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Johan Lagerkvist är forskare på Utrikespolitiska Institutet. Han är doktor i kinesiska och 
forskar om kinesisk inrikes- och utrikespolitik. Inrikespolitiskt intresserar han sig för hur 
Internetanvändning och sociala medier ger olika aktörer i civilsamhället kraft och ny 
information att utmana det kinesiska kommunistpartiet och därigenom successivt 
demokratisera samhället.  
 
Forskningen som han skall presentera på konferensen berör den arena som finns 
utanför den kinesiska statsmaktens kontroll och räckvidd och som kan kallas för 
civilsamhället. Han kommer att berätta om den kraftmätning som sker på denna arena 
och som karakteriseras av att aktörer i det kinesiska civilsamhället alltmer frustrerar och 
stressar Kinas politiska elit och kommunistpartiets maktmonopol. Han kommer att 
presentera ett antal olika fenomen, där det tydliggörs att den här kraftmätningen pågår.  
 
Ett sådant fenomen beskriver hur social aktivism får ny näring och inspiration genom att 
använda sig av ny kommunikationsteknologi. Ett annat fenomen utgörs av interaktionen 
mellan de globala rättighetsrörelserna, såsom Amnesty International och Human Rights 
Watch, och förgreningar, kontakter och intressen i Kina. Ett tredje fenomen berör hur de 
globala affärseliterna genom sina kontakter med sina kinesiska kollegor på olika sätt 
överför idéer, värderingar och normer till Kina. Denna idéöverföring utgör en motvikt 
gentemot hur nära allierade de kinesiska företagen anses vara med kommunistpartiet. 
Ett fjärde fenomen som visar på kraftmätningen berör spänningarna som återfinns 
innanför den kommunistiska enpartistatens politiska system där generationsskiften och 
utlandsresor innebär att tjänstemän kommer i kontakt med nya idéer och värderingar. 
  
I projektet kommer han att intervjua företrädare för demokratiseringsrörelser såsom 
Amnesty och Human Rights Watch för att förstå hur de interagerar med sina kinesiska 
motparter och hur flödet av idéer, tankar och stöd når in i Kina. 
 
Johans förhoppning är att de böcker projektet kommer att utmynna i skall komma att nå 
in i det kinesiska samhället t ex via internationella civilsamhällesorganisationer. Och att 
hans forskning skulle kunna få effekt där.  
 
Johan har varit medlem i flertalet organisationer, såsom Amnesty, Greenpeace, Läkare 
utan gränser och SOS-barnbyar.  
 
 


