrepp Robert A. Dahl diskuterar i boken Demokratin och dess antagonister. Dessa 

används sedan för att undersöka och utvärdera demokratinivån i Kina, i syfte att ta fram Kinas 

nuvarande och en senare möjlig demokratiseringsgrad. 

 

Anledningarna till att just Robert A.Dahls verk intar en så central roll  i denna uppsats är flera. 

Han är erkänd som en av demokratiforskningens huvudpersoner. Han beskriver, utvecklar, 

försvarar och även kritiserar i många böcker sina teorier om pluralismen (eller polyarkin). 

Varför använder jag mig då av polyarkin som teori?  Jo, det går att använda polyarkin som 

ideal i riktning mot demokrati.  Det går att jämföra länder mot detta ideal och dess 

institutioner, vilket görs i denna studie. Till detta kommer också att jag använder MDP-

samhället som ett ”förstadium” till polyarkin. Ett annat komplement är Dahls fem 

demokratifrämjande kriterier, vilka innehåller diskussioner om bl.a. ”demokratisk kultur” och 

marknadsekonomi vilka ju är begrepp centrala i detta arbete. I Dahls demokratidefinition 

ingår att samhället styrs av flera konkurrerande eliter. Detta till skillnad från elitteorin vilken 

beskriver hur makten i ett samhälle koncentreras till en minoritet. Denna makt har de 

tillskansat sig genom t.ex. tvång, propaganda eller manipulation. Denna teori har jag valt bort 

då jag tror att den varit bättre att använda om jag studerat hur makten vidmakthålls i Kina, i 

stället för att studera samhället i stort. 

                                                                                                   

Jag kommer först att utgå från Robert A. Dahls teser om polyarki. Vilken relation har då 

polyarki till demokrati? Jo, polyarkins institutioner behövs för demokrati i en större 



    13  
 

omfattning. Alla polyarkins institutioner är essentiella för att närma sig en demokratisk 

styrelseprocess. Det är dock inte så att det räcker med dessa institutioner för att bygga upp en 

sådan process.(Dahl 1997: p.246) 

 

För polyarkin nödvändiga institutioner: 

”1. Kontrollen över myndigheternas politiska beslut ligger enligt författningen hos valda 

befattningshavare. 

2. Dessa utses och byts fredligt ut i regelbundet återkommande och opartiska val, där 

tvång bara förekommer i mycket begränsad utsträckning. 

3. Praktiskt taget alla vuxna har rösträtt vid dessa val. 

4. De flesta vuxna har också rätt att kandidera till de offentligt valda befattningar som 

tillsätts vid dessa val. 

5. Medborgarna har en effektivt säkrad rätt till yttrandefrihet, särskilt i politiska frågor. 

Detta innefattar kritik av makthavarna, regeringspolitiken, det rådande politiska, 

ekonomiska och sociala systemet samt den förhärskande ideologin 

6. De har också tillgång till alternativa informationskällor som inte är monopoliserade av                          

regimen eller någon annan grupp. 

      7. De har slutligen en effektivt säkrad rätt att bilda och ansluta sig till oberoende 

      sammanslutningar, däribland politiska partier och intressegrupper, som med fredliga  

      metoder försöker påverka regimen, bland annat genom att konkurrera i val.”                                               

     (Dahl 1997:p.259) 

 

2.2 MDP-samhället 

Robert A.Dahl  beskriver vilka länder som troligen kommer att få polyarkiska institutioner att 

växa och bibehållas. Dessa länder utmärks av: om styrningen av militär och polis är allmän 

(Dahl 1997: p.270), och att det utgörs av ett MDP-samhälle (modernt,dynamisk,pluralistiskt), 

som delar makt, inflytande, auktoritet och kontroll bland många, inte kring ett enda 

maktcentra. Det gynnar också synsätt vilka styrker demokratiska uppfattningar. (Dahl 

1997:p.277)  

                                                                                                                                                 

Föreställningar om modernitet (exempelvis historiskt sett hög genomsnittsinkomst, 

konsumtion och utbildningsnivå, stor yrkesspridning, hög urbaniseringsgrad osv.), samhällets 

dynamiska karaktär (ekonomisk tillväxt, förbättrad levnadsstandard ), eller de pluralistiska 
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dragen (ett stort antal relativt oberoende grupper och organisationer, särskilt när det gäller 

ekonomin) tas upp i boken, såsom viktiga komponenter i ett MDP-land.(Dahl 1997: p.276 f.)  

 

 Det finns dock invändningar mot föreställningarna om att ett MDP-land är tillräckligt eller 

ens nödvändigt för polyarki. Man menar att det kan finnas stora maktskillnader i ett MDP-

land, trots att makten är spridd på flera olika grupper. Det påpekas också att polyarkins 

institutioner har trätt fram också i länder vilka inte varit MDP-samhällen. Slutligen kan sägas, 

att alla MDP-länder inte har utvecklats till demokratier. Dessa faktorer plus ett antal andra 

säger att det inte är tillräckligt med ett MDP-samhälle för att utveckla polyarki. (Dahl 1997: 

p.278) 

 

 Jag vill dock ändå använda mig av föreställningen om ett MDP-samhälle som ett indicium på 

en riktning mot demokratisering, eftersom dessa ”motfaktorer” kan ställas mot ”pro-faktorer”. 

Dessa ”pro-faktorer” säger att i ett MDP-samhälle finns chansen att få tillträde till politikens 

arena för tidigare exkluderade grupper genom att man stödjer sig på jämställdhetsprincipen. 

Det gör det också svårt för särskilt gynnade grupper att vidmakthålla sina priviligierade 

rättigheter. Tillträdet till politikens arena förenklas också av att det finns konkurrens mellan 

eliterna. Man kan även tänka sig att eliterna försöker utnyttja eventuella tillgångar som de 

exkluderade grupperna har, och därför släpper in dem på ”sin” arena. (Dahl 1997:p.277 f.)  

Jag vill se ifall en utveckling mot ett MDP-samhälle sker i Kina och därmed ökar 

förutsättningarna att gå mot en polyarki och en ökad demokratisering.  

  

2.3 Fem demokratifrämjande faktorer 

Robert A. Dahl tar i boken On Democracy (p.147 ff.) upp fem olika förutsättningar för att en 

demokrati skall kunna främjas. De kommer jag också att använda mig av för att beskriva 

samhället i Kina. Dessa är: 

 

1) Utländsk intervention. Demokrati inträffar mer sällan i ett land där en annan nation är 

närvarande och vilken motsätter sig demokrati i landet ifråga.(Dahl 1998: p.147) 

 

2) Kontroll över militär och polis. Det är osannolikt att demokrati kan utvecklas i ett land där 

inte polis och militär kontrolleras helt och hållet av demokratiskt valda 

befattningshavare.(Dahl 1998: p.148 ) 
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3) Kulturella konflikter är svaga eller existerar inte. Demokrati utvecklas oftare i ett land där 

befolkningen är kulturellt homogen och mer sällan där skarpa kontraster finns mellan olika  

grupper som motsätter sig varandra. Det bildas ofta subkulturer kring olikheter i språk, 

religion, ras, etnisk identitet, region och ibland ideologi. Dessa grupper förenas i många olika 

aspekter av livet såsom relationer (ex.vänner, livspartners osv.) och ceremonier och ritualer. 

Detta kan också bli ”a way of life” och liknas vid ”ett land inom landet”. Dessa olika grupper 

har olika syn på hur politiken bör bedrivas. Det kan t.ex gälla religion, språk eller 

diskriminering. Grupperna intar ofta en icke förhandlingsbar inställning till sina krav i 

politiken. Detta beror på att de ser kraven som principsaker eller djupt rotade i religionen. De 

kan också ses som ett skyddande av kulturen eller nödvändiga för gruppens överlevnad. De är 

alltså inte inställda på kompromiss. Att förhandla och kompromissa hör dock till en fredlig 

demokratisk process, i mening att lösa politiska konflikter. (Dahl 1998: p.149 f.) 

 

4) I händelse av en kris i landet ( t.ex.politisk, ideologisk, ekonomisk, militär eller 

internationell), måste medborgare och ledare ha en stark tro på demokratiska idéer, 

värderingar och praxis. Detta blir mest hållbart i länder där dessa idéer finns rotade i landets 

kultur och där de ”nedärvs” mellan generationerna. (Dahl 1998: p.156 f.) 

 

En sådan här ”demokratisk kultur” gör att medborgarna kommer att tro på demokrati och 

politisk jämlikhet. Så kommer de också att vilja att polis och militär skall styras av valda 

ledare. De kommer också att vilja ha de grundläggande demokratiska institutionerna såsom 

fria, rättvisa och stadigt återkommande val och möjligheter att uttrycka sig fritt. De kommer 

även att vilja ha en tolerans och ett försvar för politiska olikheter och meningsskiljaktigheter. 

(Dahl 1998: p.157) 

                                                                                                                                                  

5) De demokratiska värdena har i stor utsträckning hört samman med något man kan kalla 

marknadsekonomi. De bästa förutsättningarna för demokrati finns i länder där ekonomiska 

företag drivs privat och inte av staten. Sammankopplingen mellan demokrati och 

marknadskapitalism rymmer dock en paradox då den sistnämnda oundvikligen ger 

ojämlikheter när det gäller vilka politiska resurser olika medborgare har tillgång till. 

Medborgare som inte är ekonomiskt jämlika blir oftast inte heller politiskt jämlika. (Dahl 

1998: p.158) 
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3. METOD OCH MATERIAL 

 

Jag kommer i detta avsnitt att ta upp det tillvägagångssätt jag använt mig av och diskutera de 

metodologiska problem jag stött på under resans gång. Till sist kommer jag att beskriva det 

material uppsatsen baseras på. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Dessa kvalitativa perspektiv kommer jag att använda i min studie: Forskaren utgår från ett 

personligt perspektiv, forskningen är öppen och anpassningsbar och frågeställningarna 

fördjupas efter hand. Resultaten baserar sig på ett mindre antal exempel och ett stort antal 

variabler. Detta stämmer i denna studie på det viset att jag begränsat mig till ett land: Kina 

och att jag undersöker ett större antal variabler, nämligen olika aspekter av ekonomiska, 

politiska och kulturella delar av det kinesiska samhället. Resultaten gäller speciella miljöer, 

förhållanden och tillfällen, dvs. speciella sammanhang. (Olsson & Sörensen  2007: p.13) Det 

är detta som jag vill göra här, jag vill gå in mer på djupet på området Kina och en eventuell 

demokratiseringsprocess. Jag vill inte heller generalisera, utan säga något om landet Kina. 

 

3.2 Fallstudie 

I och med att metodvalet innefattar en fallstudie tittar man närmare på ett enda fall. 

Kunskaperna om en individ, en grupp eller en social helhet fördjupas. Används en fallstudie 

som ram innebär detta också att man kan pendla mellan dåtid, nutid och kommande tid. Man 

undersöker ett litet antal subjekt, men med ett stort antal variabler. (Olsson & Sörensen 2007: 

p.86) Jag avser att i min studie röra mig inom dessa tre dimensioner dåtid, nutid och framtid, 

samt att observera ett stort antal variabler.  

 

3.3 Litteraturstudie 

Då man gör en litteraturstudie, vilket denna undersökning är, måste man göra 

litteratursökningar. Jag har i min studie använt mig av böcker, artiklar, och rapporter. 

Bibliotekens databaser har varit mig behjälpliga.  De databaser som givit resultat har varit 

Academic Search Elite, Project Muse och Libris. 

 



    17  
 

 ”Ofta sker sökningen med hjälp av sökord eller nyckelord.” (Ejvegård 2003: p.45) Mina 

sökord har varit Kina, China, China politics, China democratization, och Kina 

demokratisering.  

                                                                                                                                                  

För att komma fram till det sökta  kan man leta i innehållsförteckningar, register, 

sammanfattningar och abstracts. (Ejvegård 2003: p.46) Jag har använt mig av alla dessa 

hjälpmedel i min materialsökning. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Vi får en hög reliabilitet ifall vi får samma eller nästan samma resultat av skilda mätningar 

och undersökningar. Vad händer då ifall vi har en låg reliabilitet? Jo, informationen kastar 

inget klart ljus över frågeställningen.  Då vi prövar pålitligheten jämför vi oberoende 

undersökningar av samma sak. 

       

 Flera vetenskapsmän kan vid olika tillfällen genomföra samma studie. Detta är dock kostsamt 

och därför är det av vikt att innan undersökningen, genom att utnyttja skilda mätredskap för 

vitala variabler i studien, få en hög reliabilitet. Det blir därför än viktigare att vi före 

undersökningen försöker få en hög reliabilitet. (Holme & Solvang 1997: p.163 f.) Jag har i 

min undersökning försökt uppnå en hög reliabilitet genom att vara källkritisk och genom att få 

med olika utgångspunkter i mina data. Dock är jag medveten om att reliabiliteten sänks något 

genom det faktum att situationen förändras efter hand i Kina, och det kan därför vara svårt att 

göra om studien med samma resultat. 

 

Det behövs dock mer än reliabel information. Vi måste också ha valida data, som mäter det vi 

vill eller tror oss mäta. Datan måste ha en definitionsmässig validitet, vilket innebär att man 

ska operationalisera de teoretiska variablerna så att den teoretiskt definierade variabeln och 

den operationaliserade variabeln blir så lika varandra som möjligt. Vi kan dock hamna i lägen 

där vi tvingas välja att luta mer mot en reliabel information eller också åt en valid 

information. (Holme & Solvang 1997: p.167 f.) Jag har i min studie försökt att få med så 

många variabler som möjligt som mäter det mina frågeställningar går ut på. Jag har försökt att 

belysa områden inom de ekonomiska, politiska, och kulturella sfärerna, och de många små 

områdena t.e.x. ”aktuell politik” och ”byval ” har valts ut eftersom att det är de som har varit 

de flitigast förekommande i litteraturen. 
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3.5 Metodologiska problem 

Det har naturligtvis varit så att jag stött på ett antal metodologiska problem under uppsatsens 

gång. Det svåraste skulle jag vilja säga har varit att välja ut ett relevant och objektivt material. 

Som tidigare påpekats har detta inte lyckats helt, då jag upptäckt vissa tendenser hos 

forskarna. I stället har jag försökt ställa de olika åsikterna mot varandra för att på så sätt ge 

läsaren en egen (förhoppningsvis rättvisare och mer objektiv) bild av problemet. En annan 

och kanske den viktigaste tendensen har varit att jag använt mig av mestadels västerländsk 

litteratur. Detta för att det är svårt att få tillgång till kinesiska källor. Det har också varit svårt 

att tolka materialet med avseende på att de olika delarna, tematan, skall sättas ihop till en 

helhetsbild, d.v.s en bild av demokratiseringsgraden i Kina. 

                                                   

En kvalitativ forskning innebär för det första att undersökaren beskriver sin förförståelse. Alla 

människor uppfattar verkligheten på olika sätt och vi tolkar den utifrån vad vi vet och kan 

tidigare.  Detta gäller också då man gör en studie. Därför bör vi innan en ny undersökning gå 

igenom med oss själva vilken som är vår egen förförståelse i ämnet och ämnets innehåll. 

(Svenningson 2003: s.69 f.) Det kan tyckas ge en icke-objektiv bedömning av materialet, men 

man kan argumentera att i och med att forskaren är medveten om eventuella bias är detta i sig 

en garant för att resultatet går att räkna med. Jag försöker därför i början av uppsatsen 

definiera min egen roll i förhållande till uppsatsämnet. För det andra genomgår resultaten en 

kritisk diskussion inom vetenskapen, vilket innebär en slags garant för det vetenskapliga i 

arbetet. Detta kommer att göras med denna uppsats då den ska seminariebehandlas. 

Ett tredje kriterium behandlar resultatens relevans, om de kan hjälpa till att ge någon 

förändring ”antingen i form av utveckling av teorier och metoder eller när det gäller de 

föreställningar om samhället, relationer och identiteter som råder inom ett samhälle” 

(Kvale,1997:207f, i Svenningsson 2003: p.70) Jag vill skapa en djupare förståelse för 

samhället Kinas problemområden, och väcka opinion till en förbättring av rådande 

omständigheter. 

                                                                                                                                           

Problemet med en fallstudie, är att det enda exemplet inte helt kan företräda verkligheten. 

Man måste därför vara varsam då man gör slutledningar i fallet. Kanske får slutledningarna 

ses enbart som indikatorer åt något håll. Dessa kan läggas till andra indikatorer från fall där 

man använt andra tillvägagångssätt. Därmed får de egna slutsatserna större betydelse. 

(Ejvegård 2003: p.33) Jag kommer med min Kinastudie med all sannolikhet bara att kunna 
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göra försiktiga bedömningar om fallet Kina utan att kunna generalisera resultaten till att gälla 

andra länder.   

 

3.6 Material  

Den bok som jag har använt mest i studien är ”Political Civilization and Modernization in 

China-The Political Context of China´s Transformation” vilken innehåller ett antal kapitel 

med olika inriktning i ämnet. De artiklar som jag använt mig av i studien kommer från 

Journal of democracy och Journal of Contemporary China. Den förstnämnda tar upp 

demokratifrågor från runt om i världen, och varje fråga som tas upp blir belyst på ett flertal 

olika sätt bl.a. genom forskares analyser, rapporter från demokratiska aktivister, uppdateringar 

av nyheter och val samt recensioner av nyss utkomna böcker. Den senare är redigerad i 

Nordamerika och utgår från ett samtida kinesiska affärer perspektiv. Denna tidsskrift riktar sig 

till forskare, affärsmän och politiker och intresserar sig bl.a. för ekonomi, statsvetenskap, och 

internationella relationer.                                                             

 

3.7 Källkritik 

Jag har utgått från fyra kriterier då jag valt ut artiklarna. Det första var naturligtvis att de 

skulle behandla Kina och demokratisering. Det andra var att de skulle finnas i välkända 

tidskrifter, det tredje att de skulle vara skrivna av etablerade vetenskapsmän på området. Det 

sista kriteriet var att de skulle vara relativt färska, dvs. inte vara mer än några år gamla. 

Böckerna har valts ut enligt samma kriterier som artiklarna. 

 

Jag skall nu bedöma mina källor enligt Torsten Thuréns källkritiska principer (Thurén 1996: 

p.70 ff.). Först kommer frågan om källans äkthet. Är den äkta eller en förfalskning? Eftersom 

det gäller hela källor och inte någon recension eller liknande, blir det åtminstone inte någon 

efterhandskonstruktion.  Då det gäller tidssamband vet jag inte hur lång tid som har förflutit 

mellan förstahandsinformationen till författarna och det de har skrivit, och har därför svårt att 

bedöma detta. När vi kommer till beroendet hos källorna kan jag säga att forskarna oftast inte 

själva upplevt händelserna. Man har också ofta blivit influerade av varandra. 

Detta gör att enligt denna princip blir mitt material svagare. Den sista principen gäller 

tendens. Detta innebär att källorna bör vara så opartiska som möjligt. Dock har de flesta 

artiklarna en viss tendens bland sina författare. Antingen är de mer positiva eller mer negativa 

i sin tro på en demokratiutveckling i Kina. Detta faktum mildras ändå i viss mån av att det är 

just forskare som skrivit, vilket gör att de är medvetna om tendensproblemet.  
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3.8 Analysramar 

 

För att bättre åskådliggöra resultat och analys kommer jag att använda mig av två olika 

analysramar. Den första kommer att ha de variabler som följer: 

 

 

Tabell 1.1 Analysram 1 

 Politiska faktorer Ekonomiska faktorer Kulturella faktorer 

Valda 

befattningshavare 

   

Återkommande, 

opartiska val 

   

I stort sett alla vuxna 

har rösträtt 

   

I stort sett alla vuxna 

har rätt att kandidera 

   

Yttrandefrihet    

Alternativa 

informationskällor 

   

Oberoende 

sammanslutningar 

   

MDP-samhället    

Utländsk intervention    

Kontroll över militär 

och polis 

   

Kulturella konflikter    

”Demokratisk kultur”    

Marknadsekonomi    
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Den andra analysramen ser ut så här: 

 

Tabell 1.2 Analysram 2 

 Dåtid Nutid Framtid 

Politiska faktorer    

Ekonomiska faktorer    

Kulturella faktorer    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    22  
 

 

4. EMPIRI 

 

I detta kapitel kommer jag att redovisa de resultat min forskning givit mig. Jag har valt att 

dela upp empirin på tre olika teman för att göra studien mer lättöverskådlig både i den 

berättande delen och i analysen. De tre kommer att vara: politiska faktorer , ekonomiska 

faktorer och kulturella faktorer som verkar för och emot demokratisering. 

 

 

4.1 Politiska faktorer 
 

4.1.1 Det politiska systemet i Kina 

Den tidigaste konstitutionen i Kina godkändes 1954. Denna förlorade dock sitt inflytande 

eftersom den genomgick en del kritiska situationer och tider av radikal ledning. Efter denna 

första, har nya författningar godkänts vid tre tidpunkter – 1975, 1978 och 1982. Detta för att  

försöka upprätthålla systemet. (Hart i Lindahl 2007: p.313) 

 

”All makt i Folkrepubliken Kina tillhör folket”. Så står det i Kinas författning. Detta tolkas 

dock på ett annorlunda sätt, (sett ur Västerlandets demokratiperspektiv). Innebörden av detta 

är att medlemmar på lägre nivå inom Partiet, får ha visst åsiktsutbyte. Detta är dock bara 

tillåtet inom vissa ramar och innan något egentligt avgörande uppnåtts i saken. Framkommer 

det några nya tankar under ett sådant åsiktsutbyte meddelas dessa uppåt i gradsystemet. Detta 

bildar den demokratiska komponenten. Den högsta makteliten bestämmer sedan ändå över 

alla viktiga beslut. Efter det att besluten fattats får ingen debatt längre föras. Det ges heller 

inte möjlighet till åsiktsfrihet längre.  

Den kinesiska folkrepresentationen – Nationella folkkongressen – väljs indirekt och de valda 

ledamöterna i Kinas lokala folkkongresser utser representanter som skall företräda dem på 

nästa högre kongressnivå. Detta sker efter det att tillstånd givits från kommunistpartiet, vilket 

kallas ”demokratisk konsultation”.  
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Så går det vidare uppåt i hierarkin av kongressnivåer. Detta innebär då att den kinesiska 

befolkningen får mycket litet inflytande över vilka som skall sitta vid rodret i NCP på det 

rikstäckande planet. (Hart i Lindahl 2007: p.320 f.) 

  

       

4.1.2 Aktuell politik – CPC: det kinesiska kommunistpartiet 

Kina går sedan de senaste decennierna igenom två genomgripande övergångar på en och 

samma gång. En är övergången från ett traditionellt samhälle till ett modernt sådant. Den 

andra övergången är från ett Stalinist-maoistiskt kommunist- till ett marknadsorienterat 

socialistsamhälle. Man har ändrat på de värden och livsinställningar som hade sitt ursprung i 

det traditionella och maoist samhället. Den ekonomiska tillväxten har snabbt sett till att 

människors levnadsvanor inte längre är desamma som förut. Man kan säga att ett nytt 

konsumtions- och informationssamhälle, snabb urbanisering, tillströmning av 

migrantarbetare, snabb industrialisering och tänkandet hos ett förmöget medelklassamhälle,  

har tillsammans på ett genomgripande sätt ändrat på den ekonomiska grunden som 

traditionalismen och maoismen utgick från. 

 (Guo i Zhong & Hua 2006: p.69 f.)  

 

Det kinesiska kommunistpartiet kan komma att bli en startpunkt för ett flerpartisystem, eller i 

alla fall dess motsvarighet. Detta enligt forskaren He Baogang (citerad i Rowen 2007 :p.47) 

Det finns inom partiet t.ex. olika grupper som står för skilda intressen. Man håller interna val 

för olika poster. (Rowen 2007: p.47) Det kan argumenteras att man redan går en väg mot 

förändring i Kina då det kommer till civila och politiska rättigheter. De som sitter vid makten 

i Kina har genomgått en stark förändring under det senaste decenniet. Man är numera i dialog 

med Väst då det kommer till frågor som rör demokratisering och mänskliga rättigheter. 

Diskussioner om vikten av politiska reformer har förts. Till exempel sade Kinas president Hu 

Jintao under en resa i USA 2006, att landet kommer att fortsätta att arbeta för reformer i det 

politiska systemet och en socialistdemokrati. Detta skulle då innebära en stor förbättring i 

form av demokratiska komponenter. Enligt Hu, framkommer ingen modernisering utan 

demokrati. (Yang 2007: p.61) 

 

Premiärminister Wen Jiabao framträdde vid den årliga presskonferensen av den Nationella 

Folkkongressen i mars 2007. Han sade här att den starka maktkoncentrationen i Kina ger en 

korruptionsepidemi och gör att politiska reformer behövs för att förminska den makten.                                   
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Han menar att ett marknadsorienterat system förmodligen skulle ge dessa reformer. I och med 

detta, säger premiärministern, skulle Kinas befolkning få demokratiska inslag i sina liv. 

Premiärminister Jiabao sade dock ändå att Kina kommer göra en egen resa mot demokrati ”i 

ljuset av sin egen sociala och historiska utveckling.”(Yang 2007: p.61) 

 

 
4.1.3 Media 

I Kina har man alltid använt TV och annan media som ett sätt att sprida kommunistpartiets 

ideologi till folket. Riktningen i programmen var alltid den att informationen spreds från 

partiledarna till vanligt folk. Partiets och myndigheternas policies skulle nå den breda massan.  

Man kunde inte tänka sig att använda media som ett offentligt forum för att utbyta idéer 

mellan ledarna och folket eller bland folket. Detta var emot kommunistpartiets primära mål.  

 

Nyligen har det i Kina framkommit en ny typ av TV-program, ett nyhetsmagasinsprogram. I 

och med detta har media delvis fått en ny roll i Kina. Man deltar i den politiska processen, 

genom att bli en katalysator för samhällets demokratisering, genom att människors 

demokratiska medvetenhet lyfts fram i ljuset. Förändringarna i media har också försvagat 

kommunistideologin och det politiska systemet. (Hong i Zhong & Hua 2006: p290f.) 

  

CCTV (den nationella TV-kanalen) sände 1994 det första public forumprogrammet. Detta var 

dock fortfarande propagandistiskt för partiet och myndigheterna.  

1996 lanserades två nya offentliga forumprogram på CCTV. Dessa kom nu att utgöra en ny 

genre med väldigt stora tittarsiffror. Efter detta har nu denna genre kommit att betyda en del 

som  ett slags demokratiskt kraft. Det utgör en grund för social bevakning och som 

agendasättare i samhället. Man kan säga att det  har blivit en  katalysator för politisk 

förändring. Public forum programmen har börjat få ett noterbart inflytande inte bara på 

allmänheten men också på regeringen och partiet. (Hong i Zhong & Hua 2006: p.295 f.)  

    

Ett utmärkande drag hos programmen utgörs av den mångtydiga kritiken av 

parti/regeringstjänstemän och policies på lokalpartinivå och regeringsnivå. Trots detta är 

denna typ av kritik fortfarande väldigt begränsad och kontrollerad. Allmän kritik av 

parti/regeringstjänstemän var förbjudet i Kina tills nyligen. Men fortfarande är det så i public 

forum programmen att det finns en begränsad exponering av samhällsproblem. Numera är 
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dock tabut mot att tala om detta ändrat i och med public forum tv-programmen. (Hong i 

Zhong & Hua 2006: p.299ff.) 

 

4.1.4 Byval  

Dessa val kom till på initiativ av bybor och blev senare godkända av staten. Tio år efter 

landsbygdens ekonomiska reform, introducerades byval och därmed självstyre bland byarna. 

Effekterna av dessa val var demokratiserande: de gav ökade möjligheter för 

landsbygdsbefolkningen att delta i politiska processer och beslutsfattande. De gav dem också 

möjlighet att välja sina egna ledare. Detta tillsammans förändrade därmed styrelsestrukturen 

på landsbygden. (Tan 2006: p.1 ff.)  

 

Sedan 1988, har trettio provinser haft byval. (Tan 2006 : p.3). Dessa val är inte alltid  rättvisa, 

öppna och konkurrensbetonade. En del demokratikriterier följs inte vid vissa tillfällen. Detta 

gäller ibland vid direktnomineringar av individer, ett flertal kandidater, hemliga röstsedlar, 

allmänna räkningar av alla röster, eller ett omedelbart tillkännagivande av resultaten. 

Dessutom kan CPC`s inflytande bestämma utgången.  (Rowen 2007: p.44f.) 

 

Ändå menar Rowen att stadsval kan bli nästa steg.  Då människor börjar få mer personlig 

frihet, känner de sig friare att visa sitt missnöje och kräver mer inflytande i ärenden som rör 

dem direkt. I och med detta växer styrelseproblemen för CPC. Då kan det bli så att Kinas 

ledning stänger de reguljära vägarna för människor att komma med klagomål och önskningar. 

Folket kan då komma att skaffa sig alternativa vägar för detta. Då kan CPC besluta att bästa 

sättet att avvärja oroligheter är att bemyndiga folk mer. Detta kan innebära stadsval. Att 

bönderna ger utlopp åt sitt missnöje godtas som en del av lokal politik. Regimens lösning på 

protesterna har hittills varit att lägga mer pengar på infrastruktur, kontroll över 

luftföroreningar, hälsovård och utbildning på landsbygden. De för också kampanjer mot 

missbruk och korrupta tjänstemän. Allt i syfte att hålla tillbaka oron.(Rowen 2007: p.45)  

 

Skiktet i toppen av ledare verkar, när allt kommer omkring, inte ha accepterat tanken att en 

expanderad valreform till högre nivåer, som stadsstyre, bara skulle vara av godo för det 

regerande partiet. Detta gäller även om man har godkänt byarnas självstyre och byval. En 

expansion skulle föra med sig ett stort antal okända variabler till den politiska dagordningen. 
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Man kan t.ex. se att fria nomineringar skulle kunna försvaga regeringens grepp om att utse 

kandidater, och öppna och konkurrensbetonade val skulle kunna komma att utmynna i 

byggandet av oppositionella krafter mot regeringen. (Tan 2006: p.293) 

 

4.1.5 Rättsväsendet 

Man har under de senaste årtiondena ansett det viktigt att genomföra en stabilisering och en 

professionalisering av Kinas rättssystem. Man har ändå inte eftersträvat en fullständig 

omvandling. Men man har bl.a. genom en rad grundlagar sökt stabilisera 

åklagarmyndigheternas funktioner och domstolarnas verksamhet.  

 

Kina antog 1979 en brottsbalk vilken hade som syfte att se till både individens och statens 

egendom. Den skulle se efter invånarnas okränkbarhet från andra medborgare och 

myndigheter och lova dem vissa demokratiska rättigheter. I och med den nya lagen förbjöds 

tortyr, olagliga arresteringar och falska anklagelser. I den gjordes också om vad som menades 

med ”kontrarevolutionär verksamhet”. Man ville också ha en restriktiv tillämpning av 

dödsstraff. Tyvärr har dock denna brottsbalk haft liten verkan enligt bl.a. regimens egen 

utsago. (Hart i Lindahl 2007: p.346) 

 

Under 1980-och 90-talen har man alltså försökt att förbättra Kinas rättssystem. Detta har dock 

inte givit medborgarna några ökade politiska rättigheter. En större eller i vart fall öppnare 

brottslighet i landet har gjort att regimen med kraftiga kampanjer ”temporärt åtsidosatt” 

lagarna genom knapphändiga rättegångar och väldigt många avrättningar. I dagens Kina 

dömer man på förhand oliktänkande, personer vilka söker anordna fristående fackföreningar, 

politiska partier eller personer vilka sympatiserar med Falungongrörelsen. Man kan tydligt se 

att förföljelse, trakasserier och avrättningar av dissidenter sker. (Hart i Lindahl 2007: p.347) 

 

Fortfarande är det legala systemet under en stark Partikontroll. Detta kan man se genom att 

begrunda ett antal faktorer såsom att Partiet har inflytande över domstolsbeslut, påtryckningar 

på domare att inte ta upp stämningar gällande egendomar eller att medborgarnas rätt till 

rättegångsbiträde förnekas eftersom Partiet eller lokala ämbetsmän redan beslutat i fallet.  

Men man kan ändå se att systemet håller på att utvecklas. The Supreme People´s Court har 

börjat göra tolkningar och beslut. Sedan tillkommer att en bättre utbildad befolkning, och en 

mer avancerad ekonomi kräver uppkomsten av förbättrade juridiska institutioner. Även oro på 

landsbygden och genomgripande korruption gör att ledarna tvingas till fler steg mot lagenligt 
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styre. Detta kommer att ske även om det kommer att innebära en minskad samhällskontroll 

för Partiets del.(Rowen 2007: p.43) Man kan också se att ett stort antal nya lagar och regler i 

överensstämmelse med internationella normer kommit till stånd och dessutom dömer 

domstolarna ett snabbt ökande antal fall. Därtill har de kinesiska myndigheterna utbildat 

många nya domare och advokater. Detta leder till ett gradvist förbättrande i kvalitén av domar 

och legalt rådgivande. (Cabestan i Zhong & Hua 2006: p.177) Domare och advokater kan 

vara Partimedlemmar eller lyssna till sina övervakare, de politisk-legala kommissionerna och 

justitiedepartementen, respektive, men deras intresse ligger i att arbeta för stärkandet och 

utvidgandet av sina egna institutioner, domstolarna och deras lagämbeten. Det växande antalet 

fall liksom den större självständigheten hos advokaterna, och lagfirmor – fler och fler av dem 

är kooperativa eller privata organisationer – bidrar också till att göra dessa två yrken till nya 

”maktcentra” i framtiden. (Cabestan i Zhong & Hua 2006: p183) 
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4.2 Ekonomiska faktorer 

 
4.2.1 Utvecklings-demokratirelationen 

Dali L.Yang menar att studier av politiska regimer visar att utveckling alstrar demokrati. 

Påståendet är att diktaturer slutligen dör i och med ekonomisk utveckling. (Yang 2007: p.61) 

Kina kan, om landet fortsätter sin tillväxt, gå i riktning mot demokrati. Detta påstår 

moderniseringsteorier vilka säger att faktorer som ekonomisk tillväxt och industrialisering är 

det som i störst utsträckning hjälper till att skapa demokrati. (Wang 2007: p.561) En annan 

studie föreslår i likhet med detta att ekonomisk tillväxt ökar mångfalden av ekonomiska 

resurser i Kina, vilket betyder att Kina rör sig i en mer demokratisk riktning.(Vanhanen i 

Wang 2007: p.562) 

 

Men så finns det andra som menar att ekonomisk tillväxt och mångfaldigandet av sociala 

klasser inte på något självklart sätt skulle bidra till bättre möjligheter för demokratisering. 

Istället, argumenterar vissa, att en slags stabil maktstruktur har bildats bland den politiska, 

affärs- och intellektuella eliten i Kina. Så ges den auktoritära enpartiregimen ny kraft och kan 

därmed komma att fortsatt kontrollera styret i landet. En del säger dock att regimen kan 

komma att falla i och med de större utmaningarna i sitt styre. Istället för en övergång till 

demokrati ser man att den sociala och den politiska ordningen ”går sönder”. (Wang 2007: 

p.562f.) 

 

Andra kritiker menar att Västvärlden kan komma att hjälpa Kinas regim att bli allt starkare  

och rikare. Detta sker då man tror på en framtida liberalisering och demokratisering i Kina 

och ger politiskt ”tillstånd” till Västföretag för handel och investeringar i en auktoritär stat. 

Enligt detta synsätt kommer Kina i och för sig fortsätta växa men kommer troligtvis att bli ett 

undantag till utvecklings-demokrati relationen. Sedan finns också argumentet att även om den 

kinesiska parti-staten skulle göra om sitt politiska system, skulle den göra detta endast 

långsamt och enligt ett sätt utgjort av kinesisk kultur och byråkratisk historia. Man skulle inte 

gå efter Västvärldens linjer. (Yang 2007: p.59)  

 

Andra kriterier mot en demokratisering kan vara att Kina är stort till sin geografiska yta, att 

det existerar stora regionala skillnader, stigande inkomstojämlikheter, och att kommuniststyret 

har en viss legitimitet i Kina. (Yang 2007: p.60 f.) 
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Rowen menar att kortsiktiga rubbningar knappast kommer att ha några långsiktiga 

påverkanseffekter på ekonomin. En fortsatt stark tillväxt väntar alltså, enligt Henry S. 

Rowen.(Rowen 2007: p.39) Rowen skriver också att vi kan titta på de faktorer som ligger 

bakom att Kina klättrat på skalan när det gäller medborgerliga rättigheter. Dessa kan förutsäga 

mer frihet i längden, menar Rowen. Det kinesiska kommunistpartiet (CPC) har varit tvungna 

att göra ett svårt val: att antingen behålla kontrollen och riskera ekonomisk stagnation och 

politiskt missnöje, eller att släppa på den och riskera att förlora sin dominans. CPC har valt att 

backa på flera områden. De tillåter t.ex. marknader att fungera. De har också beviljat vissa 

juridiska institutioner och media marknader en viss grad av självständighet.(Rowen 2007: 

p.41)  

 

4.2.2 Motsägande ekonomiska faktorer för en ökad demokratisering 

Minxin Pei, uppger dock fyra skäl till att inte vara så optimistisk om Kinas framtid: 

Han menar bl.a. att Rowen kanske underskattar kommunistpartiets beslutsamhet och även 

deras kraft och resurser att mota bort de krafter som en ekonomisk modernisering kan 

medföra. De som sitter i regeringsställning och känner att deras makt står på spel försöker 

naturligtvis klänga sig fast vid den med alla medel och vara framgångsrika i detta.. 

 

En snabb ekonomisk tillväxt kan t.o.m ge eliten bättre resurser och möjligheter för att          

motverka de goda politiska effekterna av en sådan modernisering. Genom historien kan man 

se få exempel på att någon avstått sin makt i och med att deras samhällen fått ökat välstånd 

och människor blivit bättre utbildade. Ur ett historiskt perspektiv, uppkommer i stället 

demokratisering oftast ”ur fredligt köpslående mellan eliter, krisdriven regimkollaps, eller 

även våldsamt uppror”.(Pei 2007:p.54 ff.) 

                                                                                                                                                

Minxin Pei påpekar också att Rowen inte tar upp de svåra politiska konsekvenserna för den 

nuvarande styrande eliten om den ekonomiska tillväxten skulle avstanna.  

Rowen medger dock att en långsammare tillväxt är möjlig. Rowens optimism kan också 

ifrågasättas av att han förbiser fenomenet crony kapitalism. Crony kapitalismen, vilket 

innebär ”en politisk ekonomi ledd av en elitbaserad allians bland auktoritära styrande, deras 

släktingar och affärsmän med goda kontakter” är på uppgång i Kina. Rowen tar heller inte 

med i beräkningen i fråga om landets demokratiutsikter, säger Pei, den skadliga effekten hos 

den socioekonomiska ojämlikheten.  
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Under de tre senaste decennierna, har inkomstskillnaderna blivit stora och utbredda. Kinas 

Ginikoefficient (då man mäter en genomsnittlig inkomstojämlikhet i ett samhälle på en noll 

till ettskala) har stigit från 0.30 till 0.45 under denna tid. (Pei 2007: p.54ff.) 

 

Ett annat moln vid horisonten är att det finns en ny grupp av enormt rika individer, de flesta 

av dem familjemedlemmar och kamrater till dem som nu sitter vid den politiska makten. 

Dessa verkar vara beredda att forma en ny styrande elit, ifall CPC skulle tappa sin styrka. En 

sådan penningstark grupp skulle tvärtom agera mot demokratisering då de skulle se detta som 

ett hot mot elitens privilegier. Man kan också drista sig till att tro att vid en eventuell 

demokratisering skulle denna hamna under dominansen av denna nya elits överflöd och 

politiska inflytande. (Pei 2007: p.56) 

 

Slutligen, menar Minxin Pei, kan man inte tycka att det finns tillräckliga tecken för 

liberaliserande politisk reform för att det skall kunna gå att stödja tesen att ekonomisk 

modernisering har hjälpt till att pusha på den demokratiserande processen man väntar sig. I 

verkligheten, kan man i stället tvärtom hitta motsägande bevis. Dessa bevis påvisar att sådana 

reformer antingen har stannat av eller också att de inte har haft något demokratiinflytande i 

fråga om den politiska beslutsfattningen. 

 

Kinas tillväxt, vilken började komma igång på det tidiga 1990-talet, har fört med sig 

”kontrademokratiska” faktorer såsom ökade polisinsatser (inklusive övervakning och censur 

av Internet), och program ämnade att förse växande sociala eliter (särskilt intellektuella och 

professionella) med bättre lön och löneförmåner. I och med att man lyfter fram vissa och 

motar andra har detta klarat CPC från organiserade utmaningar till deras makt. Det har hållit 

tillbaka oro och gjort att Partiet kunnat bevara den tillfälliga uppbackningen från den 

medelklass som finns i städerna. (Pei 2007: p.55) 
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4.3 Kulturella faktorer 

 

4.3.1 Kinesiska värden 

Folket i Kina är i stor utsträckning fortfarande upptagna av värden som ekonomiskt 

välmående, social stabilitet, och säkerhet. Trots att demokratiidéer är tilltalande för dem, 

strävar de just nu inte så mycket efter t.ex. yttrandefrihet och deltagande i politiken. Detta kan 

bero av nivån på den ekonomiska utvecklingen i Kina. Den största delen av den kinesiska 

befolkningen lever fortfarande ett fattigt liv, utan några synbara chanser till förbättring inom 

den närmaste framtiden.(Wang 2007:p.574f.) En ännu tydligare faktor, som bidrar till att 

befolkningen i Kina prioriterar annat än demokrati, kommer sig av att de växt upp under 

ekonomisk knapphet. Deras inställning kom till under en tid då fattigdom och hunger var 

mycket utbrett. Data från en studie (i Wang 2007:p.575) visar att personer födda före 1970-

talet bekymrar sig om ekonomisk tillväxt och säkerhet. Därför är det naturligt att majoriteten 

av befolkningen i Kina fortfarande ser ekonomisk och fysisk säkerhet som viktigare än 

politiska rättigheter. Det kan dras en viktig slutsats här. Folket kommer troligtvis att fortsätta 

att stödja den nuvarande regeringen, eftersom den allmänna uppfattningen är att den är 

kapabel att förse dem med de viktigaste de behöver. (Wang 2007:p.575) 

 

Sett utifrån ett kulturellt perspektiv kan sägas att vissa menar att den kinesiska, konfucianska 

kulturen (med patriarkat och auktoritär legitimitet) stoppar demokratins utbredning i Kina. 

Genom ”Asiatiska värden” argumentet, säger man att västerländsk liberal demokrati inte 

fungerar i Asien. Men på samma gång, kan argumenteras att konfucianismen varken är 

prodemokratisk eller antidemokratisk utan helt enkelt a-demokratisk. Humanister och 

politiska teoretiker menar att konfucianism är helt kompatibelt med modernismen. De kan 

alltså bidra till en humanistisk och demokratisk modern kultur och institutioner. (Wang 2007: 

p.562) 

 

Samhällsvetarna säger också att med ekonomisk tillväxt och social modernisering, följer 

människors önskan om frihet och de sätter sig upp emot eliten.  De kan komma att kräva 

demokrati genom öppna protester. Man kan se att enligt vissa studier ökar sådana värden i 

Kina. Alltså ökar också kraven för demokrati. (Wang 2007:p.562f.) Enligt teorier om 

värderingsförändringar, vad som sker när ett samhälle har välstånd under en lång tidsperiod, 

är att invånarna kommer att värdera ekonomisk och fysisk säkerhet mindre. Detta sker därför 
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att dessa värden blir ”garanterade”. Med tiden, börjar invånarna att värdera politiska 

rättigheter och demokratiskt styre mer. (Wang 2007: p.575) Denna utveckling borde då också 

följas i Kina ifall den ekonomiska tillväxten fortsätter med oförminskad kraft. 

 

Det kinesiska samhället kommer att bli mer ”pro-demokratiskt” i och med att ungefär vid 

2020, kommer majoriteten av befolkningen att bestå av “postreforma” generationer. (Wang 

2007: p.578)  

Regeringens institutioner kommer att utmanas då fler och fler människor värderar politiska 

rättigheter och frihet mer än de tidigare generationerna. Många ledarpositioner i samhället 

kommer att inom 15-20 år, att innehas av demokratiinriktade post -1970grupper. Man kan 

säga att det nuvarande systemet förmodligen kommer att anpassa sig till sådana förändringar i 

människors värderingar. Alltså, enligt detta scenario, kommer under de följande decennierna, 

demokratiska förändringar att gradvis inträffa. ”Men om enpartistyret misslyckas med att 

anpassa sig självt till social förändring, kommer kraven för en sådan förändring att fortsätta 

till den grad att en kraftmätning mellan det civila samhället och staten är trolig.” (Wang 

2007:p.579) 

 

4.3.2 Utbildning 

Utbildning är mycket viktigt, och Kina har inte kommit långt på detta område. ”Utbildning 

gör demokratiska revolutioner för att störta diktaturer mer sannolika, och lyckosamma 

antidemokratiska kupper mindre sannolika.” (Rowen 2007: p.39) 

 

År 2000 hade befolkningen över 25 år endast i genomsnitt 5.74 års skolgång. Ändå är stora 

förbättringar inom området på väg, bl.a. då det gäller landsbygden. Rowens uppskattning är 

att år 2025 kommer genomsnittskinesen över 25 år att ha nästan 8 års formell skolgång bakom 

sig.  

 

Mellan 1999 och 2005 ökade anmälningarna till högre utbildning till tre gånger så mycket 

som innan. 

I dagsläget har Kina ungefär 20 miljoner personer med en högre examen, vid år 2020 

uppskattas det finnas mer än hundra miljoner i denna grupp. (Rowen 2007: p.41) 

 

 

 



    33  
 

4.3.3 Internet och mobiltelefoner 

Access till information och underlättande av kommunikation har båda ökat. Media täcker ett 

mycket större urval av ämnen än tidigare. Mer än hundra miljoner kineser har tillgång till 

Internet, och 450 miljoner människor –mer än en tredjedel av invånarantalet – använder 

mobiltelefoner.  Med dagens en halv miljard textmeddelanden som sänds fram och tillbaka 

dagligen, är censurerarnas uppgift svår och blir än svårare. Den billiga, allmänt utbredda 

mobiltelefonen kan användas för att bl.a. organisera protester och avslöja mörkläggningar. 

(Rowen 2007: p.44) 

 

Användandet av Internet i Kina har underlättat bl.a. organiserandet av politiska aktiviteter. 

Bland de nytillkomna som använder Internet fanns ett antal (mestadels utbildade unga 

stadsbor) som använde datorerna och Internet till att kritisera partiets politik och kräva 

politiska reformer. Partiet var väl medvetna om dessa påtryckningar. Därför förstärkte man 

bruket av regler, censur, filter, blockering av sajter, och periodiska stängningar av 

Internetcaféer för att kontrollera innehåll som de ansåg vara olämpliga. (Goldman 2005: 

p.186) Än mer skrämmande för de kinesiska styrande var grupper (till skillnad från 

individualister) som opererar på Internet för att sprida politiska idéer. Många 

Internetdissidenter har också fängslats.(Goldman 2005: p.188 ff.) Så länge som Kina är 

föremål för en expanderande marknadsekonomi, en öppenhet mot resten av världen, och ny 

kommunikationsteknologi, kommer man att vara oförmögna att helt och hållet repressera 

sådana oliktänkande åsikter. (Goldman 2005: p.200) 

 

En målkonflikt existerar hos CCP. De vill att ekonomisk information flyter fritt, och media 

kan även hjälpa till att gräva fram lokal korruption. Ändå oroar kommunikation med någon 

politisk färg Partiet mycket. (Rowen 2007: p.44) 

 

4.3.4 Organisationer 

Regimen är misstänksam mot organisationer – speciellt sociala organisationer som spänner 

över klass eller regionala linjer – som den inte kontrollerar. Än så länge, är det mest religiösa 

grupper som har hotat makten mest, såsom Falun Gong meditationsrörelse.  

 

NGO´s har generellt spridit sig snabbt. Fler än 280 000 var officiellt registrerade 2005, 

inofficiella beräkningar sätter siffran av oregistrerade NGO´s så högt som två miljoner. 

”Regimen övervakar deras aktiviteter, men beviljar dem i själva verket fritt spelrum för de 
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fördelar de för med sig. Många söker förbättringar för hälsa, utbildning, miljöskydd, och 

service till handikappade, allt med statens tolererande eller t.o.m. samtycke. Kontrasterande 

till detta har grupper som fokuserar på mänskliga rättigheter och arbetar på att förbättra 

relationer till utlandet fått utstå ökade officiella trakasserier under de senaste två åren.” Man 

fängslar journalister, stänger ned tidningar, och censurerar websajter.  (Rowen 2007: p.43 f.) 
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 5. ANALYS 

 

I detta kapitel skall jag knyta samman min teoridel med min empiridel, och besvara de 

övergripande och preciserade frågorna jag ställde i början av uppsatsen.  Härmed beräknar 

jag också uppnå syftet med uppsatsen. Detta är att undersöka förutsättningar för 

demokratisering i Kina, och bidra till demokratiseringsforskningen. 

 

För att ge en tydligare bild av analysen fyller jag här i den första av de analysramar jag 

använder mig av. Den är uppdelad på tre tabeller. 

 

Tabell 1.3 Analysram 1 med värden 
Demokratikriterier   Politiska faktorer Ekonomiska faktorer Kulturella faktorer 

Valda 

befattningshavare 

I praktiken bara ett 

parti att rösta på. 

Litet inflytande  

över vem som 

skall leda NCP på 

det rikstäckande 

planet   

Moderniseringsteorier säger att 

ekonomisk tillväxt bidrar till 

demokratisering men: vissa hävdar att den 

auktoritära enpartiregimen  kommer att 

behålla sitt styre just p.g.a. den 

ekonomiska tillväxten 

Handeln med Kina kommer endast göra 

regimen än mäktigare och rikare? 

Postreforma grupper 

växer och skaffar sig 

inflytande, är mer 

demokratiska 

Återkommande, 

opartiska val 

Ett maktcentra, 

dvs.CPC på 

riksnivå, men 

byval lokalt 

Den politiska reformen om den blir av 

kommer att ske långsamt och inte enligt 

Västvärldens linjer  

En styrande elit kan samla alla resurser 

för att hålla hårt fast vid makten  

Cronykapitalism, en ny penningstark elit? 

och socioekonomisk ojämlikhet kan 

utgöra hinder för en utveckling mot fria, 

återkommande val 

 

   Se ovan. 

I stort sett alla vuxna 

har rösträtt 

  

      Se ovan. 

 

   Se ovan. 

 

   Se ovan. 

I stort sett alla vuxna 

har rätt att 

kandidera 

 

     Se ovan. 

 

Se ovan. 

 

   Se ovan. 
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Tabell 1.4 Fortsättning Analysram 1 med värden 
 
Demokratikriterier Politiska faktorer Ekonomiska faktorer Kulturella faktorer 

 

Yttrandefrihet 

Man har i Partiet 

bara en viss grad 

av åsiktsutbyte på 

lägre nivå 

I dessa tomma rutor har det inte hittats 

några faktorer. 

Ej t.ex Falun Gong, 

men ökat antal 

NGO´s 

Alternativa 

informationskällor 

Public forum TV 

som tillåter endast 

ett begränsat 

allmänt 

deltagande. 

Fungerar ändå 

som ett slags 

agendasättare i det 

kinesiska 

samhället. 

CPC har givit vissa juridiska institutioner 

och media marknader en viss grad av 

autonomi 

Internet och 

mobiltelefoner 

breder ut sig 

Oberoende 

sammanslutningar 

Ej hittats någon 

faktor 

Ej hittats någon faktor. Ej t.ex Falun Gong, 

men ökat antal 

NGO´s 

MDP-samhället Från 

traditionalism till 

ett modernt 

samhälle med 

demokrati som 

främsta 

komponent 

Den ekonomiska tillväxten ger en 

dynamisk karaktär åt samhället Kina. 

Utbildningsnivån 

låg men växer, 

Internet och 

mobiltelefoner 

breder ut sig 

Utländsk 

intervention 

Nej, ingen 

utländsk 

intervention. 

Ej hittats någon faktor. Ej hittats någon 

faktor. 

Ej kulturella 

konflikter 

Ej hittats någon 

faktor. 

Ej hittats någon faktor. Jo, kulturella 

konflikter existerar i 

olika grupperingar 



    37  
 

Tabell 1.5 Ytterligare fortsättning på Analysram med värden 
 
”Demokratisk 

kultur” 

Ej hittats någon 

faktor. 

Ej hittats någon faktor. Postreforma grupper 

genererar en 

”demokratisk 

kultur” 

Marknadsekonomi Ej hitttats någon 

faktor. 

I stället för demokratisering har tillväxten 

i Kina fört med sig ökade polisinsatser 

och övervakning samt formeringen av nya 

sociala eliter vilket har lett till 

upprätthållandet av supporten från 

städernas medelklass 

Ej hittats någon 

faktor. 

 

 

Nedan svarar jag på mina preciserade frågeställningar från början av uppsatsen. 

 

5.1 Finns det hinder/förutsättningar i form av politiska faktorer mot/för en kinesisk 

demokratisering? 

Teorin beskriver ett MDP-samhälle vilket delar makt, inflytande, auktoritet och kontroll bland 

många, inte kring ett enda maktcentra. MDP-samhället gynnar också synsätt vilka styrker 

demokratiska uppfattningar. Det som talar emot ett MDP-samhälle i Kina är att landet 

fortfarande styrs med stark hand av ett maktcentra d.v.s. CPC. Det legala systemet är också 

till stor del styrt av dem. Kinas domstolar är än så länge långt ifrån oberoende. Å andra sidan 

finns också komponenter vilka är kompatibla med ett MDP-samhälle. Kina går från ett 

traditionellt till ett modernt samhälle, och demokrati är den viktigaste sociala strukturen i det 

moderna samhället, vilket gör att ett nytt institutionellt – och värdesystem kommer att 

uppkomma. 

Utbildningsnivån hos genomsnittskinesen kommer att öka med åren, vilket gynnar 

demokratiska synsätt. Domare och advokater håller på att bli två nya maktcentra. Detta pekar 

i positiv demokratiriktning. Idag är ett starkt maktcentra hos den kinesiska regimen kontrollen 

över polis och militär. Dahl pekar på att kontrollen över dessa är oerhört väsentligt för att en 

demokratisering skall komma till stånd. 

 

Andra för polyarkin nödvändiga institutioner menar att kontrollen över myndigheternas 

politiska beslut enligt författningen ligger hos valda befattningshavare. 
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 Dessa utses och byts fredligt ut i regelbundet återkommande och opartiska val där tvång bara 

förekommer i mycket begränsad utsträckning. Praktiskt taget alla vuxna har rösträtt vid dessa 

val. De flesta vuxna har också rätt att kandidera till de offentligt valda befattningar som 

tillsätts vid dessa val. Dessa förutsättningar existerar inte i Kina. Därför kan man säga att detta 

Dahls kriterium för demokratisering inte stämmer här. Man kan också säga att då det kommer 

till val på landsbygden i Kina skulle en expansion till högre nivåer, såsom stadsstyren, 

introducera ”för många” okända variabler till den politiska verkligheten. Denna faktor innebär 

också den ett avsteg från Dahls demokratiideér.  

 

Ändå har effekterna av dessa val på landsbygden varit till viss del demokratiserande: de gav 

ökade möjligheter för landsbygdsbefolkningen att delta i politiska processer och 

beslutsfattande, gav dem möjlighet att välja sina egna ledare och förändrade styrelsestrukturen 

på landsbygden Härmed kan man konstatera att trots att Partiet inte gärna vill expandera 

demokratiseringen av valen uppåt, har ändå en sådan demokratisering skett på lägre nivå. 

Detta kan däremot sägas till viss del vara i enlighet med Robert A. Dahls kriterier om valda 

beslutsfattare, rösträtt och återkommande val.     

 

 Vidare ingår i polyarkins institutioner att medborgarna har en effektivt säkrad rätt till 

yttrandefrihet, särskilt i politiska frågor. Detta innefattar kritik av makthavarna, 

regeringspolitiken, det rådande politiska, ekonomiska och sociala systemet samt den 

förhärskande ideologin.  Om man talar om bl.a. de protester mot regeringen som äger rum på 

landsbygden i Kina, så tillåts dessa till en viss grad, men det sägs att dessa inte hotar regimen 

på något nämnvärt sätt.  

 

Kinas önskan att vara en ansvarstagande stor makt i ett internationellt system (ett MDP-

samhälle) vari de ledande makterna är demokratier kan hjälpa till att socialisera den kinesiska 

eliten till demokratinormerna. Idag är Kinas ledare i dialog med Väst i fråga om 

demokratisering och mänskliga rättigheter och har återkommande talat om vikten av politiska 

reformer.  

 

Men då det kommer till Kinas befolknings rätt till yttrandefrihet enligt Dahls demokratiteorier 

är detta fortsatt repressivt, med censur och ett stort antal avrättningar av dissidenter. Men med 

ett utökat användande av Internet och mobiltelefoner kan detta ändras till en något större 

överensstämmelse med Dahls kriterium om yttrandefrihet. 
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Gällande tillgång till alternativa informationskällor, vilket är viktigt i en polyarki, kan man 

säga att dessa har utökats något i och med de nya public forumprogrammen Denna nya genre 

fungerar nu som ett slags demokratiskt kraft, social bevakning, och en katalysator för politisk 

förändring. Många av programmen utgörs dock fortfarande av ickepolitiska sociala ärenden 

och få av dem tillåter verkligen allmänheten att ge röst åt sina åsikter och synpunkter. Man 

stänger också ned tidningar och censurerar Internet, vilket kan ses negativt i relation till 

Robert A. Dahls polyarkites om tillgång till alternativa informationskällor.  

 

5.2 Finns det hinder/förutsättningar i form av ekonomiska faktorer mot/för en 

demokratisering i Kina? 

Dragen i ett MDP-samhälle är modernitet (exempelvis historiskt sett hög genomsnittsinkomst, 

konsumtion och utbildningsnivå, stor yrkesspridning, hög urbaniseringsgrad osv.), den 

dynamiska karaktären (ekonomisk tillväxt, förbättrad levnadsstandard) och de pluralistiska 

dragen (ett stort antal relativt oberoende grupper och organisationer, särskilt när det gäller 

ekonomin). Om man tittar på relationen mellan föreställningarna om ett MDP-samhälle och 

marknadsekonomin som har brett ut sig i Kina kan man se följande: Den dynamiska 

karaktären är större i och med den ekonomiska tillväxten och den förbättrade 

levnadsstandarden för många människor i Kina.  

 

Man kan dock säga att resurserna hos CPC också blivit större då det gäller att försvara sitt 

politiska monopol. Strategin av repression för några och inställsamhet för andra har gjort att 

CPC kunnat undvika organiserade utmaningar till deras auktoritet, hålla tillbaka oro, och 

behålla den tillfälliga supporten från städernas medelklass. Man kan också säga att forskare 

förbiser det negativa inflytandet hos crony kapitalismen och den socioekonomiska 

ojämställdheten. Man kan också se en ny grupp av enormt penningstarka individer växer 

fram. Får dessa för stor makt kan detta verka mot en demokratisering, eftersom det skulle hota 

deras privilegier. Allt detta kan ses som ett hot mot en av polyarkins nödvändiga institutioner: 

att kontrollen över myndigheternas politiska beslut enligt författningen ligger hos valda 

befattningshavare.  

 

Man kan säga att Kinas övergång till marknadskapitalism och landets ekonomiska utveckling  

med tiden bör innebära steg mot en demokratisering. Sammankopplingen mellan demokrati 

och marknadskapitalism rymmer dock en paradox då den sistnämnda oundvikligen ger 
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ojämlikheter när det gäller vilka politiska resurser olika medborgare har tillgång till. 

Medborgare som inte är ekonomiskt jämlika blir oftast inte heller politiskt jämlika.  

 

5.3 Finns det hinder/förutsättningar i form av kulturella faktorer mot/för en 

demokratisering i Kina? 

Utbildning gör demokratiska revolutioner för att störta diktaturer mer sannolika, och tvärtom 

lyckosamma antidemokratiska kupper mindre sannolika. Då Kinas utbildningsnivå höjs kan 

detta argument bli aktuellt. Man kan tala om en ”demokratisk kultur”, vilket är en av Dahls 

demokratifrämjande idéer. 

 

Grupper som sysslar med frågor rörande mänskliga rättigheter och arbetar med att förbättra 

relationer med utlandet har fått utstå ökade trakasserier under de senaste åren. Man fängslar 

journalister, stänger ned tidningar, och censurerar websajter. Detta tyder på CPC´s 

beslutsamhet att behålla sin makt och begränsa tillgången till information. Detta kan ställas 

mot Robert A.Dahls teser om att medborgarna i en polyarkisk institution har en effektivt 

säkrad rätt till yttrandefrihet, särskilt i politiska frågor. Dessa förhållanden råder inte i Kina 

idag enligt faktorerna ovan. 

 

Majoriteten av den kinesiska befolkningen växte upp under knappa förhållanden. Därför är 

det inte så konstigt att ekonomisk tillväxt är topprioriterat bland dem. Då kommer 

demokratisträvandena i skymundan eftersom folk då tycker att regeringen kan ge dem det de 

behöver i form av ekonomisk tillväxt och fysisk säkerhet. Att man inte kritiserar regimen, kan 

sättas i samband med polyarkikriteriet om yttrandefrihet. Detta faktum går alltså emot 

kriteriet. 

 

Det kan argumenteras att konfucianismen är a-demokratisk och inte står i vägen för 

demokratin, utan är helt sammankopplingsbar med denna. Med ekonomisk tillväxt kommer 

också människor att vilja skydda sina frihetsideal och utmana eliten. De kommer att kräva 

demokrati i ökad grad eftersom sådana värden ökar i samhället. 

Att den ekonomiska tillväxten kommer i första hand håller också på att förändras. Då ett 

samhälle har välstånd under en längre tidsperiod blir dessa värden ”garanterade” och 

demokratiskt styre och politiska rättigheter värderas mer. Traditionella värden försvagas och 

mer moderna sådana som tillhör ett MDP-samhälle framträder alltmer 
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Om något decennium kommer det kinesiska samhället att bestå mestadels av personer födda 

efter det att de ekonomiska reformerna infördes. Kina kommer då att vara mer pro-

demokratiskt än idag. Man är mer beredd att utmana regeringens institutioner, och många av 

ledarpositionerna i samhället kommer att bestå av personer födda efter 1970. Dessa skulle då 

alltså vara mer demokratiinriktade än dagens politiker. Det nuvarande systemet kommer att 

anpassa sig till sådana förändringar i människors värderingar. Alltså kommer, enligt detta 

synsätt, demokratiska förändringar att gradvis inträffa, under de följande decennierna  

Om man talar om kulturella faktorer som förutsättningar för demokrati, kan man ta upp det 

faktum att Kina nu har en Internetanvändande allmänhet, att utbildningsnivåerna kommer att 

öka, att NGO´s generellt har spridit sig snabbt, och att media är friare. Detta innebär en 

ökning av alternativa informationskällor, och rätten att formera sig i oberoende 

sammanslutningar, enligt Dahls demokratifrämjande faktorer. 
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Enligt min andra analysram kan man se att frågor väcks rörande Kinas framtid: 

 

Tabell 1.6 
 Dåtid Nutid Framtid 
Politiska faktorer Traditionellt samhälle 

Kina stängt för 

samverkan med 

omvärlden 

Byval 

Traditionellt/modernt 

samhälle 

Kina öppnas upp – dialog 

med Väst 

Samtidigt ett stort antal 

avrättningar bl.a. mot 

Västs syn på mänskliga 

rättigheter 

Rättsväsendet går både 

”bakåt och framåt” 

Expandera byvalen till att 

gälla stadsstyren eller ej?  

Modernt samhälle 

Kina socialiseras till 

demokratinormerna? 

Förbättrade juridiska 

institutioner och nya 

maktcentra inom 

rättsväsendet? 

Ekonomiska faktorer Större delen av 

befolkningen lever i 

fattigdom 

Stalinistiskt-maoistiskt 

samhälle 

En del av befolkningen 

har lyfts från fattigdom 

Marknadsorienterat 

socialistsamhälle 

Alltfler kineser får det 

ekonomiskt bättre, och 

kan då prioritera 

demokratisering mer 

Konsumtionssamhälle, 

förmöget 

medelklassamhälle Vilket 

blir tänkandet kring 

demokrati här? 

Premiärministern:ett 

marknadsorienterat 

system borde leda till 

demokratiska val, 

demokratiskt 

beslutsfattande, styre och 

kontroll 

Kulturella faktorer Låg utbildningsnivå 

Konfucianism med 

patriarkat och auktoritär 

legitimitet 

Låg utbildningsnivå 

Politiska rättigheter 

nedprioriterat ännu, 

ekonomisk och fysisk 

säkerhet viktigare 

Utbildning beräknas öka 

kraftigt 

Konfucianism 

kompatibelt med 

demokrati? 

Postreforma grupper med 

krav på demokrati växer 
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6. SLUTSATSER 

 
Jag kommer här att dra mina slutsatser utifrån de två övergripande frågorna jag ställde i 

början av uppsatsen, nämligen: 

Finns det hinder mot en demokratisering i Kina? och 

Finns det öppningar mot ett mer demokratiskt Kina? 

 

Den första frågan får ett starkt ja till svar. Enligt Robert A.Dahls kriterier för en polyarki 

skall denna bl.a. innehålla valda befattningshavare, vilka skall skiftas i regelbundna och 

opartiska val. Vidare skall praktiskt taget alla vuxna ha rösträtt vid dessa val och de skall ha 

rätt att kandidera till offentliga befattningar i dessa val. Inget av dessa kriterier återfinns nu på 

nationell nivå i Kina. Dessa utgör alltså fundamentala hinder för en demokratisering.  Kan då 

det starka styret hos enpartistaten utmanas? I ett MDP-samhälle finns flera olika maktcentra, 

men i Kina finns i praktiken ett: nämligen Partiet. Och tvärtom verkar det finnas faktorer som 

säger att CPC kommer att behålla och kanske även förstärka denna makt. Sådana faktorer är 

bl.a. ökade resurser i och med Västs handel med Kina och en generell ovilja hos diktaturer att 

släppa ifrån sig makt och inflytande. Legitimiteten hos kommuniststyret verkar också finnas 

kvar, då det kinesiska folket litar på att de får en ökad ekonomisk trygghet och en fysisk 

säkerhet genom den sittande regeringen. 

 

För att diskutera de byval som med jämna mellanrum ägt rum i Kina sedan 80-talet kan man 

säga att dessa haft en demokratiserande inverkan på politiken i Kina. Man har utvecklat de 

demokratiska inslagen vid dessa val, t.e.x. hemliga röstsedlar vid votering. Trots detta verkar 

det inte finnas någon egentlig vilja hos regeringen att expandera dessa val till att gälla 

instanser på en högre nivå, så de demokratiserande inslagen kanske stannar vid denna lägre 

nivå. 

 

Regimen har också kontroll över militär och polis och yttrandefriheten och friheten att tillhöra 

vissa organisationer är begränsad. 

 Allt detta är inslag som går emot Robert A. Dahls demokratifrämjande faktorer. Kina är 

också ett land med växande socioekonomisk ojämlikhet, vilket även detta är icke-kompatibelt 

med en demokratisering. Ytterligare en demokratiförsvårande faktor är crony kapitalismen 
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som får ett uppsving nu i Kina, vilket går stick i stäv mot Dahls tankar om valda 

befattningshavare. 

 

Så kommer vi till svaret på den andra frågan, om det då inte finns några öppningar mot ett 

friare, mer demokratiskt Kina? Jo, man kan säga att Kina är på väg att gå från ett traditionellt 

till ett modernt samhälle. I ett modernt samhälle är demokrati det viktigaste inslaget. Detta 

innebär att också i Kina bör ett sådant samhälle så småningom uppkomma. Det argumenteras 

också att konfucianismen är helt i linje med modernismen och kan bidra till en humanistisk 

och demokratisk modern kultur och institutioner. 

Andra prodemokratiska faktorer är att utbildningsnivåerna hos den kinesiska befolkningen 

förväntas öka, vilket är kompatibelt med den dynamiska karaktären hos ett MDP-samhälle.  

 

Med den ökade utbildningsnivån och den mer komplexa ekonomin kommer också krav på 

förbättrade juridiska institutioner. Detsamma gäller även då oro på landsbygden och en 

genomgripande korruption pressar ledarna att ta fler steg mot lagenligt styre. De legala 

reformerna innebär också en förändring i det kinesiska samhällets traditionella och negativa  

inställning till lag och rätt. Domare och advokater är på väg att bli två nya ”maktcentra”, Ett 

flertal maktcentra beskrivs som ett kriterium för MDP-samhället.  

 

Då det kommer till tillgången till alternativa informationskällor, vilket är en del bland Robert 

A.Dahls polyarkikriterier, kan man säga att det finns visst hopp att media, mobiltelefoner och 

Internet blir friare med tiden eftersom en större uppsjö av textmeddelanden kommer att göra 

det svårare för censurerarna. 

 

 Dessutom används de nya public forumprogrammen som en demokratisk språngbräda, en 

agendasättare för folket.  Man framför kritik av parti/regeringstjänstemän och policies på 

lokal och regeringsnivå.  Denna kritik är dock väldigt begränsad och kontrollerad, och i viss 

mån används också programmen som ett sätt för makten att visa sitt nya ansikte.  NGO´s har 

generellt spridit sig snabbt. Många har fått fritt spelrum att agera inom sina områden, med 

samtycke från regeringen. 

 

Enligt utvecklings-demokratirelationen ökar chansen till en övergång från diktatur till 

demokrati med en ökad ekonomisk tillväxt. Detta kan bli fallet om Kinas ekonomiska tillväxt 

fortsätter. Dock finns starka reservationer mot att detta skulle bli fallet.  
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Enligt teorier om värderingsförändringar, när ett samhälle har välstånd under en lång 

tidsperiod, kommer invånarna att värdera ekonomisk och fysisk säkerhet mindre därför att de 

blir ”garanterade”. Med tiden, börjar invånarna att värdera politiska rättigheter och 

demokratiskt styre mer. Inom 15-20 år kommer det kinesiska samhället att mestadels bestå av 

post-1970 grupper, och många ledarpositioner kommer att innehas av dessa 

demokratiinriktade personer. Det nuvarande systemet kommer att anpassa sig till sådana 

förändringar i människors värderingar.  

Kina är i dialog med Väst i fråga om demokratisering och mänskliga rättigheter. Kan Kina  

socialiseras till demokratinormerna? är också en fråga som man kan ställa sig.  

 

Så sammanfattningsvis, mot bakgrund av vad jag fått fram i denna studie, sällar jag mig till de 

forskare som är ”något mindre pessimistiska” ifråga om demokratisering i Kina. I detta 

resonemang kommer kommunistpartiet att till slut tvingas anpassa sig till en politisk 

liberalisering, och dela makten med andra nya maktcentra. Men styret kommer att vara 

”östasiatiskt” med en hög grad av auktoritära drag.  
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