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ABSTRACT 
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Handledare: Carl-Göran Hedegren 
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The different societies of the world have become more and more dependent upon each other, 

a development that we usually talk of in terms of a process of globalization. Our world and 

the lives we live are more and more being shaped by the globalization process. Together with 

the revolution in technology and the transformation of capitalism we are at the same time ex-

periencing a dramatic upsurge of strong expressions of different collective identities, which 

challenge globalization and cosmopolitanism in favour of particular cultures and people’s 

wish to gain control over their lives and the environment they live in.   

 Globalization is a complex and ambiguous process that embraces different dimensions: 

cultural, political, technological, economical, and ecological.  

 The main purpose of this literature study is to analyze some aspects of the cultural di-

mension of the globalization process. The following questions are central: How does the 

globalization process affect our identity? How are cultural and national identities generated in 

a world becoming more and more globalized? I discuss these questions in a historical perspec-

tive in order to obtain a better understanding of the world we live in and how it has changed 

and is changing through globalization.     

 One important conclusion is that cultural flows of various kinds are of importance for 

the way we live our ordinary lives today. On the one hand the world is highly influenced by 

Western cultural patterns and values. On the other hand new identities arise, and at some 

places resistance develops as a conscious reaction to Western cultural dominance (identity-

struggles). In this respect we now live in not only a world society, but also what might be 

called a world risk society.  

 

  

Keyword: globalization, cultural globalization, cultural identity, national identity, culture 
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FÖRORD 

 

”För att kunna ha en känsla av vilka vi är  

måste vi ha en uppfattning om hur vi blivit det vi är  

och vart vi är på väg.”  

 

Charles Taylor1 

 
 

Den här uppsatsen uppstod som ett försök att kunna koppla min personliga biografi till det 

samhälle vi nu lever i, dels för att världen tycks allt mer vara i förändring, och dels för att få 

en förståelse av de processer som dessa förändringar utgörs av. I egenskap av en mångkultu-

rell student valde jag ett ämne som i hög grad sätter sina spår i vår tillvaro. Min förförståelse 

om ämnet globalisering och ett begrepp som identitet gjorde att jag redan från början insåg 

dess komplexitet. Med en medvetenhet om att detta arbete skulle kräva hårt arbete och an-

strängande stunder begav jag mig trots allt mot den ”globala” resan. 

 Därmed vill jag inledningsvis tacka min handledare Carl-Göran Hedegren för det stöd 

som gavs under uppsatsarbetet och för visat tålamod.  Jag vill därtill tacka mina föräldrar för 

all uppmuntran vid motiga stunder. Ett stort tack även till mina käraste vänner för de betydel-

sefulla, stimulerande diskussionerna och de värdefulla synpunkterna som jag har fått inför och 

under det här arbetets gång.   

 

 

Tack till er alla! 

 

 

 

Lund 2004-08-10 

 

 

 

                                                 
1 Taylor, citerad i Giddens 1999:70.  
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1. INLEDNING 

 

Världens samhällen har blivit allt mer beroende av varandra ett skeende som vi brukar kalla 

för globalisering. Vår värld, och våra liv, formas av globaliseringens och identitetens motsatta 

krafter. Den informationsteknologiska revolutionen och kapitalismens omstrukturering har 

framkallat en ny samhällsform, nätverkssamhället. Globalisering och informationalisering, 

verkställd genom nätverk av pengar, teknologi och makt, håller på att omvandla världen och 

vi lever i en allt mer sammanlänkad värld.2 Det som är intresseväckande är att dessa föränd-

ringar som har skett i vår samtid kan vara så stora och så snabba att de har skapat sociala pro-

blem och inte bara inom det lokala utan även globalt. Det globala gör intryck och författar 

reglerna för livets spel. Hur kommer världen att se ut och hur påverkar det oss individer? 

 Inget samhälle i dagens värld lever isolerat från något annat, även i de rikaste länderna 

är alla medborgare beroende av varor som importeras. Vi blir ständigt påminda att världen 

håller på att bli mindre och mer integrerad. Dock är en betydande del av världens befolkning 

utestängda från globaliseringens fördelar. Därmed är den en djupt splittrande och följaktligen 

häftigt omstridd process. Trots ett ökat ekonomiskt och kulturellt beroende mellan olika om-

råden slits den globala ordningen av konflikter och problem. Världen är uppdelad på en 

mängd olika nationer som delar andras problem men som också har fullt upp med sina speci-

ella svårigheter. Det tycks inte finns några tecken på att världen i politisk bemärkelse kommer 

att integreras för att därmed kunna klara av att hantera de konflikter som idag finns mellan 

olika stater. Den ökade globaliseringen tycks varken följas upp av vare sig politisk integration 

eller minskad ojämlikhet och orättvisa när det gäller makt och välstånd.  

 Medborgare i till exempel de moderna västerländska demokratierna utgör inte någon 

homogen grupp. De är individer med olika kulturella och religiösa tillhörigheter, med olika 

lojaliteter och intressen. De har olika uppfattningar om vad som är bra, eftersträvansvärt eller 

nödvändigt, om vad som är källor till stolthet och glädje. 

 Senkapitalismens dynamik anses har fört med sig ett nytt stämningsläge: det kulturella 

framstår allt mindre som väktare av frihet och individuell autencitet och allt mer som ett hot 

mot mänskliga rättigheter och identitet. Där man för inte länge sedan hälsade det mångkultu-

rella som en väg mot förbrödring tycks det nu råda ångest inför aggression, främlingskap och 

rotlöshet.  

                                                 
2 Castells 1999a. 
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 Vad händer med vår identitet i den nya globala ordningen? Tillsammans med den tekno-

logiska revolutionen och kapitalismens omvandling har vi i vår samtid fått uppleva ett omfat-

tande uppsving av starka uttryck för kollektiv identitet, som utmanar globalisering och kos-

mopolitism till förmån för kulturell specificitet och människors kontroll över sitt liv och sin 

miljö. Därmed faller det sig naturligt att i den här uppsatsen undersöka hur globaliseringen, i 

synnerhet den kulturella dimensionen av globaliseringsprocessen, påverkar vår identitet.  

 

 

2. PROBLEMFORMULERING 

 

Globaliseringen är en komplex och mångtydig process som inbegriper en rad olika dimensio-

ner: kulturella, politiska, teknologiska, ekonomiska och ekologiska. Därför är en avgränsning 

ett måste. I denna uppsats fokuseras globaliseringens kulturella dimension - eller snarare: glo-

baliseringens kulturella processer. För att dock få en mer sammanhängande och förståelig bild 

av globaliseringsprocessen presenteras även den ekonomiska och den teknologiska dimensio-

nen av globaliseringen. Dels för att den ekonomiska globaliseringen utgör en viktig utgångs-

punkt, och dels för att den teknologiska globaliseringen har avsevärt förändrat vårt informa-

tionsflöde som har en ansenlig inverkan på den kulturella dimensionen av globaliseringspro-

cessen och inte desto mindre på vår identitet. Jag kommer inte i denna uppsats analysera de 

globala förändringarna i förhållande till patriarkatet. Dessa förändringar som är till övervä-

gande positiva har bidragit till att frigöra kvinnor och att allt fler kvinnorum har bildats. Jag 

kommer dessutom inte ingående analysera medborgarskapets politiska domän och dess pro-

blematik i förhållande till staten och nationen, utan endast nämna problemet för att det utgör 

en väsenlig sakfråga i globaliseringsprocessen. 

 Den kulturella dimensionen av globaliseringen, eller rättare sagt hela globaliseringspro-

cessen i sig, är onekligen ett enormt projekt att reda ut. Jag är medveten om att dess jättelika 

komplexitet gör att mina frågor för det mesta förblir obesvarade. Litteraturen som jag har haft 

till hands i ämnet, lärde mig snabbt att en förändring i mitt ställningstagande är ett måste för 

att kunna förstå den värld man lever i. Den naiva föreställningen om att alla frågor har ett 

svar, en absolut sanning bakom sig, fick jag överge under arbetets gång. Istället för att hitta 

sanningar för att senare kunna påstå att ”så här är det”, blev det viktigare att hitta ett mönster i 

de kulturella processer som verkar och som förändrar vår tillvaro och världen vi lever i.

 Globaliseringen anses dessutom medföra att kulturella sammanhang som tidigare haft en 

viss stabilitet nu är stadda i upplösning. Kulturer ersätts av kulturella flöden och identiteter är 
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i förändring. Därmed ställs följande frågeställningar: Hur påverkar globaliseringen vår identi-

tet? Hur skapas kulturella och nationella identiteter i det globala samhället?  

 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Ett ämne som globalisering och dess dimensioner är som sagt oerhört stort och komplext. I 

början av arbetets gång ställde jag mig frågan om hur jag skulle kunna gå tillväga med ett 

sådant ämne. Efter värdefulla konsultationer med min närmaste omgivning som därtill re-

kommenderade mig att läsa C. Wright Mills bok Den sociologiska visionen3 fick jag idén om 

att denna vision skulle kunna fungera som en bakgrund och röd tråd i uppsatsen.  

  Mills anser att den moderna människan upplever världen full av försåt. Vår tillvaro och 

dagliga liv är fyllt av möjligheter, hot och val. Tanken om att vi som individer samverkar med 

samhället är något som inte får glömmas bort enligt Mills.  

 Frågan: vem är jag? är ett omtumlande problem i  vårt samhälle. Framför allt i en tid där 

globaliseringens dimensioner inverkar med dess motstridiga krafter. För att lösa, människans 

upplevda problem, som i denna kontext berör individens identitet och tillhörighet, är det där-

för viktigt att förstå de historiska förändringar som sker. Därmed anser Mills att man kan var-

ken förstå en människas biografi eller ett samhälles historia om man inte förstår bägge. Utan 

den historiska inblicken och förmågan att förstå de dimensioner samhället utgörs av är det 

svårt att förstå att våra personliga bekymmer hänger samman med strukturella samhälleliga 

problem. Mills skriver:   

 
Nutidsmänniskan tycker ofta att tillvaron är full av försåt. Hon upplever att hon inte kan bemästra sina bekym-

mer inom det dagliga livets ramar, och den känslan är ofta helt riktigt… Det är inte vanligt att människan defini-

erar de svårigheter hon får utstå i termer av historiska förändringar och institutionella motsättningar… Då den 

vanliga människan sällan är medveten om de komplicerade sambanden mellan sitt eget livsmönster och världshi-

storiens förlopp, brukar hon inte veta vilken typ av historieutveckling hon kan medverka i. Hon besitter inte den 

intellektuella kvalitet som är avgörande för en förståelse av samspelet mellan människa och samhälle, mellan 

biografi och historia, mellan jaget och världen”.4 

 

Forskarens uppgift är att klargöra sambandet mellan människornas upplevda problem och den 

historiska processen, att väva samman det biografiska och det historiska, häri ligger den so-

                                                 
3 Mills 1997. 
4 Ibid. 1997:23. 
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ciologiska visionen. Mills tankegångar är även användbara för att denna vision förutsätter en 

insikt om och en förmåga att växla mellan olika perspektiv, att som sociolog kunna röra sig 

mellan bland annat det politiska, kulturella och ekonomiska. 
  

 

4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH DISPOSITION 

 

Denna uppsats utgörs av en litteraturstudie där det huvudsakliga syftet är att analysera ett an-

tal aspekter av den kulturella dimensionen av globaliseringensprocessen utifrån olika perspek-

tiv och hur detta påverkar vår identitet. Tillvägagångssättet jag använt har varit mer eller 

mindre begränsad av de ovan skildrade teoretiska riktlinjer jag hämtat från C. W. Mills bok 

Den Sociologiska visionen. 

 Det finns en mängd av perspektiv på och definitioner av globaliseringen och dess pro-

blematik som framställts i den samtida globaliseringslitteraturen. Jag har specificerat mitt 

sovrande med sökord, i databasen Lovisa, som globalisering, kulturell globalisering, natio-

nell/kulturell identitet, nationalism och kultur.5 Utifrån detta har jag valt adekvat litteratur 

som jag anser har varit relevant till denna uppsats och dess syfte. Detta är en så kallad ”fit and 

work” approach som går ut på att man ska använda sig av ”begrepp (”fit”) från teorin i en 

studie och att teorin i sin helhet skall kännas meningsfull och relevant (”work”) som en för-

klaring till de beteenden man observerar.” 6 Skulle några läsare känna att några viktiga förfat-

tare blivit åsidosatta hoppas jag ändå att de har överseende med mitt val. För att därtill få en 

distans från en viss abstraktion, då denna uppsats utgörs av en litteraturstudie, har jag sam-

mankopplat en del av de teoretiska perspektiven med konkreta exemplifieringar.   

 Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. I det femte kapitlet presenteras uppsatsens centrala 

begrepp med en viss definiering utifrån några perspektiv, där de centrala författarna är D. 

Held, A. McGrew, H. Thörn, A. Giddens och M. Castells. Detta kapitel är till för att läsaren 

ska kunna följa de resonemang som förs i uppsatsen. 

   I det sjätte kapitlet följer en teoridel där olika perspektiv presenteras i förhållande till 

varandra. De centrala teoretikerna är bland annat: I. Wallerstein, M. Castells, H. Thörn, R. 

Robertson, U. Hannerz, Z. Bauman, B. Anderson, S. Huntington och A. Giddens.  

 Häri belyses även några konkreta exemplifieringar för att förankra ett visst teoretiskt 

perspektiv till realiteten.  

                                                 
5 Litteraturen är hittad på universitetsbiblioteket och social-beteendevetenskapliga biblioteket i Lund. 
6 Svenning 1997:57-58. 
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 Det sjunde kapitlet åtföljs av en analys som knyts till valda teoretiska perspektiv där 

fokus ligger att kunna urskilja ett mönster i de kulturella processer som verkar och som är 

betydande till uppsatsens frågeställningar. Avslutningsvis följer slutord, där eventuella slut-

satser dras, samt en sammanfattning.  

 

 

5. CENTRALA BEGREPP  
 

5.1 Vad betyder globalisering? 

 

Begreppet ”globalisering” är sedan 1990-talet ett i Sverige ofta använt begrepp för att beskri-

va världsomspännande sociala processer. Ibland används det som en synonym till ”internatio-

nalisering”, men oftast syftar begreppet globalisering på andra, eller mer omfattande, proces-

ser än internationalisering. Som vi kommer se finns det inte någon enhetlig och universell 

definition av begreppet globalisering.    

 I medier och offentliga debatter har globalisering vanligen betraktats som ett renodlat 

ekonomiskt fenomen och diskuteras som en relativ ny företeelse. Inom samhällsvetenskapen 

förstås globaliseringen snarare som en mångdimensionell process, som inbegriper inte bara 

ekonomiska, utan också kulturella och politiska dimensioner. 

 Held m.fl. framställer i boken Global transformations: Politics, Economics and Culture, 

globalisering som: 

 
… a process or (a set of processes) which embodies a transformation in the spatial organization of social rela-

tions and transactions – assessed in terms of their extensity, intensity, velocity and impact – generating transcon-

tinental or interregional flows and networks of activity, interaction, and the exercise of power.7 

  

Något förenklat kan man säga att globalisering är en process som utlöses av, och resulterar i, 

ett ökat flöde över gränserna av varor, service, kapital, människor, information och kultur. 

 Betydande delar av världens befolkning är emellertid antingen helt oberörda av globali-

seringen, eller också delvis exkluderade ifrån den och framförallt från dess fördelar. Detta 

innebär att begreppet är omtvistat och ifrågasatt. Enligt Held och McGrew8 kan man dock 

urskilja både förespråkare för globaliseringens verkliga existens och skeptiker, vilka ifrågasät-

                                                 
7 Held m.fl. 1999:16. 
8 Held & McGrew 2002.   
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ter den. Författarna gör en illustrativ uppdelning av dessa inriktningar med sina idealtyper 

globalister och skeptiker. 

 Enligt globalisterna är globalisering en verklig företeelse av utmärkande historisk bety-

delse. De argumenterar för att globaliseringen inte kan förnekas vare sig som ideologisk kon-

struktion eller som synonym för västlig imperialism, vilket skeptikerna hävdar. Istället beto-

nas de strukturella förändringar som den moderna organisationen fört med sig. Sammanlänk-

ningen av världen tycks innebära ändå en uppluckring av dessa såsom gränser för en ekono-

misk och politisk enhet. Nationalstaten får mindre och mindre inflytande då det gäller att fast-

ställa egen ekonomisk policy, tillhandahålla utbildning och sjukvård, skydda den nationella 

kulturen o.s.v. Nationsgränserna är av mindre betydelse även utifrån ett kulturellt perspektiv, 

då vi idag ser en större mobilitet hos världens befolkning än någonsin förr. Vi kan dessutom 

bevittna nya kommunikationsteknologier med potential att öppna upp de kulturella flödena, 

utan hänsyn till nationella gränser. Nationen som enhet för kulturellt identitetsskapande ifrå-

gasätts mer och mer.  

 De ekonomiska förhållanden ses av globalisterna som förlorade för nationalstatens själ-

vständighet, då den nyliberala ekonomiska agendan genomsyrar den globala ekonomin. Även 

om de globala marknaderna inte innebär slutet för de nationella ekonomierna, innebär de ändå 

en allvarlig urgröpning av den nationella ekonomiska hegemonin och styr regeringar i rikt-

ning mot marknadsvänliga ekonomiska strategier. Globaliseringen innebär på detta sätt att 

makten har förflyttats från demokratiskt valda regeringar till de globala marknadskrafterna. 

Bättre uttryckt än att betrakta globalisering som enbart ett ekonomiskt fenomen, söker dock 

globalisterna att ge likvärdig uppmärksamhet till andra dimensioner av den sociala praktiken. 

 Delanty9 betraktar globaliseringen som ett möte mellan kulturer, ett resultat av rummets 

minskade betydelse. Detta kan ta sig olika uttryck, t.ex. som våldsam konflikt, sammansmält-

ning av kulturer eller formningen av en universell kultur. Delanty pekar på att kapitalism och 

demokratin är kraftfulla mekanismer som drivit fram globaliseringsprocessen. Denna skild-

ring avvisar därmed den typ av teknologisk determinism som man kan finna exempelvis hos 

Castells10, vilken spårar globaliseringens drivkraft framför allt i den snabba utvecklingen av 

informationsteknologin.  

 Skeptikerna betraktar globaliseringsprocessen som en i första hand ideologisk konstruk-

tion. Frågan skeptiker ställer sig är vari det ”globala” i globaliseringen ligger. Bland skepti-

kerna kan man ofta finna tänkare med marxistisk inriktning. Häri tolkar man de aktuella glo-

                                                 
9 Delanty 2000. 
10 Castells 1999a. 
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bala tendenserna, inte som globalisering, utan som en ny form av västlig imperialism, eller 

amerikanisering dominerad av finanskapitalets behov och krav inom de ledande kapitaliststa-

terna. ”Den moderna världsordningens historia är historien om hur de västerländska kapita-

listiska staterna gång på gång delar upp världen i exklusiva ekonomiska maktsfärer”.11 Med 

utgångspunkt i detta hävdar den marxistiska analysen att imperialismen har uppnått en ny 

form i och med att formella imperier har ersatts av nya mekanismer för flersidig kontroll och 

övervakning, såsom G7- gruppen av ledande industristater (Storbritannien, Frankrike, Kana-

da, Italien, Japan, Tyskland och USA) och världsbanken. 

 Skeptikerna är alltså ifrån tanken om att nationella regeringer upplöses på grund av in-

ternationella processer, utan de lägger istället tonvikten på de nationella regeringarnas ökade 

betydelse för transnationella aktiviteter, både genom att de stödjer och reglerar dem. Häri pe-

kar man på att olika stater i olika hög grad är påverkbara för de förändringar som äger rum, att 

vissa tendenser försvagar nationalstaten medan andra stärker den. Med andra ord går det inte 

att avgöra vare sig om nationalstaten stärks eller om den försvagas. 

 Som vi har sett är ”globalisering” ett omstritt begrepp inom dagens samhällsvetenskap 

och det finns således många definitioner. Sammanfattningsvis kan dock en ofta använd defini-

tion av Anthony Giddens exemplifieras, vilken definierar globalisering som en ”intensifiering 

av världsomspännande sociala relationer som förbinder åtskilda lokaliteter med varandra på 

ett sådant sätt att lokala tilldragelser formas av händelser som uppträder många mil bort och 

vice versa”.12  

 

5.2 Kulturell globalisering 

 

Såsom begreppet globalisering är kulturbegreppet svårfångat och mångtydigt. Det finns en 

mängd definitioner av ordet kultur och vilken som är relevant är beroende på sammanhang. 

Med utgångspunkt i kultursociologisk betydelse betecknar kultur, jämte politik och ekonomi, 

en samhällelig dimension. Sociologen Håkan Thörn menar att enligt ett sådant synsätt är kul-

turens mest grundläggande sociala funktion att sänka mening och sammanhang åt det sociala 

livet. En grundläggande aspekt av att studera och analysera det sociala livets kulturella di-

mension innebär att intressera sig för processer där människor skapar och upprätthåller kol-

                                                 
11 Held & McGrew 2003:15. 
12 Giddens 1996:66. 
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lektiv och individuell identitet. Detta inkluderar också att analysera symboler, värderingar och 

normer.13  

 Det ekonomiska beteendets globalisering följs av vågor av kulturell förändring, en pro-

cess som kallas ”kulturell globalisering”. Centralt här är bland annat skapandet av kulturella 

symboler. Vissa grenar av samhällsvetenskapen har i likhet med offentligheten tagit emot ett 

synsätt som kan kallas för tesen om den globala kulturens konvergens med stickordet McDo-

naldisering.14 Enligt detta betraktelsesätt universaliseras eller likriktas livsstilar, kulturella 

symboler och transnationella beteenden alltmer.   

 Globalisternas förklaring till detta skulle vara att på samma gång som nationalstatens 

uppkomst (under 1800-talet) och de nationalistiska projekten inspirerade kulturlivet och kul-

turutbytet inom de bestämda nationsgränserna, så bidrog de europeiska makternas expansion i 

andra världsdelar till att stärka nya typer av kulturell globalisering genom nyheter inom trans-

porter och kommunikationer.  Det är just de teknologiska framstegen som hjälpte västerlandet 

att vidga sin maktsvär och därför gjorde det möjligt för de världsliga tankeriktningarna att 

expandera och omvandla den kulturella miljön i nästan varje samhälle på jorden, hävdar glo-

balisterna.15  

 På vilket sätt påverkar detta idag kulturområdet? Held och McGrew menar att den allt 

snabbare, dock ojämna, spridning av radio, TV, Internet och all tänkbar teknik har gjort direk-

ta kontakter potentiella tvärs över stora delar av jorden. Till följd därav har många former av 

nationell kontroll över informationsflöden blivit relativt otillräckliga. Därmed, hävdar Held 

och McGerw, är människor överallt utsatta som aldrig förr för andra kulturers värderingar. 

Exempelvis ger ”det engelska språkets globala dominans en språklig infrastruktur som är 

lika kraftfull som något tekniskt system för att överföra idéer och kulturer”.16  

 Det övertygande med dagens kulturella globalisering är att den drivs av företag, och inte 

av stater, det menar i varje fall globalisterna. ”Företagen har ersatt staterna och teokratierna 

som de främsta producenterna och distributörerna av kulturell globalisering… Nyhetsbyråer 

och förlag hade förr ett mycket mer begränsat inflytande på den lokala och nationella kultu-

ren än vad konsumentvaror och kulturprodukter från dagens globala företag har.”17 

                                                 
13 Thörn 2002. 
14 Beck 1998. 
15 Held & McGrew 2003. 
16 Ibid. 2003:49. 
17 Ibid. 2003:51. 
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 Men samtidigt vill jag påpeka att många av företagen drivs av vinstintresse, ägarna mås-

te tjäna snabba pengar och kan på så sätt inte alltid skapa ett långvarigt ägande. Företagen kan 

flyttas snabbt om det ekonomiska målet inte uppnåtts trots att verksamhet kan vara lönsam.  

 Vidare menar globalisterna att de nya globala kommunikationssystemens uppkomst hål-

ler på att förändra relationerna mellan fysiska platser och sociala omständigheter. Detta skulle 

därmed innebära att det traditionella bandet mellan ”fysisk miljö” och ”social situation” bru-

tits. Med andra ord övervinns geografiska hinder när individer och kollektiv upplever händel-

ser och förändringar som förekommer långt hemifrån.  Med utgångspunkt i detta utvecklas 

nya förståelseformer och gemensamma intressen utan direktkontakt människor emellan. Des-

sa kan uttrycka sig i att de frigör eller avskiljer folks identitet från bestämda platser och tradi-

tioner. Men de kan också ha en ”pluraliserad inverkan” på identitetsuppbyggnaden och till 

följd därav skapa en lång rad bindestrecksidentiteter som är mindre enhetliga, menar Held och 

McGrew.  

 Som Göran Therborn visar kan vi redan, bland andra och tredje generationens nya im-

migranter i Europa, urskilja framväxten av nationella bindestrecksidentiteter: turkisk-tyska, 

marockansk-franska, chilensk-svenska etc.18 

 Utifrån dessa ståndpunkter som har presenterats kring kulturell globalisering kan man 

därmed säga att människors uppfattning av världen har blivit alltmer färgade av idéer och 

värderingar från en mängd olika miljöer. Därmed håller kulturella flöden på att förändra den 

nationella identitetspolitiken. Som Held och McGrew skriver: 

 
Blandkulturer och transnationella medieföretag har gjort betydande intrång på nationella kulturer och nationella 

identiteter. Den moderna statens kulturella ställning håller därför på att omvandlas.19  

  

 Frågan är på vilket sätt identitet håller på att omvandlas utifrån dessa ståndpunkter? Det 

återstår dock att se längre fram i denna uppsats.  
        
5.3 Identitet  

 

Till de omdaningar som följer med globaliseringen hör det faktum att begrepp som kultur och 

identitet inte bara har fått nya betydelser, de tillskrivs allt oftare politiska innebörder. Frågor 

relaterade till kultur står idag högt på den politiska dagordningen världen över. I Sverige och i 

andra länder är detta relaterat till två, delvis sammanhängande, förändringsprocesser: fram-

                                                 
18 Therborn 1996. 
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växten av å ena sidan vad som brukar kalls för det mångkulturella samhället och å andra sidan 

nya former av främlingsfientlighet och rasism.20  

 Frågan om den kulturella identiteten har det senaste decenniet med kraft trätt in såväl på 

den akademiska som på den politiska dagordningen, nationellt och globalt. I Europa är detta 

relaterat till att de relativt stabila identiteter som formades efter det industriella genombrottet i 

allt högre grad problematiseras och blir instabila, delvis som en konsekvens av globalisering-

ens processer.  

 Vad innebär kulturell och nationell identitet? Enligt Jacques Lacan skapas våra identite-

ter genom imaginära identifikationer. Det handlar om en identifikation med en yttre, imaginär 

bild av ett enhetligt jag, som begreppsliggörs i språket. Mycket generaliserat innebär detta 

synsätt alltså att källorna till vår identitet finns utanför oss själva. Den skapas genom de före-

ställningar och bilder vi identifierar oss med och i den språkliga ordningen som sätter namn 

och begrepp på dessa föreställningar. Våra identiteter skapas därmed genom en serie identifi-

kationer och relationer med andra, det gäller dels konkreta personer (signifikanta andra), men 

också kollektiva enheter som Kulturen, Nationen eller Könet. En viktig följd av detta sätt att 

se på identitet är att även om vi gärna vill uppfatta oss själva på ett likartat sätt, och i vårt 

identitetsskapande drivs av en önskan om helhet, så är våra identiteter aldrig fullständiga eller 

slutgiltigt definierade, utan snarare något som befinner sig i ständig rörelse.21 

 Castells menar emellertid att identitet avses som den process där mening skapas på 

grundval av ett kulturellt attribut som får företräde framför andra källor till mening. För en 

enskild individ eller kollektiv aktör kan det finnas en mängd olika identiteter. En sådan mång-

fald ger dock upphov till slitningar och motsägelser i både jagpresentation och socialt hand-

lande. Skälet är att identiteter, enligt Castells, måste skiljas från det som sociologer av tradi-

tion har kallat roller och rolluppsättningar. Roller (till exempel att vara arbetare, granne, soci-

alist, militant, fackföreningsmedlem eller rökare, på en och samma gång) definieras enligt 

normer som struktureras av institutioner och organisationer i samhället. Deras relativa bety-

delse för att påverka människors beteende är beroende av förhandlingar och arrangemang 

mellan individerna och dessa institutioner och organisationer. Identiteter är däremot källor till 

mening för och av aktörerna själva. Även om identiteter också kan härstamma från domine-

                                                                                                                                                         
19 Held & McGrew 2003:51. 
20 Eriksson, Eriksson-Baaz & Thörn (red) 1999. 
21 Ibid. 1999:34. 
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rande institutioner, blir de identiteter först om och när sociala aktörer internaliserar dem, och 

konstruerar sin mening kring denna internalisering.22  

 Det är lätt att hålla med om att, ur ett sociologiskt perspektiv, alla identiteter är konstru-

erade. Frågan är hur, från vad, av vem och för vad. Enligt Castells använder identitetskon-

struktionen byggstenar från historia, från geografi, från biologi, från produktiva och reproduk-

tiva institutioner, från kollektiva minnen och personliga fantasier, från maktapparater och re-

ligiösa uppenbarelser. Hur och av vem olika identitetstyper konstrueras och med vilka resultat 

kan inte få ett svar i generella, abstrakta termer. Det är en fråga om socialt sammanhang. Iden-

titetspolitiken måste, som Castells menar, ”situeras historiskt”. Häri ser vi C. W. Mills tankar 

angående hur människans biografi hänger samman med de historiska processerna. Diskussio-

nen måste alltså referera till ett specifikt sammanhang, nätverkssamhällets uppkomst. Identite-

tens dynamik kan i detta sammanhang förstås bättre.23  

 Identitetens dynamik häri kan bättre förstås genom att ställas mot Anthony Giddens sa-

mmanfattning av utmärkande drag av identiteten under senmoderniteten. Giddens hävdar, och 

Castells citerar honom, att ”självidentiteten är inget specifikt drag… något som individen be-

sitter. Självidentiteten är självet så som det reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller 

hennes biografi… Att vara människa innebär att praktiskt taget hela tiden veta… både vad 

man gör och varför man gör det… I en posttraditionell ordning blir självet ett reflexivt pro-

jekt”.24 

 Hur senmoderniteten påverkar detta reflexiva projekt uttrycker Giddens på följande sätt: 

 
Ett av modernitetens specifika drag är den allt starkare ömsesidiga förbindelsen mellan de två ”extremerna” 

extensionalitet och intensionalitet, mellan å ena sidan global påverkning och å andra sidan och personliga dispo-

sitioner… Ju mer traditionen mister sitt. Och ju mer vardagsliv et rekonstitueras mot bakgrunden av det dialek-

tiska samspelet mellan det lokala och det globala, desto mer tvingas individerna att komma fram till en livsstil 

bland många alternativ… Den reflexiva organiserade livsplaneringen… blir ett centralt drag i struktureringen av 

självidentiteten.25 

 

Även om Castells instämmer i Giddens teoretiska utmärkande av identitetsbyggandet hävdar 

han dock att nätverksamhällets uppkomst ifrågasätter de identitetsbyggande processerna under 

senmoderniteten, vilket leder till nya former av social förändring. Skälet är att nätverksamhäl-

let för flertalet individer och sociala grupper bygger på en systemförskjutning mellan det loka-

                                                 
22 Castells 2000b. 
23 Ibid. 2000b. 
24 Giddens, citerad i Castells 2000b:24. 
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la och det globala. Men även genom att makten och erfarenheterna får olika tids- och rums-

ramar. Till följd därav menar Castells att en reflexiv livsplanering blir därmed omöjlig, utom 

för den elit som bebor det tidlösa rummet bland flöden i de globala nätverken och deras loka-

ler. Under dessa nya betingelser, menar Castells, krymper och upplöses de civila samhällena. 

Sökandet efter mening sker fortsättningsvis genom uppbygge av defensiva identiteter kring 

kollektiva principer.26  

 De definitioner som jag har presenterat har tämligen ett samband. Identiteten ses som ett 

begrepp som står utanför oss själva, som vi mer eller mindre internaliserar från vår miljö och 

vår omgivning. Min framhållning av identiteten i denna uppsats kommer således att ligga nära 

Jacques Lacans definition, en imaginär identifikation.       

 

 

6. TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

6.1 Den ekonomiska globaliseringen – Immanuel Wallerstein 

 

En av teorierna i en rad aktuella samhällsvetenskapliga analyser av den samtida globalisering-

en är ett kritiskt förhållningssätt till den allmänt omfattade tesen om att ekonomins globalise-

ring på något uppenbart sätt undergräver nationalstaten. I flera avseenden är det möjligt att i 

en undersökning av ekonomins globalisering ta några centrala utgångspunkter som framförallt 

är förknippad med Immanuel Wallerstein. Ur ett sådant perspektiv kan den samtida ekono-

miska globaliseringen förstås som den senaste fasen i kapitalismens globala expansion, som 

inleddes med kolonialismen på 1500-talet och som resulterat i skapandet av ett globalt system 

av beroenderelationer. Vad Wallerstein pekar på är att en enda av globaliseringens dimensio-

ner och logiker är den centrala och för honom är kapitalismen globaliseringens motor. Enligt 

Wallersteins teori om det kapitalistiska världssystemet ersätts bilden av ett antal mot varandra 

slutna enskilda samhällen med bilden av ett enda världssystem, i vilket alla samhällen, alla 

regeringar, alla företag, alla kulturer, alla klasser, alla hushåll och alla individer, hör hemma 

och måste hävda sig i en enda arbetsdelning. Wallerstein pekar på att detta enda världssystem 

definierar referensramen för de sociala ojämnlikheterna i världen och slår enligt Wallerstein 

igenom med kapitalismen.27  I artikeln ”Culture as the Ideological Battleground of the Mo-

                                                                                                                                                         
25 Castells 2000b:24-25.  
26 Ibid. 2000b. 
27 Beck 1998. 
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dern World-System”28 ger Wallerstein uttryck för tankar och idéer om den globala kulturen 

och hur den kan karaktäriseras. Enligt Wallerstein besitter den här kulturen ett antal känne-

tecken som är typiska. Det tydligaste är som sagt arbetsdelningen, ett fenomen han menar 

knappast endast är en produkt av det kapitalistiska samhället, men att den aldrig tidigare varit 

så utvecklad och så komplex som nu. Det moderna arbetslivet blir alltmer differentierat och 

arbetsuppgifterna delas upp i allt mindre och allt mer specialiserade enheter. Wallerstein pe-

kar på att kapitalismens grundtanke är att få människor att arbeta hårdare för lägre lön. Ar-

betsdelningen blir i det kapitalistiska samhället en effekt av viljan att öka produktiviteten för 

att också öka vinsten. Detta kan man mer eller mindre säga stämmer väl överens med klimatet 

som råder idag på den ekonomiska marknaden.    

 Den kapitalistiska världsekonomin baserar sig på en konstant ackumulation av kapitalet, 

men att upprätthålla detta, att motivera arbetarna att arbeta mer för mindre, är svårt. Wallers-

tein visar på den inneboende förändring och rörelse som finns inbyggt i den kapitalistiska 

ekonomin och som understöder detta. Kapitalismen startade som primärt en europeisk förete-

else, men idag omfattar den hela jorden. Wallerstein menar att detta var en nödvändighet för 

dess överlevnad. Det gällde att hitta nya marknader, både när det gällde inköp av råvaror, bil-

lig arbetskraft och avsättning för produkter. Det betyder att det europeiskt västerländska sättet 

att betrakta fenomen inkorporeras i andra världsdelar. Handlar det här om, ”a case of mod-

ernization or of Westernization”? 29 

 I det här perspektivet blir det intressant att fråga sig om globaliseringsprocessen i sig 

självt inte innebär en kolonialisering från väst? Därmed skulle detta innebära att den globala 

kulturen som sprids ut över världen är en i grunden västerländsk kultur med basen i den kapi-

talistiska ekonomin. Japan är ett konkret exempel för denna förändringsprocess, en omväl-

vande förändring i ett samhälle där individen alltid varit underordnad gruppen och företagen 

svarat för trygghet. De senaste åren har jättekoncerner som konglomeratet Hitachi och tele-

fonbolaget NTT gjort sig av med tiotusentals anställda. I slutet av oktober 2003 tvingades 

även det teknologiska innovativa elektronikföretaget Sony sparka flera tusen. Globaliseringen 

har satt sina spår och till följd därav kan förändringarna i det japanska samhället innebära ett 

paradigmskifte. Den japanska kulturen är traditionellt gruppinriktad med rötter i jordbruket 

och en grundläggande uppfattning om den japanska kulturen är att japaner föredrar i allmän-

het att ha en långsiktig, stabil relation snarare än snabba förändringar som västerlänningar 

anses föredra. Kanske ligger det något i det att västerlänningar är mer så kallade ”jägare” som 

                                                 
28 Wallerstein 1990. 
29 Ibid. 1990:36.  
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vill fånga något varje dag, medan japaner i tusen år mentalt har organiserats sig för att arbeta 

på risfält. Den ekonomiska bubblan brast i början av 1990-talet och många anställda fick sluta 

i förtid. Med andra ord håller det traditionella japanska samhället på att upplösas. Ur detta 

tycks det som en medvetenhet har uppkommit bland unga japaner om vad som är det yttersta 

målet för individen. De nya tuffare villkoren på arbetsmarknaden får alla japaner att känna av. 

Men de tvingar särskilt den yngre generationen, som är i början av karriären, till ett nytt tän-

kande. Därav har det blivit en generationskrock. Unga människor högaktar inte sina föräldrar, 

följden blir en svår situation i ett samhälle där man av tradition vördat de äldre. Förklaringen 

kan vara att Japan dras med en historisk last som krockar med det moderna samhället. Det 

militanta, organisatoriska tänkandet lever fortfarande kvar år 2004. Japan är fortfarande ett 

samhälle där individen inte bör sticka upp även om detta håller på att luckras upp. Utstötning 

ur gruppen hotar den individ som säger emot, avviker, som bryter mot normen.30 Det tycks 

pågå en ständig kamp mellan å ena sidan globaliseringsprocesser som påverkar och omfattar 

allt och alla, och det motstånd som olika grupper sätter upp. Häri utgör språket en oerhört 

viktig symbol i kampen. Språket blir en viktig del av den egna speciella kulturen och genom 

att tala samma språk tillhör man också en grupp, ett folk eller en nation. Man hör hemma nå-

gonstans.         

 

6.2 Den informationella kapitalismen – Manuel Castells 

 

Det nya skedet av ekonomins globalisering, och dess kvalitativt nya karaktär, måste också ses 

mot bakgrunden av vad Manuel Castells i Nätverksamhället kallar ”den globala omstrukture-

ringen av kapitalismen” som ägde rum efter den världsekonomiska krisen på 70-talet. Enligt 

Castells analys måste trots det senaste skedet av ekonomins globalisering också förstås i rela-

tion till etablerandet av informationsteknologin, eller det nya ”teknologiska paradigmet”. Cas-

tells menar att även om den senaste teknologiska revolutionens genombrott sammanföll med 

det tidiga 1970-talets ekonomiska kris, så kan den ändå inte ses som ett direkt svar på den 

kapitalistiska ekonomins behov av förnyelse. Den måste snarare förstås som ett resultat av en 

teknologisk innovationsprocess som samspelat med såväl ekonomiska som kulturella föränd-

ringar. Ändå har denna teknologiska revolution varit ett centralt element i omstruktureringen 

av den kapitalistiska världsekonomin och givit grund till en ny form av kapitalism, som Cas-

tells kallar för den ”informationella kapitalismen”. Information har förvisso också tidigare 

                                                 
30 Dagens Industri 2003. 
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utgjort ett betydelsefullt element i den kapitalistiska ekonomin, men, avser Castells, det kvali-

tativt nya med den informationella kapitalismen är att produktionen, behandlingen och över-

föringen av information blir en källa till såväl makt och produktion. Som Castells utrycker det 

skiljer sig dagens globaliserade ekonomi från den tidigare världsekonomin, vilken är föremå-

let för Wallersteins världssystemanalys, genom att den ”är en global ekonomi i realtid”.31 

   Hur skildrar Castells detta nätverksamhälle med anknytning till människans identitet? Enligt 

Castells består som sagt närverkssamhället av produktions-, makt- och erfarenhetsnät som 

bygger upp en virtuell kultur i globala flöden som överskrider tid och rum. Alla samhällets 

dimensioner och institutioner följer inte nätverksamhällets logik, på samma sätt som industri-

samhällena länge innefattade många förindustriella former av mänsklig existens. Nätverks-

samhället är, menar Castells, liksom varje social struktur, inte utan motsägelser, social kon-

flikter och utmaningar från alternativa former av sociala organisationer. Men dessa utmaning-

ar skapas genom närverkssamhällets karaktäristiska och skiljer sig därmed starkt från indu-

striepoken.  

 I nätverksamhället antar de sociala utmaningarna av maktmönstren normalt formen att 

det konstrueras autonoma identiteter. Dessa identiteter ligger utanför nätverkssamhällets or-

ganisationsprinciper. Mot teknikdyrkan, flödesmakt och marknadslogik sätter de sin existens 

och sin tro. Det som kännetecknar de sociala rörelser och kulturella idéer som byggs kring 

identiteter i informationsåldern är att de inte härstammar ur det civila samhällets institutioner. 

Castells menar att de inför från början en alternativ social logik, skild från de prestationsprin-

ciper kring vilka samhällets dominerande institutioner är byggda.  

 Som till exempel under industriepoken där kämpade arbetarrörelsen hårt mot kapitalet. 

Kapital och arbete hade dock gemensamma mål, delade industrialiserings värderingar – pro-

duktivitet och materiella framsteg. Båda parter försökte kontrollera dess utveckling och få en 

större del av skörden. Till slut kunde de upprätta en social pakt.   

 Men, menar Castells, att i informationsåldern är de dominerande, globala nätverkens 

logik så utbredd och genomträngande att enda vägen bort från dess dominans tycks vara att 

finnas utanför nätverken och rekonstruera mening på grundval av ett alldeles eget system av 

värderingar och föreställningar. Därmed anser Castells att nationalism, lokalism, etnisk sepa-

ratism och kulturella kollektiv bryter samhället i stort och återuppbygger dess institutioner 

inte nedifrån och upp utan inifrån och ut. Det handlar om ”vilka vi är” kontra vilka som inte 

hör till.32 

                                                 
31 Castells 1999a. 
32 Castells 2000b. 
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 Castells anser att den viktigaste formen av identitetskonstruktion, i dagens samhälle, är 

motståndsidentitet vilken alstras av aktörer som befinner sig i positioner som har nedvärderats 

och/eller stigmatiserats av maktens logik. Därför byggs motstånds- och överlevnadsvärn ut-

ifrån principer som skiljer sig från dem som genomsyrar samhällets institutioner, som Castells 

hävdar när man förklarar identitetspolitikens uppkomst.33  Motståndsidentitet leder till bildan-

det av kollektiv eller gemenskaper. Det bygger former av kollektiv opposition mot ett annars 

outhärdligt förtryck, normalt på grund av identiteter som framstår som klart definierade av 

historia, geografi eller biologi, vilket gör det lättare att fästa motståndets gränser. Till exempel 

uppstår ofta etnisk baserad nationalism, ur en känsla av främlingskap och ur opposition mot 

orättvis utstötning av politisk, ekonomisk eller social karaktär. Religiös fundamentalism, terri-

toriell gemenskap eller nationalistisk självhädelse är alla uttryck för vad Castells kallar ”de 

utstöttas utstötning av utstötarna”.34 Att bygga en defensiv identitet med hjälp av domineran-

de institutioners eller ideologiers termer förstärker gränser. I ett sådant fall uppstår frågan om 

möjligheten till ömsesidig kommunikation mellan dessa utstötta/utstötande identiteter. Svaret 

på den frågan avgör om samhällen kan bevaras som samhällen eller kommer att upplösas till 

en konstellation av gemenskaper.  

  

6.3 Nationalstatens och den politiska processens omvandling 

 

De flesta författare anser att nationalstaten tappat mycket av sin självständighet, undergrävd 

av de globala flödenas dynamik och de nationsövergripande närverken av pengar, information 

och makt. Särskilt avgörande för dess legitimitetskris är dess svaghet att uppfylla sitt åtagande 

som välfärdsstat, på grund av produktionens och konsumtionens integration i ett globalt sy-

stem av ömsesidigt beroende och den därmed sammanhängande kapitalistiska omstrukture-

ringsprocessen. Välfärdsstaten i sina olika opinionsyttringar blev allt efter det enskilda sam-

hällets historia en central källa till politisk legitimitet vid ombildningen av statliga institutio-

ner efter 1930- talets stora depression och andra världskrigets.35 Återuppbyggandet av politisk 

mening med utgångspunkt av specifika identiteter ifrågasätter själva grunden för medborgar-

begreppet. Bara genom att identifiera sig med en viss gemenskap, (på bekostnad av andra 

värden och minoriteters identitet), kan staten förändra källan till sin legitimitet från att repre-

sentera människors vilja och styra deras välbefinnande till att hävda en kollektiv identitet. 

                                                 
33 Ibid. 2000b.  
34 Ibid. 2000b:23. 
35 Castells 1999a.  
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Detta är upphovet till de nationalistiska, etniska, territoriella eller religiösa stater som tycks 

uppstå ur de nuvarande legitimitetskriserna, som Castells talar om. 

 Som vi har sett, menar Castells, att man emellertid har noterat uppkomsten av starka 

motståndsidentiteter som mer eller mindre vägrar att man spolas bort av globala flöden och 

radikal individualism. De bygger sina gemenskaper på de traditionella värdena nation och 

familj, och de tryggar sina gränser med hjälp av etniska emblem och territoriella försvar. Mot-

ståndsidentiteterna begränsas inte bara till traditionella värderingar. De kan byggas av och 

kring proaktiva sociala rörelser, som väljer att befästa sin autonomi genom sitt kollektiva 

motstånd så länge de inte är starka nog att direkt angripa de förtryckande institutioner som de 

vänder sig mot. Detta gäller i stort sett för kvinnorörelsen, som bygger kvinnorum där det är 

på väg att uppstå ett nytt antipatriarkaliskt medvetande. En ytterligare exemplifiering på detta 

är ”Otpor”, som betecknar just motstånd på serbiska. Otpor är en motståndsrörelse som föddes 

i Belgrad i Serbien 1996-97, i samband med de stora folkliga demonstrationer som hölls mot 

den dåvarande Milosevic-regimen. Rörelsen var bred och inte bunden till något parti. Efter 

kommunistregimens kollaps i början av 90-talet kom Milosevic och hans Socialistiska parti 

till makten med hjälp av de starka serbisk-nationalistiska vindar som blåste genom området 

och tvingades på medborgarna. Nationalistiska ledare fick även makten i de andra ex-

jugoslaviska delstaterna. På grund av detta inleddes krig efter krig på Balkan. Dessa krig höll 

igång ända till slutet av Kosovo-kriget och NATO-bombningarna 1999. Krigen försämrade 

såväl det politiska som det ekonomiska läget i Jugoslavien. Landet var isolerat och uteslutet ur 

alla internationella organisationer och samfund, och levde sedan början av 1992 under hårda 

ekonomiska sanktioner. Levnadsstandarden började sjunka tills det nådde botten efter bomb-

ningarna, då Jugoslaviens BNP låg under Albaniens ett land som annars brukar anses vara 

Europas fattigaste. Dock efter hårt motstånd av motståndsrörelsen Otpor och med extern hjälp 

tvingades därmed Milosevic-regimen att kapitulera.36  

 Å ena sidan tenderar alltså de dominerande, globala eliter som bebor flödesrummet att 

bestå av identitetslösa individer (världsmedborgare), å andra sidan tenderar människor i sin 

opposition mot ekonomisk, kulturell och politisk rättighetsförlust att dras mot kollektiva iden-

titeter.  

  

 

 

                                                 
36 Belgrads Frihetliga Grupp: http://www.yelah.net/yelah/20001019/serbien1018 
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6.4 Kulturimperialism? 

 

Som vi har sett har världsmarknadens utveckling genomgripande följder för kulturer, identite-

ter och livsstilar. Kan detta delvis bero på det koloniala arvets latenta närvaro i de globala 

kulturerna? 

 Sociologen Håkan Thörn menar i sin bok Globaliseringens dimensioner att arvet från 

1800-talets kulturimperialism handlar inte bara om de kulturella och politiska problematiker 

som de tidigare kolonialiserade områdena i dag har brottats med. Enligt Håkan Thörn bidrar 

den postkoloniala analysen med att peka på hur kolonialismen, som Thörn menar är ett utgö-

rande element i moderniteten, i högsta grad är verksam i millennieskiftets globala kultur. 

Thörn pekar på 1800-talets koloniala ”civilisationsprojekt”, som bars upp av en vetenskapligt 

legitimerad rasism, innebar inte bara en systematisk nedvärdering och undertryckande av de 

kolonialiserade folkens kulturella former. Den var också själva förutsättningen för definitio-

nen av kollektiva identiteter som ”Västerlandet” och ”Europa”, vilka också fick beteckna 

normen för Människan, Utvecklingen och Civilisationen.37  

 För ett par decennier var dock begreppet kulturimperialism i högre grad associerat med 

efterkrigstidens amerikanska världshegenomi. Ur ett sådant perspektiv förstås begreppet på 

följande sätt: 

 
Tesen om kulturimperialism hävdar att autentisk, traditionell och lokal kultur i många delar av världen utplånas 

genom urskiljningslös dumpning av kommersiella och mediala produkter, huvudsakligen från USA.38 

 

Thörn menar att den som främst är associerad med detta perspektiv är Herbert Schiller. Enligt 

Schiller var efterkrigstidens amerikanska kulturimperialism ett resultat av en allians mellan 

ekonomiska, politiska och militära intressen, där framför allt den världsekonomiska dominan-

sen för USA-baserade transnationella företag och överlägsenhet på det kommunikationstekno-

logiska området var grundläggande för USA: s världshegenomi. Men är det inte så att det är 

ett redskap som fortfarande används för att propagera mot oliktänkande stater? 

  Inom dagens globaliseringsdiskurs har det blivit vanligare att tala om kulturell homoge-

nisering än om kulturimperialism, även om man ofta menar samma sak: coca-colonisering av 

världen. Thörn menar att det viktiga dock är att när imperialism ersätts av globalisering inne-

bär det att homogeniseringen ses som en oavsedd konsekvens av ekonomiska och kulturella 

                                                 
37 Thörn 2002. 
38 Ibid. 2002:122. 
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processer. Framför allt innebär kulturens globalisering ur detta perspektiv att den globala ho-

mogeniseringen ska ses som ett resultat av vissa ekonomiska dominansförhållanden. Thörn 

invänder dessutom mot tesen om kulturell globalisering som homogenisering och pekar på 

den schillerska teorins brist på kultursyn. För det första utgår analysen av ”utslagningen” av 

lokala kulturer från hypotesen om att kulturer är homogena och stabila företeelser, medan det 

i själva verket måste betraktas som processer, hävdar Thörn. Processer där kulturella former 

föds, förändras eller försvinner har historiskt sett också tidigare inkluderat element av makt, 

våld och inte minst motstånd mot olika typer av intrång. Vidare avser Thörn att förespråkarna 

för homogeniseringstesen ej tar någon hänsyn till att alla kommunikationsprocesser innefattar 

aktiva subjekt som tolkar information och symboler med utgångspunkt i de sociala kontexter 

där de befinner sig.39 Med andra ord förhåller sig människor aktivt till globaliseringens kultu-

rella flöden på olika sätt med utgångspunkt i olika erfarenheter och sociala positioner.   

  

6.5 Hybridisering och kreolisering – R. Robertson, U. Hannerz 

 

Vi har sett, utifrån Thörns perspektiv, att ett helt annat sätt att se på den samtida kulturella 

globaliseringen har som utgångspunkt från en kritik av homogeniseringstesen. Den har ut-

tryckts av företrädare för de tvärvetenskapliga forskningsfälten cultural studies och av postko-

lonial analys. Här är exempelvis sociologen Roland Robertson en central figur, och även soci-

alantropologen Ulf Hannerz som intresserar sig för transnationella kulturer.  

 I detta sammanhang står begrepp som hybridisering och kreolisering i centrum. Dessa 

begrepp kan ses som olika sätt att försöka fånga in de kulturella konsekvenserna av den ökade 

rörligheten i globaliseringens värld. Det gäller såväl de ökade flödena av information och 

symboler som människors ökade rörlighet. Men dessa begrepp inkluderar också en grundläg-

gande kultursyn, där kultur ses som interaktionsprocesser präglade av möten och motsättning-

ar, vilka resulterar i ständigt nya blandformer – hybrider. Detta perspektiv invänder mot olika 

typer av föreställningar om att det existerar kulturer med en essens, det vill säga en inneboen-

de fast kärna. Samtidigt förutsätter kulturella möten, motsättningar och blandningar också att 

det existerar kulturella former som får en viss stabilitet. Det som enligt hybridiseringsperspek-

tivet är kännetecknande för den kulturella globaliseringsprocessen är att lokala kulturer blir 

allt mindre stabila allteftersom de konfronteras med, och dras in, i interaktionsprocesser över 

stora avstånd.40 Men jag undrar om inte det lokala stärks allt mer även att det påverkas utifrån. 

                                                 
39 Thörn 2002. 
40 Ibid. 2002. 
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Vi är mer eller mindre benägna att uttrycka ”vår” utmärkande lokalitet som ett sätt för att ur-

skilja oss från andra lokala platser.  

 Enligt hybridiseringsperspektivet är den samtida kulturella globaliseringen alltså för-

knippad med heterogenitet. Om världen alltid präglats både av kulturella skillnader och kultu-

rella förändringar så gäller det fortfarande, men på ett nytt sätt, eftersom förhållandet mellan å 

ena sidan kulturella identiteter och å andra sidan plats, (eller det lokala), har förändrats i grun-

den med globaliseringens senaste fas. Detta kan förstås av ytterligare två begrepp som före-

kommer i detta sammanhang: ”glokal” och ”translokal”. Med detta menar Roland Robertson i 

sin bok Globalization41 att det lokala och det globala inte utesluter varandra, tvärtom, det lo-

kala måste betraktas som en aspekt av det globala. Robertson föreslår att grundbegreppet kul-

turell globalisering ersätts med glokalisering, ett ord som alltså är bildat av globalisering och 

lokalisering. Robertson menar att globala kulturflöden verkar alltid i lokala sammanhang och 

bidrar till att på olika sätt ständigt transformera lokala sammanhang, i en process av glokalise-

ring. Betydelsen av det lokala förändras därmed i grunden, eftersom lokala kulturer och där-

med olika platser är sammanbundna av rumsliga och komplexa, ”translokala”, nätverk av re-

lationer.42  

 Trots att vi har nationella suveräna stater, ingår vi som individer hela tiden i ett mycket 

större sammanhang, ett universellt sammanhang som hela världen deltar i, vare sig vi vill eller 

inte. Faktum är ju att vi har allt från en universell moral till en gemensam tideräkning. Den 

moralkodex grundar sig på samma sak som deklarationen om de mänskliga rättigheterna, det 

vill säga i grund och botten att alla människor är lika mycket värda. Men inom denna univer-

sella moral finns ett utbrett hyckleri. Och här dyker de rasistiska och sexistiska ideologierna.43  

 Både i historien och i nutiden förekommer det hela tiden grova kränkningar mot detta, 

både inom de suveräna staterna och universellt. Det handlar om att åtskilja människor från 

andra på grund av olika kriterier (till exempel klass, kön och etnicitet) och den härskande 

makten blir den som avgör vad som anses vara korrekt. Ulf Hannerz diskuterar kring detta i 

artikeln ”Center-Periphery Relations and Creolization in Contemporary Culture”.44 Han talar 

här om hur olika faktorer, som den ökade möjligheten att resa och själva upptäcka nya platser 

eftersom avstånd inte längre är ett problem och om medias allt större roll i förmedling av rap-

porter från jordens alla hörn som leder till en sorts ”Coca-colonisation” – en spridning inte 

bara av västerländska varor utan också ideal. En cocacolaflaska innehåller inte bara en brun 

                                                 
41 Robertson 1992. 
42 Beck 1998. 
43 Robertson 1992. 
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läskedryck, utan också drömmen om det moderna, det rena, upplysta och fria västerlandet. 

Hannerz pekar på att den kultur som befinner sig i centrum inte behöver stå som absolut mo-

dell för de perifera områdena, utan dessa skapar ofta sin egen, blandade kultur, en sorts kreo-

liserad kultur. 

 

6.6 Postmodernism och ny polarisering - Zygmunt Bauman  

 

Det postmoderna är en viktig utgångspunkt för förståelsen av en rad sociala omvandlingar, 

som har sitt ursprung från processer inom och mellan samhällen, samt globala processer. So-

ciologen Mike Featherstone menar att debatten om det postmoderna handlar om förändringar 

inom det konstnärliga och intellektuella fältet, eftersom maktbalansen mellan olika grupper 

förändras, viket gör att också produktion, konsumtion och rörelse av symboliska varor föränd-

ras. Vidare avser Featherstone att det likaså handlar om bredare kulturella förändringar, efter-

som vardagslivets förändrade praxis leder till nya orienterings- och identitetsmönster. 45 

  Den främsta teoretikern i postmodernism är emellertid Zygmunt Bauman. I sin bok Vi 

vantrivs i det postmoderna46 menar Bauman att den vantrivseln som var modernitetens kän-

nemärke var frosseriet på ordning och bristen på frihet. Moderniteten krävde att friheten off-

rades, framför allt individens frihet att söka njutning. I dag är situationen annorlunda. Den 

individuella friheten är den norm efter vilka alla andra värden mäts. Det betyder dock inte att 

de modernitetens ideal som sände i väg män och kvinnor på deras upptäcktsresa har övergi-

vits. Utan dessa har omvandlats och eftersträvas i vår samtid genom individuella ansträng-

ningar.  

 Det som nu kännetecknar vår samtid är att vi lever i ett konsumtionssamhälle som i all 

grad påverkar våra liv. Bauman framhåller att det postmoderna sociala levnadsvillkoret basers 

på en förförisk och privatiserad konsumtionsfrihet vilken har uppstått ur det kapitalistiska 

samhället. Bauman menar att det är majoriteten av befolkningen som värderar denna konsum-

tionsfrihet så högt att det är just även de som bevarar samhällets grundläggande organisering 

vid de demokratiska valen. Sättet på vilket dagens samhälle formar sina medlemmar dikteras 

först och främst av plikten att spela konsumentens roll. (Vi behöver emellertid inte gå längre 

än till oss själva för att förstå Baumans resonemang). Normen som vårt samhälle håller upp 

för sina medlemmar är denna förmåga och vilja att spela denna roll. Därmed menar Bauman 

                                                                                                                                                         
44 Hannerz 1992. 
45 P. Pedersen, i Andersen & Kaspersen (red) 2003. 
46 Bauman 1998. 
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att konsumenten i konsumtionssamhället är en väsentligen annorlunda varelse än konsumen-

ten i något annat hittillsvarande samhälle. Och till följd därav som en konsekvens av det mo-

derna samhällets ökade tempo och komplexitet sönderfaller identiteten efter hand.47 

 Bauman pekar på att en värld som hela tiden förändras på ett genomgripande sätt blir det 

gagnlöst att hålla fast vid målsättningar som ska gälla hela livet. I en sådan omvärld måste 

man ständig omvärdera sina personliga mål, och därför blir det inte meningsfullt att beskriva 

identitetsbildningen som en utveckling av ett visst livsprojekt. Bauman anser att frågor om 

identitet och ett meningsfullt liv har i allt högre grad överlämnats åt individen som privatper-

son. I vårt samhälle orienterar sig individen på en kaotisk marknad, där många experter kon-

kurrerar om att övertyga konsumenten om de rätta åsikterna och den rätta livsstilen. I den allt 

mer globaliserade världen står alltså den enskilde ensam och isolerad. Det förhållandet som 

Bauman illustrerar utgör samtidigt bakgrunden till att den postmoderna tiden är en tid där 

individen ständigt ”jagar” efter gemenskap. Genom att vara en del av ett kollektiv kan den 

enskilde lindra sin existentiella oro och ångest. Bauman beskriver dessa kollektiv som flyktiga 

”stamgemenskaper”, som inte har den fasthet och tyngd som traditionella stammar uppnår 

genom sin hierarkiska uppbyggnad och ritualiserad praxis. Utan ”stammarna” grundas på in-

dividens frivilliga identifikation med något som andra individer också samlas kring, som till 

exempel en viss klädstil, musikstil, motståndsrörelse etc.48  

 Bauman belyser även problematiska följder för stratifiering, det vill säga uppdelningen i 

skikt, av världssamhället. Bauman inordnar här globaliseringsdynamikens följder till de nya 

globala sociala ojämlikheterna. Bauman menar att axeln global – lokal klyver det framväxan-

de världssystemet. Globalisering och lokalisering är alltså enligt Bauman inte bara två mo-

ment, två sidor av samma sak. De är samtidigt drivkrafterna bakom och uttrycksformer för en 

ny polarisering och en uppdelning i skikt av världens befolkning i globaliserade rika och loka-

liserade fattiga. Bauman skriver: 

 
Globalisering och lokalisering må vara oskiljaktiga sidor av samma mynt, men de två delarna av världens be-

folkning lever på olika sidor och ser bara den ena sidan… Några bebor jordklotet, andra är fjättrade vid en 

plats… Glokalisering innebär först och främst en omfördelning av privilegier och rastlöshet, av rikedom och 

fattigdom, av möjligheter och hopplöshet, av makt och maktlöshet, av frihet och ofrihet. Man skulle kunna säga 

att glokalisering är en process av global omstratifiering, under vars gång en ny, världsomspännande, sociokultu-

rell och självreproducerande hierarkier byggs upp… Sedan urminnes tider har konflikten mellan fattig och rik 

inneburit livstids fångenskap i ett ömsesidigt beroende. Detta är allt mindre fallet… de båda polerna i den fram-

                                                 
47 Bauman 2002. 
48 P. Pedersen, i Andersen & Kaspersen (red) 2003. 
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växande hierarkin, toppen och botten av de världar som avspjälkas från varandra, likt de vägar som avgränsar 

”no go areas” och som de rörliga och rika invånarna i dagens storstäder använder för att noga undvika sådana 

områden. 

 Om rummet har förlorat sin inskränkande kvalitet för den första världen, de förmögnas och besuttnas 

värld, och är lätt att genomkorsa på såväl ”reella” som ”virtuella” vägar, så sluts det reella rummet allt snabbare 

för den andra världen, de fattigas, de ”strukturellt överflödigas” värld… De fattiga är inte Guds barn som man 

visar förlösande välgörenhet… De är inte konsumenter som man måste förföra och övertyga om att man ska 

överta ledningen mot bakgrunden av den urholkade ekonomin. Ur vilken synvinkel man än betraktar dem är det 

ingen nytta med de fattiga – vagabonderna är inget annat än en ful karikatyr av turisterna, och vem har väl glädje 

av  en förvriden spegelbild?49  

 

Det nya under den globala eran är att kopplingen mellan fattigdom och rikedom går förlorad, 

på grund av globaliseringen, menar Bauman. Denna spaltar upp världens befolkning i globali-

serade rika som övervinner rummet och inte har tid, och lokaliserade fattiga som är fängslade 

vid rummet och måste slå ihjäl sin tid.  

 Med andra ord menar Bauman i sin bok Globalisering att rörlighet upphöjs till att räknas 

som det främsta bland eftertraktade värden och friheten att röra sig, en ständigt knapp och 

ojämlikt fördelad tillgång, blir snart den främsta stratifierande faktorn i vår senmoderna eller 

postmoderna tid. Vare sig vi vill det eller ej befinner vi oss alla, frivilligt eller ofrivilligt, i 

rörelse. Vad Bauman tycks mena med detta är att vissa av oss blir fullt och sant ”globala”, 

vissa sitter fast i sin ”lokalitet”. En varken behaglig eller uthärdlig situation i den värld där de 

”globala” gör intryck och författar reglerna för livets spel. Bauman har visat att globalisering-

en gynnar människor med förmåga att flytta som han kallar för ”turister”, men missgynnar 

samtidigt dem som sällan kan välja var de kan stanna och hur eller när de kan röra sig ”vaga-

bonder”. ”Turisterna är i rörelse för att de finner världen inom deras (globala) räckvidd oe-

motståndligt attraktiv – vagabonder är i rörelse för att de finner världen inom deras (lokala) 

räckvidd outhärdligt ogästvänlig”50. Det som idag prisas som ”globalisering” är med andra 

ord anpassat till turisternas drömmar och begär, menar Bauman. Vagabonder är resenärer som 

har nekats rätten att bli turister. De får varken stanna där de befinner sig, det finns ingen plats 

som garanterar varaktighet, eller söka efter någon bättre plats att vara på. Otvivelaktigt kan 

Baumans resonemang stämma, då jag menar att detta kan skådas uttryckligt i vårt samhälle i 

form av att icke EU medborgare stängs ute från den nyskapade gemenskapen. Men detta kan 

också ge uttryck för segregerade bostadsområden där människor upplever en känsla av vil-

senhet som kan leda till främlingsfientlighet.  

                                                 
49 Z. Bauman, citerad i Beck 1998:81-83. 
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6.7 Nation och nationell identitet – Benedict Anderson 

 

Det sägs att världen tycks bli mer förenad och sammanlänkad, och gränser mellan etniska 

grupper och nationer håller på att upplösas och blir föråldrade, men trots detta förmodas det 

allt mer återuppstå etniska konflikter och nationalism. Varför denna paradox? Intresset bland 

oss blir alltmer tydligt. Vad är nationell identitet? En stor del av intresset kan förklaras av 

faktorer i samtiden: EU-utvidgningen, de jugoslaviska upplösningskrigen, kommunismens 

fall, Tysklands återförening är några. Samtidigt präglas världen i dag av två motstridiga ten-

denser som tydligt förstärker varandra, globalisering och nationalism. Från vetenskapssamhäl-

let betyder inte det att man ser positivt på nationalism och nationell identitet, snarare tvärtom. 

Dessa fenomen är historiskt och socialt framvuxna och har ibland skapats på godtyckliga 

grunder. De jugoslaviska upplösningskrigen har också visat att nationell identitet kan tas till 

förtjänst för grymma våldshandlingar.  

 Visserligen finns det inget som säger att en stark egen nationell identitet inte kan innebä-

ra tolerans mot andras. Men det finns psykologisk forskning som visar att de människor som 

betonar nationell identitet och nationella skillnader också ofta lägger stor vikt vid andra skill-

nader, exempelvis mellan kön eller samhällsklasser.  

 I en ofta citerad fras har den amerikanska antropologen Benedict Anderson kallat natio-

nen för en "föreställd gemenskap"51 som växte fram under modern tid. Med det menar han att 

medlemmarna av gemenskapen aldrig kommer att träffa, känna eller höra talas om de flesta 

andra i denna gemenskap. Däremot lever de alla i en upplevd känsla av att gemenskapen 

finns.  

 Det är dock viktigt att skilja mellan nationalism och nationell identitet. Det finns själv-

fallet vissa berörningspunkter mellan nationalism som ideologi och den verklighet som den 

anser sig begreppsliggöra. Nationalism betecknar de rörelser som på det politiska planet för-

söker förverkliga föreställningarna om vad som är gemensamt för ett folk, medan nationalitet 

eller nationell identitet är detta ”något” som man önskar samlas kring. Ett typiskt exempel i 

dag kan studeras bland kurderna. Efter att de sent med tiden lyckats fånga omvärldens upp-

märksamhet, har kurdiska intellektuella börjat skriva sig till en gemensam nationell historia, 

så att de kan framstå som en respektabel nation när gränserna ska dras på nytt. Historiskt sett 

ligger det större sanning i Ernst Gellners52 påstående att de nationella rörelserna och ideologi-

                                                                                                                                                         
50 Bauman 2000:88. 
51 Anderson 1996. 
52 U. Østergård, i Andersen & Kaspersen (red) 2003. 
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erna först uppstod, efter vilket de sedan konstruerade en del passande nationella identiteter, 

försedda med en påhittad historia. Inte helt tagen ur luften, givetvis, eftersom också andra 

nationella konstruktioner hade varit möjliga. Med andra ord skulle nationalismerna ”uppfin-

na” de nationella identiteterna. 

 I grunden menar de flesta människorna än idag att nationella skillnader är konstanta 

egenskaper, även om de inte gärna säger det högt. Men som vi har sett tidigare konstrueras 

identiteten av ”imaginära identifikationer”, vid en eller annan tidpunkt för ett eller annat syfte. 

Nationella myter är verkliga i den mån som människor tror på dem och handlar därefter. För 

denna verklighetsuppfattning är det helt underordnat om myternas innehåll är historiskt sanna. 

Benedict Anderson förklarar uppkomsten av dessa nya imaginära kollektiv med hänvisning 

till uppkomsten av den nya tryckteknologin, boktryckarkonsten.53 I takt med religionens till-

bakagång och det tryckta ordets seger, blev det möjligt att föreställa sig kollektiv som var 

både självständiga och besegrade. Anderson pekar på att just via uppkomsten av boktryckar-

konsten kan personer, som annars inte känner varandra, uppleva att de bor i samma homogena 

och tomma tids- och rumsdimensioner. Dessa föreställda samhällen, nationerna, har fyllt en 

viktig såväl psykologisk som ekonomisk funktion under den moderna, sekulariserade kapita-

lismens utmärkande förhållanden.    

  

6.8 Civilisationernas kamp? – Samuel Huntington 

 

Det har framkommit att globaliseringen uppenbarligen inte innebär bara en sammanlänkning 

utan också en splittring, det är en dubbelsidig process som länkar samman länder och kulturer, 

men samtidigt kan den leda till ökade motsättningar kulturer och länder emellan.  

  
Islamistisk terror kan splittra världen! Efter Madrid talar hela Europa om al-Qaida. Vad de talar om är oklart: en 

vag ideologi eller en hierarkisk organisation med Osama bin Ladin som vd. Klart är att terrorikonen närmar sig 

ett av sina mål: att dela världen i två läger.54 

  

Den rika och passionerade debatten om värden och civilisationer som förts efter terrordåden 

den 11 september 2001 har fått oss att stanna upp och ifrågasätta vår vardag. Harvardprofes-

sorn Samuel Huntingtons uppfattning är att värden bara är giltiga inom ramen för den civilisa-

tion där de har utvecklats och att varje försök att ”exportera” dem leder till ”civilisationernas 

                                                 
53 Anderson 1996. 
54 DN 2004-04-07. 
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krig”. Huntingtons hypotes, som först presenterades i hans berömda artikel från 1993 och i 

boken Civilisationernas kamp (1996), är att den grundläggande orsaken till konflikt i denna 

nya värld efter det kalla kriget inte i första hand kommer att vara av ideologisk eller ekono-

misk karaktär.  

 
” […] In the modern world, religion is a central, perhaps the central, force that motivates and mobilizes people. It 

is sheer hubris to think that because Soviet communism has collapsed, The West has won the world for all time 

and that Muslims, Chinese, Indians, and others are going to rush to embrace Western liberalism as the only alter-

native. The Cold War division of humanity is over. The more fundamental divisions of humanity in terms of 

ethnicity, religions, and civilizations remain and spawn new conflicts”.55 

  

De stora skiljelinjerna inom mänskligheten och den förhärskande källan till konflikter kom-

mer att vara mellan nationer och skilda civilisationer. Civilisationernas kamp kommer att do-

minera den globala politiken hävdar Huntington. Han talar om ”civilisationsidentitet” och 

”interaktion mellan sju eller åtta större civilisationer”, och där konflikten mellan två av dem, 

den mellan islam och västvärlden, ägnas största delen av hans uppmärksamhet. Det grundläg-

gande mönstret är att västvärlden står mot resten. Mycket energi har, även före den 11 sep-

tember, lagts ner på att vederlägga Huntington.56 Kontrasten till Huntingtons tes kan belysas 

av den indiske ekonomen och Nobelpristagaren Amartya Sen som hävdar att varje människa 

besitter ett mått av intellektuell frihet att förhålla sig till sina kulturella förutsättningar och i 

någon utsträckning välja sin identitet och sina värderingar. Vi är, anser Amartya, inte fångar i 

den civilisation vi fötts i. Denna frihet att välja tillhör alla människor och därmed finns också 

en grund för universella värden.57  

 En rad debattörer, bl.a. den palestinske författaren Edward Said, har hävdat att det är 

civilisationen, i singularis, som står mot barbariet i form av en liten men hänsynslös grupp 

terrorister.58 Francis Fukuyama däremot ser motsättningen mellan moderna samhällen, eller 

samhällen på väg mot modernitet, som står mot de efterblivna.59 

 

 

 

 

                                                 
55 Krishan Kumar, i Browning, Halcli & Webster 2000:65. 
56 Ibid. 2000. 
57 Amartya 2002. 
58 Said 1997. 
59 Krishan Kumar, i Browning, Halcli & Webster 2000. 
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6.9 Globala förändringar i tillvaron – Anthony Giddens 

 

Vad globalisering är och huruvida den verkligen står för något nytt, är en sak som diskuteras 

starkt på olika håll. Anthony Giddens visar, med en tydlig skarphet, i sin bok En skenande 

värld60 hur globaliseringen håller på att förändra vårt sätt att leva och det på ett mycket grund-

läggande vis. Giddens menar att utvecklingen leds från västvärlden som bär starka spår av 

USA:s politiska och ekonomiska makt och har ytterst skiftande konsekvenser. Men Giddens 

avser även att globaliseringen inte bara är en fråga om västvärldens dominans utan globalise-

ringen påverkar USA lika mycket som resten av världen. Globaliseringen påverkar vardagsli-

vet i lika hög grad som händelser på det världspolitiska planet. I de flesta delar av världen gör 

till exempel kvinnan idag anspråk på större självständighet än tidigare och ger sig också i allt 

högre grad ut på arbetsmarknaden. Sådana följder av globaliseringen är minst lika viktiga som 

de skeenden som utspelar sig på den globala marknaden. Giddens menar att de bidrar till de 

påfrestningar som traditionella livsmönster och kulturer idag utsätts för över hela världen. 

Den traditionella familjen är hotad, den är stadd i förändring, och den kommer att förändras 

än mer framöver. Giddens pekar även på andra traditioner, inte minst religiösa traditioner, 

genomgår också viktiga förändringar. Fundamentalismen uppstår i en värld av sönderfallande 

traditioner, (som förslagsvis i Bagdad). Giddens åsyftar på 2000-talets slagfält där kampen 

mellan fundamentalism och kosmopolitisk tolerans kommer att utspelas. Kosmopoliter väl-

komnar och omfamnar denna kulturella komplexitet, medan fundamentalister däremot finner 

den oroande och farlig. Giddens menar att oavsett om det handlar om religion, etnisk identitet 

eller nationalism tar de sin tillflykt till en förnyad och renad tradition – och de tar dessutom 

ofta till våld. Vidare pekar Giddens på att under globaliseringens tryck utspelar sig idag två 

grundläggande förändringar. I västvärlden håller inte bara de offentliga institutionerna på att 

frigöra sig från traditionens makt utan också vardagslivets institutioner. Och de delar av värl-

den där samhällen förblir mer traditionella kan vi idag se en uppluckring av dessa traditioner. 

Detta är något av kärnan i det framväxande globala och kosmopolitiska samhället, hävdar 

Giddens.61  

 Saudiarabien är en konkret exemplifiering på Giddens framställning som är beaktansvärt 

att belysas. Denna dokumentering har gjorts av medarbetare från National Geographic som 

med fri lejd rest i Saudiarabien. Dokumenteringen ger både i ord och bilder en unik möjlighet 
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att få en mer realistisk uppfattning av landet och dess invånare.62 Saudiarabien kan mer eller 

mindre ses som nutidens paradox. Där människor förs åt två håll samtidigt, tillbaka och fram-

åt. Detta på grund av de förändringar som på några årtionden med raketfart har fört ett ytterst 

konservativt samhälle från sjunde till tjugoförsta århundradet. Saudiarabien är inte bara ett 

traditionellt land som genomgår förändringar. Med de heliga muslimska städerna Mekka och 

Medina är landet islams främsta utpost och ett andligt hem för 1,3 miljoner muslimer världen 

över.       

 Saudiarabien regeras av stammonarker och underställt sharia – muslimsk lag. Landet har 

stora oljefyndigheter, vilket har gjort kungafamiljen extremt rik, mäktig och illa omtyckt. Det 

är också det land i vilket Usama bin Ladin och 15 av flygplanskaparna från den elfte septem-

ber 2001 föddes – en nation som anklagas för att uppvigla terror, men som samtidigt plågas av 

hotet från Usama bin Ladins al-Qaida och terrordåd som bombningarna i Riyadh i maj 2003, 

när 34 människor dog.63 

 Saudiarabien befinner sig i ett kulturellt och geopolitiskt tumult, där islam konfronteras 

med den moderna världen. Det som händer med de oljerika saudierna, medan de kämpar med 

sina identitetsproblem i islams hemland, lämnar svallvågor över hela jorden.64  

 Landets regering uppskattar att det finns mer än sex miljoner gästarbetare i Saudiarabien 

– nästan hälften av kungarikets arbetsföra befolkning. De inbegriper å ena sidan elit av läkare, 

ingenjörer, vetenskapsmän och företagsledare som förses med lyxiga bostäder och svindlande 

löner, och å andra sidan tusentals gästarbetare från tredje världen som tar de arbeten som 

många unga saudier inte vill befatta sig med. Unga människor som brottas med sina identi-

tetsproblem är vad saudiaraberna själva ser som roten till en mängd problem. Flygplanskapar-

na kan vara en direkt produkt av saudiernas sociala misstag – en generation med identitets-

problem, som brottas med å ena sidan det traditionella och å andra sidan det moderna. En ge-

neration som därtill har växt upp i tomhet, tills de bland annat vänder sig till någon from av 

extremism i ett försök att hitta en gemenskap. Man skulle kunna knyta an detta till Baumans 

teori om de flyktiga ”stamgemenskaper”. Med vilket Bauman menar är följden i den allt mer 

globaliserade världen där den enskilde står ensam och isolerad, där individen ständigt ”jagar” 

efter gemenskap. Bauman pekar just på att, som även har presenterats tidigare, genom att vara 

en del av ett kollektiv kan den enskilde lindra sin existentiella oro och ångest. Dessa kollektiv 
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som ”stammarna” grundas på är individens frivilliga identifikation med något som andra indi-

vider också samlas kring.65 

 ”Modern” i Saudiarabien betyder modern i amerikanskt avseende – i den masskonsum-

tionsversion som amerikanska oljemän förde med sig från Texas. Detta till följd av ett exklu-

sivt avtal om oljeutvinning med Standard Oil Company of California. Denna enorma rikedom 

har finansierat den arabiska världens modernaste militärstyrka, ett enormt välfärdssystem, ett 

nätverk av religiösa missionärer över hela den muslimska världen samt spektakulära kungliga 

residens i Beverly Hills, London och Sydfrankrike. Med hänsyn till detta ställer jag mig för-

undrad om varför saudierna inte använt sina oljerikedomar till att skapa ett genuint modernt 

samhälle, till att befrämja utvecklingen. Det är i detta avseende som Baumans dialektik om de 

globala rika och de lokala fattiga kan förstås.  

 Det centrala häri ligger att förstå samexistensen mellan islams rika mångfald världen 

över och den monotona religiösa ortodoxin som råder i själva kungariket. Förvisso tillämpas 

av prästerskap strängare lära, som bygger på ett återvändande till den ”rena” form av islam, 

som utövades på profetens tid. Dess andemening står i mycket skarp kontrast till den konsum-

tionsmentalitet som blivit så utbredd i Saudiarabien sedan man hittade olja, samt till – som 

fundamentalisterna hävdar – den saudiska kungafamiljens överdådiga livsstil. Trots att offent-

lig kritik av monarkin är ovanligt, uttalar vissa präster sig om politiska frågor. Vanligare är de 

våldsamt antivästerländska predikningar, som stöder ett muslimskt, heligt land, som kapitule-

rat för utländskt fördärv.66 Således drivs en hård kampanj mot vad de uppfattar som ”the 

American Way”. Det skapas ett behov av att ta avstånd från det västerländska projektet. Men 

det är knappast bara i arabvärlden som man arbetar hårt på att ta avstånd från västerlandet 

som i deras ögon får symboliseras av USA, även om det kanske märks tydligare här. 

 

 

7.  ANALYS 

 

7.1 Hur påverkar globaliseringen vår identitet? 

 

Mot bakgrunden av de olika perspektiven som har presenterats tycks det finnas en enighet om 

att den samtida globaliseringen medför betydande förändringar av det sociala livet över hela 

världen, också för många av de människor som i hög grad är exkluderade från de globala nät-
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verken.  Generellt kan man säga att dessa perspektiv pekar på att det växer fram en ”livspoli-

tik”67 som handlar om människans självförverkligande både på en individuell och en kollektiv 

nivå ur skuggan från den samtida globaliseringen.  

 Ett tema som är genomgående om globaliseringens och identitetens oförenliga krafter i 

det moderna samhället, kan vara att individen känner sig maktlös i förhållande till en omväx-

lande och oöverskådlig social värld. Till skillnad från den traditionella världen, där individen 

hade grundläggande kontroll över många av de krafter som formade hennes liv, antar man att 

kontrollen i de moderna samhällena övertagits av yttre instanser. Häri utgör begreppet aliena-

tion68, som det specificerades av Marx, en betydelsefull kärna. Med detta menas att i och med 

att produktionskrafterna utvecklas, i synnerhet under de kapitalistiska produktionsförhållan-

dena, som till exempel Wallerstein belyser, överlåter individen kontrollen över sina livsvillkor 

på maskiner och marknaderna, vilka också blir de dominerande krafterna. Kanske är det så att 

ju mer omfattande de moderna sociala systemen blir, desto mer känner sig de enskilda indivi-

derna berövade all självständighet, om man nu utgår från Wallersteins teori om den kapitalis-

tiska världsekonomin. 

 I en tid när ekonomins globalisering, den teknologiska revolutionen, som Castells åskåd-

liggör, och uppkomsten av nya industriländer tagit fart ser det ut som de ekonomiska realite-

terna styr världen och dess förändring, medan ideologierna tappar intresse och politiken blir 

alltmer nyttobetonad. Medan det politiska livet domineras av ekonomiska program för struk-

turell anpassning och av dessa programs konsekvenser börjar vårt privatliv att ta ett allt större 

utrymme. Detta ser vi till exempel i Sverige, där människor tidigare kunde lita på att vid pen-

sion ska de tas hand om av staten, men som nu har omdanats. De som tidigare kunde få värdig 

sjukvård måste nu vänta flera månader, alltfler av statliga organisationer ska nu centraliseras 

och effektiviseras för att möta den globala kapitalismens krav. Därmed kan en allt för generell 

social politik ifrågasättas av utländska bedömare. Men samtidigt kan detta ge utryck åt, som 

vi har sett i andra länder, ett etniskt eller religiöst medvetande och det är inte längre det eko-

nomiska intresset eller klassmedvetandet som inspirerar de mest häftiga rörelserna och till och 

med vissa politiska regimer. 

 Därmed krymper det sociala och politiska rummet samman, när det domineras å ena 

sidan av den informationella kapitalismen i Castells mening, och de ekonomiska realiteterna 

                                                 
67 Giddens 1999.  Begreppet ”livspolitik” diskuterar Giddens i sin bok Modernitet och självidentitet som menar 
att livspolitik är en politik som syftar till självförverkligande utifrån dialektiska sambandet mellan det lokala och 
det globala samt framväxten av modernitetens interna system.  
 
68 Ibid. 1999. 
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och å andra sidan av trycket från nationella och fundamentalistiska rörelser och av privatlivets 

problem. Mot bakgrund av detta tycks två strider komplettera varandra om vi utgår från teore-

tiker som Wallersteins, Baumans och Castells framställning av hur globaliseringsprocessen 

och dess dimensioner, framförallt den ekonomiska och den kulturella, har förvandlat det sam-

hälle vi nu lever i. Det ena är marknadernas absoluta makt och den kulturella nationalismen, 

som mer eller mindre verkar för samhällets kulturella homogenitet och bara erkänner indivi-

den såsom bärare av en kollektiv tillhörighet. Följden blir därmed att både den ekonomiska 

liberalismen och den kulturella nationalismen blir lika destruktiv för individen. Den ekono-

miska låt-gå-andan och den kulturella nationalismen kan båda vara ”fiender” till identiteten. 

Vad jag vill säga är att båda försöker de påtvinga subjektet sina lagar. I det första fallet påstår 

man att de är opersonliga och i det andra definierar man dem som en bekräftelse av en speci-

fik identitet, det vill säga av en historisk kallelse. Häri, vill jag påstå, ligger globaliseringens 

paradox. 

 För många som är utanför Europa och Nordamerika ger globaliseringen ett obehagligt 

intryck av kolonisering från västvärlden – eller kanske snarare amerikanisering eftersom USA 

nu är ensam supermakt och har en dominerande ekonomisk, kulturell men även en militär 

ställning i den globala ordningen. Många av globaliseringens mest synbara kulturella uttryck 

är ju amerikanska – Coca Cola, McDonald´s och CNN. De flesta gigantiska multinationella 

företagen är också baserade i USA, och de som inte är amerikanska kommer allihop från rika 

nationer, inte från världens fattigare länder. En pessimistisk syn på globaliseringen skulle 

framför allt uppfatta den som ett projekt för den industrialiserade världen, där utvecklingslän-

derna har en mycket begränsad eller ingen som helst aktiv roll. Enligt en sådan syn skulle 

globaliseringen förstöra lokala kulturer, vidga klyftorna i världen och försämra villkoren för 

de människor och länder som exkluderas.69 Utifrån detta perspektiv kan därmed påpekas hur 

reaktionerna mot globaliseringen sker på olika nivåer, i olika grupper och på olika platser i 

världen. Dessa reaktioner som förekommer i olika delar av världen försöker ta avstånd från 

det västerländska projektet som i detta fall skulle betraktas som ”den globala kulturen” om vi 

ser globaliseringen som en kolonialisering från väst. Därtill driver man starkt motstånd för att 

kunna bevara sin egen kultur, som vi har sett förekommer i vissa delar av arabvärlden. Men 

även på hemmafronten, till exempel här i Sverige, pågår kampen mot det globala samhället. 

Olika samiska grupper har sedan lång tid arbetat för att bevara det ytterst lilla av sin egen kul-
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tur och i så stor utsträckning som möjligt förhindra att den helt uppslukas av den västerländs-

ka. 

 Mot bakgrund av denna syn på ”den globala kulturen” som utgörs av den västerländska, 

kan den marxistiska ideologikritiken tas som ett exempel, vad gäller kulturindustrins karaktär 

och process. Det finns tendenser som visar att den samtida globaliseringen har stärkt och gjort 

Marx´s ideologikritik tidsenlig, det vill säga hans teori om varuformen och varufetischis-

men.70 Med utgångspunkt i de olika teorierna, framför allt Baumans resonemang om vårt kon-

sumtionssamhälle, som har presenterats har vi sett att under de senaste decennierna att alltfler 

sociala relationer och samhällsområden underkastas marknadsprincipen, det gäller ju inte 

minst kultur och kommunikation.  

 Med reklamens och de globala varumärkenas ökade betydelse och utrymme i det offent-

liga rummet har varufetischismen ännu mera stärkt sin ställning som dominerande symbolisk 

kommunikationsform och kulturellt förhållningssätt i världssamhället. Varans fetischkaraktär 

innebär en mystifiering av ett objekt som i grunden är en produkt av en samhällelig produk-

tionsprocess, och därmed av mänskligt arbete.71 Därmed blir konstruktionen av en vara i form 

av ett självständigt objekt med ett eget såkallat värde även en symbolisk representation av en 

livsstil eller identitet. Det är i detta avseende Bauman menar att det sociala villkoret basers på 

en förförisk och privatiserad konsumtionsfrihet. Vare sig vi vill eller inte, befinner vi oss på 

en kaotisk marknad, där en massa experter konkurrerar om att övertyga konsumenten om de 

rätta åsikterna och den rätta livsstilen. Och nu mer än någonsin via Internet. Det vi kanske inte 

ifrågasätter är den kontext vari en vara produceras, till exempel av barnaarbete i Indien, och 

den form den symboliskt paketeras, till exempel som en symbol för ”the American Way of 

life”, eller en ”global gemenskap” som coca-cola reklamen utgör. 

 Med tanke på denna masskulturindustri, i en alltmer kommersialisering av kulturella 

uttrycksformer, skulle ett citat från Erich Fromm som han kallar för ”auktoritär konformism” 

tydliggöra denna analys. Förmodligen har visserligen inte Fromm just kulturindustrins pro-

blematik i åtanke utan snarare modernitetens dilemma och dess följder. I detta avseende skri-

ver Fromm: 

 
Individen upphör att vara sig själv. Han införlivar helt den typ av personlighet som kulturmönstret erbjuder ho-

nom, vilket gör att han precis som alla andra och som de förväntar sig att han ska vara… denna mekanism kan 
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jämföras med hur vissa djur byter färg för att skydda sig. De blir lika sin omgivning att det nästan inte går att 

urskilja dem.72 

 

Därmed kan sägas att under sådana omständigheter känner sig bara individen trygg i sin iden-

titet när andra erkänner hennes beteende som lämplig och passande. Det är i det här avseendet 

man även söker sig till olika gemenskaper för att trygga sin existentiella oro som Bauman 

talar om är en följd av den postmoderna samtiden.  

   

7.2 Hur skapas kulturella och nationella identiteter i det globala samhället? 

 

Idag anses att nationalismen har blivit en av de viktigaste krafterna i världen. När nationalsta-

ten har förlorat, (snarare har dess politiska och ekonomiska makt förändrats), en stor del av 

sin tidigare självklara överlägsenhet tycks nationalismen få övertaget. Frågan är om detta kan 

betraktas som ett resultat av statens inre kris i globaliseringens anda. Men den kan också in-

nebära ett resultat av det postmoderna sökandet efter gemenskap och identitet i det multikultu-

rella samhället som både Bauman och Benedict Anderson ger uttryck för.  

 Det nationella präglas även av flera andra paradoxer. Jag menar dominerande folkliga 

föreställningar i ett land - det vi skulle kunna kalla den nationella berättelsen - handlar ofta 

om hur vi skiljer oss från de andra. Trots detta är det tydligt hur lika berättelserna om natio-

nen ofta är. Nationalism är nog den mest internationella av alla ideologier, och alla nationer 

har samma rekvisita - nationaldagar, nationalsånger och nationsflaggor - för att markera sin 

särart. Dessutom brukar de nationellt sinnade betona att det nationella är något nästan medfött 

och naturgivet. Men samma människor brukar också vara de som allra mest vill manifestera 

nationen, som om den inte var naturligt given.  

 När en nation definieras kan det ske på selektiva grunder, som vi påtagligt har sett. 

Ibland är religionen grunden, ibland språket, ibland vissa geografiska tillfälligheter, ibland 

politiska beslut. Det är tydligt att nationen, när den på allvar slog igenom på 1800-talet som 

grundläggande politisk kategori, tog över en mängd betraktelsesätt som tidigare knutits till 

familjen. 

 För att hålla samman en nation som är uppsplittrad, som består av dem som tjänar på 

den kapitalistiska världsekonomin och de som hela tiden förlorar på den och som med största 

sannolikhet kommer att fortsätta att förlora på den, är det viktigt, i synnerhet för den politiska 

eliten, att hävda att detta system blir legitimt. Frågan jag ställer mig är om inte detta uppstår 
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genom patriotism? En tydlig exemplifiering på denna fråga vill jag påstå kan skådas i USA. 

Vem har sett ett mer enat USA än nu efter flygplanskapningarna? Ständigt dessa bilder av den 

amerikanska flaggan slående i vinden med det krossade World Trade Center i bakgrunden 

varvade med snabba klipp av människor som flyr i vild panik. 

 Generellt kan man se utifrån de teoretiska perspektiven som har presenterats att det 

framgår, vad gäller den kulturella identitet, att man bör skydda den kulturella mångfalden från 

den stora faran att en kultur, som påstår sig vara den enda universella, får övertag över de and-

ra. På ett politiskt plan leder erkännandet av den kulturella mångfalden till ett försvar av mi-

noritetskulturerna, till exempel av indiankulturerna i Amazonas, kulturer som är på väg att 

utplånas, antingen på grund av det faktum att de områden där dessa kulturer hör hemma inva-

deras eller genom att man inrättar reservat där samhällens och individers sönderfall påskyn-

das. Ur denna synpunkt är den kulturella identiteten ytterst viktig.   

 Häri kommer Håkan Thörns diskussion in angående den kulturella globaliseringens oli-

ka synsätt, homogenisering eller heterogenisering.   

 Man skulle kunna se homogenisering/heterogenisering som två olika former av hybridi-

tet, menar Thörn.73 Exempelvis kan vi tänka oss en sida av ”mångkulturalism”, formad i en 

kommersialiserad form, som ”We are the World” (MTV), och en annan sida av en revolutio-

nerande hybriditet, som söker nya uttrycksformer för att betona kulturell skillnad som en form 

av motstånd. Ett exempel på det senare, som pekar både på komplexiteten i de processer där 

kulturprocesser kan omvandlas i nya kontexter, och hur detta kan innefatta olika typer av poli-

tiska dimensioner, kan hämtas från framväxten av hip hoprörelser. Dessa rörelser kommer 

oftast ifrån de förorter där stora delar av befolkningen har invandrarbakgrund. Det är en gene-

ration som sjunger om rasismen och arbetslöshetens villkor. Vanligen vänder sig dessa rörel-

ser mot staten och det politiska etablissemanget.   

 Thörn ger exempel på detta med avseende på hip hoprörelsen i Frankrike, där de flesta 

sjunger på franska och inte på rapens originalspråk, engelska. Skälet till detta är att den frans-

ka regeringen, (som i Europa går i täten för ett kulturpolitiskt motstånd mot den amerikanska 

masskulturens globalisering), beslöt 1995 att alla franska radiostationer måste spela åtminsto-

ne 40 procent franskspråkig musik. Genom att denna hip hoprörelsen blir, mer eller mindre, 

tvingad till förfranskning av sitt uttryckssätt, drabbar det den franska statens kulturpolitiska 

strategi, (vilken även avsåg) att stärka den franska nationella identiteten. Därmed är den 

franska hip hoprörelsen inte bara en musikalisk företeelse utan har utvecklats till en politisk 
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rörelse. Så kan alltså en kulturell hybridiseringsprocess, där ett samspel mellan både kulturella 

och politiska strategier, kommersialism och statlig kulturpolitik, skapa lokala uttryck för glo-

bala processer.74   

 Mot denna bakgrund ser vi hur kulturellt identitetsskapande, som i detta fall, i hög grad 

är knutet till en specifik plats, ”förorten” utgör den punkt varifrån världen betraktas. Denna 

form av identitetsskapande skapar, även med mycket skilda kulturella perspektiv, en lokal 

kultur där ”något” utgör ett centralt tema. Detta ”något” kan grunda sig på musikstil, etnicitet, 

nationalitet, kön etc. där det centrala temat blir ”vi hip hopare”, ”vi latinamerikaner” med 

mera. Den lokala platsen utgör alltså en förankringspunkt genom vilken man skapar en kol-

lektiv identitet, som till exempel Rosengård i Malmö. Därmed innefattar denna en klar av-

gränsning mot vad man upplever som det svenska majoritetssamhället men också en stark 

identifikation med andra människor och platser i andra världsdelar. I detta sammanhang tän-

ker jag på den avancerade teknologins uppkomst, som kan innebära en möjlighet att skapa och 

upprätthålla kulturell specificitet. Utöver den möjliga interaktionen över telefon och Internet 

har de förbättrade transportmöjligheterna också idag möjliggjort för åtminstone dagens, glo-

bala migranter (Baumans ”turister”) att upprätthålla sociala nätverk genom direkt interaktion. 

Detta inbegriper också ökade möjligheter för integrering av politiskt, kollektivt handlande 

över stora avstånd. Exempelvis en grek som lever i Sverige kan i dag se grekiska videokasset-

ter och tv-program, läsa grekiska tidsskrifter och besöka grekiska virtuella hemsidor. Förutom 

resor som upprätthåller släktrelationer, hålls det internationella möten om grekisk nationalitet 

och identitet. Det är i det här avseendet som vi lever i Benedict Andersons skildring av ”den 

föreställda gemenskapen”. Fastän medlemmarna av gemenskapen aldrig kommer att träffa, 

känna eller höra talas om de flesta andra i denna gemenskap, lever de alla i en upplevd känsla 

av att gemenskapen finns. Jag menar att vi alla föreställer oss om att ”vårt” kollektivet delar 

en ”ursprunglig” plats och en specifik historisk erfarenhet.  

 Utifrån detta sammanhang skulle en enhetlig Europeisk identitet vara problematisk.75 

Min fokus ligger här på att visa hur de tendenser som jag har försökt urskilja i denna uppsats, 

globalisering, i synnerhet den kulturella dimensionen, och nationell och kulturell identitet, 

formar det europeiska enandet. I den process där Europeiska unionen formas råder det dock 

ännu, vill jag påstå, ännu oklarheter kring det faktiska innehållet i detta enande. Europas en-

ande har ju under det senaste halvseklet vuxit fram ur en överensstämmelse mellan alternativa 
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visioner och mellan nationalstaters eller ekonomiska och människors motstridiga intressen. 

Mot denna bakgrund är själva Europabegreppet med bas i en gemensam identitet högst tvivel-

aktig. Den europeiska integrationen är både en reaktion på globaliseringsprocessen och dess 

mest avancerade uttryck. Som vi kan se skapar och formar den globala integrationen (genom 

utbytesnät av kapital, varor och information) dagens europeiska enhetsprocess.  

 Castells anser emellertid att denna europeiska enhetsprocess är ett bevis för att den glo-

bala ekonomin inte är något helt uppdelat system av företag och kapitalflöden, utan en regio-

naliserad struktur där gamla nationella institutioner och nya övernationella enheter ännu spe-

lar en huvudroll när det gäller att organisera den ekonomiska konkurrensen.76  

 Vi har även sett att globaliseringsprocessens viktigaste dimension är finans- och valuta-

marknaderna. Det som nu centralt sammanbinder Europas enande är införandet av euron. Det 

vi bevittnar här är finansmarknadens dominans som ett strukturellt drag i den globala ekono-

min. Vi kan konstatera att EU är en dubbelsidig process. Europeiska unionen kan vara en kraft 

i Europa för att riva de hinder som står i vägen för fri rörlighet, handel och utbyte. Den histo-

riska europeiska processen från frihandel till de fyra friheterna, och sedan den gemensamma 

valutan, har ansetts som en positiv betydelse av vissa medborgare. De som opponerar sig har i 

hög grad sitt upphov i sociala och ekonomiska intressen men denna opposition tenderar även 

att utryckas på nationalismens språk och försvar till kulturell identitet. Som vi har bevittna har 

kommunismens fall dock återupplivat nationalismen inom delar av den europeiska utkanten, 

och inte bara i de förut mångnationella kommuniststaterna, Sovjet och Jugoslavien. Den har 

exempelvis även tänt den grekiska nationalismen. Grekland har ”återuppväckt” den ”makedo-

niska frågan” från 1900-talets början. Den en gång multietniska staden Saloniki (idag Thessa-

loniki) har blivit en plats för hellenistiska parader, vallade av en märklig allians mellan socia-

listiska funktionärer och ortodoxa präster. En stad som var ursprungsplatsen för rivaliserande 

etniska krigarband, bulgariska, serbiska, makedoniska och turkiska. I början av 1994 blev 

staden ökänd som en plats för militant patriotiska grekiska demonstrationer mot den forna 

jugoslaviska republiken Makedonien.77    

 Européerna kan ha ett antal olika identiteter, bland vilka den med Europa bara är en av 

de möjliga. Vi ser att begreppet europeisk identitet är avsevärt problematiskt. När vi talar om 

                                                                                                                                                         
75 Den information som min analys bygger på har erhållits i allmänna tidningar (Dagens Nyheter, Metro, Svens-
ka Dagbladet och Dagens Industri) och föreläsningar. Jag finner det onödigt att ge specifika referenser till all-
mänt kända fakta, med undantag av de källor jag funnit användbara.  
76 Castells 2000c. 
77 Therborn 1996. 
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europeisk identitet tycks det handla om nationalism, nationalitet eller etnicitet.78 Den europe-

iska identiteten kan inte byggas på kristendom, jag menar européerna är inte en homogen 

massa. De är individer med olika kulturella och religiösa tillhörigheter – det mångkulturella 

samhället. Därmed blir det svårt att bygga det kring etnicitet i en tid då Europa som sagt allt-

mer blir mångskiftande etniskt sett. Lika så är det, som har visats tidigare, att bygga det på 

nationell identitet.  

 Men skulle den europeiska identiteten kunna bygga på demokrati? När sociala föränd-

ringar globaliseras och människor konkret ser att deras liv påverkas av händelser och faktorer 

som ligger långt ifrån dem själva, börjar de kräva information om hur de styrs och därmed 

växer kravet på mer demokrati. I detta avseende är demokratin i kris. Idag är allt större ande-

lar av befolkningen missnöjda med det politiska systemet eller ställer sig likgiltiga till det. 

 Varför är det så många som inte är till freds med just det politiska system som går fram 

som en stormvind över världen? Svaret kanske lustigt nog är förknippat med de faktorer som 

bäddat för demokratin, nämligen globaliseringen av det sociala livet och kapitalismens konse-

kvenser.79 En regering kan till exempel ha för lite makt för att kunna påverka stora och 

världsomspännande bolag, vilket utgör huvudaktörerna i världsekonomin. Ett amerikanskt 

bolag kan bestämma sig för att lägga ner en fabrik i Sverige och bygga en ny i Ungern, i stäl-

let, som till exempel Electrolux, allt i syfte att få ner kostnaderna och kunna konkurrera mer 

effektivt med andra företag, vilket i sin tur ledar till att många blir arbetslösa i Sverige. 

 Mot bakgrund av den polariseringssyn som Samuels Huntington framhåller, att motsätt-

ningar och konflikter kommer att uppstå mellan större kulturer och civilisationer, är i hög grad 

intressant att titta närmare på. Nationalstaten är inte längre den viktigaste faktorn i internatio-

nella relationer, det framhåller åtminstone Huntington. Men frågan om tesen ”kamp mellan 

civilisationer” kommer att utgöra den nya ordningen är ytterst svårt att skildra. Utifrån medias 

ökade kontroll för politiskt handlande, av politiska och kulturella konflikter samt även deras 

propagandistiska nyhetsrapportering, tycks det provoceras till detta. ”Islamistisk terror kan 

splittra världen… att dela världen i två läger.” Visserligen har vi bevittnat kulturella konflik-

ter i olika delar av världen som exempelvis forna Jugoslavien, där bosniska muslimer och 

kristna serber förde krig mot varandra. Kanske var dess motiv inte i direkt religiös bemärkelse 

utan snarare politiskt men faktum återstår att för dessa människor (åtminstone de på lägsta 

skiktet av hierarkin) betydde den etniska identiteten en betydande roll. Men detta är långt 

ifrån Huntingtons tes om kamp mellan civilisationerna vill jag påstå. 

                                                 
78 Ibid. 1996. 
79 Delanty 2002. 



 42

 Istället vill jag framhäva en annan förespråkare som delar Huntingtons polariseringssyn 

(dock i en något annorlunda variant) som mer tydliggör dagens världssamhälle som präglas av 

tendenser som står i absolut motsatsställning. Benjamin Barber anser främst en motsättning 

mellan ”Jihad vs.  McWorld”. Han menar att McWorld symboliserar kapitalism och Jihad en 

trångsynt föreställning om den ”andre” som hellre sluter sig än öppnar sig för nya möjlighe-

ter.80 I McWorld är vi alla konsumenter, och när vi söker en källa för identitet blir vi alla med-

lemmar av någon stam, menar Barber. Visserligen riskerar Barbers begreppskonstruktion att 

uppmuntra en idag vanligt förekommande klichémässig bild av tillståndet i världssamhället, 

där västerländsk modernitet och civilisation ställs mot olika former av traditionalism. Barbers 

begreppspar kan förslagsvis förknippas med Ferdinand Tönnies begrepp Gemeinschaft vs. 

Gesellschaft. Där det ena står för ”det traditionella samhället” kollektiv/gemenskap och det 

andra för ”det moderna samhället” individualism/anonymitet, som mer eller mindre ger ut-

tryck för västerlandet.81  

 

 

8. SLUTORD OCH SAMMANFATTNING 

 

De olika synpunkterna och distinktionerna i globaliseringsdebatten är i hög grad relaterad till 

skilda historiska perspektiv. De inbegriper olika ”svar” på den grundläggande frågan om hu-

ruvida dagens världsomspännande sociala processer innebär något definitivt nytt i historien, 

eller om det snarare utgör en fortsättning på processer som har varit verksamma under lång 

tid. Vi har sett att det rent av finns de som är skeptiska till talet om både ”globalisering” och 

”världssamhälle”. Som Castells uttrycker det skiljer sig dagens globaliserade ekonomi från 

den tidigare världsekonomin (Wallersteins världsystemanalys) genom den informationella 

kapitalismen. Även om denna uppsats har haft som syfte att fokusera på den kulturella dimen-

sionen av globaliseringsprocessen är det svårt att utesluta de andra, såsom den ekonomiska, 

teknologiska och politiska aspekten av den samtida globaliseringen. Detta med anledning av 

att dessa dimensioner påverkar varandra på ett avsevärt sätt, som vi påtagligt har sett. 

 Hur man ska förhålla sig till de teoretiska perspektiven är någorlunda svårt för att dra 

några definitiva slutsatser. De slutsatser jag kan drar är att det finns mycket som talar för att 

den samtida globaliseringen och dess dimensioner, ekonomiska, teknologiska och framförallt 

den kulturella, har uppgivit till ett världssamhälle som i en rad avseende, som jag har försökt 
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visa i denna uppsats, saknar motsvarighet i historien. Men samtidigt vill jag, utifrån C.W. 

Mills tankegång, visa att det är viktigt att förstå uppkomsten av detta världssamhälle som ett 

resultat av en lång historisk process.   

 Det samtida världssamhället karaktäriseras av Ulrich Beck i boken Vad innebär globali-

sering? som ett världsrisksamhälle. Eftersom komplexiteten och beroendeförhållandena som 

präglar dess ekonomiska, teknologiska och kulturella system gör det sårbart och svårförutsäg-

bart.82 Becks analys ger en explicit skildring av hur våra liv håller på att skapas och formas av 

den paradoxala globaliseringensprocessen med dess oförenliga krafter. Att vi lever i ett 

världsrisksamhälle skulle kunna vara en annan eventuell slutsats.  

 Vi har sett en rad exempel på att kulturella flöden av olika slag breder ut sig alltmer i 

våra livsrum och i allt högre grad präglar vårt vardagsliv. Därmed har kulturens betydelse 

ökat. Vi har även sett att kultur har blivit en ledande global industri och kulturella frågor har 

intagit en alltmer central plats på den politiska dagordningen, det vill säga identitetspolitiken. 

Häri handlar det inte bara om minoriteters anspråk på ”ursprungsrätt”, utan om alla de politis-

ka frågor kopplade till identitet som hör hemma till ”det mångkulturella samhället” – natio-

nellt och globalt. Som exempel analyserar Castells detta i termer av ”lokalt motstånd” mot 

globaliseringsprocessen.   

 Men temat globalt-lokalt är också utgångspunkterna för teorier om ny social stratifie-

ring. Den kan förstås som en av dimensionerna i den växande polarisering som utmärkande 

för globaliseringens skapande av ”global rikedom” och ”lokal fattigdom”, som Bauman på-

tagligt har skildrat. En framskridande rumslig segregering, separation och exkludering är en 

integrerad del i globaliseringsprocessen, därmed skulle detta kunna utgöra en ytterligare slut-

sats. Fundamentalistiska tendenser anser Bauman, ”är lika mycket globaliseringens avkomma 

som den allmänt hyllade hybridiseringen av spetskulturen – kulturen på den globaliserade 

toppen”.83 

 Av de olika teoretiska perspektiven att döma är vi fortfarande i hög grad styrda av den 

överlägsna inställningen som kännetecknar kolonimakter, exkludering och förtryck. Därför 

vill vi först och främst försöka göra slut på denna oförnuftiga dominans, frigöra de under-

tryckta och se till att olika slags nationella, kulturella, etniska och religiösa minoriteter kan 

göra sina röster hörda. I detta avseende talar den franska sociologen Alain Touraine om en 

omgestaltning av världen.84 Touraine menar att om man inte erkänner den kulturella mångfal-
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den riskerar idén om omgestaltandet av världen att hamna i den nya universalismens fälla, 

såsom även Robertson85 påvisar, där den kulturella mångfalden endast riskerar leda till krig 

mellan kulturer. Som vi har sett har man inte kunnat förändra de relationer som innebär att de 

svaga förtrycks, segregeras och förgörs av de starka som betraktar sig som modernitetens och 

universalismens förvaltare. Häri syftar jag på den västerländska moderniseringen som har 

skaffat framsteget och förnuftet till att tjäna dess eget system av ekonomisk, social och kultu-

rell dominans. Det är i detta avseende, som både Robertson och Touraine, menar har lett till 

en uppdelning mellan en dominerande universalism och underordnad separatism. 

 Vi har sett att globalisering åtskiljer lika mycket som den förenar, den till och med åt-

skiljer medan den förenar. Det som framstår som globalisering för vissa innebär lokalisering 

för andra.  Som vi ser uppstår nya nationella, kulturella men även religiösa gränser. Men i 

försöket att vidmakthålla nationella och kulturella identiteter splittras stater likväl upp i mind-

re enheter. I detta kämpar man för att upprätta nya gränser, som kan beskydda och bevara 

gemenskapen. Ju mer den europeiska och nordamerikanska kulturen ”exporteras” över hela 

världen som den dominerande globala kulturen, desto mindre ovanliga kommer dessa särskil-

da kulturella drag att vara för andra. Men jag vill samtidigt poängtera att det inte behöver in-

nebära att de är universella, eller att de har sanningsvärde för alla. En ytterligare slutsats är att 

å ena sidan påverkas hela världen av delar av samma västliga globala kultur. Å andra sidan 

framväxer nya identiteter. Och på vissa håll utvecklas motkulturer som en medveten reaktion 

på den västliga dominansen.   

 I europeiska sammanhang diskuteras hur den europeiska kulturen ska kunna stärkas 

gentemot inflytandet från USA. Men på andra håll i världen talar man om västlig kultur och 

skiljer inte mellan Europa och USA. Man låter sig påverkas av en västlig, anglo-amerikansk 

präglad kultur eller vänder sig mot den. 

 Globaliseringen är med andra ord en komplex blandning av olika processer snarare av 

än en enda. Och de fungerar på delvis motstridiga vis. De flesta människor tänker sig att glo-

baliseringen helt enkelt ”drar undan” makt och inflytande från lokala samhällen och nationer 

till den globala arenan. Och detta är förvisso en av globaliseringens konsekvenser. Som vi har 

sett förlorar nationen i själva verket en del av den ekonomiska makt de tidigare besuttit. Men 

globaliseringen har även en motsatt effekt, det anser Giddens. Giddens menar att det är tack 

vare globaliseringen som lokala kulturella identiteter i olika delar av världen har kunnat åter-

hämta sig. Om man till exempel frågar sig varför skottar vill ha större självständighet från 
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Storbritannien, kan man inte enbart hitta svaret i deras kulturhistoria, menar Giddens. Den 

lokala nationalismen bryter fram som ett svar på globaliseringen, i takt med att de gamla na-

tionalstaterna börjar förlora sitt tidigare grepp.86 

 Andersons föreställning om nationalismen är en förklaring till hur idén om tillhörighet 

till en nation fick fäste i den moderna världen. Även om medborgare aldrig möter de flesta 

andra av nationens medborgare, tänker de på sig själva som om de delar en lojalitet i förhål-

lande till gemensamma institutioner och värden, såsom en författning, ett demokratiskt system 

med mera. Som vi ser kompenserar den föreställda gemenskapen för bristen på verklig ge-

menskap ansikte mot ansikte, där det skulle finnas personliga band eller mer konkreta förplik-

telser till interaktion. Att acceptera särskilda förpliktelser gentemot andra medlemmar av na-

tionen kan då ses som ett led i vad som krävs för att bilda och bibehålla denna föreställda ge-

menskap.87 Om Anderson har rätt, och den moderna nationsidén vilar på en gemenskap som 

vi föreställer oss vara en del av, så är det väl också möjligt för oss att föreställa oss vara en del 

av en annan gemenskap? Jag menar när det gäller den komplexa uppsättning av globalise-

ringsprocesser som vi nu ständigt innesluts av, är frågan om vi kommer att försätta leva i de 

föreställda gemenskaper som vi känner under namnet nationalstater, eller kommer vi att be-

trakta oss själva som medlemmar av en föreställd världsgemenskap. Att föreställa oss själva 

som en del av en nationell gemenskap kan kanske vara bra när vi tänker på det som något som 

vidgar våra intressen utöver mer begränsade ”stamlojaliteter”, men det är mindre tilltalande 

när vi tänker på det som något som bygger murar mot resten av världen.  

  Som vi har sett betonar vår samtid i stor utsträckning mångfald och fragmentering på 

bekostnad av nya former av global integration. Mångfald är viktig och mänskligheten står 

idag inför gemensamma problem som kräver generella initiativ för att kunna lösas. En ensidig 

kapitalistisk expansion kan inte fortsätta i all oändlighet eftersom världens resurser är begrän-

sade. Mänskligheten i sin helhet måste agera för att lösa de ekonomiska orättvisor som skiljer 

rika länder från fattiga och rika grupper från fattiga i de enskilda länderna.  

 Genom att uppmärksamma det historiska, de olika dimensioner och processer globalise-

ringen utgörs av, förstår man att vår samtid är en värld i förändring. Detta innebär att vi behö-

ver återuppfinna det politiska, skapa nya regler, men också omgestalta oss själva som med-

borgare i ett mer globalt samhälle. Detta kräver att vi blir mer aktiva som medborgare och 

öppnare för andra kulturer, samhällen och etniska grupper som vi delar världen med, att vi 
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inte blir de ”glada robotar” som C. Wright Mills talar om88 som en möjlig livshållning i den 

moderna världen som uttrycker: att leka och konsumera. Vi måste ägna oss åt självreflektion. 

Vi måste slita oss loss från vår tillvaro som konsumenter, ifrågasätta det sociala livet och ta 

uti med samhälleliga problem.     

 Globaliseringen innebär, som vi tydligt nu har sett, inte bara en sammanlänkning utan 

också en splittring, vilken utgörs av en dubbelsidig process som länkar samman länder och 

kulturer, men samtidigt kan den leda till ökade motsättningar kulturer och länder emellan. Det 

sägs ibland att det är en form av kulturimperialism att ingripa i andra länder för att skydda 

mänskliga rättigheter. Vilken rätt har vi i väst att tvinga på andra människor vår syn på vilket 

slags samhälle de bör ha? Det är en synnerligen etisk fråga som filosofen Peter Singer fram-

håller i sin bok En värld: globaliseringens etik89. Västerländsk kultur har inget monopol på 

visdom, och har ofta lärt sig av andra kulturer och fortfarande har mycket att lära. Vi kan där-

emot, ha kunskap om andra folks värden och förståelse för vad som ger dem självrespekt och 

identitetskänsla. Därmed kan vi, mot bakgrund av detta, kritisera 1800-talets västerländska 

missionärer för deras nonchalans inför kulturella skillnader. Men vi kan också hävda att man 

bör göra mer för att bevara olika kulturer, särskilt infödda kulturer som hotas utplånas. Vad 

Singer förespråkar är en etik som är global i den meningen att den tar i anspråk av en etik som 

är gemensamma för alla eller så gott som alla mänskliga samhällen. Även om attackerna den 

11 september 2001, tycks utgöra en brytning med tanke på gemensamma tvärkulturella etiska 

normer, måste man säga att vi inte är långt ifrån en sådan enighet. Vi har sett fasanfulla kon-

sekvenser av att stater i forna Jugoslavien, Somalia, och Indonesien inte har förmått skydda 

sina medborgare. Det råder nu stor enighet kring att om det över huvud taget är möjligt att 

förhindra sådana ohyggligheter, så bör de förhindras. Skulle FN kunna ta på sig detta ansvar? 

I annat fall skulle nationella intressen kunna kollidera på nytt och ”störta” världen i interna-

tionella konflikter. Om emellertid världens mäktigaste nationer kan acceptera FN:s auktoritet 

att vara ”sista utvägens beskyddare” av folk vilkas stater på ett tydligt sätt inte förmår skydda 

dem, och om dessa nationer också ger medlen för att leva upp till detta ansvar, kommer värl-

den att ha tagit ett avgörande steg mot att bli en global etisk gemenskap.        
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