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Abstract 
 

 
Essay in political science, D-level by Lisa Kringsberg, spring semester 2008.  

Tutor: Michele Micheletti. 

 

“Civil Society in Singapore 

– can it make democratization possible” 

 
The third wave of democratization and the end of the cold war has together increased the 

interest of the civil society as an impact on democratization. Singapore is a country which is 

higly-developt in both the socie-economic and economic field. Dispate this Singapore has not 

yet achieved to become a democratic state. The purpose of this essay is to study how the civil 

society can affect democracy in a country. My main research question is to test how civil 

society in Singapore can figure as a force to introduce democracy.  

 

The methodological approach is a qualatative case study. To come to any conlusions about 

my main research question I’ve used an analyse chart which focuses on three variables; 

freedom of speech, liberty of press and freedom of association.  

 

The theoretical approach that my thesis takes its aim from is based on research done about 

civil society.  

 

The conclusion of this thesis is that the possibilities for the civil society to figure as a force to 

introduce democracy in Singapore is limited. 
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1. Inledning 
 

En demokrati behöver demokrater1

 

1.1 Ämnesval och problembild 
Ämnesvalet för denna uppsats tar sin utgångspunkt i civilsamhället och dess möjligheter att 

fungera som en demokratiseringskraft i Singapore.  

 

Intresset för det civila samhället som påverkanskraft har ökat under de senaste åren. I många 

delar av världen har detta berott på det kalla krigets slut och den tredje demokratiseringsvågen 

då många länder gick från auktoritära till demokratiska styren. I Asien har faktorer som snabb 

modernisering och uppkomsten av en rik medelklass som kräver politiskt deltagande och 

transparens haft en viktig roll.2

 

Varför lyckas då vissa länder med att utvecklas till starka demokratier medan andra 

misslyckas? I världen kan vi till exempel se att 90 stycken länder (45 procent) klassas som 

demokratiska, 58 stycken (30 procent) som delvis demokratiska och 45 länder (23 procent) är 

inte demokratiska.3 Vad skiljer dessa länder åt förutom styre? Vilka faktorer kan vara 

avgörande för ett lands demokratiska utveckling? 

 

Inom den statsvetenskapliga forskningen går meningarna isär angående hur demokrati bör 

definieras. Vissa förespråkar en smal definition av begreppet vilket endast inkluderar det som 

rör det politiska medan andra menar att en bred definition är det enda rätta vilket inkluderar 

alla sfärer i samhället. Vikten av ett civilt samhälle vid ett lands demokratiutveckling lär alltså 

innebära att man tar en breddad ansats till begreppet.4  

 

Varför är då det civila samhället viktigt när man skall undersöka ett lands demokratisering? 

Diamond gör uttryck för ett antal demokratiska funktioner hos det civila samhället. Han 

menar, i enlighet med Huntington, att det civila samhällets främsta demokratiska funktioner är 

att övervaka och begränsa utövandet av makt hos staten. Diamond menar också att ett rikt 

civilt samhälle kan stimulera ett ökat politiskt deltagande och därmed utveckla medborgarna 

                                                 
1 Sida – det civila samhället en förutsättning för demokrati, 
http://omvarlden.nu/sida/jsp/sida.jsp?d=1633&a=33652 2008-05-20 
2 Lee, T,. The state of civil society in Singapore sid. 1 
3 Freedom House, Map of freedom in the world 2007, 2008-04-10 
4 Hydén, G,. Demokratisering i tredje världen, sid. 10 f 
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till att bli mer medvetna. En annan funktion är att skapa normer och värderingar som kan leda 

till att begrepp som tolerans, kompromisser och opposition utvecklas till att bli allmängiltiga. 

Det civila samhället skapar också nya kanaler där intressen kan förmedlas. Möjligheter till 

påverkan ökar här från att bara ligga på statlig nivå till att inkludera alla nivåer. Det civila 

samhället kan också spela en avgörande roll när det kommer till att frigöra information som är 

av vikt för medborgarna samt att sprida nya idéer och ny information viktig för att kunna 

reformera det ekonomiska systemet.5  

 

Många forskare tar upp problematiken kring vart fokus egentligen bör ligga när man 

behandlar det civila samhället och dess påverkan på demokrati. Fish och Diamond är två av 

dessa forskare som har något delade meningar. Fish gör uttryck för hur civilsamhället många 

gånger diskuteras som mindre viktigt då ett land kommit genom transitionen och står inför 

utmaningen att konsolideras. Här ligger fokus på politisk institutionalism och det civila 

samhället hamnar i bakgrunden med en stödjande funktion. Det är alltså i transitionsfasen som 

det civila samhället är av störst betydelse.6 Diamond menar dock att det civila samhället är en 

viktig faktor för att behålla makten hos de demokratiska makthavarna. Han påstår att det 

civila samhället är av större vikt vid konsolideringen och bevarandet av demokratin än vid 

initierandet av den. Diamond poängterar dock, liksom Fish, att det mest betydelsefulla vid en 

konsolidering inte är civilsamhället utan den politiska institutionaliseringen, men menar att 

civilsamhällets betydelse fortfarande är av stor vikt.7

 

Oavsett vilken fas vi väljer att fokusera på eller hur vi väljer att definiera begreppet demokrati 

finns det länder som tar avstånd från denna västerländska tanke om liberal demokrati som det 

enda rätta. Asien är en region som är ett bra exempel på detta. Auktoritära styren präglar 

regionen som trots detta både är välutvecklad ekonomiskt och teknologiskt på många håll. 

Många gånger försvaras dessa styren med ”asian values” vilket innebär att ledare i Asien 

anser att de demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna inte är lämpliga i 

Asien.8

 

                                                 
5 Diamond, L,. Rethinking civil society – toward democratic consolidation, 1994 sid. 7 ff 
6 Fish, S,. Rethinkinh civil society -Russia’s fourth transition,  1994 sid. 34 
7 Diamond, L,. Rethinking civil society – toward democratic consolidation, 1994 sid. 7 ff 
8 Jönsson, K,. Demokratisering i tredje världen, red. Hydén, G 1998 sid. 184 f 
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Singapore är ett land med många framgångar. Det är ett land som har en god ekonomisk 

utveckling, utvecklade politiska institutioner och lagstiftade civila och politiska rättigheter.9 

Trots detta finns det brister i landet som leder till att det inte kan benämnas som demokratiskt 

och landet är en stark förespråkare av ”asian values”10. Enligt Freedom House Index 

klassificeras Singapore som delvis fritt.11  Jag anser utifrån detta att det är relevant att 

undersöka hur det civila samhället tar sig uttryck i landet. Detta för att kunna dra slutsatser 

kring huruvida det civila samhället har några förutsättningar att fungera som en 

demokratiseringskraft i landet. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka huruvida civilsamhället har möjligheten att påverka 

demokrati i ett land. 

 

Utifrån mitt syfte har jag formulerat en övergripande forskningsfråga: 

 

– Har civilsamhället i Singapore förutsättningarna för att utvecklas till att bli en 

demokratiseringskraft i landet.  

 

För att kunna besvara min övergripande forskningsfråga och därigenom mitt syfte har jag 

utformat tre stycken preciserade forskningsfrågor: 

 

1. I vilken demokratiseringsfas befinner sig Singapore i? 

 

2. Finns det någon konstitutionell grund som främjar ett civilt samhälle? 

• Finns det någon yttrandefrihet? 

• Finns det någon tryckfrihet? 

• Finns det någon föreningsfrihet? 

 

3. Finns det något civilsamhälle i praktiken? 

• Finns det någon yttrandefrihet? 

• Finns det någon tryckfrihet? 

• Finns det någon föreningsfrihet? 
                                                 
9 Regeringskansliet, Mänskliga rättigheter i Singapore 2007 sid. 1 
10 Jönsson, K,. Demokratisering i tredje världen, red Hydén, G sid. 185 
11 Freedom house, Freedom in the world – Singapore 2007, 2008-04-14 
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Genom att konstatera vilken demokratiseringsfas Singapore är i kommer jag att kunna 

konstatera vilka funktioner civilsamhället bör ha för att utvecklas till att fungera som en 

demokratiseringskraft. Genom att besvara om det finns en konstitutionell grund som främjar 

ett civilt samhälle och genom att fastslå huruvida det finns ett civilsamhälle i praktiken 

kommer jag kunna konstatera om förutsättningarna finns för civilsamhället att utvecklas till 

att bli en demokratiseringskraft. Anledningen till att jag valt frågeställningen angående 

demokratiseringsfas kommer att förklaras närmare i mitt teorikapitel (kapitel 3). De olika 

variablerna, yttrandefrihet, tryckfrihet och föreningsfrihet, kommer att förklaras ytterligare i 

både i mitt tillvägagångssätt (kapitel 1.3.4) och i mina operationaliseringar (kapitel 3.4).  

1.3 Metod 
I följande kapitel kommer jag att beskriva hur jag metodologiskt kommer att genomföra min 

studie. En argumentation för de val som gjorts kommer också att göras.  

1.3.1 Den kvalitativa fallstudien 
För att undersöka huruvida civilsamhället i Singapore har förutsättningarna för att utvecklas 

till att bli en demokratiseringskraft kommer jag att använda mig av metoden kvalitativ 

fallstudie. Jag kommer alltså att undersöka ett fall (Singapore) för komma fram till mina 

slutsatser angående civilsamhällets förutsättningar i landet.  

 

Statsvetarprofessorn Esaiasson försvarar fallstudien som metodologiskt angreppssätt. Han 

menar att det är en metod använd av flertalet forskare även om den oftast inte förekommer i 

renodlad form. Esaiasson poängterar dock vikten av två analysenheter, antingen i en kontext 

vid olika tidpunkt, eller i olika kontexter vid samma tidpunkt.12 Jag kommer endast att 

använda mig av en analysenhet – civilsamhället. Jag anser dock att det inte kommer att bli 

något problem då syftet med undersökningen inte är att kunna komma fram till några 

generaliserande slutsatser. Jag vill inte heller se någon förändring över tid utan jag vill 

undersöka civilsamhället och dess förutsättningar att utvecklas till att bli en 

demokratiseringskraft. Vid en studie av större rymd och tid skulle jag haft möjligheten att 

utveckla mitt syfte till att också inkludera hur civilsamhället utvecklats mellan två tidpunkter. 

Nu är så inte fallet och detta är en avgränsning som jag blivit tvungen att göra. Det kan vara 

viktigt att poängtera de problematiska delarna som finns med en kvalitativ studie av detta 

slag. En kvalitativ studie baserad endast på ett fall kan inte leda till några generaliserbara 

                                                 
12 Esaiasson, P, m.fl.,. Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2005 sid. 119 
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slutsatser. Detta faktum är stort problem för många forskare då de menar att det inte är värdig 

forskning. Men i allt mer forskning går fler forskare ifrån principen om att alltid kunna 

generalisera. Huvudsakligen är det anhängare till rational choiceskolan som använder sig av 

detta synsätt medan strukturalister och kulturalister tar mer eller mindre avstånd från den 

radikala synen på generaliserbarhet.13 Jag menar att det finns ett antal fördelar med en mer 

djupgående kvalitativ undersökning. För att argumentera för en mer kvalitativ metod 

använder jag mig av Boussards resonemang. Hon menar, med hänvisning till Lijpart14, att ett 

fall alltid kan göras till en del av ett större antal fall för att göra jämförelser och därmed vara 

ett viktigt bidrag till teoribyggande. Hon menar också att ett en undersökning som görs på 

djupet leder till att missförstånden minskar. Den teoretiska utgångspunkten kan alltid testas på 

ett annat fall för att öka förståelsen och förmågan att inkludera förändringar längs vägen ökar 

då analysinstrumenten inte är lika låsta som i en kvantitativ undersökning.15  

 

Andra fördelar som vi kan se med en kvalitativ fallstudie är att ”den utgör en intensiv, 

holistisk beskrivning och analys av en företeelse eller enhet”.16 Fallstudier resulterar ofta i 

omfattande, helhetsbildande beskrivningar av en händelse, detta mycket p.g.a. att metoden är 

förankrad i verkliga situationer. Resultaten kan bredda läsarens vetskap och ge upphov till 

vidare forskning.17 Honigmann uttrycker sin mening om detta på ett lite annorlunda sätt. Han 

menar att så länge forskningen har sin utgångspunkt i att lösa ett kvalitativt problem och inte i 

att svara på frågor som ”hur mycket” och ”hur ofta” så spelar generaliserbarheten inte någon 

avgörande roll.18

 

En annan problematik som är viktig att behandla är risken för ett skevt resultat. Med detta 

menas att jag som forskare skulle välja att undersöka särskilda delar och variabler för att få 

fram ett resultat som stödjer det jag personligen vill komma fram till. Jag anser inte detta vara 

något problem då jag i min undersökning kommer att inkludera alla relevanta delar för att få 

ett så värdigt resultat som möjligt. Detta diskuteras vidare i kapitel 1.4.5 reliabilitet och 

validitet.  

                                                 
13 Linchbach, M, Zuckerman, A, Comparative politics – rationality, culture, and structure, 2002 sid. 245 
14 Lijparts, A,. Patterns of democracy – government forms and performance in thirty-six countries, 1999 
15 Boussard, C,. Crafting democracy – civil society in post-transition Honduras, sid. 12 
16 Merriam, S.: Fallstudien som forskningsmetod, 1994 sid. 34 
17 Merriam, S.: Fallstudien som forskningsmetod, 1994 sid. 46 
18 Merriam, S.: Fallstudien som forskningsmetod, 1994 sid. 61 
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1.3.2 Val av fall 
Jag har valt att undersöka civilsamhället i Singapore. Varför har jag då valt att fokusera på 

just detta land? Anledningarna är flera. Landet har tidigare klassificerats som demokratiskt 

men är nu enligt freedom house index endast delvis fritt och därmed inte en fullständig 

demokrati. Landet ligger på plats 25 av 177 utifrån human development index rapport och den 

ekonomiska situationen liknas med ett i-land. Landet har de grundläggande politiska 

institutioner men brister någonstans gällande utvecklandet av demokrati. Här kan många olika 

aspekter räknas in som betydande. Vanligt är att man diskuterar kultur och ”asian values” 

vilket ofta används av ledare i asiatiska regimer som vill försvara sina auktoritära styren. Här 

argumenteras det för att den västerländska demokratin inte är något som passar de asiatiska 

länderna.   

 

Singapore är ett intressant land då det är relativt outforskat när det kommer till 

demokratiseringsforskning med fokus på civilsamhället. Detta kan bero på landets framgångar 

inom både ekonomi som samhällelig utveckling. Ändock anser jag att tydliga brister finns i 

landet och finner det därmed högst relevant att undersöka det civila samhället för att kunna 

komma fram till en slutsats angående dess förutsättningar att fungera som en 

demokratiseringskraft.  

 

Vad kan vi få ut av att undersöka just Singapore? Här kommer vi tillbaka till 

generaliseringsdiskussionen ovan. Denna undersökning kommer inte att kunna säga något om 

något annat land än Singapore. Dock kan resultatet användas på olika sätt. Mitt teoretiska 

ramverk kan till exempel överföras på en annan studie. Mina slutsatser kan också användas 

för att studera det civila samhället vidare, detta kan exempelvis ske genom att jämföra mitt 

resultat med ett annat land. Slutligen anser jag att denna undersökning kan öka förståelsen 

kring demokratiutveckling. 

 

Intresset för denna studie ligger som nämnts i att Singapore ännu inte utvecklats till att bli en 

demokrati, detta trots både de grundläggande politiska institutionerna och en positiv 

ekonomisk utveckling. Denk och Silander tar i sin bok ”Att studera demokratisering” upp 

olika faktorer som kan anses förklara demokratisk utveckling. De tar här upp ekonomi och 

menar att detta kan vara en viktig aspekt vid demokratisering. Demokrati och ekonomisk 

välfärd har många gånger visat sig gå hand i hand. Här är Huntingtons analys av vikt att 

nämna då han menar att länder som har en hög medelinkomst kan förväntas genomgå en 
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demokratisering.19 Singapores BNP/capita ligger på 46 832 Singapore dollar (1SGD = 4,50 

SEK).20 Huntington menar att ett land som ligger på en nivå mellan 520 dollar och 5810 

dollar kan förväntas utveckla demokratiska värden. Om ett land har en marknadsekonomi 

eller blandekonomi antas det också främja demokratisering. Singapores förutsättningar bör 

alltså enligt Huntington vara höga. Trots detta har ingen demokratisering skett. Andra 

aspekter än just ekonomi lär alltså vara av relevans att fokusera på och jag har i min studie 

valt att fokusera på det civila samhället för att se om denna aspekt har förutsättningarna för att 

utvecklas till att bli en demokratiseringskraft. Här hade jag självklart kunnat fokusera på 

andra aspekter som bistånd eller den politiska sammansättningen. Anledningen till att jag valt 

att fokusera på det civila samhället är, som jag tidigare nämnt i problembilden, dess 

demokratiska funktioner. Också tidigare forskning som menar att demokrati och civilt 

samhälle ofta går hand i hand finner jag motiverar mitt val av undersökningsfaktor.  

 

Denna studie kommer inte att ge en helhetsbild av demokratisering i landet utan endast visa 

på en aspekt och dess möjliga förutsättningar att fungera som en demokratiseringskraft. 

1.3.3 Val av material 
Det civila samhället är ett begrepp som är välutforskat och litteraturen kring ämnet är mycket 

bred och omfattande. Såväl forskningsartiklar som avhandlingar och böcker kommer att 

komma till min användning gällande min teoretiska utgångspunkt. Brister som kan diskuteras 

i mina källor är att det är böcker och artiklar, som alla tar sin utgångspunkt i den 

västerländska demokratin. En västerländsk demokrati antas alltså vara universell och det enda 

rätta. Huruvida detta egentligen är någon problematik kan ifrågasättas. Någon litteratur ur ett 

asiatiskt perspektiv angående demokrati och demokratisering har jag inte lyckats finna, vilket 

kan antas bero på att en sådan forskning inte kunnat slå sig fram som trovärdig inom 

forskningsfältet inom västvärlden.  

 

Material som kommer att utgöra min empiri kommer jag att inhämta från Singapores 

regerings hemsida, detta för att hitta lagar. Här handlar det främst om den Singaporianska 

konstitutionen och lagar som the Societies Act, the Newspaper and Printing presses Act, the 

Meetings Act och the Internal Security Act. Här har jag blivit tvungen att avgränsa mig. Jag 

har inte haft möjligheten att gå igenom hela den Singaporianska lagstiftningen. De lagar som 

                                                 
19 Denk, T,. Att studera demokratisering – fenomen, förlopp, förutsättningar och framtid, 2007 sid. 40 f 
20 Sveriges ambassad, Singapore, sid. 1 http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/39/85/fa98c8e2.pdf 2008-05-
12 
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jag valt ut anser jag ta upp sådant som berör ett civilsamhälle. Självklart finns det andra lagar 

som också berör civilsamhället men på grund av begränsningar i tid och rum är det dessa 

lagar som kommer att ligga i fokus. Jag anser inte att detta är ett problem för min uppsats då 

jag anser att dessa lagar kan ge en bra bild angående huruvida lagstiftningen i Singapore 

främjar eller hindrar utvecklandet av ett civilsamhälle. Tolkningsproblematik är en annan 

aspekt som jag måste vara uppmärksam på, detta då risken finns att jag kan tolka lagarna fel. 

Detta kommer jag att undvika genom att gå igenom lagarna ordentligt men också genom att 

använda mig av citat.  

 

Materialet som kommer att utgöra fakta om Singapores civilsamhälle, kommer jag att inhämta 

från olika elektroniska källor samt artiklar. Jag kommer att använda mig av dokument 

utfärdade av den svenska regeringen. Här handlar det främst om den rapport som 

Utrikesdepartementet utfärdat angående de Mänskliga rättigheterna i Singapore 2007. 

Freedom house och deras landrapport samt Human rights Watch kommer också att fungera 

som tillförlitliga källor. Boken ”Om detta får ni inte berätta (det handlar om Singapore)” 

skriven av Chee Soon Juan kommer också att användas. Denna bok är dock skriven av en man 

som står i konflikt med den styrande makten och kan därför inte anses vara en objektiv källa i 

den bemärkelsen. Jag kommer att använda mig av boken ändå men ha kritiska glasögon på 

mig så att hans värderingar inte kommer in i min undersökning. Jag anser också att denna bok 

kan vara av vikt, just därför att den är skriven av en person som bor i Singapore och därmed 

kanske inte har de traditionella västerländska värderingarna.  

 

Utöver detta kommer mitt empirikapitel att baseras på olika artiklar från olika vetenskapliga 

tidsskrifter. Jag kommer att granska och kritiskt läsa dessa artiklar ordentligt innan jag väljer 

att använda mig av dem. Genomgående kommer jag att jämföra artiklar med varandra för att 

se om dessa stämmer någorlunda överens. Jag kommer också att använda mig av hemsidor 

gällande de föreningar jag vill undersöka för att få information om dessa. Här gäller det att 

vara kritisk då sidor utformade av föreningar jag vill undersöka inte kan anses objektiva. 

 

Problematik gällande mitt material kan bli att jag inte finner primärkällor. Lagstiftning anser 

jag klassificeras som en primärkälla. Men bara för att lagstiftningen säger en sak betyder inte 

detta att verkligheten är densamma. Dessa källor måste alltså kompletteras med andra källor 

för att vi ska få en korrekt bild av hur det verkligen ser ut. Här kommer jag att tvingas att 

använda sekundärkällor. Detta då jag inte kommer att ha möjlighet att åka till Singapore och 
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göra intervjuer. Mina sekundärkällor kommer dock att granskas och väljas ut med 

försiktighet. Jag kommer också att söka mig till flera källor för att kunna stödja de 

sekundärkällor som jag anser vara av vikt.  

 

När det kommer till att inhämta ren landfakta kommer källor som utrikespolitiska institutet 

och CIA – the world factbook samt Freedom House att användas. Källorna kommer att 

jämföras mot varandra för att ett så verklighetstroget resultat skall framkomma. Den 

grundläggande informationen om Singapore kommer inte att ligga till grund för något 

problematiserande och jag anser det därför inte vara någon brist att använda dessa källor som 

ligger på en sådan grundläggande basnivå. 

 

Det optimala i detta fall hade självklart varit att kunna vara på plats i Singapore och gjort 

intervjuer eller en fältliknande undersökning. Då denna uppsats har både ekonomiska och 

tidsmässiga begränsningar har detta inte varit möjligt och kommer tyvärr påverka resultatet 

till det negativa. Risken i mitt angreppssätt är att det inte finns något fruktsamt material för 

min undersökning. Jag anser dock att den risken bör vara relativt liten och om det skulle visa 

sig att inget betydande material finns att tillgå kan detta tolkas som att det finns stora brister i 

det civila samhället vilket då blir en del av min undersökning. 

1.3.4 Tillvägagångssätt 
För att komma fram till mina resultat kommer jag först att bygga upp en bakgrundsbild om 

Singapore. Detta för att vi ska förstå hur det nuvarande styret ser ut i landet. Utifrån detta 

kommer jag att kunna fastslå huruvida landet är i transitionsfasen eller i konsolideringsfasen. 

Detta kommer att vara av vikt för den framtida analysen av civilsamhället då jag utifrån detta 

kommer att se vilka funktioner civilsamhället bör ha för att leda till en demokratisering. Sedan 

kommer en kartläggning av det civila samhället att ske. Här är det först singaporiansk 

lagstiftning som kommer att behandlas. Lagstiftningen kommer här att symbolisera staten. 

Problematiskt i detta är att jag endast valt ut en aspekt för att se till statens funktion. Här hade 

jag kunnat välja fler aspekter för att ge en bredare bild. Men med de förutsättningar denna 

uppsats har haft så har lagstiftning varit det som jag funnit primärt att fokusera på då det är en 

aspekt som kan anses spegla statens inställning till det civila samhället. Sedan kommer jag att 

gå igenom olika exempel på hur det civila samhället ser ut i verkligheten. Fokus kommer att 

ligga på variablerna yttrandefrihet, tryckfrihet och föreningsfrihet. Anledningen till att jag valt 

just dessa variabler grundar sig i att dessa, till stor del, täcker upp vad ett civilsamhälle 
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innebär. Här har jag dock blivit tvungen att avgränsa mig då exempelvis aspekter som 

informationsfrihet och mötesfrihet inte står som egna variabler utan inkluderats i de övriga. 

Jag anser dock inte att detta är något problematisk då jag inte exkluderar någon viktig 

information utan helt enkelt försöker forma ett effektivare analysverktyg. Dessa variabler 

motiveras ytterligare i mina operationaliseringar. Civilsamhället, i både lag och verklighet, 

kommer sedan att analyseras utifrån mitt teoretiska ramverk. Genom detta kommer jag att 

komma fram till slutsatsen huruvida civilsamhället i Singapore har förutsättningarna att 

utvecklas till att bli en demokratiseringskraft.  

 

Anledningen till att jag väljer att använda mig av både lagstiftning och hur det ser ut i 

verkligheten är att jag vill kunna ge en så verklighetstrogen bild av hur civilsamhället faktiskt 

ser ut i Singapore. Genom att enbart använda mig av lagstiftning kan jag egentligen inte säga 

något om hur ett faktiskt civilt samhälle ser ut, utan endast hur det främjas eller hindras 

genom lag. Jag anser att en sådan avgränsning kan leda till att mitt resultat blir skevt då landet 

inte är demokratiskt.  

1.3.5 Reliabilitet och validitet 
Hög reliabilitet innebär att en studie saknar slumpmässiga eller osystematiska mätfel.  

Mätningarna måste alltså vara korrekt gjorda och inte ha påverkats av omständigheter. 

Slarvfel vid datainsamling eller olika missförstånd är ofta det som orsakar 

reliabilitetsproblem.21 Jag anser att reliabiliteten kommer att bli hög i min undersökning. 

Detta då jag noggrant kommer att gå igenom mitt material och mitt resultat för att inga 

missförstånd skall uppstå. Dock kommer undersökningen inte att göras av någon annan då tid 

för detta inte finns. Jag anser att mina operationaliseringar är tillräckligt tydliga för att en 

annan forskare skulle komma fram till samma slutsats som mig. Tolkningsproblematiken som 

är vanliga inom den kvalitativa forskningen går tyvärr inte att undvika men genom att ha 

tydliga variabler och benämningar anser jag att denna risk blir obetydlig. 

 

Hög validitet innebär att forskaren har undersökt det han/hon menade att undersöka.22  

Validitetsproblemen är något väldigt centralt inom samhällsvetenskapen. Detta då man som 

forskare arbetar med ett teoretiskt och operationellt språk. Problem i översättningar kan därför 

bli stora. Undersöker forskaren verkligen det empiriskt som han/hon påstått teorietiskt? För att 

                                                 
21 Esaiasson, P.: Metodpraktikan– konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2005 sid. 67 
22 Thurén, T.: Vetenskapsteori för nybörjare, 1997 sid. 22 
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kunna säga att man undersöker det man påstått krävs att man har en god begreppsvaliditet.23 

För att validiteten i min undersökning skall bli hög krävs alltså att jag undersöker det jag 

menar i mitt syfte att jag skall undersöka. Problem som här kan uppstå är att jag inte kan finna 

något fruktbart material om de variabler som jag valt att undersöka. Detta kan dock användas 

i min undersökning då mina variabler handlar om civilsamhället och om material inte finns att 

tillgå angående vissa variabler kan detta tolkas som en avsaknad eller brist i civilsamhället. 

Jag kommer i min undersökning inte heller undersöka varenda del av det civila samhället. 

Detta är en avgränsning som jag blivit tvungen att göra då att undersöka alla variabler i ett 

civilsamhälle kan anses vara en omöjlighet på denna nivå. Jag har i mitt angreppssätt försökt 

att fokusera på variabler som är grundläggande för det civila samhället och möjliga att svara 

på utifrån mitt material. Detta innebär inte att jag valt bort sådant som jag kanske finner mer 

komplicerat utan att jag valt bort sådant som jag till exempel skulle behöva vara i Singapore 

för att kunna få svar på. Jag anser inte att det innebär att min studie blir skev eller att jag riktar 

mitt resultat på något särskilt sätt, jag ser det som en avgränsning som jag blivit tvungen att 

göra.  

 

Jag har använt mig av fler forskare för att bygga upp mitt teoretiska ramverk. En forskare, 

Larry Diamond, utgör dock huvuddelen av min teori. Jag anser dock inte detta vara något 

problem då jag genom annan forskning angående det civila samhället sett denna teori 

bekräftats som värdig otaliga gånger. Min teori leder sedan ut i mina operationaliseringar. Jag 

anser att detta ger min studie hög validitet då de variabler som tas upp är erkända faktorer 

viktiga för ett civilsamhälle och därmed spelar stor vikt i min undersökning och som också 

stämmer väl överens med mitt teoretiska ramverk. Jag har utöver detta format egna delar av 

mitt analysverktyg. Detta för att få ner undersökningen på en nivå som är möjlig att angripa. 

Delarna i detta verktyg kommer också ur teorin men mina egna tolkningar har fått större plats 

här. Jag anser inte detta vara något problem för min studie då detta verktyg ligger på en så 

okomplicerad nivå och mest finns för att jag enkelt skall kunna konstatera om en aspekt finns 

eller inte i landet.  

 

Ett validitetsproblem i min uppsats är att jag kommer att använda mig av ett analysverktyg 

utformat för att analysera statens funktion. Detta verktyg har jag försökt att applicera på min 

empiri som består av lagstiftning. Detta har inte varit helt lätt då lagstiftning inte kan anses 

                                                 
23 Esaiasson, P.: Metodpraktikan– konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2005 sid. 61 
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spegla hela statens funktion utan endast en del. Jag har ändock funnit detta analysverktyg så 

pass intressant och passande för min studies helhet att jag valt att använda det ändå. För att 

kunna använda detta har jag valt att inkludera det jag kunnat utläsa ur min andra empiridel. 

Hur civilsamhället ser ut i praktiken går ibland ihop med hur statens funktion ser ut, det kan 

vara svårt att undersöka praktiken utan att inkludera delar av hur staten agerar. Jag kommer 

därför att kunna utläsa hur staten verkar till viss del ur denna del även om fokus inte legat på 

att just finna denna information. Utifrån detta motiverar jag alltså användandet av detta 

verktyg. Jag vill dock poängtera att även om information kommer att utläsas från båda mina 

empiridelar så kommer ingen analys av praktiken att ske utifrån detta verktyg utan endast det 

som berör staten och då med fokus på lagstiftning.  

1.4 Tidigare forskning 
För att sätta min undersökning i ett större perspektiv kommer jag nedan att presentera tidigare 

forskning som visar på sambandet mellan det civila samhället och demokrati.  

 

Boussard menar inledande i sin forskning om civilsamhället och dess demokratibyggande 

funktioner i Honduras att civilsamhället är en betydande demokratibyggande faktor. Detta 

motiverar hon med att stora delar av demokratiseringsforskningen idag fastslår vikten av det 

civila samhället. Hon menar också att denna uppfattning sträcker sig utöver den akademiska 

världen och återfinns i organ som Världsbanken och biståndsorganisationer.24 Boussard 

fastslår i sin slutsats att det civila samhället har haft en viktig roll i Honduras 

demokratiutveckling. Hon menar att organisationer med fokus på mänskliga rättigheter och 

kvinnors rättigheter uppstått i post-transitionen och att organisationer i Honduras haft en 

utbildande effekt på medborgarna. Boussard kommer också fram till att det civila samhällets 

främsta funktion i Honduras har varit att fungera som en agendasättare, vilket lett till att 

frågor som tidigare ignorerats av de traditionella partierna kommit upp till ytan.25  

 

Hagen Koo tar i sin undersökning om Sydkorea upp hur civilsamhället påverkat landets 

utveckling mot ett demokratiskt styre. Han kommer fram till att uppkomsten av det civila 

samhället kan relateras till demokratiseringsprocessen i Sydkorea. Han menar dock att det kan 

vara svårt att avgöra huruvida det civila samhället uppkom före transitionen eller efter. Koo 

menar att det förmodligen inte var en västerländsk definition av civilsamhället som existerade. 

                                                 
24 Boussard, C,. Crafting democracy – civil society in post-transition Honduras, 2003 sid. 3 
25 Boussars, C,. Crafting democracy – civil society in post-transition Honduras, 2003 sid. 256 f 
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Utifrån detta menar Koo att det inte var det civila samhället som satte igång 

demokratiutvecklingen i Sydkorea. Det som fastlås är dock att det civila samhället varit ett 

stöd till demokratiseringen.26

 

Utifrån dessa två tidigare slutsatser angående det civila samhället anser jag det relevant att 

undersöka huruvida civilsamhället i Singapore har förutsättningarna att utvecklas till att bli en 

demokratiseringskraft.  

1.5. Demokratidefinition  
Nedan följer en diskussion av begreppet demokrati. Jag anser det vara relevant att utförligt 

förklara vad jag menar med demokrati då begreppet kan innefatta olika saker beroende på 

vilken utgångspunkt man tar.  

 

Demokrati härstammar från begreppen demos (folk) kratos (styre) – och betyder alltså 

folkstyre. Nu är demokrati ett mycket mer komplext begrepp än så. Att begränsa ordet 

demokrati till folkstyre säger egentligen inte särskilt mycket om begreppet. Det är en 

utmaning att definiera föreställningen demokrati, detta då det inte finns någon allmänt 

vedertagen form av ordet. Detta medför att antalet demokratier i världen skiftar beroende på 

vem man utgår ifrån. För att reda ut vad demokrati innebär och vilken version som jag 

kommer att ty mig till följer nu en diskussion av begreppet.  

 

Locke och Montesquieu menade att endast ett konstitutionellt styre med förmågan att 

begränsa och fördela makten kan skydda den individuella friheten. Dessa påstående och 

insikter har lett fram till vad vi idag kallar liberal demokrati. Med detta menas ett politiskt 

system där friheten hos individen skyddas och där det existerar ett civilt samhälle och en 

privat sfär som står utanför statlig kontroll.27

 

Demokrati kan antingen definieras utifrån ett smalt eller brett perspektiv eller som något 

mellanting. Det smala, eller minimalistiska definitionen, utgår från att demokrati endast är det 

som rör det politiska. Fokus ligger på processer så som valproceduren. Den breda, eller 

maximalistiska definitionen, inkluderar alla delar av samhället och kan anses vara en idealbild 

av hur en demokrati ska se ut. De ekonomiska, sociala och politiska delarna av samhället 

                                                 
26 Koo, H,. Civil society and democracy in South Korea, The good society, vol.11 nr. 2 sid. 1 ff 
27 Diamond, L,. Developing democracy – toward consolidation, The John Hopkins university press, 1999 sid 2 f 
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måste alla vara demokratiska. Mellantinget används av dem som menar att den smala 

definitionen är alldeles för snäv och den breda är alldeles för normativ. Här är det en smal 

definition som utökats med ett antal demokratikriterier.28  

 

Schumpeter och Huntington förknippas ofta med den minimalistiska definitionen av 

demokrati. Utgångspunkten ligger alltså i att konkurrensfyllda val är kärnan i demokratin. 

Den minimalistiska definitionen, valdemokratin, brukar också inkludera yttrandefrihet, 

tryckfrihet och organisationsfrihet. Detta för att konkurrens och deltagande skall bli fruktbart. 

Dessa friheter ligger dock inte i fokus och användas inte vid mätandet av demokratin. På 

senare år har dock föreställningen ökat om vad en så kallad valdemokrati bör innebära. Man 

inkluderar här exempelvis militärens makt som en aspekt. Vid större kvantitativa mätningar 

uppmärksammas civila rättigheter som en del av demokratin men problematiken kring att 

mäta dessa element gör att de inte inkluderas. Enligt en minimalistisk definition skulle länder 

som Ryssland och Turkiet klassificeras som demokratier.29

 

En liberal demokrati innebär utöver det som inkluderats i valdemokratin, en frånvaro av en 

maktbas för militären och att det både finns vertikal och horisontell ansvarsskyldighet hos de 

styrande för att bevara konstitutionalismen och lagligheten. En liberal demokrati medför ett 

förespråkande av en politisk samt civil pluralism. Detta så att olika intressen och värderingar 

kan komma till uttryck. För att den här friheten och pluralismen skall förverkligas krävs ”rule 

of law”. Endast under detta kan alla medborgare vara politiskt och lagligt jämlika och staten 

stå under kontroll. Det är värderingarna i den liberala demokratin som står bakom freedom 

house rankningssystem.30 Det kan vara viktigt att poängtera att det inte finns någon perfekt 

demokrati. Robert A Dahls begrepp polyarki kan här vara relevant att beakta. Med detta 

menas den demokratinivå som vi har uppnått idag, vilket kan anses vara en begränsad form av 

demokrati. Den riktiga demokratin är fortfarande ett ouppnått ideal.31

 

Det som talar för att använda en smal definition är att begreppet kan användas som ett 

analytiskt verktyg på ett helt annat sätt än den breda definitionen. Vi kan lättare mäta och 

jämföra med den smala definitionen. Dock anser jag att den är alldeles för smal för att ge en 

korrekt bild av hur demokratiskt ett land är. Mitt syfte med denna uppsats är som sagt att 
                                                 
28 Hydén, G,. Demokratisering i tredje världen, 1998 sid. 27 ff 
29 Diamond, L,. Developing democracy – toward consolidation, 1999 sid. 8 f 
30 Diamond, L,. Developing democracy – toward consolidation, 1999 sid. 10 f 
31 Diamond, L,. Developing democracy – toward consolidation, 1999 sid. 18 
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undersöka huruvida civilsamhället i Singapore har förutsättningarna att utvecklas till att bli en 

demokratiseringskraft. Således blir en smal definition inte aktuell i detta fall. Jag kommer att 

ta min utgångspunkt i den liberala demokratin. Detta val motiverar jag med att det är en 

bredare version av begreppet som också används av freedom house där de politiska och civila 

rättigheterna inkluderas och därmed således det civila samhället.  

1.6 Disposition  
Jag kommer vidare i kapitel två bygga upp en bakgrundbild av Singapore för att sedan i 

kapitel tre gå in på civilsamhället. Först kommer en utförlig definition av begreppet som 

sedan leder ut i teori och operationaliseringar. Därefter följer min empiri som först består av 

lagstiftning i kapitel fyra och sedan en kartläggning av det civila samhället i praktiken i 

kapitel fem. Kapitel sex innehåller min analys som leder ut i mina slutsatser och egna 

reflektioner. 
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2. Bakgrund Singapore  
Nedan följer en kort beskrivning av Singapores historia med fokus på den politiska ordningen 

och andra faktorer som kan vara av relevans för min kommande analys. Detta för att vi ska få 

en förståelse för hur landet ser ut och hur det styrs.  

 

Singapore blev 1959 delvis självständigt efter att ha varit en brittisk handelskoloni sedan 

1918. Helt självständigt blev landet 1965.32 Sedan självständigheten har landet styrts av 

Peoples Action Party (PAP). Partiet har aldrig fått mindre än 95 procent av platserna i 

parlamentet under de senaste tio valen och det har varit vanligt med en frånvarande 

opposition. Landet har haft tre stycken premiärministrar, Lee Kuan Yew (1959-1990), Goh 

Chok Tung (1990-2004) och Lee Hsien Loong (2004-) som är den sittande och även son till 

den första. 33 PAP har ett stadigt grepp om makten och i valet 2006 fick partiet 82 stycken av 

84 möjliga platser i parlamentet. Dock har oppositionen börjat växa och fick 33 procent av 

rösterna i valet vilket är en ökning med åtta procent från tidigare år. Även om valen kan anses 

fria och regelbundna utan ”vote rigging” så är Singapore ingen valdemokrati, detta då valen 

inte kan anses vara rättvisa. PAP dominerar såväl de politiska processerna som parlamentet 

och manipulerar det politiska systemet. De har tidigare använt sig av metoder som inte kan 

anses demokratiska för att minska möjligheterna för oppositionen att vinna mark. Detta kan 

exemplifieras med hur oppositionen i valet 2006 gavs en orimligt kort kampanjperiod. Olika 

stämningar av oppositionen för överträdelser är också vanligt då detta är ett sätt att tömma 

motståndarna på pengar. 34

 

 Det finns många kriterier för vem som kan kandidera i ett presidentval. Detta innebär att 

endast en liten del av samhället är beviljade att kandidera och dessa har med stor sannolikhet 

någon form av anslutning till PAP. De presidenter som blivit valda har alla haft någon 

anknytning till PAP.35

 

Singapore har endast ratificerat två av de sex centrala konventionerna om mänskliga 

rättigheter: konventionen om barnens rättigheter (CRC) och konventionen om avskaffande av 

alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW). Huruvida Singapores regering kommer 

att ratificera fler konventioner är i dagsläget tveksamt. Även om landet i viss mån redan nu 
                                                 
32 Freedom in the world – Singapore (2007) sid. 1 2008-05-02 
33 Freedom in the world – Singapore (2007) sid. 1 f 2008-05-02 
34 Freedom in the world, Singapore (2007) sid. 2 f 2008-05-02 
35 http://www.article19.org/pdfs/publications/singapore-baseline-study.pdf sid. 11 f 
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skulle leva upp till vad som krävs i de övriga konventionerna är regeringen i Singapore inte 

beredd på att hämma sitt handlingsutrymme genom att binda sig till fler konventioner.36 FN: s 

avtal om civila och politiska rättigheter har inte ratificerats.37

 

Då den styrande makten haft stora framgångar gällande olika domstolsförhandlingar, särskilt 

gentemot oppositionen har självständigheten hos domstolsväsendet ifrågasatts. Det är dock 

oklart huruvida dessa framgångar beror på att PAP utsätter domstolsväsendet för olika 

påtryckningar eller om det beror på att domstolsväsendet står nära sammanknutna med PAP 

och delar deras konservativa åsikter.38 Det är dock oftast vid politiska mål som 

domstolsväsendet har ifrågasatts. Det är det brittiska systemet som ligger till grund för det 

rättsliga systemet i Singapore vilket innebär att alla ska vara lika inför lagen oavsett religion, 

etnicitet eller trosuppfattning. Rättssäkerheten fungerar där med relativt bra för den vanliga 

medborgaren.39  

 

Den ekonomiska situationen i Singapore är mycket positiv. Landet har en öppen 

marknadsekonomi med stabila priser som anses vara fri från korruption. Landets BNP är 

mycket högt och kan jämföras med de rikaste västeuropeiska länderna. Den ekonomiska 

framgången beror till stor del på export av teknologi.40 Den årliga tillväxttakten låg år 2007 

på 7,7 procent och BNP/capita var 35,163 dollar.41 Arbetsmarknadsläget är positivt då det 

ekonomiska framgångarna lett till att 170 000 nya arbetstillfällen skapats. Arbetslösheten låg i 

september 2007 på 1,7 procent. Då Singapore baserar majoriteten av sina inkomster på export 

är landet mycket omvärldsberoende.42 Över 7000 multinationella företag har sin bas i 

Singapore och landet anses därmed vara det fjärde största finanscentrat i världen. 

Företagsklimatet i Singapore är mycket positivt och landet kan associeras med begrepp som 

sunda offentliga finanser, effektiv penningmarknad, låg inflation och en extremt hög 

valutareserv.43 Trots denna positiva ekonomiska utveckling finns det grupper i det 

                                                 
36 Mänskliga rättigheter i Singapore 2007, utrikesdepartementet, sid. 2 f 2008-05-12 
37 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvstatusbycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Expand=157#157 
2008-05-18 
38 Freedom in the world – Singapore (2007) sid. 6 f 2008-05-02 
39 Mänskliga rättigheter i Singapore 2007, Utrikesdepartementet, sid. 5 f 2008-05-02 
40 The world factbook – Singapore, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html 
2008-05-05 
41 U.S department of state, Background note: Singapore, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2798.htm, 2008-05-05 
42 Sveriges ambassad, Singapore, sid. 1 f 2008-05-05 
43 Sveriges ambassad, Singapore, sid. 3 2008-05-05 
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singaporianska samhället som inte får ta del av dessa framgångar. Detta är en grupp som lever 

på marginalerna då deras lön är mycket låg eller att de helt enkelt är arbetslösa.44

 

Singapore är ett land som rankats högt enligt ”Transparency International´s 2006 corruption 

perception index”. Av 163 länder rankas de på plats fem45 Landet är också högt rankat på 

Human development index, där de ligger på plats 25 av 177.46

 

Utifrån denna bakgrundsbild kommer jag att kunna konstatera huruvida Singapore är i 

transitions- eller konsolideringsfasen, vilket görs i kapitel 3.2.3. Genom detta kan jag sedan 

fastslå vad begreppet demokratiseringskraft innebär. Detta resonemang är av vikt för min 

uppsats då det ger en bild av vilka funktioner som kan vara fruktsamma att leta efter i 

civilsamhället i Singapore för att sedan kunna avgöra huruvida detta kan ha förutsättningarna 

att utvecklas till att bli en demokratiseringskraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
44 Sveriges ambassad, Singapore, sid. 7 2008-05-05 
45 Freedom in the world – Singapore (2007) sid. 4 f 2008-05-04 
46 Human developments report, http://hdr.undp.org/en/statistics/, 2008-05-04 
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3. Civilsamhället – teoretiskt ramverk 
För att bygga upp mitt teoretiska ramverk kommer jag nedan att gå igenom olika delar av det 

civila samhället utifrån olika definitioner och perspektiv. Vissa delar är endast inkluderade för 

att bredda förståelsen av vad ett civilsamhälle innebär medan andra delar kommer leda fram 

till mina operationaliseringar. Först kommer en kort bakgrundsbild om begreppet som sedan 

leder ut i hur civilsamhället kan definieras. Efter detta följer en redogörelse av civilsamhället i 

transitions- och konsolideringsfasen som leder ut i en diskussion angående i vilken fas 

Singapore kan placeras. Relationen mellan civilsamhället och staten behandlas sedan. 

 

3.1 Bakgrund och definition 
Begreppet civilt samhälle kan hänföras långt tillbaka i tiden till de grekiska filosoferna. 

Aristoteles var en av de första som gjorde uttryck för ett begrepp som kan liknas med civilt 

samhälle, politike koinonia, vilket betyder politiskt samhälle. Det var ett begrepp som enligt 

Aristoteles innebar en homogen organisation med ett gemensamt mål som grundade sig i 

medborgarnas gemensamma uppsättningar av normer och värderingar. Forskare menar idag 

att Aristoteles politike koinonia hade något av en glorifierande karaktär.47 Andra välkända 

filosofer och tänkare som John Locke och Alexis Tocqueville förknippas också med 

begreppet. Locke använde sig av det civila samhället då han diskuterade vikten av ett 

samhällskontrakt mellan medborgarna och makthavarna och Tocqueville diskuterade 

begreppet som något som stod utanför statens kontroll.48 Idag är det civila samhället 

fortfarande ett komplext begrepp som uppfattas vara en viktig del av 

demokratibegreppet49och en betydelsefull faktor att studera för att förstå demokratiska 

förändringar.50

 

Larry Diamond definierar begreppet civilt samhälle som: 
 

...the realm of organized social life that is voluntary, self-generating, (largely) self-

supporting, autonomous from the state, and bound by a legal order or set of shared rules. 

It is distinct from “society” in general in that it involves citizens acting collectively in a 

public sphere to express their intresets, passions, and ideas, exchange information, 

achieve mutual goals, make demands on the state, and hold state officials accountable.51

                                                 
47 Cohen, J, Arato, A,. Det civila samhället & den politiska teorin, 1995 sid. 89 f 
48 Hydén, G,. Demokratisering i tredje världen, 1998 sid. 16 
49 Plattner, M,. The uses of  ”civil society”, Journal of democracy, vol. 6 nr.4  sid. 169 f 
50 Diamond, L,. Rethinking civil society - Toward democratic consolidation, 1994 sid. 5 
51 Diamond, L,. Developing democracy – toward consolidation, 1999 sid. 221 
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Diamond menar att civilsamhället står mellan staten och det privata och att det begränsar den 

statliga makten. Det civila samhället kan bestå av ett antal olika former av organisationer så 

som ekonomiska, kulturella, intressegrupper, utvecklingsorganisationer etc. Det exkluderar 

familjelivet och det individuella samt det ekonomiska när det kommer till vinstagerande 

företag. Likväl står det civila samhället avskilt från den politiska sfären. Här kan 

organisationer eller föreningar dock alliera sig med politiska partier men om organisationen 

skulle förenas med partiet förflyttas fokus från det civila samhället till den politiska sfären och 

då förloras delar av den demokratibyggande funktionen. Det civila samhället kan relatera till 

staten men har inget syfte i att vinna kontroll över den. Mångfald och pluralism är något som 

det civila samhället uppmuntrar men har ingen avsikt att kunna representera en komplett 

uppsättning av intressen hos en person eller organisation. Olika grupper tar sig an olika 

former av intressen. 52

 

En annan definition av civilsamhället är Gellners: 

 
…civil society is that set of diverse non-governmental institutions, wich is strong enough to 

counterbalance the state, and, whilst not preventing the state from fulfilling its role of keeper of the 

peace and arbitrator between major interest, can nevertheless prevent the state from dominating 

and atomizing the rest of society.53

 

Diamond tar upp fem stycken olika egenskaper som han menar är viktiga för det civila 

samhället. Det första Diamond tar upp är mål och metoder. Om en stabil demokrati skall 

utvecklas i ett land menar Diamond att de grupper som finns i landet inte får använda sig av 

odemokratiska mål och metoder. Han menar dock att om grupperna i landet motsätter sig ett 

demokratiskt styre och har som syfte att erövra staten så är dessa inte en del av det civila 

samhället. De medför dock fortfarande negativa konsekvenser för en demokratisk utveckling. 

Diamond exemplifierar med hur militanta intressegrupper kan påverka partisystem och driva 

partier mot en mer populistisk och extrem linje vilket kan leda till att de demokratiska 

tendenser som finns i landet försvagas.54

 

                                                 
52 Diamond, L,. Developing democracy - toward consolidation, 1999 sid. 221 f 
53 Gellner, E,. The importance of being modular 1, Civil Society: theory, history, comparison, cambridge polity 
press, 1995 sid. 33 
54 Diamond, L,. Rethinking civil society – toward democratic consolidation, 1994 sid. 11 f 
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Den andra egenskapen som Diamond tar upp är graden av institutionalisering i 

organisationerna. Här menar Diamond att institutionaliserade intressegrupper kan bidra med 

stabilitet, förutsägbarhet och styrbarhet i en demokratisk regim.55Det civila samhällets interna 

demokratiska karaktär är den tredje egenskapen som Diamond tar upp. Om en organisation är 

av demokratisk inre karaktär kan deltagare socialiseras in i ett demokratiskt beteende. Detta 

fungerar bäst då organisationen präglas av begrepp som konstitutionalism, representativitet, 

transparens, ansvarsskyldighet och en rotation av de valda ledarna.56

 

Ett civilt samhälle som är pluralistiskt utan att bli fragmenterat är den fjärde egenskapen som 

Diamond menar främjar demokrati. Ett civilsamhälle är per definition i behov av en viss grad 

av pluralism menar Diamond. Ett pluralistiskt civilsamhälle är positivt då det hjälper 

organisationer och grupper att överleva och uppmuntrar dem att samarbeta med varandra. 

Genom den konkurrens som uppstår kan representativiteten och ansvarskyldigheten öka, detta 

då medlemmarna i organisationen enkelt kan ty sig till en annan organisation som bättre lever 

upp till förväntningarna.57 Den femte och sista egenskapen som Diamond tar upp är att 

medborgarna skall ha möjligheten att vara medlemmar i flera organisationer eller föreningar. 
58

3.2 Transitionsfasen och konsolideringsfasen 
För att en demokrati skall anses vara konsoliderad krävs att man kommit ur transitionsfasen. 

Detta innebär att ett land har gått igenom såväl förberedelsefasen (den auktoritära regimen 

utmanas och försvagas) och beslutsfasen (demokratiska spelregler vinner kraft). För att ett 

land skall utvecklas till att bli en konsoliderad demokrati krävs det att det är ”the only game in 

town”. Utfallet av konsolideringen beror alltså på medborgarna och om de uppfattar 

demokrati som det enda möjliga politiska systemet. Vad spelar då civilsamhället för roll i 

dessa processer? 

3.2.1 Civilsamhällets demokratiska funktioner i transitionsfasen 
Civilsamhällets roll i transitionsfasen beror på hur transitionsfasen har initierat. Det finns 

olika tillstånd som Boussard nämner i sin undersökning. Det första tillståndet är då 

transitionen initierats och kontrolleras av en elit. I detta läge kommer civilsamhället att ha en 

begränsad funktion. Detta förbättras dock till viss del i det andra tillståndet då transitionen 

                                                 
55 Diamond, L,. Rethinking civil society – toward democratic consolidation, 1994 sid. 12 
56 Diamond, L,. Rethinking civil society – toward democratic consolidation, 1994 sid. 12 
57 Diamond, L,. Rethinking civil society – toward democratic consolidation, 1994 sid. 12 
58 Diamond, L,. Rethinking civil society – toward democratic consolidation, 1994 sid. 12 
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initierats av den styrande eliten och oppositionen eller helt enkelt om den auktoritära regimen 

faller samman.59

 

Civilsamhället är sällan den faktor som sätter igång en demokratisering. Ofta initieras 

demokratisering vid exempelvis en ekonomisk kris eller vid andra oroligheter i ett land. Efter 

att den auktoritära makten har försvagats kan ett civilt samhälle samlas och spelar i denna fas 

en viktig roll genom att undergräva den rådande regimen. När ett civilt samhälle mobiliseras i 

detta skede innebär det inte bara att oppositionsgrupper som bildats under det auktoritära 

styret agerar, utan nya grupper så som gräsrotsorganisationer och andra sammanslutningar 

förenas också, många med samma mål om demokrati.60

 

Funktionen som civilsamhället spelar i demokratiseringsfasen är att få det auktoritära styret 

att falla samman. Här handlar det mycket om känslor då ett folk som levt under ett auktoritärt 

styre har förtryckts. Att återfå sin personliga värdighet och politiska identitet är viktiga mål 

som kan nås genom en enad kamp mot ett gemensamt mål. 61 Diamond gör uttryck för vikten 

av ett civilsamhälle vid ett lands demokratisering och menar att det i många fall handlar om 

massiva uppslutningar av människor som kämpar för samma sak. Diamond exemplifierar med 

hur demonstranter i Sydkorea krävde att den auktoritära regimen skulle ge vika för 

grundläggande demokratiska värderingar vilket ledde till att regimen accepterade efterfrågan 

på demokrati. Dock hade regimen undergrävts under en tid och tappat mycket av sin 

legitimitet. Sällan är civilsamhället den enda avgörande faktorn vid en transition. 62

 

Gill tar upp sin syn på civilsamhällets funktion i transitionsfasen: 

 
Indeed, it is the presence of such [powerful] civil society forces, and fear of the consequences of 

ignoring them, that encourages most reformers to seek to bring about change that ultimately turns 

into democratization. Without such pressure, the incentive for élites to work out their differences 

without substansial change to the broader ruling structure would be almost irresistible.63

 

Det Gill menar är att utan ett starkt civilt samhälle så finns det ingen anledning för den 

auktoritära regimen att förändra sitt sätt att styra mot mer demokratiska former. Dock kan en 

                                                 
59 Boussard, C,. Crafting democracy – civil society in post-transition Honduras, 2003 sid. 100 f 
60 Boussard, C,. Demokratisering i tredje världen, red, Hydén, G, 1998 sid. 161 f 
61 Boussard, C,. Demokratisering i tredje världen, red, Hydén, G, 1998 sid. 166 
62 Diamond, L,. Developing democracy toward consolidation, 1999 sid. 235 f 
63 Graeme, G,. The dynamics o f democratization. Elites, civil society and the transition process, 2000 sid. 126 
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auktoritär regim initiera förändringar i en modern liberal anda utan att för den sakens skull 

vilja bli demokratisk. Denna liberalisering har ofta som syfte att motverka försämrad 

legitimitet hos de styrande. Ett starkt civilsamhälle kan se till att en auktoritär regim inte 

ersätts med en annan. 64

 

Huruvida ett civilsamhälle lyckas att undergräva den autoritära makten och vara en viktig 

faktor gällande införandet av demokrati är en problematisk fråga. Det diskuteras om ett 

civilsamhälles framgång i transitionsfasen kan hänföras tillbaka till om landet tidigare haft ett 

fungerande civilsamhälle eller inte. Dock menar O´Donnell och Schmitter att så inte är fallet. 

Detta exemplifieras med Chile och El Salvador, där El Salvador lyckats bättre trots tidigare 

erfarenheter av autoritärt styre och Chile misslyckats fastän landet haft demokratiska inslag 

tidigare.65Slutligen kan vi se att huvudfunktionen hos det civila samhället i transitionsfasen är 

att fungera som en maktmässig motvikt till den auktoritära regimen. Efter transitionens slut 

förändras dock civilsamhällets funktion, den övergår till att ha en mer demokratibyggande 

karaktär.66

3.2.2 Civilsamhällets demokratiska funktioner i konsolideringsfasen 
Diamond går igenom tio stycken funktioner som det civila samhället har i 

konsolideringsfasen. Den första funktionen handlar om samhällets kontroll av staten samt att 

begränsa dess makt. Att övervaka och begränsa är nyckelbegreppen i denna funktion. 

Civilsamhället är också viktigt när det kommer till att verka för att bevara det demokratiska 

styret. Genom att granska huruvida de styrande bryter mot lagar kan detta förverkligas. Den 

andra funktionen syftar till att ett organisationsliv utöver det politiska leder till ökat politiskt 

deltagande, ökar den politiska verksamheten och ökar kunskapen hos medborgarna. Denna 

funktion förmedlar också det positiva med de rättigheter och skyldigheter som ett 

demokratiskt medborgarskap medför.67

 

Den tredje funktionen hos det civila samhället är att många demokratiska karaktärsdrag kan 

utvecklas, så som tolerans, måttlighet, kompromissvillighet och respekt för oppositionen. 

Dessa värderingar stärks bäst genom deltagandet i organisationer. En fjärde funktion är att det 

civila samhället skapar kanaler utöver de politiska partierna där olika intressen och åsikter kan 

                                                 
64 Graeme, G,. The dynamics o f democratization. Elites, civil society and the transition process, 2000 sid. 60 
65 Boussard, C,. Demokratisering i tredje världen, red Hydén, G, 1998 sid. 163 
66 Boussard, C,. Crafting democracy – civil society in post-transition Honduras, 2003 sid. 101 
67 Diamond, L,. Rethinking civil society – toward democratic consolidation, 1994 sid. 7 
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förmedlas. En sådan funktion är av särskild vikt för grupper som är i minoritet eller på något 

sätt utsatta för exkludering. Det civila samhället bidrar med möjligheten att påverka på alla 

nivåer (nationell, regional och lokal) vilket är en bra grund för en demokrati.68

 

Pluralismen i ett civilt samhälle är den femte funktionen. Denna funktion kan generera många 

intressen och förhindra konflikter. Detta då en individ med många olika intressen deltar i ett 

antal organisationer och därigenom träffar andra människor som i sin tur har en uppsättning 

med intressen. Detta kan leda till en ökad toleransnivå hos medborgarna och en större 

förmåga att kompromissa. Att rekrytera samt utbilda nya ledare är nummer sex i raden som 

kan ha en demokratibyggande funktion. Detta tar sin utgångspunkt i de olika organisationerna 

som utbildar och ger ledare självförtroende vilket i sin tur kan leda till att dessa aktiverar sig 

på ett politiskt plan.69

 

Den sjunde funktionen tar sin utgångspunkt i hur olika organisationer mer direkt fokuserar på 

att bygga demokrati. Det kan handla om att ha en övervakande funktion när det är val för att 

upptäcka olika former av bedrägeri. Funktion nummer åtta innebär vikten av ett fritt 

informationsflöde och den nionde funktionen tar upp betydelsen av att kunna sprida 

information och idéer med syftet uppnå ekonomisk reformering. Den tionde funktionen är ett 

resultat av de ovanstående nio och innebär föreningsfrihet.70

 

Boussard tar också hon i sin undersökning upp hur det civila samhället kan fungera som en 

demokratibyggande kraft i konsolideringsfasen. Hon refererar till Diamond men menar att ett 

mer förenklat alternativ vore gynnsamt då man undersöker civilsamhället. Här ställer hon upp 

fyra stycken demokratibyggande funktioner: agendasättare, utbildare, motkraft och en källa 

till nya politiska alternativ. Boussard menar att dessa funktioner fyller samma syfte som 

Diamonds men att denna indelning förenklar om man vill använda funktionerna i ett 

analytiskt ramverk.71  

3.2.3 Singapore- i transitions- eller konsolideringsfasen  
Genom att placera in Singapore i en av faserna kan vi konstatera vilken innebörd som bör 

ligga bakom begreppet demokratiseringskraft (att fälla en auktoritär regim eller att fördjupa 

                                                 
68 Diamond, L,. Rethinking civil society – toward democratic consolidation, 1994 sid. 8 
69 Diamond, L,. Rethinking civil society – toward democratic consolidation, 1994 sid. 9 
70 Diamond, L,. Rethinking civil society – toward democratic consolidation, 1994 sid. 10 f 
71 Boussard, C,. Crafting democracy – civil society in post-transition Honduras, 2003 sid. 101 f 
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demokratin). Placerar jag in Singapore i transitionsfasen så kommer jag att leta efter 

funktioner i det civila samhället som är förenliga med denna fas. Är det konsolideringsfasen 

som Singapore passar in i så är det funktionerna i denna fas jag kommer att söka efter. Detta 

för att se om det finns några förutsättningar för att dessa funktioner skall uppstå och därmed 

komma till en slutsats angående förutsättningarna för att civilsamhället skall utvecklas till en 

demokratiseringskraft. Nedan följer alltså svaret på min första preciserade forskningsfråga. 

 
Vilken demokratiseringsfas skall Singapore placeras in i? Utifrån ovanstående bakgrundsbild 

anser jag att Singapore framstår som ett välutvecklat land med stora möjligheter till att 

demokratiseras. Landet har regelbundna val och grundläggande politiska institutioner men då 

samma parti suttit vid makten i över 40 år och deras kontroll över parlamentet och de politiska 

processerna är övervägande kan detta inte ses som ett demokratiskt land. De mänskliga 

rättigheterna följs till stor del inte i landet och då FN: s avtal om politiska och civila 

rättigheter inte ratificerats kan det ifrågasättas hur dessa ser ut. Jag anser att landet utifrån 

detta inte kan anses vara i konsolideringsfasen utan menar att transitionsfasen är den korrekta 

benämningen på Singapores tillstånd.  
 

När ett land är i transitionsfasen har civilsamhället en övergripande roll med syftet att fungera 

som en maktmässig motvikt och att fälla den styrande makten och införa demokrati. Gill 

uttrycker att det måste vara ett kraftfullt civilsamhälle i transitionsfasen då detta medför att 

den styrande makten känner en rädsla inför att ignorera civilsamhället vilket kan ge upphov 

till en demokratisering. Konsolideringsfasens funktioner baseras istället på bevarandet av 

demokratin och fokus läggs på funktioner som agendasättare, utbildare, motkraft och att vara 

en källa till nya politiska alternativ. Jag anser det här vara av vikt att inte begränsa sig till 

civilsamhällets funktioner i transitionsfasen utan att vara öppen för funktionerna i 

konsolideringsfasen. Om civilsamhället till exempel har utbildande funktioner så bör detta 

inte ignoreras. Detta då ”asian values” kan antas finnas hos befolkningen i landet. Om det 

finns delar i det civila samhället som är av utbildande karaktär så kan detta vara viktigt för att 

demokratiska värderingar och normer skall utvecklas. Jag menar alltså att jag inte vill utesluta 

funktionerna i konsolideringsfasen men att fokus kommer att ligga på civilsamhällets 

möjligheter att fungera som en maktmässig motvikt och dess möjlighet att fälla det auktoritära 

styret. Det bör också beaktas att det sällan är civilsamhället som ensamt initierar en 

demokratisering, detta går ofta hand i hand med att landets ekonomi försämras eller andra 

oroligheter i landet.  
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Vad spelar det då egentligen för roll om civilsamhället har funktionerna i transitions- eller 

konsolideringsfasen? Jag anser att funktionerna i konsolideringsfasen inte är lika starka och 

enade som de är i transitionsfasen och därmed inte kan utgöra samma kraft. För att fungera 

som en maktmässig motvikt eller fälla ett styre kan det vara viktigt med ett enat mål om 

demokrati. I konsolideringsfasen kan civilsamhället beröra många olika ämnen som alla är 

viktiga för demokrati och fördjupar den, men inte initierar den och därför bör fokus först och 

främst ligga på transitionsfasen.  

3.3 Statens funktion 
För att förstå relationen mellan civilsamhället och demokrati är det av vikt att belysa staten 

och dess funktion i detta sammanhang. Staten kan tillåta civilsamhället att existera och genom 

staten kan civilsamhället få den plats det behöver i samhället. Stöd från staten behövs så att 

civilsamhället inte förtrycks eller trängs bort. Detta kan ske genom införandet av institutioner 

som både kan fungera som beskyddande och som finansiellt stödjande. Likväl som staten kan 

vara tillåtande och möjliggöra civilsamhällets existens kan den agera i motsatt håll och 

begränsa civilsamhället och utöva kontroll över det. Det är därför viktigt att inkludera den 

politiska kontexten.72  

 

Hadenius och Uggla tar även de upp i sin forskning vikten av relationen mellan civilsamhället 

och staten. De menar att även om civilsamhället i sig står autonomt från staten så kopplas 

dessa samman ändå. Då civilsamhället exempelvis vill påverka utvecklingen av policies så 

kan detta inte ske utan någon form av relation till staten. Staten och civilsamhället kan 

påverka varandra både positivt och negativt. Hadenius och Uggla tar upp problematiken då 

staten inte accepterar självständiga organisationer. Möjligheterna för ett sådant civilsamhälle 

att utvecklas är mycket små och detta är vanligt förekommande i totalitära stater. Det är i 

sådana fall förenat med fara att aktivera sig i organisationer som står utanför staten. Staten 

måste inte bara tillåta organisationer att existera utan också ge dem plats att verka utan statens 

inverkan. Detta kan betyda att staten måste backa tillbaka från olika sfärer i samhället. 

Hadenius och Uggla tar upp problematiken gällande bristande incitament hos befolkningen att 

agera vilket kan uppstå då befolkningen blivit alldeles för van med att staten ordnar allting. 

Om en situation uppstår, ekonomisk eller politisk, som leder till att staten inte längre kan 

bidra med alla nödvändigheter så kan detta resultera i ett utvecklande av civilsamhället. Om 

civilsamhället skall kunna utvecklas eller främjas vidare måste staten förespråka dessa 

                                                 
72 Boussard, C,. Crafting democracy – civil society in post-transition Honduras, 2003 sid. 93 ff 
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organisationer genom att förmedla institutionella strukturer som är fördelaktiga. Slutligen 

handlar det om att staten aktivt stödjer det civila samhället genom exempelvis policies.73  

 

Statens funktion är alltså viktig att inkludera då vi undersöker civilsamhället. Jag kommer i 

denna undersökning att lägga fokus på lagstiftningen i Singapore vilket får symbolisera 

statens funktion. Detta förklaras närmare i mina operationaliseringar (kapitel 3.4). 

3.4 Operationaliseringar 
För att kunna svara på huruvida civilsamhället i Singapore har förutsättningarna att utvecklas 

till att bli en demokratiseringskraft så kommer jag att utgå från mina två frågeställningar: 

Finns det någon konstitutionell grund som främjar ett civilt samhälle? Och: Finns det något 

civilsamhälle i praktiken?  

 

Först måste vi börja med att göra det civila samhället mätbart. Jag kommer här att utgå från 

Diamonds definition:  

 
...the realm of organized social life that is voluntary, self-generating, (largely) self-supporting, 

autonomous from the state, and bound by a legal order or set of shared rules. It is distinct from 

“society” in general in that it involves citizens acting collectively in a public sphere to express 

their intresets, passions, and ideas, exchange information, achieve mutual goals, make demands on 

the state, and hold state officials accountable 

 

 Utifrån denna definition anser jag det vara relevant att plocka ut det som kan anses vara 

förutsättningarna för att ett civilsamhälle skall fungera. Genom detta kan jag sedan konstatera 

huruvida dessa främjas eller hindras i lagstiftning och om det finns något civilsamhälle i 

praktiken. Jag anser att yttrandefrihet74, tryckfrihet75 och föreningsfrihet76 är tre stycken 

variabler som är av vikt att undersöka för att kunna kartlägga det civila samhället i Singapore 

och därmed kunna få en bild av huruvida det civila samhället har förutsättningarna att 

utvecklas till att bli en demokratiseringskraft.  Dessa variabler nämns inte uttryckligen av 

Diamond men jag menar att dessa lär vara viktiga förutsättningar för att ett civilsamhälle skall 

                                                 
73 Hadenius, A,. Making civil society work – promoting democratic development, what can states and donors 
do? 1995 sid. 18 f 
74 Med yttrandefrihet menar jag rätten att uttrycka sina åsikter utan att bestraffas eller censureras. Här kommer 
jag att inkludera aktiviteter på Internet så som hemsidor och bloggar. 
75 Tryckfrihet innebär i denna undersökning att ha rätten att trycka information och fokus ligger på 
nyhetstidningar. 
76 Föreningsfrihet innebär varje medborgares rätt att bilda och tillhöra en organisation eller förening utan att 
statliga inskränkningar.  
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kunna fungera i enlighet med vad Diamond uttrycker. Dessa variabler motiveras också med 

att de är möjliga att undersöka. 

3.4.1 Finns det någon konstitutionell grund som främjar ett civilt samhälle? 
Främjar eller hindrar lagstiftningen ett civilsamhälle. Detta är av relevans för min uppsats då 

om landets lagstiftning inte främjar ett civilt samhälle utan hindrar utvecklandet, så försämrar 

detta förutsättningarna för civilsamhället att utvecklas till att bli en demokratiseringskraft. Om 

lagstiftning istället främjar ett civilsamhälle så förbättrar detta civilsamhällets förutsättningar 

att utvecklas till att bli en demokratiseringskraft. 

 

För att göra detta mätbart kommer jag att utgå från ett analysverktyg som konstruerats av 

Hadenius och Uggla. De har utformat en skala som mäter statens inställning till det civila 

samhället.77 Det finns fem stadier och för att förbättra sin ställning på skalan måste man 

uppfylla de trösklar som finns mellan varje nivå: 

 

1. Staten tolererar inte oberoende civila aktiviteter 

– Självständiga organisationer finns 

2. Staten accepterar självständiga organisationer men gör inte plats för dem 

– Staten backar och börjar ge oberoende aktiviteter mer utrymme 

3. Det existerar utrymme för oberoende aktiviteter men regeringen förespråkar 

inte detta 

– Fördelaktiga institutionella strukturer skapas 

4. Regeringen har fördelaktiga strukturer för civil aktivitet men ger inget aktivt 

stöd 

– Statliga program som aktivt stödjer det civila samhället existerar 

5. Staten förespråkar aktivt självständiga organisationer78 

 

Om ett land hamnar på nummer ett på skalan så benämns det som fientligt och hamnar det på 

nummer fem så benämns det som välvilligt. För att komma fram till vilken placering 

Singapore har på skalan kommer jag att använda mig av Singapores konstitution och lagar: 

                                                 
77 Hadenius, A,. Making Civil Society Work – promoting democratic development; what can states and donors 
do? 1995 sid. 19 
78 Hadenius, A,. Making Civil Society Work – promoting democratic development; what can states and donors 
do? 1995 sid. 19 
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the Societies Act, The Newspaper and Printing presses Act, The Public Entertainment and 

Meetings Act och the Internal Security Act.  

 

Denna skala är dock lite problematisk då den inte är direkt applicerbar på min empiri. Skalan 

fokuserar på staten som aktör medan jag behandlar det som står i lagstiftningen. Här är det 

främst trösklarna mellan nivåerna som är problematisk då dessa kräver en bild av hur staten 

faktiskt agerar vilket jag inte kan utläsa ur lagstiftning. Jag anser ändock att hur staten agerar 

utifrån de fem olika stegen faktiskt kan hänföras till lagstiftning. Till exempel kan vi i steg ett, 

staten tolererar inte oberoende organisationer, konstatera att om lagstiftning fastslår att 

oberoende organisationer inte får existera så bör Singapore placeras in under detta. Steg fem, 

staten förespråkar aktivt självständiga organisationer är dock lite mer problematisk. För att 

göra detta verktyg applicerbart så kommer jag att inkludera tendenser som jag genom min 

andra empiridel civilsamhället i praktiken (kapitel 5) kan utläsa. Frågan som man kan ställa 

sig här är om det helt enkelt inte är statens funktion jag tittar på istället för lagstiftning. Jag 

menar då att lagstiftningen är en del av statens funktion då det är den staten utgår ifrån i sitt 

agerande. Då det i analysverktyget exempelvis handlar om ifall staten faktiskt stödjer eller 

begränsar något aktivt så kommer denna information alltså att plockas från civilsamhället i 

praktiken.  

 

Genom att använda mig av Hadenius och Ugglas skala kan jag placera in Ja, Delvis eller Nej 

på de olika variablerna, yttrandefrihet, tryckfrihet och föreningsfrihet i tabellen nedan. Om en 

variabel placeras in på plats 1 eller 2 på skalan benämns detta med ett Nej, om en variabel 

placeras in på plats 3 blir detta Delvis och om placeringen blir 4 eller 5 så benämns detta med 

ett Ja.  

 
Tabell 3.1 Främjar lagstiftning i Singapore ett civilsamhälle 

 Ja Delvis Nej 

Yttrandefrihet    

Tryckfrihet    

Föreningsfrihet    

 

Om två av mina variabler får benämningen Ja och den tredje Delvis så kommer detta innebära 

att lagstiftningen främjar civilsamhället. Benämns två variabler med delvis och tredje med ja 

eller nej så kommer detta innebär att lagstiftningen delvis främjar civilsamhället. Om de tre 
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variablerna blir olika så kommer jag inte att kunna benämna detta med en gemensam nämnare 

utan helt enkelt behandla variablerna utifrån den benämning den fått. Svårare blir det då en 

variabel får nej och de andra två får ja eller tvärtom. Dock anser jag att sannolikheten för att 

lagstiftningen skall vara så differentierad är liten. Om detta ändock inträffar så kommer jag att 

behandla variablerna var för sig och inte utgå från en gemensam utgångspunkt.  

3.4.2 Finns det något civilsamhälle i praktiken? 
Lagstiftning torde ensamt inte kunna ge en bild av huruvida civilsamhället har 

förutsättningarna för att kunna utvecklas till att bli en demokratiseringskraft. Det lär vara 

högst relevant att se på det faktiska civilsamhället och hur detta tar sig uttryck i landet.  

 

Hur kommer jag då komma fram till om civilsamhället i praktiken har benämningen Ja, 

Delvis eller Nej?  Här kommer jag att undersöka huruvida befolkningen i Singapore utnyttjar 

det de har laglig rätt till i praktiken. Finns det kanaler där man tillgodoser de rättigheter man 

har. Är det lagligt att bilda föreningar så kommer jag att undersöka huruvida detta ser ut i 

praktiken, alltså hur dessa kanaler utnyttjas. Finns det inte utrymme i lagen för bildandet av 

föreningar så kommer jag att undersöka huruvida människor ändå förenas. Här kommer 

utfallet att bero på mina egna tolkningar av det material som jag kommer att kunna 

tillförskansa mig. Jag kommer alltså inte ha något kvantitativt verktyg där jag exempelvis ser 

hur många föreningar som finns eller hur många oberoende tidningar som finns utan jag 

kommer att belysa de tendenser som vi kan se.  

 
Tabell 3.2 Civilsamhället i praktiken 

 Ja Delvis Nej 
Yttrandefrihet 
 

   

Tryckfrihet 
 

   

Föreningsfrihet 
 

   

 

Om två av mina variabler får benämningen Ja och den tredje Delvis så kommer detta innebär 

att civilsamhället i praktiken benämnas med ett Ja. Benämns två variabler med delvis och 

tredje med ja eller nej så kommer civilsamhället att benämnas med delvis. Om de tre 

variablerna blir olika så kommer jag inte att kunna benämna civilsamhället med en gemensam 

nämnare utan helt enkelt behandla variablerna utifrån den benämning den fått. Svårare blir det 

då en variabel får nej och de andra två får ja eller tvärtom. Det bör här beaktas att de olika 
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variablerna är mycket beroende av varandra. Om exempelvis föreningsfriheten får Nej men de 

andra två variablerna får benämningen ja så kan vi ifrågasätta huruvida det vore korrekt att 

benämna det civila samhället i praktiken med ett Ja. Utan föreningsfriheten så lär ett 

civilsamhälle inte fungera. Om föreningsfriheten får ett Ja men de andra variablerna får nej så 

kan det också ifrågasättas huruvida föreningsfriheten faktiskt fungerar då inga åsikter 

uttrycks.  

3.4.3 Förutsättningarna att utvecklas till att bli en demokratiseringskraft 
Efter att jag har gått igenom civilsamhället i lagstiftning och i praktiken kommer jag 

sammanställa resultaten av dem för att sedan diskutera förutsättningarna för att ett 

civilsamhälle i Singapore skall utvecklas till att bli en demokratiseringskraft.  
 

Tabell 3.3 Sammanställning av lagstiftning och praktiken 

 Lagstiftning Praktiken 

Yttrandefrihet   

Tryckfrihet   

Föreningsfrihet   

 

Om jag utifrån ovanstående får fram utfallet Nej på alla variabler så kan jag enkelt konstatera 

att civilsamhället i Singapore är bristande eller helt enkelt ickeexisterande. Lagstiftning 

främjar inte ett civilsamhälle och det finns inga kanaler som går emot detta i praktiken. Detta 

medför att jag kommer att kunna dra slutsatsen att civilsamhället i Singapore inte har 

förutsättningarna att utvecklas till att bli en demokratiseringskraft.  

 

Om utfallet istället blir Ja på alla variabler så kan jag konstatera att civilsamhället främjas 

genom lag och att detta utnyttjas i praktiken. Det blir nu aktuellt att diskutera huruvida 

civilsamhället har förutsättningarna att utvecklas till att bli en demokratiseringskraft. Hur 

kommer jag komma fram till detta? Här kommer jag att utgå från min diskussion i kapitel 

3.2.3 där jag fastslår att Singapore är i transitionsfasen. Civilsamhällets huvudsakliga funktion 

bör i denna fas ligga i att vara en maktmässig motvikt eller att fälla den auktoritära makten. 

Det är dessa funktioner som jag kommer att leta efter då jag skall avgöra huruvida 

civilsamhället i Singapore har förutsättningar att utvecklas till att bli en demokratiseringskraft. 

De funktioner som ligger i konsolideringsfasen kan också påverka och kommer därmed inte 

att uteslutas helt även om de inte är primära. Om jag nu skall kunna säga att Singapores 
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civilsamhälle har förutsättningarna att utvecklas till att bli en demokratiseringskraft så gäller 

det först att lagen främjar civilsamhället och sedan att det finns tendenser att 

demokratifunktionerna (se tabell 3.4) kommer att utvecklas i civilsamhället.   

 
Tabell 3.4 Demokratifunktioner i transitionsfasen och konsolideringsfasen 

Transitionsfasen Konsolideringsfasen 

Fälla det auktoritära styret Agendasättare 

Maktmässig motvikt Motkraft 

 Utbildande 

 Källa till nya politiska alternativ 

 

Får jag fram utfallet Delvis på alla variabler så kommer ovanstående diskussion också att vara 

aktuell. Om svaret istället blir blandat och exempelvis lagstiftning främjar ett civilsamhälle 

men inget civilsamhälle existerar i praktiken så kommer förutsättningarna för att 

civilsamhället i Singapore att utvecklas till att bli en demokratiseringskraft vara mycket små. 

Om det är tvärtom, att lagstiftning hindrar ett civilsamhälle, men att det finns ett starkt 

civilsamhälle i verkligheten så kan förutsättningarna anses som goda om civilsamhället visar 

tendenser på de demokratifunktioner som tidigare nämnts.  
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4. Lagstiftning i Singapore 
Jag kommer att börja med att gå igenom lagstiftning och på detta vis komma fram till 

huruvida det civila samhället begränsas eller främjas genom lag. Nedan följer först ett utdrag 

ur Singapores konstitution och sedan delar ur lagarna the Societies Act, the Newspapers and 

Printing presses Act, the Public Entertainment and Meetings Act och the Internal Security 

Act.  

4.1 Singapores konstitution  
Singapores konstitution fastställer i artikel 14 ”freedom of speech, assembly and association”. 
 

1- (a) every citizen of Singapore has the right to freedom of speech and expression;  

(b) all citizens of Singapore have the right to assemble peaceably and without arms; and  

(c) all citizens of Singapore have the right to form associations.79

 
Parlamentet har rätten att inskränka dessa rättigheter: 

 
 (a) on the rights conferred by clause (1) (a), such restrictions as it considers necessary or 

expedient in the interest of the security of Singapore or any part thereof, friendly relations with 

other countries, public order or morality and restrictions designed to protect the privileges of 

Parliament or to provide against contempt of court, defamation or incitement to any offence; (b) on 

the right conferred by clause (1) (b), such restrictions as it considers necessary or expedient in the 

interest of the security of Singapore or any part thereof or public order; and (c) on the right 

conferred by clause (1) (c), such restrictions as it considers necessary or expedient in the interest of 

the security of Singapore or any part thereof, public order or morality. (3) Restrictions on the right 

to form associations conferred by clause (1) (c) may also be imposed by any law relating to labour 

or education.80

 

4.2 Newspaper and Printing presses act 
Ingen person får använda sig av en publicera eller trycka något utan licens. Om en person 

nekats licens kan detta överklagas hos presidenten som har det avgörande ordet. Licensen som 

utfärdas i enlighet med denna lag gäller i ett år. 81

 
“The Minister may in his discretion grant to any person i Singapore a license to keep and use a 

press for printing of documents and may at any time withdraw the license either permanently or 

for such period as he thinks fit”82  

 

                                                 
79 Constitution of the republic Singapore, artikel 14 freedom of speech, assembly and association 
80 Constitution of the republic Singapore, artikel 14 freedom of speech, assembly and association 
81 The Newspaper and Printing presses Act, artikel 3 (3,4,6) Lincence to use printing press 
82 The Newspaper and Printing presses Act, artikel 3 (1) Licence to use printing press 
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Ingen person i Singapore får bli en betydande aktieägare i ett tidningsföretag utan 

godkännande av ”the Minister”.83 Ingen person får ensam ha kontroll över 12 procent av 

aktierna i ett nyhetstidningsbolag om inte detta godkänts av ”the Minister”.84 Ett 

godkännande grundas i huruvida: 

 
a) the person is fit and proper person 

b) having regard to the persons’s likely influence, the newspaper company will or will continue to 

conduct its business prudently and comply with the provisions of this Act; and 

c) it is in the national interest to do so85

 

Om en person motsätter sig delar ur denna lag kommer denna att bli skyldig till ett brott och 

skall därmed bli dömd till att betala en bot på inte mer än $ 50,000. Om överträdelserna 

fortsätter kommer personen bötfällas med $ 5,000 för varje dag som detta fortgår.86 Ingen 

person får ta emot bidrag till sin tidning som kommer ifrån utlandet om inte detta godkänns av 

”the Minister”.87

 

Ingen tidning får publiceras utan tillstånd: 

 
No person shall print or publish or assist in the printing or publishing of any newspaper in 

Singapore unless the cheif editor or the proprietor of the newspaper has previously obtained a 

permit granted by the Minister authorising the publication thereof, which permit the Minister may 

in his discretion grant, refuse or revoke, or grant subject to conditions to be endorsed thereon.88

 

Innan tillståndet ges till tidningen måste denna ha någon form av säkerhet som garanterar att 

tidningen kan betala eventuella böter.89

 

Tidningar från Malaysia får inte säljas, publiceras eller distribueras i Singapore om inte ett 

tillstånd från ”the Minister” finns. ”The Minister” har makten att inte ge tillstånd, dra tillbaka 

ett tillstånd eller tillåta med restriktioner.90  
                                                 
83 The Newspaper and priniting presses act, artikel 11 (1) Control of substantial shareholdnings in newspaper 
companies 
84 The Newspaper and printing presses act, artikel 12 (1) Control of shareholdings and voting power in 
newspaper companies 
85 The Newspaper and printing presses act, artikel 13 (1) Approval of applications 
86 The Newspaper and printing presses act, artikel 17 (1) Offences, penalties and defences 
87 The Newspaper and printing presses act, artikel 19 (1,2,4) Funds from foreign source for the purpose of a 
newspaper other than commercial purposes prohibited 
88 The Newspaper and printing presses act, artikel 21 (1) No newspaper to be published without permit 
89 The newspaper and priniting presses act, artikel 21 (4) No newspaper to be published without permit 
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Den som publicerar eller säljer en tidning som inte är laglig i enlighet med denna lag gör sig 

skyldig till ett brott och ska dömas till böter upp till $ 50,000 eller dömas till ett fängelsestraff 

som kan vara upp till två år.91

4.3 The Societies Act 
Lagen the Societies Act består av 38 stycken artiklar som reglerar hur olika föreningar får 

verka. Det som följer nedan är endast delar av lagen och alltså inte lagen i dess helhet. Det 

som tas upp är alltså fragment som kan anses relevanta för vidare analys. Här är det alltså 

föreningsfriheten som behandlas. 

 

Lagen fastställer i artikel två att en förening innebär en organisation eller dylikt som 

inkluderar tio personer eller fler. En sådan måste registreras och detta görs av en registrerare 

som godkänns av regeringen.92 En förening eller organisation nekas registrering då: 

 
a) the rules of the specified society are insufficient to provide for its proper management and 

control; 

b) the specified society is likley to be used for unlawful purposes or for purposes prejudical to 

public peace, welfare or good order in Singapore; 

c) the application for registration does not comply with the provision of this Act or any regulation 

thereunder; 

d) it would be contrary to the national interest for the specified society to be registered;93

 

En förening får varken ändra namn eller regler utan ett skriftligt godkännande av 

registreraren. Om en registrerad förening inte agerar i enlighet med ovanstående gör sig 

ansvarig skyldig till brott och kan bötfällas.94  
 

Krav kan ställas på en organisation att förändra sina regler då misstanke finns om att 

organisationen motsätter sig nationella intressen och kan vara ”prejudicial to the public 

peace, welfare or good order in Singapore”.95 Ingen registrerad förening får använda sig 

                                                                                                                                                         
90 The Newspaper and Printing presses act, artikel 22 (1) Permit required for sale and distribution in Singapore of 
newspapers printed or published in Malaysia 
91 The Newspaper and Printing presses act, artikel 33 (1,2) Offences 
92 The Societies Act, artikel 2 Interpretation  
93 The Societies Act, artikel 4 (2) Registration of specified societies and refusal to register 
94 The Societies Act, artikel 11 (1, (2) Change of name, place of buisness and rules of society 
95 The Societies Act, artikel 11A (2) Registrar may order change of name or rules of society registered under 
section 4A 
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av symboler, flaggor eller dylikt som inte godkänts av registreraren. Bryter någon inom 

föreningen mot detta bötfälls denna.96

 

Enligt artikel 14 regleras sådana föreningar som kan anses olagliga: 

 
 (1) ”Every society, not being a registered society, shall be deemed to be an unlawful society” (2) 

Any person who manages or assists in the management of any unlawful society shall be guilty of 

an offence and shall be liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 5 years. (3) 

Any person who is or acts as a member of an unlawful society, or attends a meeting of an unlawful 

society, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $ 

5,000 or to imprisonment for att term not exceeding 3 years or to both. (4) Every offence under 

subsection (3) shall be deemed to be a non-bailable offence and a seizable case within the mening 

of the Criminal Procedure Code.97

 

Rätten att upplösa en registrerad organisation sker då organisationen misstänks a) 

användas för olagliga syften eller för sådant som kan skada freden, välfärden eller den 

goda ordningen i Singapore b) användas för syften oförenliga med organisationens 

regler.98

 

Registreraren kan vid vilket tillfälle som helst tillträda en plats som misstänks användas 

av en registrerad organisation för möten eller affärer.99 Om misstanke finns gällande ett 

beteende som är skadligt för freden, välfärden eller den goda ordningen i Singapore har 

registreraren rätt att söka igenom platsen och de personer som finns där.100  

4.4 The Public Entertainments and Meetings Act 
I enlighet med denna lag får offentlig underhållning endast ske på godkända platser. För att få 

en plats godkänd krävs att vederbörande erhållit en licens från ”the Licensing Officer”.101  

 

”The Licensing Officer” kan dra tillbaka en licens med anledning av att underhållningen eller 

mötet - 
a) has been the cause or is likely to be the cause of a breach of the peace; 

                                                 
96 The Societies Act, artikel 13 (1,3) Use of symbol flag, etc 
97 The Societies Act, artikel 14 (1,2,3,4) Unlawful societies 
98 The Societies Act, artikel 24 (1, 3, 4) Minister may order dissolution of any society 
99 The Societies Act, artikel 27 Power to enter and search in special cases 
100 The Societies Act, artikel 28 (1) Magistrate, etc., may enter house, etc., where unlawful meeting held, or 
books, accounts, etc., may arrest and seize persons and property found 
101 The Public Entertainments and Meetings Act, artikel 3 Prohibition 
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b) has benn or is likely to be wholly or in part of an indecent, immoral, offensive, subversive or 

improper nature; 

c) has caused or is likely to cause unnecessary suffering or any injury to any person or animal 

taking part in it, or to any member of the audience; or 

d) has been provided or is likely to be provided otherwise than in accordance with the conditions 

of the license or is contrary to the public interest.102

 

En licens kan också dras tillbaka av ”the licensing officer” då denna anser att den som 

tilldelats licensen inte är en ”fit and proper person to hold such licence”.103 Om en person 

bryter mot denna lag kan denna bötfällas upp till $10,000. 104

4.5 Internal Security Act 
Enligt the Internal Security Act har presidenten makten att kvarhålla en person som kan anses 

hota Singapores säkerhet eller den allmänna ordningen. En sådan person kan häktas upp till 

två år, detta för att förhindra en sådan person att hålla offentliga möten eller ta del i politiska 

aktiviteter eller delta som rådgivare i organisationer.105

 

Alla poliser med rätt befogenhet kan utan någon fullmakt arrestera en person som misstänks 

för något under denna artikel.106 Dessa har också makten att stanna och genomsöka olika 

fordon eller individer på offentliga platser om det misstänks att bevis för eventuella brott kan 

finnas där. 107

 

 

 

 
 
 

                                                 
102 The Public Entertainments and Meetings Act, artikel 14 (1) Suspension or cancellation of licence 
103 The Public Entertainments and Meetings Act, artikel 12 (2) Suspension or cancellation of licence 
104 The Public Entertainments and Meetings Act, artikel 19 (1) Penalties 
105 Internal Security Act, artikel 8 (1) Power to order detention 
106 Internal Security Act, artikel 65 (1) Arrest 
107 Internal Security Act, artikel 66 (1) Power of search 
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5. Civilsamhället i praktiken 
Nedan följer en redogörelse för hur civilsamhället ser ut i praktiken. Först följer en 

redogörelse av den sittande maktens syn på begreppet civilsamhälle. Efter detta följer en 

redovisning av hur yttrandefriheten, tryckfriheten och föreningsfriheten tar sig uttryck i 

verkligheten, detta för att jag skall kunna avgöra huruvida det finns något civilsamhälle eller 

inte i Singapore.  

5.1 Singapores syn på civilsamhället  
 

” Det finns ingenting som hindrar er [singaporianer] från att driva er propaganda, att agitera för ert 

program vare sig det är inför studenter eller folk i allmänhet… och om ni kan få stöd för er sak, om 

ni har rätt, då vinner ni. Det är demokrati. Vi hindrar inte någon.”108

    Lee Kuan Yew 

 
Begreppet civilsamhälle kan anses ha sin egen betydelse i Singapore. Det finns egentligen inte 

en allmängiltig definition av vad som menas med civilsamhället i den politiska diskursen. 

Regeringen låter debatten existera men endast på grund av att det är PAP som i slutändan 

fastslår vad begreppet skall innebära. Det är egentligen ”civic society”109 som ligger i fokus, 

men som ofta misstas som civilsamhälle. Det är alltså inte de civila rättigheterna eller det 

politiska rättigheterna som ligger i fokus utan mer det kulturella, eller det sociala kapitalet och 

de civila aktiviteterna. Här finns en tanke om att medborgarna i landet engagerar sig i sådana 

frågor som kan anses vara ”civic” så minskar risken för att de gör utlopp i olika våldsamma 

politiska aktiviteter.110  

 

Ett dokument utfärdades av regeringen 1999 där ett mer öppet Singapore förespråkades: 

Singapore 21: Together We Make The Difference. I denna rapport beskrivs det utförligt hur 

den dåvarande regeringen önskar att den singaporianska medborgaren skall bli mer aktiv och 

deltagande. Detta skall dock inte ske inom det politiska fältet utan inom andra områden som 

                                                 
108 Juan, C,. Om detta får ni inte berätta (det handlar om Singapore), 2007 sid. 46 
109 Min definition av begreppet civic society (community) är i enlighet med Diamonds: “civiv community is both 
a broader and narrower concept than civil society: broader in that it encompasses all manner of associations 
(parochial included); narrower in that it includes only associations structured horizontally around ties that are 
more or less mutually, coperative, symmetrical, and trusting.” 
110 Lee, T,. The state of civil society in Singapore sid. 1 f 
http://www.wacc.org.uk/wacc/publications/media_development/archive/2001_3/the_state_of_civil_society_in_si
ngapore 2008-05-14 
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kan anses vara mer ”sociala”. Singapore 21 har pekats ut att vara ett nytt socialt kontrakt 

mellan regeringen och medborgaren där fokus ligger på socialt kapital.111  

5.2 Yttrandefrihet 
Enligt Reportrar utan gränser rankas Singapore på plats 141 av 169 länder gällande 

yttrandefrihet.112

5.2.1 Speakers Corner 
Öppnandet av forumet ”Speakers´ corner” skulle fungera som en mötesplats för yttrandefrihet 

i Singapore. ”Speakers Corner” skulle leda till mer aktiva medborgare och samtidigt göra 

detta synligt. I praktiken fungerar inte detta. Även om tillstånd inte krävs så är talare tvungna 

att registrera sig 30 dagar i förväg och talaren är tvungen att ta hänsyn till alla landets lagar. 

Detta innebär alltså att ämnen som berör ras, religion eller känsliga politiska frågor inte får 

behandlas. Oppositionsledare menar att ”Speakers Corner” kan anses vara ett hån mot 

yttrandefriheten. Den tidigare primärministern har uttryckt att ”Speakers Corners” funktion 

endast är av symbolisk art vilket innebär att denna mötesplats för yttrandefrihet kan anses 

vara en politisk strategi för att tysta opponenter som vill uppmärksamma frågor om rätten till 

yttrandefrihet. Enligt tidningen ”the Straits Times” hade genomslagskraften hos ”the Speakers 

Corner” bleknat redan efter tre månader. Endast ett antal regelbundna talare utnyttjar 

möjligheten och gör detta inför en gles och relativt ointresserad publik.113

5.2.2 Internet och bloggar 
Ungefär 66 procent av Singapores medborgare hade tillgång till Internet år 2006, detta trots 

regeringens försök till att begränsa tillgången.114 Regeringen har försökt att applicera ”the 

Societies Act” på Internet vilket innebär att politiska hemsidor måste registreras och att 

politisk reklam och dylikt inte får publiceras under valperioder.115

 
In a free-for-all Internet environment, where there are no rules, political debate could easily 

degenerate into an unhealthy, unreliable and dangerous discourse, fulush with rumors and 

distortions to mislead and confuse the public116

    Senior Minister of state – Balaji Sadasivan 

                                                 
111 Lee, T,. The state of civil society 2008-05-14 
112 Mänskliga rättigheter i Singapore 2007, utrikesdepartementet sid. 6 ff 2008-05-14 
113 Lee, T,. The State of Civil Society, 2008-05-14 
114 Freedom house, Singapore (2007) freedom of press 2008-05-14 
115 Rodan, G,. The prospect of civil society in Singapore, 2006 sid. 5 2008-04-29 
116 Rodan, G,. The prospect of civil society in Singapore,  2006 sid. 5 f 2008-04-29 
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Politiskt oberoende grupper har sedan Internet blev tillgängligt i Singapore (1995) använt sig 

av olika forum för att göra uttryck för en alternativ politisk bild av verkligheten. Forumen 

som används har bland annat varit olika diskussionsgrupper, mejl-register och bloggar. Det 

finns mellan 2,500 och 15,000 bloggar i Singapore. De flesta är dock av personlig karaktär 

och få bloggar behandlar politiska frågor och nyheter.117 PAP har öppet uttryckt sin icke-

tolerans mot bloggar och inför valet 2006 varnades bloggare för att uttrycka sin åsikt i olika 

politiska frågor och för att ge stöd åt något politiskt program. Oppositionen tvingades 

exempelvis att ta bort en videofilm från sin hemsida118 och en bloggare menades ha publicerat 

inlägg som var av ”känslig natur” och tvingades därmed stänga ner sin blogg.119 Inför valet 

2006 fanns dock runt 50 olika hemsidor och bloggar som publicerade politiska texter och 

material vilket gett upphov till att kritiska åsikter mot regeringen kommit upp till ytan. 

Utvecklingen som skett via Internet kan anses vara viktig då det utmanar regeringens syn på 

att allt som uttrycks skall gå genom statligt kontrollerade organ.120

 

Efter valet 2006 gjordes undersökningar angående huruvida bloggar haft någon reell påverkan 

på valresultatet. Resultatet visade att så inte var fallet. Undersökningar som gjorts av Institute 

of policy studies visar att Internet inte spelat någon större roll i Singapore när det kommer till 

att vara en alternativ informationskälla. Dock visar dessa resultat att Internet värderas högre 

hos unga än hos äldre.121

5.3 Tryckfrihet 
Freedom house rankar Singapore på plats 153 av 195 länder med benämningen icke fritt (69) 

gällande pressfriheten. Om vi endast ser till regionen Asien rankas Singapore på plats 33 av 

40.122

 

I Singapore finns många tidningar, radiostationer och tv-kanaler. Dessa kontrolleras dock till 

stor del av regeringen eller företag nära kopplade till regeringen. Den styrande makten har i 

realiteten ett mediamonopol vilket begränsar de mediala organen och leder till att journalister 

                                                 
117 http://www.jamesgomeznews.com 2008-05-15 
118 Freedom house, Singapore (2007) Freedom of press 2008-05-14 
119 Mänskliga rättigheter i Singapore 2007, Utrikesdepartementet sid. 8 2008-05-14 
120 Rodan, G,. The prospects of civil society  november 03, 2006 2008-04-29 
121http:// www.jamesgomeznewz.com 2008-05-15 
122 Global press freedom 2008, Freedom house, 
http://www.freedomhouse.org/uploads/fop08/FOTP2008Tables.pdf 2008-05-12 
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inte publicerar negativa åsikter om det regerande partiet.123 Det finns många publikationer 

som ges ut av de olika politiska partierna, där PAP: s är den som ges ut mest regelbundet. 

Oppositionens publikationer varierar beroende på olika restriktioner och deras nyhetsbrev 

finns sällan att tillgå i nyhetsstånd eller bokaffärer då ägarna till dessa vägrar att sälja.124

 

Utifrån Freedom house rapport angående pressfriheten i Singapore konstateras att 

pressfriheten i landet är mycket bristande. Journalister väljer hellre att utöva självcensur än att 

riskera att bli anklagade för förtal. Regeringen har tidigare varit snabb med att stämma i 

enlighet med lagen om förtal. Premiärministern Lee Hsien Loong stämde oppositionens 

nyhetstidning ”the New Democrat” i maj 2006. Stämningen handlade om hur tidningen 

beskrivit det styrande partiets hanterande av en skandal gällande korruption. Utländsk media 

har också blivit utsatt för olika påtryckningar vilket vi kan se exempel på då ”the Far Eastern 

Economic Review” publicerade en intervju med Chee Soon Juan, en oppositionsledare. 

Tidningen blev efter detta uppmanad att utföra ett antal åtgärder vilket tidningen inte 

besvarade. Deras tillstånd att publiceras i landet försvann därmed.125 I oktober 2007 gav 

tidningen ”The Financial Times” en offentlig ursäkt till primärministern med familj för en 

artikel om nepotism. Tidningen menade i efterhand att deras påståenden i tidningen varit 

falska och utan grund. Kompensation för de skador som detta skapat erbjöd tidningen att 

betala. The Human Rights Watch ställer sig dock kritiska till varför ”The Financial Times” 

bett om ursäkt till primärministern. De menar att det kan ha berott på att tidningen inte ville 

utstå samma öde som ”The Eastern Economic Review” och bli bannlysta ur landet.126  

 

PAP har under de senaste åren stämt kritiker i den inhemska samt utländska pressen för 

ärekränkning. Ofta har domstolsväsendet dömt till regeringens fördel med motiveringen att 

som offentliga tjänstemän tar de mer skada om de blir utsatta för anklagelser som konkret inte 

kan bevisas även om dessa inte heller kan bevisas felaktiga. Domstolen i Singapore menar 

överlag att politiker och ledare är mer känsliga för anklagelser och därmed förtjänar beskydd 

från sådana allmänna beskyllningar som kan undergräva regeringen. Sammanlagt har 

                                                 
123 Mänskliga rättigheter i Singapore 2007, Utrikesdepartementet, sid. 7, Freedom in the world – Singapore 
(2007) sid. 5 f 2008-05-13 
 
124 Gomez, J,. Freedom of expression and the media in Singapore. sid. 25 2008-05-19 
125 Freedom house, Singapore (2007) freedom of press 2008-05-14 
126 Human Rights Watch, Singapore –events of 2007 2008-05-13 
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regeringen vunnit elva stycken större mål som lett till att många av de svarande gått i 

konkurs.127

 

Studier som gjorts angående medias roll under valperioder visar att PAP ges stort utrymme i 

media. Anhängare av partiet menar att den mediala bevakning som skett varit rättvis medan 

oppositionsanhängare motsatt sig detta. Oppositionspartier missgynnas ofta när det kommer 

till mediabevakning under valperioder vilket visar tecken på att media till stor del främjar 

PAP. Den kontroll som utövats över både lokal och utländsk press gör att valen i Singapore 

inte kan anses fria eller rättvisa.128

 

De som ställer sig kritiska till regeringen ignoreras till stor del men utrymmet för att utöva 

kritik ökat. Genom olika forum på nyhetstidningar kan kritik som berör olika policies 

framföras. Dock utesluts sådant som berör regeringens agenda eller ideologi. Media i 

Singapore har många gånger själva tagit på sig ansvaret angående hur oppositionens åsikter är 

värda att rapportera om eller inte.129

 

Enligt den svenska regeringens rapport angående mänskliga rättigheter i Singapore är 

situationen gällande publikationer av inrikespolitiska frågor och även sådant som kan anses 

vara känsliga utrikespolitiska frågor något som regeringen är försiktig med. Regeringens 

åsikter återspeglas ofta i dessa publikationer. Förbättringar kan dock urskiljas gällande 

publicering av olika artiklar då dessa fått större utrymme. Dock har publicerad kritik mot 

regeringen inte nått någon större framgång då detta oftast sker genom metoder som är 

indirekta.130

5.4 Föreningsfrihet 
Efter publicerandet av dokumentet Singapore 21: Together We Make a Difference tog vissa 

grupper tillfället iakt och uppmärksammade syftet med sina grupper. Ett exempel på detta är 

gruppen ”The working committeé” (TWC) som efter rapporten meddelade att de nu gick 

online för att fortsätta att förespråka ett civilt samhälle.131  

 

                                                 
127 Means, G,. Soft Authoritarianism in Malaysia and Singapore, 1996 sid. 103 ff 
128 www.jamesgomeznewz.com sid. 3 f 2008-05-13 
129 www.jamesgomeznewz.com sid. 4 f 2008-05-13 
130 Mänskliga rättigheter i Singapore 2007, Utrikesdepartementet, sid. 7 2008-05-13 
131 Lee, T,. The State of Civil Society in Singapore, 2008-05-14 
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Andra mer informella grupper som ”People Like Us” (PLU) som agerar mest över Internet 

tog efter rapporten tag i frågan om deras plats i samhället och skapade forumet ”Gays and 

Lesbians within Singapore 21”. Detta förkastades dock av Police Public Entertainment 

Licensing Unit (PELU) med motiveringen att den vanlige medborgarens moral och 

värderingar i Singapore är konservativa och att homosexualitet i alla former inte är lagligt. 

PLU: s försök till att förbättra homosexuellas rättigheter genom Singapore 21 slogs alltså ned 

av auktoriteter. Utifrån detta kan det alltså konstateras att det aktiva medborgarskapet som 

Singapore 21 förespråkar har brister både legalt, socialt och kulturellt men också politiskt och 

ideologiskt. 132

 

I Singapore finns ett antal frivilligorganisationer som kämpar för mänskliga rättigheter, några 

renodlade organisationer som fokuserar på detta finns dock inte. Association of Women for 

Action and Research (AWARE) är en icke-vinstdrivande grupp som fokuserar på jämställdhet 

mellan könen. Sedan gruppen startade 1985 har den jobbat för att det skall finnas ett kvinnligt 

perspektiv på nationella frågor. Gruppen stödjer kvinnor och uppmuntrar dem att förstå sin 

högsta potential. Gruppen förespråkar också positiv förändring vilket innebär att det kvinnor 

”vinner” också är en vinst för hela samhället och inte nödvändigtvis en förlust för männen. 

Frågor som har drivits är bland annat att våldtäkt inom äktenskap skall förbjudas.133

 

Think Centre är en annan frivilligorganisation som kritiskt granskar frågor som har med det 

civila samhället, demokrati, utveckling och mänskliga rättigheter att göra. Detta sker till stor 

del genom sammanslutningens hemsida men möten hålls årligen. Syftet med centret är att 

underlätta kommunikationen med det civila samhället så att individer och NGO:s kan 

inkluderas och skapa en pliktkänsla hos medborgarna att delta i den politiska processen och i 

det civila samhället.134

 

Think Centre registrerades till en början som ett företag och löd därmed inte under ”the 

Societies Act”. I och med detta kunde organisationen utnyttja Internet på ett friare sätt. 

Samtidigt som Think Centre började utöka sina aktiviteter inrättade regeringen en ny lag – 

Public Donation Act. Denna lag gav regeringen rätten att benämna organisationer som 

politiska och därmed hindra dem från att kunna mottaga utländska bidrag. Think Centre blev 

                                                 
132 Lee, T,. The state of civil society in Singapore, 2008-05-14 
133 AWARE, vission & mission, http://www.aware.org.sg/  2008-05-14 
134 Think centre, www.thinkcentre.org 2008-05-14 
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enligt regeringen benämnt som en politisk organisation och fick därmed börja lyda under ”the 

Societies Act”.135 Enligt lag är det förbjudet för NGO: s att föra politiska kampanjer på 

Internet och 2001 beordrades Think Centre att ta bort material från sidan som ansågs vara 

”reklam” för valet. Även en artikel som publicerats på sidan av en oppositionsmedlem var 

tvungen att tas bort, annars kunde åtal väntas.136

 

Den muslimska civilsamhällsgruppen Fateha.com blev tillsagda att registrera sin hemsida som 

politisk då gruppens talesman uttryckt sig gällande PAP och dess policies angående 

diskriminering av muslimer. Fateha.com vägrade att registrera sig med motiveringen att 

online-tidningen The Strait Times Interactive, som ofta behandlar politiska frågor inte 

behöver registrera sig som politisk. Fateha.com övertogs av en ny grupp stationerade 

utomlands men sidan lades ned 2003. 137

 

Sintercom (The Singapore Internet Community) lyckades undkomma registrering av sin 

hemsida fram till 2001. När regeringen då beordrade registrering valde ansvariga att stänga 

ned sidan. Sintercom startade dock upp sidan igenom, New Sintercom och förmedlar genom 

denna sida politisk information.138 Den nya sidan är inte registrerad som politisk och den 

ansvariga för sidan är anonym.139  

 

Andra exempel på NGO: s som finns i landet är Nature Society (Singapore) som berör miljö- 

och naturfrågor i landet.140 AMP: Association of muslim professionals är en organisation med 

syftet att verka för ett muslimskt samhälle som har en plats i det singaporianska samhället.141

 

Inverkan från externa organisationer så som internationella NGO:s har börjat spela en viktig 

påverkansroll. Detta sker ofta genom Internet där organisationer både kan utveckla sitt arbete 

och utöka bredden på antalet som kan få tillgång till de frågor som de behandlar. Här handlar 

det bland annat om rapporter gjorda av Amnesty International och Freedom House. Att PAP 

                                                 
135Gomez, J,. Democracy and the internet in Singapore: The supply of alternative political content during general 
elections, www.jamesgomeznewz.com sid. 10 
136Gomez, J,. Democracy and the internet in Singapore: The supply of alternative political content during general 
elections www.jamesgomenewz.com sid. 11 
137Gomez, J,. Democracy and the internet in Singapore: The supply of alternative political content during general 
elections www.jamesgomeznewz.com sid. 13 
138 Gomez, J,. Democracy and the internet in Singapore: The supply of alternative political content during 
general elections, www.jamesgomeznewz.com sid. 10 
139 http://www.geocities.com/newsintercom/aboutus.html 2008-05-20 
140 http://www.nss.org.sg/about.html 2008-05-19 
141 http://www.amp.org.sg/amp07/web/view/main.asp?id=ART00001-2007 2008-05-19 
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vid flertalet gånger tagit upp strider med dessa organisationer lär vara ett tecken på att de har 

en betydelse i landet. 142

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142 Gomez; J,. International NGOSs: filling the “gap” in Singapore’s civil society , 
http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-6624079/International-NGOs-filling-the-gap.html 2008-05-19 
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6. Analys och slutsats 
I detta kapitel kommer jag att analysera min empiri. Detta kommer att ske genom tre steg. 

Först kommer jag att analysera lagstiftning, sedan praktiken och efter detta följer en 

diskussion angående huruvida civilsamhället har några förutsättningar att utvecklas till att bli 

en demokratiseringskraft. Utifrån detta kommer jag sedan att kunna dra mina slutsatser. 

6.1 Analys av lagstiftning 
Utifrån Singapores konstitution fastställs olika rättigheter och friheter gällande yttrandefrihet, 

mötesfrihet och föreningsfrihet. Dessa rättigheter har dock vissa restriktioner och kan 

inskränkas med hänsyn till nationens säkerhet eller den offentliga ordningen.  

 

Främjas yttrandefriheten genom lagstiftningen i Singapore? Detta skall nu fastlås med hjälp 

av Hadenius och Ugglas analysverktyg. Friheten att yttra sig fastslås genom konstitutionen: 

”every citizen of Singapore has the right to freedom of speech, assembly and association”. 

Denna frihet kan dock inskränkas med hänsyn till faktorer som är högst tolkningsbara. Vi kan 

konstatera att en tolerans finns gentemot yttrande då denna frihet fastställs genom lag och 

därmed kan yttrandefriheten inte placeras in på nivå ett i skalan. Inskränkningarna som kan 

göras gentemot denna lag innebär att jag väljer att placera in yttrandefriheten i steg två. Detta 

då friheten att yttra sig finns men enkelt kan tas bort. Här kan vi dock se att Speakers corner 

skulle kunna ses som en del i att staten ger utrymme för oberoende aktiviteter. Jag anser dock 

att detta inte är fallet då detta forum inte innebär någon reell yttrandefrihet. Utifrån detta anser 

jag att lagstiftningen inte främjar yttrandefriheten i Singapore.  

 

Utifrån the Newspaper and Printing presses Act regleras tryckfriheten. I lagen fastställs att det 

krävs en särskild licens för att få trycka dokument i landet. Tidningars aktier kontrolleras då 

ingen ensam person får äga mer än 12 procent av ett nyhetstidningsbolag utan särskilt 

tillstånd. Om någon strider mot detta blir konsekvenserna böter. Ingenting får publiceras i 

Singapore utan tillstånd 

 

Främjas tryckfriheten enligt lagstiftning? För att komma fram till någon slutsats angående 

detta kommer jag även här att ta min utgångspunkt i Hadenius och Ugglas skala från ett till 

fem. Då staten enligt lag kan begränsa och kontrollera alla tryckta skrifter anser jag att det är 

en placering på steg två som är aktuell för tryckfriheten. Staten går inte så långt i lagstiftning 

att de förbjuder tidningar vilket innebär att steg ett inte är aktuellt. Möjligheten begränsas 
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dock genom att en licens krävs och utan tillstånd kan ingen person äga majoriteten en tidning. 

Jag har valt att placera tryckfriheten på nivå två. Detta motiveras med att ingenting får 

publiceras i Singapore utan tillstånd. Att en sådan formulering existerar lär inte innebära att 

staten backat för att öppna upp mer plats för tryckfriheten. De tendenser som jag kunnat utläsa 

från civilsamhället i praktiken stödjer detta då exempelvis freedom house benämner 

pressfriheten i landet som inte fri. Jag anser att lagstiftning inte främjar tryckfriheten.  

 

Föreningsfriheten är alltså i enlighet med konstitutionen en rättighet: ”all citizens of 

Singapore have the right to form associations”. Hur dessa föreningar får förenas eller verka 

regleras av the Societies Act. Här konstateras att alla föreningar som inkluderar fler än tio 

personer måste registreras och om detta inte sker klassificeras organisationen som olaglig. 

Registrering nekas dock om föreningen anses stå emot nationens intressen. En förening nekas 

registrering om den anses vara skadlig för freden, välfärden eller den goda ordningen i 

Singapore. För att få hålla möten, i enlighet med the Public Entertainment and Meetings Act 

krävs en licens. Denna licens kan dras tillbaka om mötet anses vara skadligt för freden eller 

vara samhällsfientligt, offensivt, omoraliskt eller få emot de offentliga intressena. Främjas 

föreningsfriheten i lagstiftningen? Utifrån Hadenius och Ugglas skala har jag valt att placera 

in föreningsfriheten på steg två. Detta motiverar jag med att en acceptans för självständiga 

organisationer finns då dessa beviljas frihet genom lag. Restriktionerna som finns genom både 

artikel 14 i konstitutionen och lagen the Societies Act gör dock uttryck för att regeringen inte 

ger organisationer något utrymme att verka. Skillnaden mellan nivå två och tre är snarlika och 

anledningen att föreningsfriheten placeras på steg två inte tre beror på den tröskel som måste 

uppnås. För att gå från nivå två till tre måste staten enligt Hadenius och Uggla backa och ge 

plats för självständiga aktiviteter. Detta kan vara svårt att konstatera för mig då min studie 

inte är över tid. Jag anser ändock att den plats som ges föreningar att förena sig är mycket 

begränsad och att den friheten enkelt kan inskränkas av regeringen med stöd från lagen. 

Lagstiftningen i Singapore kan alltså inte anses främja föreningsfriheten.  

 

Utifrån ovanstående analys kan vi se att nivå två är genomgående vilket innebär att staten, 

genom lagstiftning, accepterar autonoma organisationer men inte gör plats för dem.  
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Tabell 6.1 Fientlig eller välvillig stat 

  

1) Staten tolererar inte självständiga civila 

aktiviteter 

 

2) Staten accepterar autonoma organisationer 

men gör inte plats för dem 

    X 

3) Det finns plats för oberoende aktiviteter 

men regeringen förespråkar inte dessa 

organisationer 

 

4) Staten bidrar med fördelaktiga strukturer 

men ger inget aktivt stöd 

 

5) Staten stödjer aktivt självständiga 

organisationer 

 

 

Då de tre variablerna alla har hamnat på steg två innebär detta att lagen inte främjar ett 

civilsamhälle. Jag kan därmed placera in resultat nej på de olika variablerna i tabellen nedan.  
 

Tabell 6.2 Analys av huruvida lagstiftning främjar civilsamhället 

 Ja Delvis Nej 

Yttrandefrihet   X 

Tryckfrihet   X 

Föreningsfrihet   X 

 

6.2 Analys av praktiken 
I praktiken är människorna i Singapore ett folk som försöker göra utlopp för sin 

yttrandefrihet. Dock slås dessa försök ofta ned. Den mötesplats som skapades för att främja 

människors möjligheter att yttra sig, (Speakers Corner) kan i efterhand konstateras ha en 

mycket begränsad funktion då regeringens många lagar måste följas vilket leder till att någon 

reell yttrandefrihet inte finns i detta forum. Medborgarna i Singapore kommer dock till 

uttryck genom Internet, men även här begränsas utrymmet genom lag. Även om restriktioner 

finns gällande hemsidor och bloggar så kommer åsikter fram genom dessa som kan anses vara 

främjande för demokratin. I praktiken anser jag att det finns kanaler för yttrandefriheten och 

att dessa utnyttjas till vis mån av befolkningen. Även om lagen finns som en begränsande 

 52



faktor så finns möjligheterna att yttra sig. Internet har till exempel blivit en ny 

informationskanal att räkna med. Jag anser att människorna i Singapore inte utnyttjar detta till 

den grad det är möjligt. Här kan en rädsla för regeringen spela in, samtidigt kan vara svårt att 

avgöra huruvida det finns något intresse eller engagemang hos befolkningen i stort. Utifrån 

detta kommer yttrandefriheten att benämnas med Delvis.  

 

Verkligheten gällande tidningar och annan press i landet är att friheten är mycket begränsad 

då lagens genomslagskraft varit mycket stor. Regeringen innehar monopol på de flesta 

mediala organ och hot om åtal gör att journalister inte vågar uttrycka sina åsikter. Inte heller 

utländsk press har någon makt då exempel finns på hur tidningar både har bannlysts, stämts 

och även drivits till att be om ursäkt för ”falska” påståenden. Då domstolsväsendet kan anses 

vara mycket partiskt i dessa ärenden minskar sannolikheten ännu mer för att personer skall 

göra uttryck för åsikter som går mot regeringens. Kanalerna för tryckfrihet är mycket 

begränsade, någon reell tryckfrihet finns inte i praktiken. Jag har inte funnit tecken på några 

försök till att starta oberoende tidningar. Här kan jag inte till hundra procent fastslå att det inte 

finns några tidningar utan statlig påverkan utan detta kan bero på min bristande tillgång på 

material. Dock måste jag förlita mig på det material jag tillförskansat mig och därmed 

kommer denna variabel att benämnas med ett Nej.   

 

Föreningar som kan verka fritt inom Singapore finns till viss mån. Olika grupper så som 

AWARE, TWC, Think Center och PLU verkar inom landet. Detta görs till stor del genom 

Internet och flera av organisationerna har syftet att verka för mänskliga rättigheter och 

demokratiska frågor. Möjligheten att förenas och göra sin röst hörd på gator och torg är dock 

inte särskilt stor. De frivilligorganisationer som nämnts är sådana som verkar till stor del 

genom Internet och har därmed inte möten och dylikt i samma utsträckning som exempelvis 

oppositionen som försöker vinna mark inom politiken. Oppositionen inkluderas inte i det 

civila samhället och deras aktioner kan därmed inte räknas in i denna analys. Kanalerna för att 

förenas finns och utnyttjas till viss del. Regeringen gör dock allt i sin makt för att begränsa 

föreningsfriheten. Föreningsfriheten benämns med delvis i min tabell. Detta motiveras med att 

även om föreningar bildas så är detta ofta frivilligorganisationer som verkar via Internet. 

Organisationer som inte har någon huvudsaklig Internetbaserad verksamhet har varit svår att 

lokalisera vilket gör att jag inte kan benämna denna frihet med ett Ja.  
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Tabell 6.3 Analys av civilsamhället i praktiken 

 Ja Delvis Nej 
Yttrandefrihet 
 

 X  

Tryckfrihet 
 

  X 

Föreningsfrihet 
 

 X  

 

6.3 Analys – demokratiseringskraft? 
Nedan följer en sammanställning av de två delanalyserna vilket redovisas i en tabell. 

 
Tabell 6.4 Sammanställning av lagstiftning och praktik 

 Lagstiftning Praktiken 

Yttrandefrihet Nej Delvis 

Tryckfrihet Nej Nej 

Föreningsfrihet Nej Delvis 

 

Som vi kan se är utfallet Nej rakt igenom gällande lagstiftningen och Delvis, Nej, Delvis 

gällande praktiken, vilket gör att praktiken benämns med ett Delvis. Lagstiftningen främjar 

inte ett civilsamhälle vilket påverkar utfallet vi kan se gällande praktiken. Hade lagstiftning 

främjat ett civilsamhälle hade detta säkerligen lett till ett mer positivt utfall i praktiken. Dock 

anser jag att bara för att lagstiftningen inte ger något utrymme för ett civilsamhälle så behöver 

detta inte leda till att ett land inte kan utveckla detta. Om ett civilsamhälle skall ha en funktion 

i transitionsfasen så gissar jag att utrymmet för civilsamhället faktiskt inte finns då syftet med 

civilsamhället är att fälla den styrande makten.  

 

Då regeringen i Singapore utvecklat dokument som menas skall förespråka ett civilt samhälle 

kan bilden ges att Singapore är på rätt väg ändå. Dock måste det ifrågasättas vad detta 

dokument innebär och varför det har utfärdats. Först och främst har Singapores regering en 

egen definition av vad civilsamhälle innebär vilket kan hänföras till begreppet civic society. 

Det är alltså inte samma sak som det civilsamhälle jag beskrivit i mina definitioner. Att ett 

dokument utfärdas som menas förespråka ett ökat deltagande kan vara ett tecken på 

liberalisering. Dock kan detta vara ett sätt för regeringen att vinna legitimitet utan att 

egentligen liberaliseras vilket jag menar är fallet.  
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Jag anser att förutsättningarna för att civilsamhället i Singapore skall utvecklas till att bli en 

demokratiseringskraft inte är särskilt goda. Lagstiftning främjar inte ett civilsamhälle vilket 

gör att så länge den styrande makten utövar de begränsningar de lagligen har rätt till är 

förutsättningarna för att civilsamhället skall kunna utvecklas mycket små. Civilsamhället i 

praktiken är bristfälligt, mycket beroende på att det begränsas genom lag men också för att 

människor inte agerar eller förenas. Den demokratiseringskraft som finns hos civilsamhället 

idag kan alltså anses bristande. Detta då Singapore är i transitionsfasen och de funktioner som 

civilsamhället bör ha i denna fas för att leda fram till demokratisering är att fälla den styrande 

makten eller att fungera som en motkraft. Jag vill här passa på att knyta tillbaka till Gills 

definition av civilsamhällets funktion i transitionsfasen där han menar att civilsamhället måste 

vara så kraftfyllt att den styrande makten inte vågar ignorera dem vilket i sin tur leder till att 

styrningen går mot mer demokratiska former. Dessa funktioner anser jag inte finns i det civila 

samhället i Singapore. Vi hade här behövt sett tecken på starkare mobiliseringar som jobbat 

mot samma mål om demokrati. Detta är inte fallet i Singapore. Om vi istället ser till 

funktionerna i konsolideringsfasen så finns det funktioner som kan identifieras i 

civilsamhället. Många föreningar kan anses vara av utbildande karaktär och också verka för 

att förändra agendan. Exempel på detta är AWARE som kämpat med frågan om att förbjuda 

våldtäkt inom äktenskap. Även om de funktioner som finns i dagens civilsamhälle är av vikt 

och inte bör förringas så anser jag att förutsättningarna för att civilsamhället skall utvecklas 

till att bli en demokratiseringskraft är bristande.   

6.4 Slutsats 
Genom den gjorda analysen kan jag nu fastslå mina slutsatser. Nedan följer svaren på mina 

preciserade forskningsfrågor som jag byggt upp min empiri och analys efter.  

 

• Finns det någon konstitutionell grund som främjar ett civilt samhälle? 

 

Jag menar att den lagstiftning som finns i Singapore idag inte främjar ett civilsamhälle. Detta 

då de friheter som fastställs till stor del kan inskränkas. De restriktioner som finns i de olika 

lagarna innebär att regeringen får ett mycket stort tolkningsutrymme av vad som är tillåtet och 

inte tillåtet och kan därmed rättfärdiga stora begränsningar angående de olika friheterna. 

 

• Finns det något civilsamhälle i praktiken? 
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Civilsamhället finns i praktiken. Möjligheten att yttra sig, trycka och publicera skrifter och 

förena sig finns även om dessa möjligheter är mycket begränsade. Möjligheterna utnyttjas 

genom olika kanaler så som organisationer och hemsidor. Dock kan agerandet anses 

bristfälligt då kanalerna inte utnyttjas fullt ut.  

 

Utifrån dessa svar kan jag svara på min övergripande forskningsfråga: har civilsamhället i 

Singapore förutsättningarna för att utvecklas till att bli en demokratiseringskraft i landet. 

Svaret blir att civilsamhället i Singapore inte har förutsättningarna att utvecklas till att bli en 

demokratiseringskraft. Det med motiveringen att lagstiftning hindrar ett civilsamhälle från att 

utvecklas. Detta innebär att ett civilsamhälle i praktiken möter större svårigheter då inget 

utrymme ges för att det skall kunna verka. Civilsamhället i Singapore finns, men är begränsat 

och dess demokratifunktioner är bristande. Så med varken något lagligt utrymme eller någon 

större framgång i praktiken anser jag att förutsättningarna inte finns för att civilsamhället skall 

utvecklas till att bli en demokratiseringskraft i Singapore.  

 

Genom detta anser jag mig ha besvarat syftet med uppsatsen vilket har varit att undersöka 

huruvida civilsamhället har möjligheten att påverka demokrati i ett land.  

6.5 Avslutande reflektioner 
Det resultat som jag kommit fram till genom denna undersökning finner jag mycket 

spännande. Jag anser dock att det skulle vara väldigt intressant att utöka studien. Jag har 

undersökt civilsamhället som enda avgörande faktor för en demokratisering. Civilsamhället 

har ofta en funktion tillsammans med andra faktorer och jag anser att det därför skulle vara 

spännande att inkludera fler faktorer och genom detta komma fram till en slutsats angående 

vad som skulle kunna leda till en demokratisering i Singapore. Att exempelvis undersöka hur 

externa påverkansfaktorer kan påverka skulle kunna vara en inriktning. Det skulle också vara 

intressant att göra en jämförande studie med ett annat land. Här tänker jag att Malaysia vore 

ett spännande fall att jämföra med Singapore. Detta då landet är tvärtemot Singapore klassas 

som en demokrati men rankas väldigt lågt utifrån human development index. Vad är det 

exempelvis som har fungerat i Malaysia som inte finns i Singapore? 

 

Något annat i min uppsats som jag finner mycket intressant berör beteendet hos befolkningen 

i Singapore. En känsla av en viss passivitet hos befolkningen har slagit mig genom min 

undersökning. Singapore är ett utvecklat land när det kommer till ekonomi och även det 

 56



sociala då landet rankas högt på human development index. Kanske kan detta vara en 

förklaringsfaktor till att civilsamhället är bristande i praktiken, att befolkningen är nöjd och 

inte finner incitament till att agera. Regeringen kan uppfylla befolkningens krav och bidrar 

med en levnadsstandard som är bra. Befolkningen ser kanske därför inte alltid värdet i en 

demokrati. Jag tror att så länge regeringen i Singapore håller befolkningen nöjd så minskar 

deras incitament att agera för att en demokrati skall utvecklas. Här kan det vara intressant att 

återknyta till de asiatiska värderingarna som jag tidigare nämnt. Då detta är något som många 

ledare förespråkar i Singapore kan man fråga sig huruvida befolkningen också anser att detta 

är rätt och det är därför mobiliserandet av civilsamhället inte existerar. Att närmare undersöka 

detta, alltså huruvida befolkningen faktiskt stödjer sin regering och de värderingar som den 

har finner jag mycket intressant. Min undersökning har visat tecken på att det finns grupper 

som agerar mot regeringen genom det utrymme som finns i det civila samhället. Men hur 

ställer sig resterande befolkning till det auktoritära styret? Är det de asiatiska värderingarna 

som är det egentligen problemet och är detta kanske inget problem då den liberala demokratin 

inte är något som befolkningen eftersträvar? Detta är bara några frågeställningar som uppstått 

efter att jag kommit fram till mina slutsatser.  

 

Hur trovärdigt är då mitt resultat? Det kan vara svårt att tala om framtiden. Hur kan jag 

egentligen säga något om vilka förutsättningar ett civilsamhälle har då jag inte kan förutspå 

framtiden. Slutsatserna i denna undersökning bygger bland annat på det som lagstiftningen 

säger. Lagstiftningen kan inte förändras över en dag och om lagstiftningen inte förändras i 

Singapore så anser jag att civilsamhällets möjligheter att utvecklas inte är särskilt goda. Det är 

dock civilsamhället i praktiken som är problematiskt. Hur kan man egentligen veta hur detta 

kommer att utvecklas, vilka vägar som kommer att öppnas eller vilka organisationer som 

kommer att bildas? Förändringar kan ske och då förändras även förutsättningarna för 

civilsamhället i Singapore att utvecklas till att bli en demokratiseringskraft. 

 

En annan diskussion som kan vara relevant att ha så här i efterhand berör mitt material och 

mina tolkningar. Jag har gett mig själv ganska stort utrymme att tolka huruvida det civila 

samhället i praktiken finns och agerar. Jag har inte haft tillgång till allt material som finns 

gällande civilsamhället i Singapore vilket betyder att jag varit tvungen att dra slutsatser 

angående de tendenser jag kunnat se i det material jag funnit. En annan forskare kanske hade 

fokuserat på annat material eller gjort andra tolkningar och därmed kommit fram till andra 

slutsatser än mig. Här är det svårt att säga vem som skulle ha rätt och vem som skulle ha fel. 

 57



Utifrån mitt material anser jag att mina slutsatser är korrekta men självfallet kan 

undersökningen breddas och fördjupas om jag exempelvis hade varit på plats i Singapore och 

kunnat intervjua relevanta personer.  

 

Min fokus i studien har legat på lagstiftningen i Singapore och civilsamhället i praktiken där 

jag kollat på de tre variablerna yttrandefrihet, tryckfrihet och föreningsfrihet. Det kan här vara 

relevant att diskutera vad dessa val haft för betydelse för min uppsats och om jag skulle ha 

gjort uppsatsen igen, skulle jag då gjort samma val? Att jag lagt fokus på lagstiftning och inte 

staten i stort har enligt mig inte haft så stor betydelse för mina slutsatser då jag ändå fått med 

statens agerande då jag undersökt hur det civila samhället ser i praktiken. En tydligare 

strukturering hade dock kanske gjort mina tankar gällande detta lättare att följa och förstå. Det 

som jag annars skulle ha kunnat göra annorlunda är att inkludera fler variabler i 

undersökningen. Kanske hade detta lett till att mitt resultat sett annorlunda ut.  

 

Jag drog slutsatsen att demokratifunktionerna i transitionsfasen var det viktigaste att hitta 

tecken på då Singapore inte är en demokrati. Det har dock främst varit konsolideringsfasens 

demokratifunktioner som jag sett tecken på i civilsamhället i Singapore. Kanske hade det varit 

bättre med en större fokus på konsolideringsfasens funktioner då Singapore, trots sitt 

auktoritära styre, är så pass välutvecklat. Transitionsfasens demokratifunktioner, att vara en 

maktmässig motvikt och att fälla styret, är funktioner som kan innebära mycket och därmed 

kan vara svårt att lokalisera då det handlar om att undergräva den styrande makten. För att dra 

paralleller till den tidigare forskning kan vi se hur Boussard kommit fram till att Honduras, ett 

land i konsolideringsfasen, visat tecken på att ha ett civilsamhälle som fungerat som 

agendasättare och varit utbildande. Här har det exempelvis varit kvinnoorganisationer och 

organisation som berör frågor gällande mänskliga rättigheter som uppstått. Detta kan vi se 

tecken på i Singapore trots att det inte är ett land i konsolideringsfasen. Vad innebär då 

egentligen detta? Den forskning som finns angående transitions- och konsolideringsfasen och 

dess funktioner kan kanske inte anses förmedla en absolut sanning då alla länder ser olika ut 

och har olika förutsättningar. Kanske är Singapore ett mellanting när det kommer till vilka 

demokratiska funktioner som krävs hos civilsamhället för att det skall fungera som en 

demokratiseringskraft. Meningen med ett civilsamhälle i Singapore lär vara att arbeta för att 

en demokrati skall uppstå (transition) men tillvägagångssättet kanske ligger på en nivå som 

kan hänföras mer till konsolideringsfasen än transitionsfasen. Oavsett om jag lagt större fokus 
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på konsolideringsfasen så hade mina slutsatser blivit de samma då jag menar att civilsamhället 

är bristande i praktiken gällande alla demokratifunktioner.  

 

Om vi återknyter till Hagen Koo och hans forskning gällande civilsamhället i Sydkorea så 

menar han att det civilsamhället som uppstod här inte kan jämföras med det västerländska 

civilsamhället. Kanske bör man ta samma utgångspunkt i Singapore då det liksom Sydkorea 

är ett asiatiskt land. Kanske kan vi helt enkelt inte förvänta oss en uppkomst av ett 

civilsamhälle i Singapore som kan liknas med det västerländska civilsamhället. Kultur och 

dens betydelse kan här vara intressant att fundera över. 

 

Avslutningsvis vill jag koppla tillbaka till min inledning där jag diskuterat hur det kommer sig 

att Singapore inte har utvecklats till att bli en demokrati, detta trots både positiv ekonomi och 

hög rankning på human development index. Utifrån mina slutsatser kan vi se att 

civilsamhället är bristande. Detta kan alltså fastställas vara en faktor som är betydande 

gällande Singapores bristande demokratiutveckling. Frågan är bara vad som kommer att leda 

till att Singapore utvecklas till att bli en demokrati.  
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