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Sammanfattning 
Mitt syfte med uppsatsen är att beskriva globaliseringens inverkan och samverkan på ett antal 
olika områden, nämligen; historiskt, nationalstatens, internationellt, individens och juridikens. 
För att kunna beskriva utvecklingen ställer jag i de fyra sista delområdena upp en fråga per 
område som jag sedan besvarar sist i varje kapitel. 
 
Inledningsvis börjar jag dock med en historisk redogörelse över globaliseringens framväxt såväl 
ur ett allmänt som ur ett rättsligt perspektiv. Detta för att lägga en nödvändig fond för den 
fortsatta diskussionen. 
 
I kapitlen om nationalstaten, den internationella utvecklingen och individen ställer jag 
socialdemokratisk teori mot liberal och komparerar dem då jag besvarar frågan i avsnitten 
sammanfattning och slutsats. I det avslutande kapitlet om juridikens globalisering däremot, har 
jag inte kunnat finna tillräckligt med underlag för att kunna göra en komparation och istället har 
jag valt att föra en allmän diskussion i avsnittet sammanfattning och slutsats. 
 
De slutsatser jag måste dra om globaliseringens påverkan idag och på den framtida utvecklingen 
är att såväl socialdemokrater som liberaler är eniga om att vi går mot en framtid med delad makt, 
där såväl nationalstater som internationella organisationer med mera får vara delaktiga i 
beslutsprocesserna och där individens valfrihet över sitt eget liv blir allt större. Denna 
maktdelning och individualism sätter givetvis också sina spår i juridiken och även där går 
utvecklingen i riktning mot en större pluralism och morgondagens juridik kommer att vara 
resultatet av en moralunderstödd beslutsprocess istället för som många gånger idag påbud 
ovanifrån. 
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Förord 
För mig är juridiken bara en av många intressanta samhällsföreteelser som formar vår värld och 
under min studietid har jag även hunnit läsa ämnet rättssociologi vilket säkert satt sina spår både i 
själva uppsatsen såväl som i valet av uppsatsämne. Jag har alltså länge varit minst lika intresserad 
av juridikens inverkan på samhället som samhällets inverkan på juridiken och därför fann det sig 
ganska naturligt att jag valde att behandla ämnet globalisering. 
 
Globalisering är ett ämne som varit högaktuellt och omstritt under en längre tid och det har 
behandlats i en omfattande mängd litteratur. På grund av ämnets stora bredd sträcker sig 
uppsatsen även över och påverkar en mängd olika vetenskaper. Och för min del har den enda 
nackdelen med mitt ämnesval legat just i detta: Dess enorma bredd. 
 
För läsaren kommer det snart att framgå tydligt att mina egna politiska sympatier ligger i det 
liberala lägret och därför har det fallit sig naturligt att jag i mitt sovrande valde den liberala 
ståndpunkten som en av två ”motpoler”. I andra ringhörnan har jag valt att placera vad jag valt att 
kalla den socialdemokratiska ståndpunkten, vilken jag tycker är den i Sverige och Europa idag 
mest aktuella diskursen.  
 
Detta uppsatsskrivande har varit en lång resa och under denna resa har hela tiden min sambo och 
blivande äkta man Andreas Somogyi gett mig allt stöd och blivit utsatt för prövningar i egenskap 
av bollplank, korrekturläsare och data-support. Jag är honom oändligt tacksam. 
 
 
 
Åsa Vindal 
Limhamn 2005-09-29 
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1 Inledning  
Globaliseringen är en samhällsföreteelse som uppmärksammats mer och mer de senaste åren. 
Ordet globalisering har så vitt jag kunnat finna aldrig erhållit en absolut fastställd definition, utan 
definieras på lite olika sätt beroende på vem det är som talar om fenomenet och om vilken av 
dess aspekter. Jonas Jonasson, som använder den definition som jag har valt att använda, skriver 
till exempel i sin rapport ”Globalisering och Demokrati” att globalisering är:  
 
”Ett sätt att beskriva samhällelig förändring i riktning mot en mer global värld… Globaliseringen 
betraktas generellt som ett samlingsnamn för en intensifiering i global skala av ekonomiska, 
kulturella och politiska förbindelser över nationsgränser – kopplingar som antas öka det 
ömsesidiga beroendet mellan staterna.”1

 
David Held och Anthony McGrew i sin tur beskriver globaliseringen enligt följande:  
 
”Globalisering betecknar, enkelt uttryckt, att transkontinentala flöden och interaktionsprocesser 
blir mer omfattande, går allt snabbare och får allt djupare verkningar. Uttrycket avser en 
förskjutning eller omvandling av den mänskliga sociala organisationens skala, som knyter 
samman vitt åtskilda samhällen och ökar räckvidden för olika slags maktrelationer tvärs över alla 
regioner och kontinenter.”2

 
Man talar i samhällsdebatten ofta om den ”globala byn” och om hur människor idag omges av 
alltmer samma kultur. Vad händer med världen, nationen och individen då man kan chatta i 
realtid med sin bästa kompis som kanske bor i Kina? När kulturer, individer och även nyheter 
sprids med en knapptryckning över jorden och går från att kanske tidigare ha varit något lokalt – 
som kanske inte ens nådde regeringar och nyhetsbyråer förrän veckor efter att det har hänt – till 
något angeläget och intressant för länder och medborgare på andra sidan jorden. 
 
Jag har valt att angripa ämnet från huvudsakligen fem aspekter. Dessa är:  
 
Det historiska perspektivet, där jag lägger en bakgrund till den utveckling vi ser idag och som fått 
beteckningen ”globalisering” 
 
Det nationella perspektivet, där jag försöker beskriva globaliseringens inverkan på nationalstaten;  
 
Det internationella perspektivet, där jag vill ge en bild av globaliseringens påverkan på det 
internationella planet; 
 
Det individuella perspektivet, där jag resonerar kring globaliseringens påverkan på den enskilde 
individens liv. 
 
Det juridiska perspektivet, där jag behandlar globaliseringens inflytande på juridiken. 

                                                 
1 Johansson, Jonas, Globalisering och demokrati, 2001, s 12 
2 Held, David och McGrew, Anthony, Den omstridda globaliseringen, 2003, s 11 
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1.1 Syfte 
Mitt syfte med uppsatsen är ett ge en bild och en överblick av världens utveckling idag och den 
process som kallas globalisering ur en rad perspektiv som jag nämner ovan. Sålunda kan syftet 
sägas vara deskriptivt.3 Jag kommer att ställa upp en fråga per kapitel i de fyra kapitlen efter det 
inledande historiekapitlet som jag därefter kommer att försöka besvara i de efterföljande 
avsnitten med rubriken sammanfattning och slutsats. När det gäller globaliseringen är det viktigt 
att påpeka att det inte finns något rätt svar, något facit, eftersom det är en pågående process och 
åtminstone tillsvidare tar diskussioner om globaliseringen ofta sin utgångspunkt i åsikter och 
värderingar snarare än fakta.  
 

1.2 Frågeställningar 
Jag har delat upp min frågeställning per kapitel och kommer att börja med att besvara varje 
frågeställning för sig i avsnitten sammanfattning och slutsats för att sedan avrunda resonemanget 
i en avslutande analys. 
 
Inledningsvis kommer jag att redogöra för globaliseringens historia för att ge ett viktigt historiskt 
perspektiv för den fortsatta diskussionen. Detta kapitel kommer inte att åtföljas av en analys, men 
jag tycker att det är viktigt att läsaren får en plattform att stå på i det följande resonemanget. 
Dessutom är det angeläget att visa att fastän globaliseringen för närvarande kanske är fenomenet 
och debattämnet för dagen så är den på många sätt inget nytt under solen. 
 
Kapitlet om det nationella perspektivet kommer sedan att behandla frågan:  
 
Hur kommer statens framtid att utvecklas på grund av globaliseringen och hur kommer statens 
suveränitet att påverkas?  
 
I det internationella kapitlet ställer jag frågan: 
 
Hur påverkar globaliseringen den internationella utvecklingen? 
 
Vad gäller kapitlet om individen undrar jag: 
 
Hur kommer individens roll och rättigheter att förändras i och med globaliseringen? 
 
Kapitlet om juridiken kommer slutligen att behandla frågan: 
 
Hur påverkas juridiken av globaliseringen? 

 

                                                 
3 Holme, Idar Magne och Krohn Solvang, Berndt, Forskningsmetodik, 1991, s 60 
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1.3 Avgränsning och teori 
Uttrycket globalisering dök på allvar upp i debatten 1998 och kan spåras tillbaka till 
mediakritikern Marshall McLuhans uttryck "den globala byn." 4 Men globaliseringen har de facto 
pågått sedan mänsklighetens gryning om man så vill, även om industrialiseringen var 
startpunkten som fick utvecklingen att ur detta hänseende ta ett jättekliv framåt. När sedan 
informationseran tog sin början tog utvecklingen ännu ett jättekliv framåt och det är här vi 
befinner oss idag. 
 
I mitt arbete har jag valt att belysa fem olika områden som berörs av eller är en del av 
globaliseringen. Ämnena är; Globaliseringens historia, det nationella perspektivet, det 
internationella perspektivet, individen och slutligen juridiken. Jag har valt att skildra 
globaliseringen ur dessa fem synvinklar därför att de är så tätt sammanlänkade med varandra. 
 
Andra områden som påverkas av globaliseringen, men som jag av utrymmesskäl inte tagit med – 
eller berört mer än i förbigående – är; näringslivets och företagens roll och påverkan i 
globaliseringen, NGOs roll och påverkan i globaliseringen, miljöns och miljörörelsens påverkan 
och roll i globaliseringen, arkitekturens och stadsmiljöns påverkan av globaliseringen, konstens 
roll och påverkan av och i globaliseringen, religionernas och trons påverkan och roll i 
globaliseringen, kvinnans globala ställning och hur den påverkas av globaliseringen, queer- och 
homorörelsens roll och påverkan i globaliseringen, minoritetsguppers roll och påverkan i 
globaliseringen, språkens och språkets påverkan och roll i globaliseringen. Listan på intressanta 
och aktuella ämnen som alla har beröringspunkter med globaliseringen och därför vore 
intressanta att undersöka skulle säkert kunna göras ännu längre. 
 
Jag har valt huvudsakligen socialdemokratisk och liberal diskursteori. Dagens 
informationssamhälle tillhandahåller en stor rikedom av litteratur i ämnet som tar sin avstamp i 
olika samhällsåskådningar och därför är det som läsare viktigt att vara klar över i vilken 
teoribildning jag tar min utgångspunkt såväl i min beskrivning som i min analys. 
 
Liksom antalet intressanta områden som berörs av globaliseringen, finns det även ett flertal olika 
teorier och diskurser man kan använda sig av när man ska studera fenomenet globalisering 
närmare. Det finns bland annat konservativa -, marxistiska -, feministiska -, queer -, ekonomiska - 
och filosofiska teorier och diskurser, som hade kunnat ge intressanta och givande insikter och 
perspektiv på globaliseringen, men jag har valt att begränsa mig till socialdemokratisk och liberal 
diskursteori, då jag anser att de är de för mina ämnen mest intressanta teorierna, men också för att 
mitt ämnesval redan är så omfattande. 
 
Vad gäller författarna har jag valt att använda mig av Anthony Giddens och David Held som 
huvudförfattare då jag i kapitlen redovisar de socialdemokratiska ståndpunkterna, medan 
Mauricio Rojas i huvudsak får föra de liberala debattörernas talan. Viktigt att påpeka är att 
uppdelningen i socialdemokratisk respektive liberal teori inte finns i det inledande kapitlet om 

                                                 
4 Gustavsson, Klas, Nationalstaten och globaliseringen 
http://www.palmecenter.se/RegionerOchLander/Europa/Norden/Artiklar/Nationalstatenochglobaliseringen.aspx
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globaliseringens historia, eftersom min ambition inte är att lägga ett politiskt perspektiv på 
historien. Dessutom har jag inte kunnat göra en politisk uppdelning i mitt avslutande kapitel om 
juridiken, eftersom mina huvudförfattare inte i första hand berört juridiken och dess roll i 
globaliseringen som sådan. De har istället valt att diskutera idéer och teorier om politiken och 
dess framtid. Däremot anser jag att en diskussion om juridiken är för viktig för att inte innefattas i 
denna uppsats. 
 
Med andra ord skulle jag kunna säga att uppsatsen innebär en blandning av dels beskrivande 
studier, eftersom jag kan sägas behandla frågeställningar av typen var, när, hur, dels tar den även 
steget in i förklarande studier, eftersom jag även söker förklara varför globaliseringen påverkar 
till exempel nationalstaten.5

 

1.4 Metod och material 
Det jag gör i denna uppsats är källanalyser, närmare bestämt i form av sekundäranalyser, då jag 
tar min utgångspunkt i redan bearbetade och analyserade data.  Sekundäranalys innebär att man 
använder sig av data som insamlats, bearbetats och redan en gång analyserats av någon annan.6

 
Jag använder mig huvudsakligen av en kvalitativ deskriptiv metod då jag i kapitlen redogör för 
olika tankegångar och förklaringsmodeller. Kvalitativa metoder har sin styrka i att de behandlar 
totalsituationen i det att man försöker skapa sig en helhetsbild för att ge en ökad förståelse för 
sociala processer och sammanhang. 7 Man kan alltså säga att en kvalitativ metod beskriver ”det 
som finns” framför, som i kvantitativa metoder, ”hur ofta det finns” och är en forskningsmetod 
som i hög grad präglas av forskaren. 
 
Jag har använt mig av sekundärkällor i form av litteratur i ämnet för min uppsats. Litteraturen jag 
har valt att använda är tvärvetenskaplig i det att sociologer, jurister, framtidsforskare, politiker 
och filosofer med mera används till att besvara mina frågeställningar.8

  
Ett inneboende faktum med källanalysen som metod är att materialet redan är präglat av 
värderingar och att någon slags neutralitet eller objektiv sanning, så kallade kalla fakta, är 
nästintill omöjliga att fånga. Dessutom är litteraturen ohjälpligt fångad i den tid och det klimat 
den skrevs, vilket skulle kunna försvåra ytterligare för den som eftersöker just neutralitet eller 
någon slags fakta svart på vitt.9

 
Nu är inte det syftet med min uppsats, utan det är tvärtom så att jag söker värderingar och vår tids 
uttryck och funderingar. 
 
Det är också förklaringen till att jag inte använder mig av primärkällor. När det gäller mina 
frågeställningar har jag inte upplevt primärkällan som den källa som i första hand kommer att ge 

                                                 
5 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan, 2002, s 35 
6 Rosengren, Karl Erik och Arvidson, Peter, Sociologisk metodik, 2002, s 377 
7 Holme, Idar Magne och Krohn Solvang, Berndt, Forskningsmetodik, 1991s s 86- 87 
8 Ibid, s 144 
9 Ibid, s 145 
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svaren eftersom det är frågan om vad olika politiska discipliner tror och spekulerar runt, vilket 
inte riktigt låter sig kvantifieras.   
 
Att skriva om globaliseringen och dess kommande konsekvenser innebär att behandla – i bästa 
fall – nutidshistoria och att försöka formulera något om framtiden. Problemet med nutidshistoria 
är att det inte finns vittnesrapporter och historiska källor om det fenomen jag valt att studera. 
Mina teoretiker behandlar istället något som både är och fortfarande blir och därför kan man inte 
riktigt sätta på sig de historiska glasögonen på allvar.  
 
Mitt material är därför i stor utsträckning kognitivt och framtidsinriktat i det att det utifrån den 
situationen det tillkom i, söker ge uttryck för önskningar och värderingar inför framtiden.10

  

1.5 Korta författarpresentationer 
Här följer en kortfattad presentation av de författare som utgör de vanligast förekommande 
källorna i min uppsats: 
 
Anthony Giddens är den mest lästa och citerade socialteoretikern idag och har gått i bräschen i 
utvecklandet av politiken till vänster om mitten. Hans teoribildning har haft stort inflytande på 
utvecklingen inom ”New Labour” i Storbritannien11, där han bland annat varit rådgivare till 
premiärministern Tony Blair. 12 Dessutom har hans arbete haft stort inflytande på många andra 
socialdemokratiska partier runt om i världen. 13

 
Christer Jönsson är professor i statsvetenskap vid Lunds Universitet och förekommer i huvudsak i 
historiekapitlet och är sålunda inte medtagen i uppsatsen i egenskap av politisk tyckare.14

 
David Held är professor i statsvetenskap på London School of Economics. Han har en bred 
repertoar och har skrivit om demokrati, demokratisering, global politik, globalisering, modern 
politisk teori och modern socialteori.15 Held är en av grundarna till Polity, ett av världens största 
förlag för samhällsvetenskaplig litteratur och han har även skrivit ett flertal böcker om 
globalisering, bland annat ”Globalization, Corporate Practice and Cosmopolitan Social 
Standards” och den bok jag använder mig av i min uppsats; ”Global Covenant – The Social 
Democratic Alternative to the Washington Consensus.”16

 
Kjell- Åke Modéer är professor i rättshistoria vid Lunds Universitet17 och är i likhet med Jönsson 
inte heller medtagen i egenskap av politisk tyckare, utan för att i huvudsak hjälpa till med 

                                                 
10 Ibid, s 139 
11 http://is.lse.ac.uk/leo/Bio/Giddens.htm 
12 http://www.theglobalist.com/DBWeb/AuthorBiography.aspx?AuthorId=127 
13 http://is.lse.ac.uk/leo/Bio/Giddens.htm 
14 http://www.kanslis.lu.se/forskning/professorer/stv.asp 
15 http://www.lse.ac.uk/people/d.held@lse.ac.uk/ 
16 http://www.polity.co.uk/global/authors.htm 
17 http://www.jur.lu.se/internet/personal/anonymous.do?command=display&key=kjellm 

 7



historieteckningen och förkommer sålunda i de ”opolitiska” kapitlen om globaliseringen ur ett 
historiskt perspektiv och i det avslutande kapitlet och globaliseringens inverkan på juridiken.  
 
Margareta Bertilsson, är professor i sociologi vid Köpenhamns Universitet18 och förkommer 
huvudsakligen i det opolitiska kapitlet om globaliseringens inverkan på juridiken. 
 
Mauricio Rojas är riksdagsman för Folkpartiet och före detta vice VD för Timbro förlag, docent i 
ekonomisk historia vid Lunds Universitet19och verksamhetschef för CVV - Centrum för Välfärd 
efter Välfärdsstaten - 1999-2004.20  
 

1.6 Disposition 
Det finns i modern presentationsteknik två dominerande modeller, varav den jag valt att använda; 
den logisk-historiska modellen i stort följer forskningsprocessen och är alltså upplagd enligt 
följande modell: Inledning inklusive syfte, frågeställningar, avgränsningar och teori, en 
beskrivande del, och slutligen sammanfattning och slutsats samt analys. Den andra modellen 
brukar man kalla löpsedelsmodellen och den styrs av den ständigt upprepade frågan: Vad är 
intressant att få veta? Skillnaden mellan dessa båda kan sägas ligga i att i den förra kommer 
resultaten sist i undersökningen och i den senare först.21

 
Uppsatsen inleds med ett kapitel om globaliseringens historia med syfte att ge en bakgrund och 
en plattform att stå på inför de följande kapitlen och de frågor som jag ställer i anknytning till 
dessa. De fyra efterföljande kapitlen kompletteras med sammanfattning och slutsats där jag 
behandlar frågorna. I dessa avsnitt har jag valt att liksom i huvudkapitlet först resonera kring och 
förklara den socialdemokratiska ståndpunkten och sedan gå vidare och resonera kring den 
liberala ståndpunkten som jag givetvis ställer emot och jämför med den förra. I kapitlet om 
juridiken har det tyvärr inte gått att göra, så där redovisar jag tankegångarna oberoende av 
politisk ståndpunkt. För att skapa en helhet i mitt arbete har jag sedan valt att sammanställa de 
föregående kapitlens resultat till en analys sist i uppsatsen. 
 

                                                 
18 http://www.sociology.ku.dk/vejviser/vejvisper.asp?usid=5 
19 http://expressen.se/index.jsp?a=419400 
20 http://www.cvv.nu/  
21 Rosengren, Karl Erik och Arvidson, Peter, Sociologisk metodik, 2002, s 417 
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Ordförklaringar  
Globalisering – Ett sätt att beskriva samhällelig förändring i riktning mot en mer global värld… 
Globaliseringen betraktas generellt som ett samlingsnamn för en intensifiering i global skala av 
ekonomiska, kulturella och politiska förbindelser över nationsgränser – kopplingar som antas öka 
det ömsesidiga beroendet mellan staterna. 22

 
Lex mercatoria – Internationell handelsrätt av sedvanekaraktär som ursprungligen uppstod på 
medeltiden.23

 
Mega-law – Den del av affärsrätten som uppstod i samklang med de stora juristfirmorna (särskilt 
de i USA) som en följd av internationaliseringen av stora företag som t ex IBM och General 
Motors och som kommit att stå över den övriga affärsrätten i rang.24

 
Mega-lawyering – Utövandet av mega- law. 
 
The New Deal – Den amerikanske presidenten Franklin D Roosevelts reformprogram för att ta 
itu med den ekonomiska depressionen i USA 1933.25

 
Världssystemteori – Enligt denna teori som mer eller mindre följer den marxistiska traditionen 
är globaliseringen inte alls ny utan en fortsättning på en lång process som länge har pågått även 
om den har dynamiserats på grund av några förändringar inom världsekonomin, tekniken, 
politiken och geokulturen.26

                                                 
22 Johansson, Jonas, Globalisering och demokrati, 2001, s 12 
23 Modéer, Kjell-Åke, Historiska Rättskällor, 1997, s 55 
24 Forskningsrådsnämnden, Globalizations and Modernities, 1999, s 88-89 
25 Encyclopædia Britannica Online - http://www.britannica.com/ebc/article-
9373336?query=the%20new%20deal&ct= 2005-10-26 
26 Altez Calderon, Rafael, Det GULLIGA Nätverket, Argumentation för en folkrörelse och dess interaktiva 
webbplats, genom en analys av en referensprototyp  
http://gulliga.se/OmDgf/finalUppsats.pdf
 

 9

http://www.britannica.com/ebc/article-9373336?query=the%20new%20deal&ct
http://www.britannica.com/ebc/article-9373336?query=the%20new%20deal&ct
http://gulliga.se/OmDgf/finalUppsats.pdf


Förkortningar 

 
EU – Europeiska Unionen 
 
FN – Förenta Nationerna 
 
NGO – Non-Governmental Organization 
 
START-avtalet – Treaty on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms27

 

                                                 
27 Lär om kärnvapen - http://www.svenskafreds.se/karnvapen/larom/fordjupning/9nedrustning.shtml
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2 Historia 
”Historien om vår alltmer globala världsordning är inte bara en 
historia.”28 – David Held och Anthony McGrew 
 

2.1 Globalisering av makten 

2.1.1 Från imperierna och framåt 
I det förflutna utgjorde en stark imperialmakt grunden för en stabil 
samhällsordning. Imperierna förde med sig lagar, kultur och civilisation.  
Men de senaste århundradena har stora imperier och så kallade superstater 
kommit att utgöra själva problemet och inte lösningen. Alltför mycket av 
deras energi har gått åt till att hålla sig själva samman, för mycket av deras 
resurser har gått åt till att upprätthålla arméer, och dessa har i sin tur lagt tid 
på att upprätthålla inre ordning, snarare än att tillhandahålla externt 
beskydd.29  
 
1991 undertecknades START-avtalet av presidenterna Bush och Gorbatjov 
vilket stadfäste en massiv reduktion av de båda supermakternas 
vapenarsenaler. Denna händelse kom att markera slutpunkten på det kalla 
kriget, men också slutet på industrieran. Nu inleds en ny världsordning 
baserad på information.30

 
I dagens tidevarv har de små nationerna, eller åtminstone de nationer som 
inte ödslat tid åt att kuva sina invånare visat sig vara historiens vinnare.31

 

2.1.2 Mot globalisering 
Den pågående utvecklingen visar att statens maktbefogenheter omprövas i 
globaliseringens kölvatten. Enbart televisionens inflytande på historien är 
avsevärt. De flesta bedömare är eniga om att händelseutvecklingen i det 
forna Östblocket inte skulle ha tagit den väg den tog 1989 om det inte varit 
för televisionen.32 I och med Berlinmurens fall ser vi slutet på mer än ett 
sekels kamp mellan kommunism och kapitalism. Idag är kapitalism det enda 
tänkbara sättet för en ansvarstagande nation att organisera sin ekonomi.33

 
Inom både områdena ekonomi och politik, såväl som kultur håller nätverk 
på att utvecklas till den dominerande organisationsformen. Sociologen 
                                                 
28 Held, David och McGrew, Anthony, Den omstridda globaliseringen, 2003, s 163 
29 Mulgan, Geoff, Connexity, 1997, s 254-255 
30 Ewerman, Anders & Hydén, Håkan,  It & social förändring, 1997, s 11 
31 Mulgan, Geoff, Connexity, 1997, s 255 
32 Giddens, Anthony, Tredje vägen, 1999, s 41 
33 De Soto, Hernando, Kapitalets Mysterium, 2004, s 13 
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Manuel Castells har gjort jämförelser mellan IT–revolutionen och det 
alfabet grekerna uppfann ca 700 f kr, vilket utgjorde grunden för inte bara 
ett skriftspråk, utan även för abstrakt tänkande och den moderna 
vetenskapen. Då man idag kan integrera olika kommunikationsformer till ett 
interaktivt nätverk, är det ett teknologiskt framsteg i samma storleksordning 
menar Castells.34

 
Castells får medhåll av Alexander Bard och Jan Söderqvist som menar att 
de interaktiva mediernas genombrott inte bara är av samma dignitet som 
skriftspråkets ankomst utan även som tryckpressens. Med deras egna ord; 
”därmed förändras precis allting i grunden”.35

 
Vissa har velat tolka denna utveckling som ett bevis för att världen håller på 
att retardera till någon slags pre-imperiellt samhälle, där nationalstaten 
enbart har varit en hållplats på vägen. De förespår att vi slutligen kommer 
att leva i ett samhälle där den favoriserade samhällsformen är självstyre av 
staden eller regionen.36

 

2.1.3 Mot ett globalt ledarskap via 
nationalstaten? 

Historien har visat att idén om en enda sammanordnande källa som bringar 
rättvisa har följt oss genom tidsåldrarna åtminstone från det Romerska 
Imperiet till våra dagars EU. Denna vision om en global regering utvecklas 
idag allt mer eftersom FN-s institutioner gradvis fått mer makt och 
legitimitet.37

 
I början av 1500-talet e Kr bestod mindre än 20 procent av jordens yta av 
statsbildningar ”där byråkrater styrde land med lag.” 
Numera är det ett påstående som gäller världen över. Historien visar att det 
var efterföljarna till de samhällen som först lyckades åstadkomma 
organiserad religionsutövning och centralstyre som kom att dominera den 
moderna världen.38

 
Den suveräna statens födelse räknas ofta från den westfaliska freden 1648. 
Detta fredsföredrag som markerar slutpunkten på det trettioåriga kriget är en 
historiskt viktig brytpunkt. Freden står som en symbol för inte bara 
medeltidens definitiva slut, utan även för det moderna statssystemets födelse 
och det är därför meningsfullt att gå tillbaka till 1600-talets mitt i jakten på 
svaret till frågan om varför staten och inte konkurrerande alternativ kom att 
bli den dominerande organisationsformen först i Europa och sedan i resten 
av världen. Dagens forskare är relativt eniga om att staten är ett resultat av 
historiska tillfälligheter. Staternas överlägsna förmåga att ingå och hålla 
                                                 
34 SOU 1999:83, Globalisering, s 220 
35 Bard, Alexander och Söderqvist, Jan: Det globala imperiet, 2002, s 9 
36 Mulgan, Geoff, Connexity, 1997, s 255 
37 Ibid, s 255 
38 Diamond, Jared, Vete, vapen och virus, 2001 s 269-270 
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bindande internationella handelsavtal var det som lade grunden för deras 
rikedom och framgång.39

 
Det mesta av all kulturell kommunikation och interaktion före nationerna 
och nationalstaternas tidevarv försiggick mellan eliter eller på en lokal och 
begränsad nivå. Mellan hovet och byarna förekom det mycket lite 
interaktion och det var först på 1700-talet som dessa båda ytterligheter 
smältes samman i ett nytt slags kulturell identitet.40   
 
Redan i slutet av 1930-talet påpekade statsvetaren E.H Carr att: ”Få saker är 
permanenta i historien, och det vore förhastat att anta att territoriella stater 
skulle vara en av dem.” Globaliseringsdebatten har visserligen handlat 
mycket om statens fortsatta vara eller inte vara, men samtidigt ska man inte 
glömma att staten har visat sig vara en mycket anpassningsbar 
organisationsform.41

 

2.1.4 Nationalstatens utveckling 
Ursprungligen sammanlänkades statens suveränitet med härskaren. 
Visserligen kan man spåra tankegångarna om ”folklig suveränitet” tillbaka 
till Locke och Rousseau, men från antiken och fram till 1600-talet 
associerade man främst demokrati med medborgare, vilka samlades på 
allmänna mötesplatser. Det är inte förrän på 1800-talets början som tankarna 
om representativ demokrati kom att bli de demokratiska strävandenas 
primära referenspunkt och försköts från det lokala till staten och blev en del 
av tankegodset runt nationalstaten. Sålunda var det inte förrän i slutet av 
1800-talet som demokratiska stater börjar växa fram i Europa, men det är 
först på 1900-talet som konsolideringen av den representativa demokratin 
tar plats. Då Nationernas Förbund skapades efter det första världskriget var 
det ett uttryck för viljan att förankra systemet med suveräna stater på två 
viktiga fundament, nämligen nationellt självbestämmande och demokrati. 
Precis som individer har rätt till självbestämmande inom staten, har 
nationerna rätt till självbestämmande inom det globala förbundet. 
Strävandena efter nationalism och demokrati har alltså på sätt och vis 
samma rötter. Idag har också nationalstaten kommit att betraktas som den 
primära arenan för den demokratiska politiken.42 Ända från dess tillkomst 
var alltså det moderna mellanstatliga systemet uppbyggt som en nationell 
juridisk ekumenik samexisterande i den internationella juridiska 
diasporan.43

 
Ytterligare bidrag till statens framgångar är en kombination av ekonomiska 
och militära faktorer. Men enbart detta förklarar inte varför denna 
organisationsform överlevt i mer än 350 år och fortfarande utvecklas. Ett 

                                                 
39 SOU 1999:83, Globalisering, s 207-208 
40 Held, David och McGrew, Anthony, Den omstridda globaliseringen, 2003, s 39 
41 SOU 1999:83, Globalisering, s 225 
42 Ibid, s 210 -211 
43 De Sousa Santos, Bouaventura, Toward a New Common Sense, 1995, s 373-374 
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svar kan kanske vara att staten visat sig vara en mycket anpassningsbar 
organism och att bättre alternativ helt enkelt hittills inte uppstått. Vill man 
vara lite mer nyanserad måste man fundera kring statens legitimitet. Den 
autonoma statens maktanspråk måste erkännas av flera aktörer både inom 
och utom staten. Utifrån har staten blivit legitimerad genom folkrätt, 
diplomatiska sedvänjor och internationella organisationer. Inifrån har staten 
i våra dagar funnit sin legitimitet genom två värdeladdade begrepp: nation 
och demokrati.44 Däremot är det först efter kalla krigets slut som 
demokratin kommit att bli måttstocken för politisk legitimitet världen över. 
Ännu på 1970-talet var två tredjedelar av världens stater auktoritära stater. 
Idag har deras andel sjunkit drastiskt, mindre än en tredjedel av världens 
stater är idag auktoritära och de blir färre och färre. 45

 
Den moderna världen växte fram i de västeuropeiska nationalstaterna via 
marknadsekonomins intåg och industrialismens nya teknik och 
organisationsformer. Detta lade grunden till Västeuropas framgång och gav 
länge Västeuropa en unik maktposition. Under efterkrigstidens 
tillväxtdecennier nådde denna utveckling sin kulmen. En nationellt formad 
kapitalism skapades baserad på hörnstenarna; organiserade arbetare, 
expansiva statsapparater och stora företag. I denna form av nationell 
kapitalism var både maktens struktur och maktens utövande tämligen 
tydliga företeelser. I det stora hela kunde den nationella makten ha kontroll 
över sitt eget territorium.46

 
Paradoxalt nog följs denna utveckling av att demokratins funktionsduglighet 
som modell för politisk organisation i nationell form alltmer börjat sättas i 
fråga. Ekonomiskt ömsesidigt beroende tillsammans med globaliseringen 
påverkar såväl handlingsutrymmet som autonomin för demokratiska 
regeringar. Dels kan beslut som påverkar medborgarnas välfärd och säkerhet 
ligga utanför regeringens kontroll, dels kan regeringens beslut ha genklang 
långt utanför dess eget territorium. Detta aktualiserar med nödvändighet 
frågor om såväl ansvarsutkrävande som demokratiskt deltagande. Trots 
demokratins nya utmaningar kan man konstatera att demokratin är ett mer 
verkningsfullt instrument för att legitimera staten än nationalism. Detta till 
trots är i dag den suveräna staten som legitimeras med hjälp av demokrati 
och nationalism inte alls lika självklar betraktad ur ett europeiskt 
perspektiv.47

 

2.1.5 Nationalstaten förändras 
Den maktpolitiska geografin av idag ser väldigt annorlunda ut i jämförelse 
med det kalla krigets eller kolonialväldenas geografi. Att betrakta en politisk 
karta från 1913 känns som att betrakta en bild av enkelhet och ordning. 

                                                 
44 SOU 1999:83, Globalisering, s 208-209 
45 Ibid, s 211 
46 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 
11-12 
47 SOU 1999:83, Globalisering, s 211 
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Stora enfärgade områden tillhörde kolonial- eller imperialmakter. Därefter 
kom de stora europeiska inbördeskrigens tid, med tydliga gränser som då 
även var ideologiska. Man kunde dela in människorna i enkla politiska 
boxar och de hölls under kontroll av respektive maktcentrum.48

 
Det var en tid som på många sätt var lättöverskådlig, men sett ur ett globalt 
perspektiv var den inte särskilt human eller rättvis. Merparten av jordens 
invånare levde sina liv i ofrihet och fattigdom. Världens arenor dominerades 
av ett litet antal industrialiserade nationer som fungerade som självständiga 
öar och i de fall de var marknadsekonomier fanns välstånd. Makten i dessa 
stater tillhörde i första hand organisationen, inte individen. Idag rör vi oss 
från territorier och hierarkier mot gränsöverskridande flöden och nätverk.  
Makten har blivit svårgripbar och saknar forna tiders tydliga konturer.49

 
För hundra år sedan existerade inte allmän och lika rösträtt och världen 
regerades av imperier och monarkier. Nazism, kommunsim och fascism har 
under 1900-talet styrt stora delar av världen och har lett till storskaliga krig 
och politiska mord på mer än hundra miljoner människor. Idag har de flesta 
av dessa system rämnat, diktaturer har demokratiserats, absoluta monarkier 
har störtats och totalitära stater har fallit. Under de senaste decennierna har 
diktaturer fallit som käglor i synnerhet sedan den kommunistiska järnridån 
föll. Idag finns det ca 120 demokratier med flerpartisystem och allmän och 
lika rösträtt enligt uppgifter från den amerikanska tankesmedjan Freedom 
House. I dessa demokratier bor ca 60 procent av jordens befolkning. Av 
dessa länder beräknas ca 90 som ”fria”, det vill säga de upprätthåller 
demokratiska och medborgerliga rättigheter. I dessa fria stater som tillåter 
fri debatt och aktiv opposition bor mer än 40 procent av världens 
befolkning. Det är den största andelen någonsin, historiskt sett.50

 
Efter avkoloniseringen och sovjetväldets fall har nationalstaten inte bara 
blivit den viktigaste styrelseformen jorden över, den har också 
utkristalliserats som en representativ eller liberal demokrati.51

 
Parallellt med denna utveckling påverkas världen av civila nätverk med 
transnationella aktörer med stor förmåga att påverka maktsituationen i 
världens olika delar. Det finns idag mellan 30 000 och 40 000 stora företag, 
10 000 till 20 000 NGO-s och mängder av olika virtuella gemenskaper och 
transnationella folkrörelser. Denna utveckling innebär problem för de gamla 
nationalstaternas nationella suveränitet, men också för den gamla formen av 
politisk organisation - den representativa demokratin. Fler och fler beslut 
hamnar idag utanför den nationella representativa demokratins ramar.52  
 

                                                 
48 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 40 
49 Ibid, s 12-13 
50 Norberg, Johan, Till världskapitalismens försvar, 2001, s 34-35 
51 Held, David och McGrew, Anthony, Den omstridda globaliseringen, 2003, s 24 
52 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 
15-16 
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De gamla staternas makt vilade på upprätthållandet av en maktbalans, men 
den postmoderna staten stöder sig på maktsamarbete och genomskinlighet. 
Orsaken till denna förändring är det faktum att nationsgränser inte längre 
har så stor betydelse när vi lever i ett samhälle som värderar makt över 
kultur, kunskap och medborgare högre än makten över själva marken. Ett 
tydligt exempel på detta är EU, som vare sig är en nationalstat eller en 
superstat. EU kan ses som en ny form av styre anpassad till 
informationsåldern, då dess huvudprincip är den gemensamma acceptansen 
av regler. Denna utveckling har vuxit fram på grund av att tvång är ett så 
ineffektivt sätt att lösa konflikter.53

 
Globaliseringen är en mycket komplicerad process. Den involverar såväl 
teknik och ekonomi som politiska, sociala och kulturella relationer. 
Resultatet av detta blir att jordens geografi håller på att ställas på ända. 
Begreppet rum omdefinieras i den globala närhetens och realtidens tidevarv. 
Det viktiga är inte längre nationalstatens utsträckning och avgränsning, utan 
de öppna flödena.54

 

2.1.6 Globaliseringen av rätten 
Trots att all rätt sägs härröra från Justinianus Corpus Juris Civilis från 500-
talet, så har nationella rättskulturer utvecklats till ganska slutna kretsar vilka 
reglerat utformningen av statsmakten. Visserligen har dominerande 
rättskulturer utövat makt över svagare rättskulturer och vissa kodifikationer 
(t ex Napoleonkoden) har imiterats och sålunda nått långt bortom sina 
ursprungsländer. Common law-länder har sålunda skapat en annorlunda 
rättskultur än den i ”civil law”-länderna och i common law länder har 
juristyrket i allmänhet varit behäftat med mer inflytande än i civil-law 
länderna. Vidare har den självständiga nationalstatens tillblivelse medfört att 
de nationella kulturerna satt rättslig makt i relation till samhällelig 
legitimitet, vilket i sin tur medfört att juristyrkets utformning i mångt och 
mycket har syftat till att vara en trofast tjänare av nationalstaten.55  
 
En tillbakablick på 1900-talet visar en bild av en tid då flera olika typer av 
modernitet påverkat rättskulturen. Kring sekelskiftet inleddes en övergång 
från den klassiska laissez-faire-staten till socialstaten. Den tyska 
civilrättsliga lagstiftningen (BGB), vilken antogs 1896 och trädde i kraft 
1900 kom att utgöra en viktig förebild för lagreformer i flera europeiska 
länder men också i Japan och Kina. 56

 
Nästa utvecklingsfas påbörjades efter första världskriget då det skapades ett 
nytt paradigm inom kultur och vetenskap under parollen ”alternativ”. 
Alternativen formulerades som påbud där idealismen byttes mot pragmatism 
inom flera olika områden av kultur och vetenskap. “The New Deal” 
                                                 
53 Mulgan, Geoff, Connexity, 1997, s 258 
54 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 23 
55 Forskningsrådsnämnden, Globalizations and modernities, 1999, s 88 
56 Ibid, s 123 
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lanserades i USA och i Europa förvandlades jurister till sociala ingenjörer 
genom den socialdemokratiska rörelsen. Den politiska kulturen i totalitära 
regimer absorberade juristerna, medan dessa i de demokratiska 
välfärdsstaterna i många fall inte bara var lojala gentemot, utan också 
lierade med partiet vid makten.57

 
Efter andra världskrigets slut inföll nästa moderniseringsvåg och den här 
erans paroll kom att bli ”återuppbyggnad”. FN-s deklaration 1948 och 
Europarådets konvention om mänskliga rättigheter från 1951 är resultatet av 
det utrymme som ämnet mänskliga rättigheter fick i den politiska debatten. 
Domstolar och domare erhöll starka oberoende positioner inom respektive 
konstitution med det uttalade syftet att inte bara tillämpa lagen utan att även 
skipa rättvisa. I Sverige kom utvecklingen att se lite annorlunda ut – 
visionen om den starka staten dominerade efterkrigstiden ända fram till 
1960-talet. Lagstiftningen blev ett instrument för genomförandet av 
välfärdsstaten vilket tydligast kom till uttryck inom områden som 
familjerätt, fastighetsrätt och civilrätt. Flera nya lagstiftningsområden 
tillkom under denna period exempelvis; sociallagstiftning, arbetsrätt och 
konsumenträtt. Lagstiftningen präglades av jämlikhetstänkande och man 
arbetade för att skydda den svagare parten.58

 

2.1.7 Dagens situation 
Globaliseringen av rättskulturen är begränsad till en global diskurs som kan 
beskrivas som ett nätverk av idéer och visioner eller med andra ord en utopi 
om en global rättskultur. Det finns däremot rättsområden där man kan se 
tydligare tecken på en globalisering av rättskulturen.59  
 
FN har under hela sin existens utgjort en plattform för mänskliga rättigheter. 
I synnerhet i relationen till stater som inte är engagerade i den politiska och 
juridiska utvecklingen har detta område betytt mycket. Detta till trots att 
implementeringen av FN-konventionen har varit präglat av många olika 
rättskulturer. På FN-konferenser i Peking och Kairo har ett arbete initierats 
som resulterat i en pågående normskapande process i vilken både jurister 
och diplomater deltar. Dessa konferenser kan sägas utgöra första stegen mot 
en ny global rätt.60

 
Senare trender inom juristyrket visar att även det är på väg att förändras. 
Centralt i denna utveckling finner man utvecklingen av ”mega-law” och 
”mega-lawyering”. ”Mega-law” växte fram tillsammans med de stora 
advokatfirmorna främst i USA där den överordnades affärsrätten och var en 
bieffekt av uppkomsten av stora firmor såsom IBM, General Motors och 
Apple Computers. När sedan socialismen föll och världsmarknaden 

                                                 
57 Ibid, s 123-124 
58 Ibid, s 124 
59 Ibid, s 125 
60 Ibid, s 127-128 
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kapitaliserades antog en amerikaniserad ”mega-law” global skepnad. Idag är 
dessa stora advokatfirmor verksamma världen över.61

 
 

                                                 
61 Ibid, s 88-89 
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3 Globaliseringens inverkan på 
nationalstaten 

”Få saker är permanenta i historien, och det vore förhastat att anta att 
territoriella stater skulle vara en av dem.” – E.H. Carr 
 

3.1 Socialdemokratiska tankar om 
globaliseringens inverkan på 
nationalstaten 

3.1.1 Statens vara eller inte vara 
I globaliseringsdebatten har frågan ställts om staten eller nationen håller på 
att bli en fiktion och om dess självständighet är ett passerat stadium. 
Anthony Giddens svar är att det inte kommer att bli så, däremot kommer 
statens former att förändras. Visserligen innebär globaliseringen att staten 
fråntas en del av sina tidigare maktbefogenheter, men samtidigt skapar den 
nya typer av efterfrågan men också möjligheten att ge nytt liv åt den lokala 
identiteten.62

 
Christer Jönsson berör även han denna utveckling i demokratiutredningens 
forskarvolym IX: Nationalstaten tog sin utgångspunkt i territoriellt bundna 
medborgare, men den ökande demografiska rörligheten aktualiserar frågor 
om vem som ska få rösta var. Ytterligare ett problem är förhållandet mellan 
styrande och styrda. En förutsättning för demokratin är att det finns 
kongruens mellan de som har rätt att rösta och de som påverkas av de 
politiska besluten. Den av territorium begränsade ansvarigheten 
överensstämmer inte nödvändigtvis med maktutövandets geografiska 
räckvidd i en globaliserad värld. I allt högre utsträckning påverkas 
medborgarna av andra staters eller till och med andra typer av aktörers 
beslut, men också av resultatet av förhandlingarna stater har emellan sig 
eller dessa andra aktörer. Med andra ord är den traditionella uppfattningen 
om demokrati uppbyggd på idéer om nationell suveränitet och geografisk 
avskildhet inte längre realistisk.63

 
Giddens ser att det tillsammans med den globala ekonomiska förändringen 
har skett en parallell men distinkt politisk förändring i den politiska maktens 
utsträckning och formerna för styrande. Även om regeringar och stater 
kommer att fortsätta att vara kraftfulla aktörer, har de varit delaktiga i att 
skapa och delar nu den globala arenan med en lång rad andra organisationer, 
föreningar och sammanslutningar, till exempel den Europeiska Unionen. 

                                                 
62 Giddens, Anthony, Tredje vägen, 1999, s 41 
63 SOU 1999:85, Globalisering, s 227 
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Den här utvecklingen utmanar den konventionella nationalstatsbaserade 
bilden av världen och ger en mer komplex bild av regionalt och globalt 
styre. I denna mer komplexa värld använder stater sin suveränitet och 
självständighet för att förhandla i frågor gällande koordinering och 
samarbete över skiftande internationella och transnationella nätverk.64

 
Idag är suveränitet inte heller en fråga om allt eller inget, gränserna blir allt 
suddigare, i synnerhet inom EU. Men trots globaliseringens framfart håller 
inte staten på att försvinna eller få mindre att säga till om. Många stater är 
idag mer självständiga än förr och kan sägas ha mer makt, t ex de 
östeuropeiska länderna, och inom en överskådlig framtid kommer de 
enskilda staterna att fortsätta ha en ansenlig makt såväl över sina 
medborgare som på den internationella arenan, men också politiskt, 
kulturellt och ekonomiskt. Däremot kommer de bara att kunna utöva denna 
makt om de samarbetar med varandra och med transnationella grupper och 
sammanslutningar.65 Frivilligorganisationer och sociala rörelser kommer 
framledes att ha en viktig roll inom alla nivåer av politiken, men farhågorna 
om att dessa grupper skulle ta över på områden där den politiska makten 
misslyckats är enligt Giddens inte välgrundade.66

 
Giddens åsikt delas av globaliseringsskeptiker – vilkas ståndpunkter David 
Held och Anthony McGrew redogör för i boken; Den omstridda 
globaliseringen – som anser att det finns goda skäl att betrakta början av det 
tjugoförsta århundradet som den moderna statens tidsålder. Enligt dessa är 
de moderna staterna att betrakta som politiska enheter vilka skapar 
betingelserna för en nationell ödesgemenskap och få eller inga av dem är 
beredda att ge upp detta. Stater kan fortsätta att härska och politiska 
uppgörelser kan fortfarande träffas mellan regeringar och väljare om bara 
den politiska viljan finns, eftersom de nationella politiska traditionerna 
fortfarande är starka.67 Dessutom är staterna ensamma om den formella 
politiska makten att reglera ekonomisk verksamhet. 68

 
Enligt dessa globaliseringsskeptiker är nationella regeringar vidare de enda 
lämpliga och verksamma verktygen i kampen att bekämpa den globala 
ojämlikhetens såväl som den ojämna utvecklingen gissel, så att man kan 
uppnå målet att förverkliga ”det politiskt goda”. Skeptikerna anser att även 
om globala åtgärder kan göra det möjligt att hantera världsmarknadens 
värsta överdrifter, så är det enbart genom de nationella världssystemen och 
genom att sträva efter nationellt välstånd och ekonomisk makt som global 
fattigdom och ojämlikhet på längre sikt kan bekämpas framgångsrikt. 69

 
 

                                                 
64 Giddens, Anthony, The Global Third Way Debate, 2001, s 395 
65 Ibid, s 42 
66 Giddens, Anthony, Tredje vägen, 1999, s 61 
67 Held, David och McGrew, Anthony, Den omstridda globaliseringen, 2003, s 25-27 
68 Ibid, s 62 
69 Ibid, s 108 

 20



3.1.2 Problemställningar för en nationalstat i 
förändring 

För att vara bättre rustade för att lösa de nya överstatliga problem som finns 
i komplexa överlappande samhällen behövs enligt Giddens politiska 
institutioner och ombud som kan föra ett resonemang med utgångspunkten i 
andras perspektiv. Den nya kosmopolitiska världen kommer dessutom att ge 
inte bara människor, utan också stater och organisationer, tillgång till och 
medlemskap i ett antal olika politiska gemenskaper. Med andra ord kommer 
ett demokratiskt politiskt samhälle anpassat för ett nytt millennium att vara 
en värld där medborgarna innehar ett flertal olika medborgarskap. De 
kommer inte enbart att vara medborgare i sitt eget land, utan också i de 
regioner där de lever och i en större global ordning. Institutioner kommer att 
behöva utvecklas för att hantera de många frågor och problem som 
sammanför människor oavsett vilket land de är födda och uppvuxna i. I 
fokus står naturen av det politiska samhället och hur gränserna för ett 
politiskt samhälle kan dras men också betydelsen av representation och 
problemet med vem som ska företräda vem och på vilken grund, och 
dessutom om den rätta formen för politiskt deltagande – vem som ska delta, 
i vilka sammanhang och på vilket sätt. Då de grundläggande processerna för 
styrning glider nationalstaterna ur händerna kommer de nationella 
lösningarna för kärnfrågor kring demokrati att verka alltmer tandlösa.70

 
Medborgarna har i och med kommunikationsrevolutionen blivit mer aktiva 
och reflekterande än tidigare, vilket har lett till att skapa missnöje i de 
etablerade demokratierna. Makten förlorar sin skärpa i en värld baserad på 
aktiv kommunikation och den traditionella parlamentariska politiken blir 
alltmer avlägsen både medborgarnas dagliga tillvaro och de snabba 
förändringar som påverkar deras liv.71

 
Dessutom anser man från globaliseringsskeptiskt håll att globaliseringen 
kan ”försvaga statens förmåga att tillhandahålla tjänster åt medborgarna och 
på så sätt undergräva dess legitimitet och medborgarnas tillit till dess 
historiska arv.” Men globaliseringen kan också samtidigt ge impulser till 
nya gemenskapsföreställningar, nya identitetsdiskurser och nya former för 
politiskt deltagande genom kulturella processer och kommunikation. 72

 

3.1.3 Den socialdemokratiska lösningen enligt 
Giddens 

Giddens har i ett försök att lösa staternas nya problem satt upp sex mål ”som 
det bör vara en socialdemokratisk sak att verka för; den nya demokratiska 
staten.”73 Enligt honom är inte kärnfrågan mer eller mindre stat och 

                                                 
70 Giddens, Anthony, The Global Third Way Debate, 2001, s 398-400 
71 Giddens, Anthony, En skenande värld, 2003, s 77 
72 Held, David och McGrew, Anthony, Den omstridda globaliseringen, 2003, s 114 
73 Giddens, Anthony, Tredje vägen, 1999, s 87 
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regering, utan att maktens utövande av nödvändighet måste anpassas till de 
omständigheter som råder i dagens globaliserade tidevarv. Rätten till 
maktutövning måste förnyas, men tyngdpunkten bör vara densamma. Den 
nya demokratiska staten (staten utan fiender) bör förnyas och få;74

 
1. Dubbel demokratisering  
 
Staten måste anpassas till den pågående globaliseringen. 
Globaliseringen medför en drivkraft för maktdelning nedåt, 
men också för att delegera uppåt. Denna dubbelriktade 
demokratirörelse innebär en försvagning av nationalstatens 
auktoritet men är samtidigt förutsättningen för en förstärkning 
av den. Denna dubbelriktade rörelse kan få staten att bli mer 
lyhörd för influenser som annars skulle ha gått den förbi. 
 
2. Offentlighetsförnyelse – genomsynlighet  
 
Staten måste ge offentligheten ökat utrymme genom till 
exempel författningsreformer som skulle ge större transparens 
och öppenhet parallellt med att spärrar mot korruption införs. I 
realiteten har demokratiska institutioner i merparten av alla 
fria länder varit beroende av uppgörelser i det fördolda, 
privilegier och beskydd. Informationssamhället har emellertid 
fört med sig att medborgare och regering lever i samma 
informationsmiljö och det för med sig återverkningar på den 
politiska sfären. Dessa omständigheter granskas och bedöms i 
allt högre utsträckning som oacceptabla och korrupta. 
 
3. Förvaltningseffektivitet  
 
Staten måste öka sin effektivitet i syfte att behålla eller 
återvinna sin legitimitet. Då affärsdrivande organisationer har 
en snabb reaktionsförmåga kommer lätt samhällets styrelse 
och dess förvaltningsorgan på efterkälken. Merparten av 
samhällets organ har mycket att lära av affärsvärlden. Till 
exempel; Effektiva kontroller av måluppfyllelse, effektiv 
redovisning, flexibla beslutsstrukturer och ett ökat 
löntagarinflytande. 
 
4. Direktdemokratiska förfaranden 
  
Globaliseringstrycket innebär ett krav på förnyelse av 
demokratins former. Dagens ortodoxa valprocedur är inte 
tillfredställande och därför måste andra former till. Samhällets 
styrande skikt bör upprätta mer direktkontakt med dess 
medborgare och tvärtom. Detta skulle kunna ske genom till 
exempel lokal direktdemokrati, elektronisk folkomröstning 

                                                 
74 Ibid, s 82 
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och medborgarkommittéer. Dessa initiativ skulle kunna verka 
som ett komplement till de vanliga valprocedurerna. 
 
5. Regeringen som riskhanteringsansvarig  
  
Dagens moderna stat som saknar fiender får lita till sin 
riskhanteringsförmåga då den söker sin legitimitet i större 
utsträckning än förr. Riskhantering berör fler aspekter än att 
bara garantera säkerhet. De risker som härrör från vetenskap 
och teknik faller också på regeringens lott att hantera. 
Dessutom är reglerandet av den vetenskapligt tekniska 
förändringen och hanteringen av de etiska frågor som den ger 
upphov till en fråga för regeringen. 
 
6. Delegering av makt 
 
Demokratiseringen av demokratin kan inte betraktas som 
enkom en lokal nationell angelägenhet. Dagens stat måste ha 
en kosmopolitisk världssyn och ta ansvar för att 
demokratirörelsen uppåt inte stoppas på regional nivå. För att 
kunna demokratisera nedåt krävs en förnyelse av 
civilsamhället.75

 
För att skapa en demokratisering av demokratin är man beroende av en stark 
medborgarkultur. Vare sig specialintresserade grupperingar eller marknaden 
i sig självt kan dock skapa en sådan. Det är inte hållbart att betrakta 
samhället ur perspektivet att det bara existerar två sfärer, staten och 
marknaden. Mellan dessa två sfärer finns det civila samhället som består av 
familjen och andra icke-ekonomiska institutioner, och det är där den 
demokratiska attityden och toleransen måste utvecklas.76

 

3.1.4 … och dess förbehåll 
Decentralisering och maktdelegering låter tilltalande, men som alltid finns 
det förbehåll. Om makt inte samtidigt överförs i motsatt riktning uppåt, kan 
delegering av makt och införande av begränsat självstyre leda till söndring. 
Delegering är inte i sig själv demokratiserande. Kritiska bedömare har 
påpekat att såväl decentralisering som ökat lokalt självstyre kan innebära 
ökat ämbetsmannavälde genom en lokal dubblering av förvaltning som finns 
på central nivå. En annan fara är att ”vissa städer eller regioner genom en 
sådan nyordning kämpar sig förbi de andra och därmed förvärrar redan 
existerande regionala olikheter.”77

 
Det är viktigt att stärka nationen så att den blir en stabiliserande kraft, en 
motkraft mot en fragmentisering in i det oändliga. En värld bestående av 
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77 Giddens, Anthony, Tredje vägen, 1999, s 87-88 
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stadsstater skulle bli farlig, eftersom marknaden kan splittra lika mycket 
som förena och det är ett välkänt fenomen att identitet och tillhörighet kan 
leda till söndring.78

 
Detta resonemang leder till att Giddens konstaterar: ”Vår skenande värld 
behöver inte mindre styre utan mer – och därför behöver vi också 
demokratiska institutioner.”79

 

3.1.5 Kosmopolitism – framtidens melodi? 
Är det då möjligt att nationalstatstillhörigheten kan utgöra en positiv kraft? 
Nationalstaten och nationalismen har historiskt gjort sig kända för att visa 
upp ett janusansikte. De mörka sidorna av nationalismen kan hållas i schack 
genom en mer kosmopolitisk variant av nationalstatsmedborgaren, 
nämligen: världsmedborgaren. Kosmopolitism är både en anledning och ett 
villkor för att de storskaliga krigen nationalstater emellan ska upphöra. 
Förr brukade man se den ”starka staten”, som en stat väl rustad för krig. 
Nuförtiden fylls det begreppet med en annan innebörd, nämligen en stat som 
kan hantera och acceptera suveränitetens nya begränsningar för att den är 
trygg i sig själv.80

 
Förr byggde man upp nationer i fientlighet, men idag måste man hålla den 
nationella identiteten vid liv i en fredlig miljö som präglas av samarbete. 
Vid sidan av lojaliteten med nationen kommer dessutom andra lojaliteter att 
existera. Den nationella identiteten kommer att följa det övriga samhällets 
utveckling och bli mer öppen och reflexiv.81

 
I det ljuset är det nödvändigt att reflektera över utbredningen av och 
innehållet i den internationella rätten. Det tjugonde århundradets former för 
internationell rätt från krigsrätt, lagar som reglerar brott mot mänskligheten, 
miljöfrågor och mänskliga rättigheter har skapat en bas som kan utgöra 
början på en kosmopolitisk lagstiftning som ger grundrättigheter och gränser 
som ingen institution (politisk eller ekonomisk) ostraffat kan bryta mot. 
Dagens stater har inte längre handlingsutrymmet att behandla sina 
medborgare som de finner lämpligt.82

 
Giddens får medhåll av Held som anser att nationalstaten långt ifrån spelat 
ut sin roll. Faktum är att dagens stater är om inte mäktigare, så lika mäktiga 
som sina föregångare. Detta ser man då det gäller alltifrån förmågan att 
samla in skatt till förmågan att samla koncentrerad kraft mot sina fiender. Å 
andra sidan ska man inte glömma att trycket på staterna också är större än 
tidigare. När man betraktar utvecklingen ur det här perspektivet är det mer 
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logiskt att förklara förändringarna som en omvandling av statsmakten 
snarare än en försvagning av densamma.83

 

3.2 Liberala tankar om nationalstaten  

3.2.1 Nationalstaten i förändring 
Mauricio Rojas konstaterar att vi lever i en värld där en snabbt växande 
mångfald och transnationella processer gör att nationsgränser blir mer 
ihåliga. I den nya globala epoken luckras gamla system för sociala relationer 
upp, våra kulturella referenspunkter och de politiska maktstrukturerna som 
formades under de förra århundradena mister såväl makt som auktoritet. 
Den nationella maktens främsta attribut är bestämmanderätten över ett givet 
territorium, men under den moderna informationsrevolutionen och 
globaliseringen har den gröpts ur. Den begripliga världen med suveräna 
nationalstater och mäktiga hierarkier är på väg att falla samman under 
globaliseringens tryck.84

 
Det finns idag mellan 30 000 och 40 000 stora företag, 10 000 till 20 000 
NGO:s och mängder av olika virtuella gemenskaper och transnationella 
folkrörelser. Denna utveckling innebär problem för den gamla 
nationalstatens nationella suveränitet, men också för dess form av politisk 
organisation – den representativa demokratin. Fler och fler beslut hamnar 
idag utanför den nationella representativa demokratins ramar. Ofta har de 
inte bara förskjutits till formella eller informella globala maktcentra, de har 
till och med avpolitiserats och flyttats till individens eller civilsamhällets 
maktsfär.85

 

3.2.2 Bakgunden till nationalstatens förändring  
En förklaring till den här utvecklingen kan enligt Rojas sägas vare de enkla 
orsaker som förklarar marknadsekonomins framväxt och styrka: 
egenintresset i kombination med de ömsesidiga vinster deltagare i ett 
frivilligt samarbete och utbyte gör. Den principen kan kallas frivillighetens 
logik och det är med hjälp av den som man kan förstå de nya maktstrukturer 
som idag håller på att utvecklas. En viktig del i denna logik finner man i 
motsatsen till dess fördelar, nämligen priset man får betala för att stå 
utanför. Att idag välja att stå utanför det globala kommunikationsnätverket 
för med sig så stora nackdelar att det knappt finns någon som har råd att 
ställa sig utanför. Den här utvecklingen på makt- och regeringsområdet som 
man ser idag handlar om olika frivilliga samarbets- och 
konflikthanteringsprotokoll, antingen juridiskt bindande eller i form av 
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rådgivande konventioner som de facto reglerar fler och fler typer av 
relationer, allt från de rent ekonomiska till miljöfrågor och mänskliga 
rättigheter. Det är ett globalt rättsprotokoll i vardande, en slags 
världsförfattning som tar sin utgångspunkt i frihetens och samarbetets 
fördelar och vars främsta sanktionsredskap är utestängning. Denna nya 
ordnings maktutövning står i bjärt kontrast till den gamla metoden som var 
att med hjälp av sin makt tvinga andra till samarbete.86

 
Enligt en annan liberal tänkare, Johan Norberg, är globaliseringen att 
betrakta som en fortsättning på den frihetliga revolutionen. Då vi får allt 
större frihet att resa, flytta, kommunicera mm över statsgränserna förlorar 
staten sin makt.87

 
Rojas anser att nationalstatens uppbyggnad runt ett tydligt maktcenter och 
tydliga nationsgränser är oförenlig med nätet och dess struktur. Däremot, 
resonerar han, kan staten faktiskt till stor del leva vidare i Internets tidevarv 
om den accepterar att makten decentraliseras, släpper på sina suveränitets-, 
territorie- och självbestämmandeanspråk och istället låter sig omvandlas till 
en aktör i det nya nätverket av samarbetande instanser. Att försöka behålla 
sin maktposition är däremot inte ett bra alternativ. Sådana försök slutar 
enligt Rojas i sammanbrott under trycket av globaliseringsprocessen och 
detta scenario har historien redan sett i flera av de mest slutna samhällena i 
vår tid, med Sovjetunionens fall som det tydligaste exemplet.88 Eller som 
Jonas Johansson skriver i sin rapport Globalisering och demokrati: ”Ju mer 
sammanflätat ett land är med den globala omgivningen, ju bättre 
förutsättningar har folkstyret.”89

 

3.2.3 Nationalstaten suger - Demokratin duger 
Rojas skriver att vi idag framlever våra liv i den mest demokratiska av tider 
och de värden som demokratin vilar på håller på att erövra världen med en 
hastighet som historiskt sett saknar motstycke. Samtidigt som detta globala 
genombrott för demokratin pågår kan man dock se ett märkbart 
medborgerligt ointresse för demokratins gamla former i de äldre 
demokratierna. I de här staterna engagerar sig färre och färre medborgare i 
politiska partier och röstbenägenheten har tenderat att sjunka, trots att det är 
detta som utgjort den gamla demokratins ryggrad. Den här krisen är enligt 
Rojas dock inte ett tecken på en kris för de demokratiska idealen, utan 
snarare tecken på en kris för en specifik organisering av demokratin.90
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En lösning på den krisen är en omfattande decentralisering och delegering 
av maktbefogenheter till individer och lokala aktörer. Det innebär en 
avpolitisering av den makt som idag till stor del ligger i händerna på den 
politisk-byråkratiska apparaten. Detta kommer att medföra att 
nationalstatens representativa demokrati kommer att omdanas och ersättas 
av en postnationell demokrati som man skulle kunna kalla för 
nätverksdemokrati eller kanske representativ direktdemokrati. Den stela 
demokratin måste alltså ersättas av en öppen, dynamisk och interaktiv 
demokrati. Den här utvecklingen förutsätter en ny relation mellan politiker 
och medborgare som präglas av genomskinlighet, ansvar och dialog. I 
nationellt fixerad form förlorar demokratin oundvikligen sin betydelse då 
nationsgränserna blir allt mindre relevanta. Demokratin måste alltså frigöra 

sig från nationsgränserna, men för att möjliggöra detta måste man erkänna 
nya demokratiska arenor.91
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3.3 Sammanfattning och slutsats 

3.3.1 Hur kommer statens framtid att utvecklas 
på grund av globaliseringen och hur 
kommer statens suveränitet att påverkas? 

Enligt Giddens kommer staten även i framtiden att spela en viktig roll, men 
den kommer att tvingas förändras för att svara mot framtidens förändrade 
behov. Bland annat kommer staten att få ge upp en del av sina tidigare 
maktbefogenheter och använda sin suveränitet och självständighet som 
förhandlingsmedel i sitt samarbete med andra aktörer som till exempel 
organisationer och företag, men globaliseringen kommer enligt Giddens 
även att skapa nya typer av efterfrågan.92  
 
Giddens drar slutsatsen att människor i framtiden måste ges möjligheten till 
medborgarskap i fler sammanhang än den egna staten och sålunda måste 
institutioner som kan hantera denna nya situation utvecklas. 93

 
För att lösa statens nya problem sätter Giddens upp ett antal punkter som 
han anser att socialdemokratin bör verka för och för honom är inte 
kärnfrågan huruvida framtiden bör se mer eller mindre av stat och regering, 
utan att makten måste anpassas till de rådande förändringarna. Enligt 
Giddens måste staten anpassa sig till globaliseringen genom en dubbelriktad 
demokratirörelse i vilken maktdelning nedåt och delegering uppåt skulle 
hjälpa staten att bli mer lyhörd. Denna åtgärd skulle enligt Giddens både 
innebära en försvagning av statens auktoritet, men också en förstärkning av 
den. Vidare måste offentligheten i demokratiska institutioner förbättras 
eftersom medborgare och regeringar idag tack vare globaliseringen lever i 
samma informationsmiljö och alltfler omständigheter idag av medborgarna 
bedöms som oacceptabla och korrupta. I detta ligger även att staten måste 
öka sin effektivitet och Giddens pekar på affärsvärlden som förebild.94

 
Som berörts tidigare ställer framtiden även upp krav på en förnyelse av 
demokratiseringsprocesserna. Man måste finna andra demokratiformer med 
större direktkontakt med medborgarna och tvärtom. Då dagens moderna stat 
inte längre har några fiender måste den också hitta nya sätt att legitimera sig 
och Giddens föreslår att riskhantering i frågor som gäller vetenskap och 
teknik skulle kunna tillhandahålla den legitimeringen.95

 
I sin sista punkt konstaterar Giddens att dagens stat måste ha en 
kosmopolitisk världssyn.96 Han avslutar med att dra slutsatsen att 
                                                 
92 Giddens, Anthony, Tredje vägen, 1999, s 41, 61, Giddens, Anthony, The Global Third 
Way Debate, 2001, s 395 
93 Giddens, Anthony, The Global Third Way Debate, 2001, s 399-400 
94 Giddens, Anthony, Tredje vägen, 1999, s 82-84 
95 Ibid, s 85 
96 Ibid, s 86 
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framtidens demokratiska former är beroende av en stark medborgarkultur 
och att man därför mellan staten och marknaden måste erkänna ytterligare 
en viktig spelare på plan; det civila samhället.97 Däremot påpekar han hur 
viktigt det är att staten spelar rollen av en stabiliserande kraft i ett alltmer 
fragmentiserat samhälle och att framtiden därför behöver mer styre och inte 
mindre och detta i form av demokratiska institutioner.98  
 
Framväxten av internationell rätt har dessutom lagt en bas som kan ses som 
ett embryo till en kosmopolitisk lagstiftning och dessa grundrättigheter har 
begränsat den enskilde statens handlingsutrymme på ett sätt som gjort att 
den inte längre kan behandla sina medborgare som den finner lämpligt.99

 
Rojas konstaterar även han att nationalstaterna får problem då 
informationseran undergräver dess traditionella maktfundament – makten 
över ett visst territorium – och också han ser hur den representativa 
demokratin blir alltmer obsolet och dysfunktionell då staterna lever i en 
värld där de delar makten med företag och organisationer. Många gånger har 
besluten idag till och med avpolitiserats och flyttats till civilsamhälle och 
individ.100

 
I framtiden ser alltså även Rojas att individen kommer att få mer makt då 
politisk decentralisering och avpolitisering kommer att vara nödvändig för 
statens bestående och liberaler och socialdemokrater är eniga om att 
framtiden behöver nya demokratiformer och en ny relation mellan politiker 
och väljare som präglas av genomskinlighet och dialog.101

 
Även om Rojas inte primärt är intresserad av statens fortsatta vara – och det 
är förmodligen därför han till skillnad från Giddens inte ger sig in i någon 
diskussion om statens legitimering – så tror han ändock att den kommer att 
bestå om den klarar av att göra de nödvändiga anpassningarna och 
omvandlas till en aktör i interneterans nätverk. Dessutom framhåller även 
han teorin att demokratin måste frigöra sig från nationsgränserna och att 
man för detta syfte måste skapa nya demokratiska arenor och precis som 
Giddens ser han i den internationella rättsutvecklingen ett globalt 
rättsprotokoll i vardande.102  
 
 
 

                                                 
97 Giddens, Anthony, En skenande värld, 2003, s 80 
98 Giddens, Anthony, Tredje vägen, 1999, s 141, Giddens, Anthony, En skenande värld, 
2003, s 84 
99 Giddens, Anthony, The Global Third Way Debate, 2001, s 401 
100 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 
13-16 
101 Ibid, s 48-49 
102 Ibid, s 34-36, 49-50 
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4 Globaliseringen 
internationellt 

”Under de senaste 13000 åren har den dominerande trenden i 
människornas samhällen varit att ersätta mindre, enklare enheter med 
större och mer komplexa.” – Jared Diamond 
 

4.1 Den internationella globaliseringen ur 
ett socialdemokratiskt perspektiv 

4.1.1 Globaliseringen av staten 
Held konstaterar att staterna en gång i tiden var huvudaktörerna på den 
internationella arenan och att de tydligaste uttrycken för mellanstatligt 
samarbete var internationella konventioner som tog många år att arbeta 
fram. Men idag är detta en alltför snäv beskrivning av internationell 
politik.103  
 
Även om Giddens anser att regeringar och stater även fortsatt kommer vara 
mycket inflytelserika och kraftfulla har de, som han konstaterar, varit med 
och skapat och delar dessutom den globala arenan med en uppsjö av olika 
organisationer, föreningar och transnationella institutioner som t ex den 
Europeiska Unionen. Icke-nationella aktörer och transnationella grupper 
deltar med stor intensitet i den globala politiken. Den här utvecklingen 
utmanar den konventionella, statsbaserade bilden av världsordningen och 
genererar en mycket mer komplex bild av regionalt och globalt styre. I 
denna mer komplexa värld får staterna använda sin suveränitet och 
självständighet som förhandlingsvaror i förhandlingar gällande koordinering 
och samarbete i skiftande transnationella och internationella nätverk.104 
Globalt ledarskap innebär alltså ett flerdimensionellt system med flera lager 
och många aktörer.105

 
Giddens och Held konstaterar att demokratin måste omdefinieras till en 
dubbelsidig process. Med detta menas en fördjupning av demokratin inom 
ett nationellt samhälle i kombination med förlängningen av demokratiska 
former och processer över nationsgränserna. Dessutom är det viktigt att 
fundera över det förra århundradets framväxt av internationell rätt, men 
även dess innehåll och sträckning. Det förra århundradets former för 
internationell lagstiftning från krigsrätt till brott mot mänskligheten och 
mänskliga rättigheter har skapat en bas som man kan betrakta som ett 
framväxande ramverk av kosmopolitisk lag; En lag som begränsar och 
                                                 
103 Held, David, Global Covenant, 2004 s 75 
104 Giddens, Anthony, The Global Third Way Debate, 2001, s 395 
105 Held, David, Global Covenant, 2004 s 79 
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förminskar de individuella staternas politiska makt.106 Globalisering kan 
kopplas samman med en förändring eller ”isärkoppling” av relationen 
mellan suveränitet, territorialitet och politisk makt.107

 

4.1.2 EU 
Margot Wallström utvecklar resonemanget i en debattartikel om EU: ”Låt 
oss inte glömma att EU är något helt nytt i historien. Aldrig förr har så 
många demokratiska länder överlåtit lagstiftningsmakt på vissa områden till 
ett gränsöverskridande organ… Därför måste Europas medborgare och deras 
organisationer få en starkare röst och vi beslutsfattare måste utveckla 
förmågan att lyssna på människors oro och förhoppningar.”108

 
Det viktiga i den här utvecklingen är egentligen inte, menar Giddens, att 
definiera ”Europa” som en entitet, utan att EU håller på att utveckla sociala, 
politiska och ekonomiska institutioner som griper över nationalstaten och 
når ända ner till medborgarna. EU är så mycket mer än en regional 
sammanslutning av stater som samarbetsprojekt betraktat.109

 

4.2 Internationell globalisering enligt 
liberal teori 

4.2.1 Staten globaliseras 
Det postmoderna samhället stöder sig, till skillnad från äldre maktsystem 
som vilar på maktbalans, på ömsesidig opartiskhet, genomskinlighet och 
gemensam makt då gränser idag inte har någon större betydelse. Som Geoff 
Mulgan konstaterar är det objektivt sett få ekonomier som idag är riktigt 
nationella. Idag är det istället viktigare att ha ekonomisk och kulturell makt 
och att bestämma över statens medborgare än att ha den absoluta makten 
över statens territorium. Även om många stater idag fortfarande utåt sett 
prioriterar territoriell suveränitet, ser de idag detta i verkligheten som ett 
föråldrat ideal.110

 
Åke Lundqvist gör en jämförelse mellan internationaliseringen och 
globaliseringen: Internationaliseringen med statsbesök, toppmöten, 
förhandlingar och fördrag framstod fram tills för ett par decennier sedan 
som den starkaste världsförändrande kraften. Idag har globaliseringen, 
genom att upphäva nationsgränser och undandra sig nationalstaternas 

                                                 
106 Giddens, Anthony, The Global Third Way Debate, 2001, s 400-401 
107 Held, David, Global Covenant, 2004 s 87 
108 Wallström, Margot, Plan D som i demokrati 
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_9879004.asp
109 Giddens, Anthony, Tredje vägen, 1999, s 153 
110 Mulgan, Geoff, Connexity, 1997, s 258 
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kontroll, reducerat betydelsen av såväl nationell som delvis också 
internationell politik och därmed blivit det styrande i utvecklingen.111

 
Detta resonemang utvecklas av Rojas som påpekar att utvecklingen av 
Internet skapade en helt ny dimension, eller arena, för mänsklig samverkan: 
ett territorium som finns ingenstans och överallt. Bakom denna utveckling 
ligger enligt Rojas egenintresset och de ömsesidiga vinster som deltagarna i 
frivilligt utbyte och samarbete kan göra. Att välja att stå utanför det globala 
nätverket och dess möjligheter till kommunikation och utbyte innebär så 
dramatiska nackdelar att knappast någon har råd att välja detta alternativ. 
Genom denna utveckling håller en slags världsförfattning baserad på 
samarbetets och frihetens fördelar idag på att växa fram. Dess främsta 
sanktionsmekanism är att utesluta dem som bryter mot eller inte accepterar 
de gemensamma reglerna. Enligt Rojas markerar deltagandet i detta globala 
samarbete och bejakandet av utvecklingen mot denna världsförfattning den 
klassiska nationalstatens död. Nätet och dess struktur är alltså oförenlig med 
nationalstatens uppbyggnad runt ett tydligt maktcentrum och tydliga 
nationsgränser. Men Rojas tror att om man accepterar att makten 
decentraliseras och släpper på sina suveränitets-, territorie- och 
självbestämmandeanspråk och istället låter sig omvandlas till en aktör i det 
nya nätverket av samarbetande instanser kan faktiskt nationalstaten till stor 
del leva vidare i Internets era.112

 
Globala maktklubbar håller vidare, enligt Rojas, på att överta 
regleringsmakten över allt fler områden av våra liv och dessa maktcentra 
kompletteras med otaliga nya understatliga och transstatliga maktinstanser. 
Parallellt med denna utveckling påverkas världen av transnationella civila 
nätverk med stor förmåga att påverka maktsituationen i världens olika delar. 
Fler och fler beslut hamnar idag alltså utanför den nationella representativa 
demokratins ramar och många gånger har de inte bara förskjutits till 
formella eller informella globala maktcentra, de har tom avpolitiserats.113

 
Bard och Söderqvist påminner om att man inte ska glömma att även 
systemet med nationalstater en gång har varit en fiktion då man idag ser att 
den nationella makten blir irrelevant i allt fler avseenden och istället lyfts 
upp till överstatlig nivå. Enligt dem finns det inga konkurrenter till det 
globala konglomerat som håller på att växa fram – vare sig politiskt, 
ekonomiskt eller militärt och frågan är sålunda inte om utan när den globala 
ordningen kommer att framträda och vilka former den kommer att anta.114

 
Deras slutsats är att världen går mot en världsstat eftersom denna är svaret 
på ett antal behov; bland annat längtan efter en global gemenskap och 
behovet av en global plattform för politisk maktutövning. Men det 

                                                 
111 Lundqvist, Åke: En fördelningspolitik för världen  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=227852
112 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 
32-36 
113 Ibid, s 15-16 
114 Bard, Alexander och Söderqvist, Jan: Det globala imperiet, 2002, s 22-23 
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avgörande skälet till att utvecklingen pekar mot en världsstat är resultatet av 
den sociala dynamiken som informationsteknologin har skapat och man bör 
ha i åminne att evolutionen genom tiden visar upp ett övergripande mönster 
av tilltagande komplexitet. Däremot kan man inte se denna nya världsstat 
som lösningen på alla sociala problem, utan istället som ytterligare en 
plattform i utvecklingen, där nya sociala problem både kommer att skapas 
och lösas.115

 

4.2.2 Globaliseringen påverkar 
styrelseformerna 

Nationalstaternas suveränitet och den gamla typen av politisk organisation, 
den representativa demokratin, får en rad problem i och med att olika 
internationella nätverk överallt får allt större inflytande över makten. Rojas 
konstaterar att beslut ofta hamnar utanför den representativa demokratins 
ramar eller till och med avpolitiseras och EU-s demokratiska underskott och 
den svårbegripliga eller obefintliga representativiteten i flera internationella 
organisationer är ytterligare exempel på detta.116

 
Som Mulgan påpekat är det idag få ekonomier som med rätta kan kallas 
nationella och detta har medfört att gränser inte längre har samma innebörd. 
Det som räknas idag är kulturell och ekonomisk makt, makt över 
medborgare och över kunnande, istället för makt över landområden. 
EU är det tydligaste exemplet på detta i det att den vare sig är en union med 
nationalstater eller embryot till en superstat. Istället måste man betrakta den 
som en ny typ av styre som är anpassad till informationsåldern.117  Som 
Sverker Gustavsson skriver i sin artikel i SvJT: ”Unionen i sig själv är inte 
någon demokrati, men den består av länder med högt ställda krav på 
mänskliga rättigheter, fria val och ansvarsutkrävande.”118

 

                                                 
115 Ibid, s 10, 22-23 
116 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 
15-16 
117 Mulgan, Geoff, Connexity, 1997, s 258 
118 Gustavsson, Sverker: Lagstiftning och nationell identitet, SvJT 2000 s. 227 
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4.3 Sammanfattning och slutsats 

4.3.1 Hur påverkar globaliseringen den 
internationella utvecklingen? 

Den internationella arenan har i och med globaliseringen förändrats på en 
rad olika sätt. Som Held konstaterar har dagens stater inte längre ensamrätt 
på den internationella arenan,119 utan delar den med olika organisationer, 
föreningar och transnationella institutioner. Trots detta tror Giddens ändå att 
staterna under en lång tid framöver kommer att ha stort inflytande i det 
globala ledarskapet, men de kommer att få nyttja sin självständighet som 
förhandlingsvara i de internationella nätverken.120

 
Giddens och Held tror att svaret på dagens globala förändringar måste bli att 
demokratin utvecklas till en dubbelsidig process, vilken innebär att den 
nationella demokratin fördjupas i kombination med demokratiska former 
och processer över nationsgränserna. De anser att förra århundradets 
utveckling av internationell rätt bildar ett ramverk som man kan se som 
grunden till en kosmopolitisk lag, som skulle begränsa och förminska de 
individuella staternas makt. 121 För dem är alltså globaliseringen ett 
fenomen som kopplar isär begreppen territorialitet, suveränitet och politisk 
makt.122

 
Lundqvist fastslår även han att globaliseringen har reducerat vikten av 
nationell och delvis också internationell politik och genom detta blivit 
styrande i utvecklingen.123 Och Mulgans tankegångar följer liknande banor i 
det att han skriver att det postmoderna samhället vilar på maktbalans, 
opartiskhet, genomskinlighet och gemensam makt eftersom gränser har allt 
mindre betydelse och det är viktigare att ha ekonomisk och kulturell makt 
än att ha kontrollen över ett visst territorium. Ett exempel på detta är EU 
som vare sig är en union med nationalstater eller ett embryo till en superstat, 
utan istället bör betraktas som en ny typ av styre anpassad till 
informationsåldern.124

 
Den tekniska utvecklingen har dessutom enlig Rojas skapat ett helt nytt 
territorium för mänskligt samarbete genom Internet. Bakom detta ligger 
enligt Rojas egenintresset och de ömsesidiga fördelarna som deltagarna i 
frivilligt utbyte och samarbete får. Att idag välja att stå utanför detta 
samarbete innebär så stora nackdelar att ingen har råd att välja att stå 
utanför. På så sätt håller en världsförfattning på att växa fram, en tanke han 
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delar med Giddens. Denna skulle enligt Rojas basera sig på makten att 
utesluta från samarbete och är alltså raka motsatsen till tidigare 
maktstrukturer som istället gick ut på att tvinga till samarbete. Detta nya 
samarbete markerar enligt Rojas den klassiska nationalstatens död, då fler 
och fler beslut hamnar utanför den nationella demokratins ramar och kanske 
inte bara förskjuts till formella eller informella globala maktcentra, utan till 
och med avpolitiseras. 125  
 
Enligt Bard och Söderqvist är det inte en fråga om om, utan när en global 
ordning kommer att framträda. Denna ordning håller på att skapas av ett 
globalt konglomerat som håller på att växa fram och gör att nationell makt i 
alla avseenden blir irrelevant. Den avgörande orsaken till denna världsstats 
uppkomst skulle enligt dem vara resultatet av den globala dynamik som 
skapats av informationsteknologin.126

 
 
 

                                                 
125 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 
15-18, 32-36 
126 Bard, Alexander och Söderqvist, Jan: Det globala imperiet, 2002, s 10, 22-23 
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5 Globaliseringen och 
individen 

”Vi är medborgare i samma nation, men delar allt mindre våra öden” – 
Mauricio Rojas 

5.1 Den socialdemokratiska visionen 

5.1.1 Enligt Anthony Giddens 
Kommunikationsutvecklingen har bidragit till att skapa mer aktiva och 
reflekterande medborgare och i den utvecklingens fotspår ser vi idag ett 
ökande missnöje i de gamla etablerade demokratierna. Missnöjet har 
resulterat i att de hierarkiska maktstrukturerna ifrågasatts och har kommit att 
försvagas då politikerna idag inte längre kan rättfärdiga sina handlingar med 
pompa och ståt som tidigare. Avståndet mellan människornas dagliga, 
dynamiska liv och den traditionella parlamentariska politiken blir dessutom 
allt större.127

 
Jönsson delar Giddens tankegångar och konstaterar att nationalstaten tar sin 
utgångspunkt utifrån territoriellt bundna medborgare, men i dagens samhälle 
med ökad demografisk rörlighet aktualiseras frågor runt vem som skall få 
rösta var. En annan minst lika stor fråga är frågan om förhållandet mellan de 
styrande och de styrda. Demokratin i sig förutsätter ju kongruens mellan de 
som har rösträtten och de som i sin tur påverkas av de politiska besluten. I 
dagens globaliserade värld sammanfaller inte nödvändigtvis ansvar 
begränsat av ett territorium med den geografiska räckvidd maktutövningen 
får. Väljarna påverkas mer och mer av beslut som tagits i andra stater eller 
kanske till och med av andra typer av aktörer vid sidan om staten, men 
också då den egna staten för förhandlingar med andra stater eller andra 
aktörer. Man kan alltså konstatera att vår traditionella bild av nationellt 
självbestämmande i kombination med geografisk avskildhet inte längre kan 
sägas stämma. I det ljuset finns det anledning att fråga sig om staten längre 
är meningsfull att förlita sig på som bas för demokratiskt ansvar och för 
demokratins legitimering. 128

 
Dagens individualisering har att göra med att tradition och sedvänja har 
släppt greppet om våra liv och är ett följdfenomen till globaliseringen.  
Under kollektivismen gjorde välfärdsinstitutionerna att individerna befriade 
sig från institutioner som under gångna tider setts som orubbliga, men idag 
har välfärdsstaten spelat ut sin roll. Den sociala solidariteten och 
sammanhållningen som tidigare garanterades av statlig toppstyrning och 
/eller traditioner måste alltså återskapas och säkerställas genom att 
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individerna själva är mer aktiva i att skapa sina egna liv och tar ansvar för 
sina handlingar och livsstilsval.129 Det finns ett behov av att upprätta ett nytt 
socialt kontrakt, där rättigheter också kopplas till skyldigheter. Idag då de 
flesta vill leva sina liv efter eget huvud och uppnå sina egna, individuella 
livsmål, är det logiskt att de också tar ansvaret över konsekvenserna av vad 
de gör, både i förhållande till sig själva och till andra.130

 
I USA och de största västeuropeiska länderna hävdar långt över 90% av 
medborgarna att de är för demokratiskt styre, enligt en nyligen gjord 
undersökning. Trots att många tror att människor är ointresserade av politik 
så tyder det mesta faktiskt på motsatsen, däremot engagerar sig de som är 
politiskt aktiva ofta i specialintresserade grupper istället för i den 
traditionella politiken eftersom dessa tros bättre kapabla att realisera de 
löften och handlingar som den traditionella politiken inte klarar av att 
leverera.131

 
När det gäller den enskilde medborgarens roll i globaliseringens kölvatten 
förespår ändå Giddens att nationerna ”inom överskådlig tid” kommer att ha 
stor makt över sina egna medborgare. Däremot kommer nationerna enbart 
att kunna utöva denna makt om de samarbetar med dels varandra dels med 
lokala gemenskaper, regioner, transnationella grupper och 
sammanslutningar. 132

 

5.1.2 Enligt David Held 
Held och McGrew delar Giddens tankegångar och hävdar att även om vi 
idag lever våra liv lokalt, har våra sätt att uppfatta världen färgats av idéer 
och värderingar från många olika miljöer.133 Om många av dagens former 
för maktutövning ska vara något att räkna med i framtiden och om många av 
de komplexa problem – globalt som lokalt – som angår oss alla ska kunna 
regleras demokratiskt, måste människor ha tillgång till och medlemskap i 
flera olika politiska gemenskaper. Enligt Held är det bara en internationell 
eller kosmopolitisk inriktning som har förutsättningarna att klara av den 
globala erans politiska utmaningar, som kännetecknas av överlappande 
ödesgemenskaper och en politik som har många nivåer och skikt.134

 
De som är födda efter andra världskrigets slut betraktar sig i högre 
utsträckning som kosmopoliter, stöder FN-systemet, frihandel och att 
människor fritt ska kunna flytta vart de vill. Undersökningar visar att yngre 
människor inte bara är mer positivt inställda till globalisering än äldre. De 
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har även en mer entusiastisk inställning till global kommunikation och 
kulturella flöden.135

 
Mot denna bakgrund kan man se förutsättningarna för en ny typ av 
medborgarskap växa fram, ett medborgarskap som baseras på generella 
regler och principer och som kan förankras och vara pålitliga i olika miljöer, 
till skillnad från den gamla typen av medborgarskap som knöts till 
medlemskapet i ett viss geografiskt samhälle. Grundprinciperna demokrati 
och mänskliga rättigheter bildar ett ramverk som alla kan ta del av; Samma 
frihet och lika möjligheter för alla att delta. Medborgarskapets innebörd 
kommer att fördjupas och alla kommer att ha lika rättigheter och 
skyldigheter i de överlappande sfärer där det beslutfattande sker som 
påverkar deras behov och intressen. 136 Wallström pekar på EU som tycks 
vara ett organ för den nya tiden och som tycks följa dessa tankegångar. Hon 
anser att EU är något historiskt nytt i det att det är första gången som så 
många demokratiska länder överlåtit delar av sin lagstiftningsmakt till ett 
gränsöverskridande organ. Detta faktum, resonerar hon vidare, kräver att 
Europas medborgare och deras organisationer får en starkare makt och 
parallellt med detta måste beslutsfattare utveckla sin förmåga att lyssna på 
människor. 137 Enligt Held besitter idén om det nya medborgarskapet en 
vision om en global politisk ordning där människor kan åtnjuta likvärdig 
status. Detta nya medborgarskap skulle bli flerdimensionellt och samtidigt 
förankrat i gemensamma regler och principer.138

 

5.1.3 En framtidsvision enligt Ewerman och 
Hydén 

Även Anders Ewerman delar dessa tankegångar och hävdar att begreppet 
demokrati kommer att omdefinieras i en individualiserad värld. I framtiden 
kommer personval att ersätta partival. Vi kommer att ha ett eller flera 
parlament, vilka styrs av frågespecifika grupper som sätts samman tillfälligt 
inför varje ny fråga. När den nya tekniken, med bl.a. interaktiva 
datornätverk blir ett naturligt inslag i vardagen kommer bilden av den att gå 
från en nyckelteknologi som formar strukturer och vanor till ett nytt 
organisatoriskt nätverksmönster av små, decentraliserade, löst förbundna, 
självstyrande enheter som ger människan möjligheten att skapa sina liv 
enligt sina egna önskemål. Ewerman tror att detta i sin förlängning leder till 
att vi är på väg från ”globala detaljer” till ”lokala helheter”. Vi kommer att 
lämna den fabrikistiska ”8 till 5 till 65” modellen och börja göra ett flertal 
olika saker under dagen, veckan och året.139

 

                                                 
135 Ibid, s 92-93 
136 Ibid, s 114 
137 Wallström, Margot, Plan D som i demokrati 
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_9879004.asp
138 Held, David, Global Covenant, 2004 s 114 
139 Ewerman, Anders, Marknaden 1000 år, 1996, s 458-463 
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Håkan Hydén funderar kring att det kanske är så att den ökade 
kommunikationsförmågan via bl.a. Internet kommer att ersätta gångna tiders 
”borgerliga offentlighet som rum för normbildning”. Detta leder till 
slutsatsen att rättsutvecklingen genom IT har möjlighet att utvecklas 
oberoende av nationsgränser, vilket skulle kunna utgöra grunden för en 
universell moral. I framtiden kommer etik och moral hos de berörda 
individerna fungera som en självreglerande mekanism och ersätta det 
politiska systemets lösningar till skillnad från dagens samhälle som bygger 
på regelsystem utan korresponderande moralisk uppbackning.140

 
Ewerman utvecklar dessa tankegångar med att säga: 
 
”Frigörelse i tanke från en stelnad politisk dogmatik (som inte har så mycket 
med demokrati att göra) blir fundamental. Det ”politiska enhets-Europa 
(EU)” bryts upp i autonoma öar. Den främsta aktören i denna process blir 
individen och smarta kort, info-banker och sociala nätverk blir redskap i 
individens strävan efter makt”141

 

5.2 Den liberala visionen om individen 

5.2.1 Enligt Mauricio Rojas 
Just nu lever vi enligt Rojas i de flexibla nätverkens tid, då individers 
rörlighet, samarbetsprojekt och arenor för samverkan allt mindre 
sammanfaller med de gamla nationalstaternas territorier. Den nya globala 
epoken luckrar upp gamla system för sociala relationer, våra kulturella 
referenspunkter och de politiska maktstrukturerna som formades under de 
förra århundradena mister såväl makt som auktoritet. Den här utvecklingen 
innebär problem för de gamla nationalstaternas nationella suveränitet, men 
också för den gamla formen av politisk organisation – den representativa 
demokratin. Fler och fler beslut hamnar idag utanför den nationella 
representativa demokratins ramar, de har till och med avpolitiserats eller 
flyttats till individens eller civilsamhällets maktsfär.142

 
Rojas hämtar en del av sina tankegångar från Mulgan och konstaterar: Vid 
slutet av det tjugonde århundradet är ordningen, inte oordningen, större än 
vad den någonsin tidigare varit i världen. Det är den ordningen som gör det 
möjligt att resa till och handla och kommunicera med mer avlägsna platser 
än förr. Denna ordning – frihetens och det frivilliga samarbetets ordning – är 
speciellt framträdande i de mest globaliserade och öppna delarna av världen 
och finner dessutom sin botten i ömsesidig inblandning och öppenhet till 

                                                 
140 Ewerman, Anders & Hydén, Håkan, It och social förändring, 1997, s 91, 100 
141 Ewerman, Anders, Marknaden 1000 år, 1996, s 458 
142 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 
7-8, 15-16 
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skillnad från den gamla ordningens maktbalans. Faktum är att det aldrig levt 
så många människor i frihet och säkerhet som i våra dagar.143

 
Johan Norberg skriver om denna utveckling i en artikel i SvD. Enligt honom 
har undersökningsföretaget The Pew Research Center som undersökt 
människors inställning till globalisering kommit fram till följande: "I 
varierande grad uppskattar människor nästan överallt globaliseringen". 
Enligt Norberg är det mest intressanta med dessa resultat att globaliseringen 
uppskattas allra mest i fattiga länder.144 För att citera FN-chefen Kofi 
Annan: ”De stora förlorarna i dagens mycket ojämlika värld är inte de som 
har utsatts för alltför mycket globalisering. Det är de som har stängts ute 
från globaliseringen.”145

 

5.2.2 Demokrati i kris? 
Idag är demokratins utbredning större än någonsin tidigare och vi lever i det 
mest demokratiska tidevarvet någonsin. Dessutom håller demokratins 
grundvalar i skepnad av respekten för individens integritet och frihet på att 
erövra världen i en hastighet som aldrig tidigare setts i historien. Men 
parallellt med denna demokratiseringsprocess kan man konstatera ett 
vikande intresse hos medborgarna för demokratins gamla former, i alla fall i 
de länder som haft demokrati länge. Allt färre av dessa medborgare 
intresserar sig för valdeltagande och partipolitik.146

 
Men trots det är inte demokratins kris lika med de demokratiska idealens 
kris. Tvärtom är det bara en kris för en specifik organisering av demokratin. 
Det vi nu lämnar bakom oss är en begränsad och rent av primitiv form av 
demokrati som utvecklades under den första modernismens tid och följde de 
principer som dåtidens hierarkiska industrisamhälle hade. Lösningen på 
detta problem är att bryta upp de gamla hierarkiska strukturerna och flytta 
maktutövningen till medborgarna. Denna process innebär en avpolitisering 
av makten och att demokratins funktioner alltmer kommer att renodlas till 
de verkligt kollektiva besluten. Detta leder till att man går från representativ 
demokrati till postnationell nätverksdemokrati, där öppna dynamiska och 
interaktiva kommunikationsformer blir centrala. Den här nya 
demokratiformen förutsätter en ny relation mellan medborgarna och 
politikerna som nu måste präglas av genomskinlighet, personligt ansvar och 
en permanent dialog. Medborgarna måste hela tiden ha möjlighet att gripa in 
i de politiska processerna. Slutligen måste demokratin frigöra sig från 

                                                 
143 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 
20-21, 40 
144 Norberg, Johan, Fattiga hoppas på globalisering 
http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_6773909.asp
145 Norberg, Johan, Global rättvisa är möjlig, 2001, s 21 
146 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 
45-46 
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nationen och nya demokratiska arenor på överstatlig, understatlig och trans-
statlig nivå måste erkännas. 147

 

                                                 
147 Ibid, s 47-49 
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5.3 Sammanfattning och slutsats 

5.3.1 Hur kommer individens roll och 
rättigheter att förändras i och med 
globaliseringen? 

 
Giddens tror att nationerna ”inom överskådlig tid” kommer att ha stor makt 
över sina medborgare. Men detta bara under förutsättningen att dessa 
samarbetar med varandra och med olika regioner och transnationella 
grupper.148

 
Ett stort problem som dagens nationer kommer att få hjälpas åt med att lösa 
tillsammans med andra makthavare på den internationella arenan är den allt 
större problematiken med kongruensen mellan de som har rösträtten och de 
som i sin tur blir påverkade av de tagna besluten. Som Jönsson konstaterar 
sammanfaller inte längre idag de politiska beslutens räckvidd nödvändigtvis 
med den egna statens territorium. Den enskilde kan alltså påverkas av beslut 
som fattats någon annanstans, kanske inte bara av andra stater utan också av 
andra aktörer vid sidan om staten, vilket leder till den självklara 
frågeställningen om individen under dessa förutsättningar längre kan finna 
det meningsfullt att förlita sig på staten som bas för såväl demokratiskt 
ansvar som demokratins legitimering.149

 
Denna utveckling, säger Giddens, har redan idag lett till ett sjunkande 
intresse för traditionell politik, åtminstone i västvärlden, men detta betyder 
inte enligt gjorda undersökningar att det är intresset för ett demokratiskt 
styrelseskick som sviktar. Tvärtom är dagens medborgare i västvärlden ofta 
engagerade i specialintresserade grupper, eftersom man helt enkelt ser dessa 
som bättre skaffade att lösa de problem och skapa den värld som dagens 
traditionella politiska system och partier inte längre klarar av att leverera.150

 
En annan effekt av globaliseringen och nationalstaternas allt mer sviktande 
grepp om sina medborgare och ”sin” nations etablerade världsbild och 
maktsfär är att tradition och sedvänja allt mer släpper greppet om individen, 
vilket för med sig att denne får allt större inflytande över sitt eget liv. Detta 
har i sin tur också medfört att den sociala sammanhållningen och 
solidariteten inte längre garanteras via statlig toppstyrning och/eller tradition 
och sedvänja. För Giddens är det viktigt att dessa värden säkerställs och 
återskapas genom att individerna återgäldar denna nyvunna frihet genom att 
ta mer ansvar över sina handlingar och livsstilsval.151

 

                                                 
148 Giddens, Anthony, Tredje vägen, 1999, s 42 
149 SOU 1999:83, Globalisering, s 227 
150 Giddens, Anthony, En skenande värld, 2003, s 78 
151 Giddens, Anthony, Tredje vägen, 1999, s 46 
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Held funderar också kring denna nydaning som innebär att vi kan leva våra 
liv lokalt, men ända färgas av värden och idéer från många olika platser och 
miljöer. För honom blir lösningen att individerna måste ges medlemskap i 
flera politiska gemenskaper än bara den egna nationen. Om inte detta händer 
kan inte dagens former för maktutövning överleva, då många problem som 
påverkar den enskilde såväl lokalt som globalt måste kunna avgöras och 
regleras med den enskilde i centrum i en kosmopolitisk värld som 
kännetecknas av överlappande gemenskaper och en politik som har flera 
nivåer och skikt. Detta nya medborgarskap skulle inte se ut som det 
traditionella, som är knutet till ett visst geografiskt samhälle, utan istället 
kommer det att baseras på generella regler och principer som är pålitliga i 
olika miljöer. Dess grundprinciper skulle vara demokrati och mänskliga 
rättigheter, med samma frihet och lika möjligheter för alla att delta.152  
 
Giddens och Held får medhåll av Ewerman som också anser att demokratin 
kommer att omdefinieras i en individualiserad och globaliserad värld, även 
om hans framtidsvision ser lite annorlunda ut. Han tror bland annat att 
personval i framtiden kommer att ersätta partival, att vi kommer att ha ett 
eller flera parlament och att den nya tekniken med interaktiva datornätverk 
kommer att skapa decentraliserade, självstyrande enheter där människan kan 
skapa sitt eget liv efter sina egna önskemål. I förlängningen ser Ewerman att 
detta skulle leda till att man lämnar dagens fabrikistiska modell för sitt liv, 
där modellen var ”8 till 5 till 65” och istället lever ett mer flexibelt liv.153

 
Ewerman och Hydén ser individen som framtidens centrum och tror att 
etiken och moralen kommer att utvecklas till att fungera som en 
självreglerande mekanism och i och med detta ersätta det politiska 
systemets lösningar. Ett system som idag, enligt författarna, bygger på ett 
regelsystem utan korresponderande moralisk uppbackning. Kanske kommer 
till och med den ökade kommunikationsförmågan och teknikutvecklingen 
att leda till att rättsutvecklingen överger nationsgränserna och ersätts av en 
universell moral.154

 
I Ewermans vision kommer framtiden i första hand att tillhöra individen, 
och i individens strävan efter makt är det tillgången till och förmågan att 
kunna använda den nya tekniken i kombination med det sociala nätverket 
som kommer att vara avgörande.155

 
Libarale Rojas tankegångar följer till stora delar de ovanstående författarnas. 
Enligt Rojas lever vi i de flexibla nätverkens tid då individens liv och 
rörlighet allt mindre sammanfaller med de gamla nationalstaternas territorier 
och precis som Giddens, Held och Ewerman ser han hur globaliseringen 
förändrar kulturella referenspunkter, politiska maktstrukturer och framförallt 

                                                 
152 Held, David, Global Covenant, 2004 s 92-93, 114 
153 Ewerman, Anders, Marknaden 1000 år, 1996, s 458-463 
154 Ewerman, Anders och Hydén, Håkan, IT och social förändring, 1997, s 91, 100 
155 Ewerman, Anders, Marknaden 1000 år, 1996, s 458 
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de sociala normer som nu går från kollektiv och solidaritet till frihet och 
individuellt ansvar.156

 
Även Rojas ser nationalstatens allt större problem med sin suveränitet och 
hur många beslut hamnar utanför dess ramar. Den traditionella 
representativa demokratin har inte längre samma värde eller grundläggande 
betydelse vare sig för staten eller medborgarna då fler och fler beslut 
förskjuts till andra maktcentra eller flyttas till individens maktsfär.157

 
Rojas betonar, till skillnad från de andra författarna, behovet av att 
avpolitisera makten och renodla demokratin till en postnationell 
nätverksdemokrati där de verkligt demokratiska besluten skulle kunna 
fattas. Den här demokratiformen skulle förutsätta en ny relation mellan 
politiker och medborgare, en relation som präglas av genomskinlighet, 
personligt ansvar och permanent dialog. Denna nya öppnare relation mellan 
politiker och medborgare berör även Wallström158, men till skillnad från 
Rojas, så tolkar jag det som att hon och de övriga socialdemokratiska 
tänkarna anser att politiken och i synnerhet politikerna även fortsättningsvis 
behöver ett stort samhälleligt utrymme för att styra den mänskliga skutan i 
hamn. Rojas å andra sidan anser att demokratin i slutändan skulle behöva 
frigöra sig från nationen och att det skulle behöva skapas demokratiska 
arenor på såväl överstatlig som understatlig som transstatlig nivå. Detta 
skulle ge medborgarna möjlighet att hela tiden gripa in i och påverka de 
politiska processerna på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt.159

 
Slutligen vill jag påpeka en viktig reflektion som Rojas och Mulgan gör, 
men som de socialdemokratiska författarna lämnat därhän: Det faktum att 
ordningen i världen är större idag än någonsin tidigare. Denna ordning gör 
det möjligt att resa, kommunicera, handla och så vidare med mer avlägsna 
platser än förr. Denna ordning vilar på frihet och frivilligt samarbete i en 
värld där nationalstaternas gränser – de som tidigare skulle bringa fred, 
ordning och välstånd för sina invånare – inte längre har någon större 
betydelse, och har bidragit till att skapa en värld där det lever fler människor 
i frihet och säkerhet än någonsin tidigare.160

 

                                                 
156 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 
13 
157 Ibid, s 15-16 
158 Wallström, Margot, Plan D som i demokrati 
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_9879004.asp
159 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 
47-49 
160 Ibid, s 20-21, 40 
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6 Juridiken i globaliseringen 
”Rätten har haft en säregen förmåga att anpassa sina strukturer till det 
omgivande samhällets krav.” – Margareta Bertilsson 

6.1 Juridiken i nätverksåldern 
Enligt Hydén finns det flera skäl till att anta att rättskulturen kommer att gå i 
en värdebaserad riktning. Han förutspår att vi är på väg bort från en 
hierarkiskt uppbyggd rätt mot en horisontell nätverksorganisation. 
Informationsmarknaden i sig själv omöjliggör vissa av rättens traditionella 
tillitsskapande funktioner, t ex det personliga mötet, och detta förutsätter att 
det sker en övergång till självreglerande mekanismer. I de fall 
informationsmarknaden handhar just informationsöverföring av olika slag så 
ser man ytterligare juridiska problem i det att juridiken bygger på en 
nationalstatlig rätt vilken följer strikta territoriella gränser medan den nya 
tekniken skapat en gränslös digital värld. Detta förhållande utmanar den 
traditionella juridiken och efterfrågar både andra regleringsmekanismer och 
andra fora för problemlösning.161

 
Förändringarna inom teknik och ekonomi för enligt Hydén med sig en 
renässans för etiken och moralen som samhälleliga grundpelare. En slags 
lex mercatoria för vår moderna tid. För att kunna tillgodogöra sig den nya 
tekniken ekonomiskt är man hänvisad till att förlita sig på etik och moral för 
att systemet ska fungera. Förklaringen bakom det påståendet är att IT-
utvecklingen är en så stark genomslagskraft att etik och moral bildar den 
självklara normativa grunden för juridisk problemlösning.162 Detta eftersom 
de statiska lagar vi har i vårt rättssystem inte är anpassade för IT-ålderns 
dynamiska samhälle. Där behövs dynamiska regler som kan fungera globalt. 
 
Den framtida rättsutvecklingen måste enligt Margareta Bertilsson kunna 
föra normativa resonemang utan att ha den färdigskrivna regeln som 
utgångspunkt. Därför måste framtidens rättsvetenskapliga paradigm utgöra 
en del av ett större normvetenskapligt kunskapssystem.163

 
Peter Seipel, professor i informatik vid Stockholms Universitet har 
formulerat tre utmaningar för juridiken i informationsåldern; 
 

- Kravet på kombinerad juridisk- och informationsteknologisk 
sakkunskap. 

 
- Ett tvärjuridiskt angreppssätt. 

 

                                                 
161 Ewerman, Anders & Hydén, Håkan, It och social förändring, 1997, s 89, 99 
162 Ibid, s 91 
163 Bertilsson, Margareta, Rätten i förvandling, 1995, s 249-250 
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- Ett rättsligt konstruktionsarbete, där de rättsliga lösningarna 
kan byggas in i informationssystemet.”164

 
Seipel menar vidare att IT förstärker internationaliseringen av juridiken. 
Och med det i åtanke är det – särskilt från ett litet lands synpunkt – vare sig 
möjligt eller önskvärt att skapa en egen, nationellt särpräglad ”näträtt”. 
Dessutom anser han att rättslig samordning och globala lösningar av 
rättsliga problem är förutsättningar för att den snabba teknikutvecklingen 
skall kunna fortgå.165

 

6.1.1 Pluralism eller likriktning? 
Globaliseringen, hävdas det ofta, kan ses som en amerikanisering av den 
juridiska marknaden, där den amerikanska juristfirman fungerar som modell 
för de pågående tendenserna mot en global rättslig likriktning. Men 
Bertilsson ställer sig frågande till tesen om juridisk likriktning och pekar på 
en motsatt tes baserad på världssystemteori som hävdar att vi står inför en 
mycket större kulturell mångfald vilket kommer att speglas också i den 
juridiska kulturen. Då man jämför de asiatiska tigerekonomiernas 
rättskulturer, vilka influeras av kinesiska former av kapitalism, med USA 
och Europa kan man se att informella relationer av guanxi-typ (som baseras 
på nära ömsesidiga ålägganden aktörerna emellan) har ett stort inflytande 
där. Enligt världssystemteorin är vi på väg in i en polycentrisk fas. Denna 
fas ger upphov till rättslig pluralism snarare är en rättslig likriktning. Det är 
alltså inte alls säkert att transnationaliseringen av det rättsliga fältet 
nödvändigtvis kommer att resultera i en juridisk likriktning i vilken den 
amerikanska modellen blir den dominerande. 166

 

6.1.2 Konfliktlösning för framtiden 
Då Rojas funderar kring framtidens konfliktlösning konstaterar han att valet 
att stå utanför det globala nätverket och dess kommunikationsmöjligheter 
idag inte är något alternativ. Nätverkets makt att avbryta eller utesluta någon 
från samarbetet står i motsats till den gamla typen av maktutövning, det vill 
säga makten att tvinga till samarbete. Utvecklingen på makt- och 
regleringsområdet som präglar världen idag ser vi i utvecklingen av 
frivilliga samarbets- och konflikthanteringsprotokoll, antingen juridiskt 
bindande eller rådgivande konventioner som reglerar allt fler typer av 
relationer och situationer. Genom denna utveckling håller sålunda ett globalt 
rättsprotokoll eller en världsförfattning på att växa fram.167

 

                                                 
164 Ewerman, Anders & Hydén, Håkan, It och social förändring, 1997, s 90 
165 Seipel, Peter, IT-utvecklingen och behovet av internationell reglering, SvJT 2000, s 274- 
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Kjell Åke Modéer tillägger att globaliseringen dessutom påverkar formerna 
för konfliktlösning inom affärsrätten. Idag formas affärsrätten till en 
rättsfamilj som med hjälp av internationell reglering i allt högre grad 
anammas som en del av ett globalt rättsligt nätverk. Inom detta fält är det 
internationella skiljedomsförfarandet den valda metoden för konfliktlösning, 
och denna utgör i sin tur ytterligare ett instrument för globalisering inom 
den rättsliga kulturen.168

 

6.1.3 Mänskliga rättigheter 
Globaliseringen har alltså bidragit till att förändra synen på internationell 
rätt. Särskilt synen på mänskliga rättigheter har gått från att länge ha 
betraktats som en svagare version av nationell rätt, dels på grund av att de 
inte understötts av någon suverän makt men även på grund av bristen på 
sanktioner, till att idag ha fått en framstående roll på den globala arenan, 
skriver Bertilsson.169

 
Vidare har det länge påtalats att multinationella företag också, i egenskap av 
de tongivande maktfaktorer de utvecklats till, bör ta sitt ansvar i frågor om 
mänskliga rättigheter. I det arbetet spelar FN en viktig roll. Mary Robinson 
skriver i sin artikel ”Building an Ethical Globalization: the Corporate 
Contribution” (min översättning):  
 

”Initiativ som UN Global Compact har spelat en stor roll för 
att ge företag en plattform för att kunna binda sig till de värden 
som finns inbakade i FN:s normer som till exempel dess 
deklaration om mänskliga rättigheter… Det finns fortfarande 
behov av en tydligare delad förståelse av den exakta roll och 
det exakta ansvar hos de företag som stöder och förespråkar 
mänskliga rättigheter. ”Norms on the Responsibilities of 
Transnational Corporations and Other Business Enterprises 
with regard to Human Rights” utgör ett första försök inom 
FN:s organisation för mänskliga rättigheter att försöka lösa 
denna mycket komplicerade fråga.  Det är viktigt att klargöra 
att normerna understryker regeringarnas huvudansvar för att 
beskydda och upprätthålla mänskliga rättigheter… normerna 
[ska] sträva efter att identifiera företagens ansvar inom deras 
verksamhetsområde och intressesfär.”170

 

6.1.4 EU 
I Europa har staterna i högre utsträckning än i andra delar av världen 
reagerat på statens urholkade suveränitet och skapat överstatliga 
institutioner. Dessa komprometterar i och för sig deras suveränitet, men 
                                                 
168 Forskningsrådsnämnden, Globalizations and modernities, 1999, s 127 
169 Ibid, s 89 
170 Robinson, Mary, Financial Times 13 april 2004  
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ökar också deras förmåga att kontrollera gränsöverskridande flöden. 171 Som 
Göran Lambertz konstaterar kommer initiativen till svenska 
lagstiftningsarbeten i stigande grad från EU eller från andra internationella 
organisationer, något som tidigare var ovanligt. 172

 

6.1.5 Den nya juristfirman 
Bertilsson skriver om debatten om en global rättskultur, där juristfirmor 
sprider sig världen över. Idag verkar stora juristfirmor oinskränkta av 
nationella territorier och regeringskontroll och finns på alla kontinenter. 
Denna utveckling befaras av vissa att kunna utrota de djupgående kulturella 
och nationella skillnaderna som varit karaktäristiska för juristyrket i 
århundraden.173

 
I autonoma nationalstater har de nationella kulturerna hittills sett det som 
mycket viktigt att använda rättslig makt som ett tecken på samhällelig 
legitimitet. I juridisk autonomi har man sett den ultimata segern för en 
nationell kultur och därmed har juristyrket blivit mycket nationellt präglat. 
De senaste decennierna har det skett en förändring i och med utbredningen 
av främst amerikanska juristfirmor som arbetar med världen som arbetsfält, 
och som Modéer konstaterar skapar nätverk mellan globala och lokala 
kulturer. I kölvattnet av socialismens fall och den påföljande snabba 
kapitaliseringen av världsmarknaden har ”mega-law” antagit en global 
skepnad och kan betraktas som en av vår tids stora innovationer inom 
juridiken och den är dessutom en tydlig indikator på att det skett ett 
strukturskifte. Detta har lett till att juridiken har blivit mer teknisk och 
vetenskaplig och som en konsekvens därav mycket mer effektiv.174

 

                                                 
171 SOU 1999:83, Globalisering, s 214 
172 Göran Lambertz, Lagstiftningsprocessen I en internationaliserad värld, SvJT 2000 s. 
237  
173 Forskningsrådsnämnden, Globalizations and modernities, 1999, s 88 
174 Ibid, s 88-90, 127 
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6.2 Sammanfattning och slutsats 

6.2.1 Hur påverkas juridiken av 
globaliseringen? 

 
Hydén konstaterar att interneteran fört med sig juridiska svårigheter 
eftersom juridiken traditionellt sett bygger på nationalstatlig rätt som följer 
strikta territoriella gränser i en värld som numera på många sätt är gränslös. 
De pågående förändringarna inom ekonomi och teknik för enligt honom 
med sig en renässans för etik och moral som samhällets stöttepelare och 
kommer att bilda en slags lex mercatoria för vår tid då det gamla systemet 
med statiska lagar blivit obsolet och man behöver nya dynamiska regler för 
ett globalt samhälle. 175

 
Bertilsson följer liknande tankegångar och hon håller med om att rätten 
måste globaliseras och skriver att man i den framtida rättsutvecklingen 
måste kunna föra ”normativa resonemang utan att ha den färdigskrivna 
regeln som utgångspunkt”.176

 
Seipel har tagit dessa funderingar ett steg längre och formulerat tre konkreta 
utmaningar för dagens juridik: Man behöver en kombinerad juridisk- 
informationsteknologisk sakkunskap, ett tvärjuridiskt angreppssätt och ett 
rättsligt konstruktionsarbete i vilket de rättsliga lösningarna kan byggas in i 
informationssystemet.177 IT stärker enligt hans uppfattning inte bara 
internationaliseringen av juridiken, utan kräver den, då rättslig samordning 
och globala lösningar är en förutsättning för teknikutvecklingen.178

 
Rojas ser frivilligt samarbete som nyckeln till framtidens rättskipning, 
eftersom framtidens maktstrukturer är beroende av detta. Konsekvenserna 
av att avstå från de fördelar ett samarbete kan ge är grundmotivet till själva 
samarbetet och på makt- och regleringsområdet kommer detta att innebära 
en framväxt av olika frivilliga samarbets- och konflikthanteringsprotokoll, 
och denna utveckling kan enligt Rojas betraktas som ett globalt 
rättsprotokoll i vardande.179

 
Ett tecken på den utveckling Rojas talar om ser man redan i den förändrade 
synen på staters suveränitet som Bertilsson beskriver. Idag betraktar man 
alltmer mänskliga rättigheter som ett överordnat intresse framför den 
nationella suveräniteten och i världsopinionen finns en vilja att ingripa då 

                                                 
175 Ewerman, Anders & Hydén, Håkan, It och social förändring, 1997, s 89-91 
176 Bertilsson, Margareta, Rätten i förvandling, 1995, s 249-250 
177 Ewerman, Anders & Hydén, Håkan, It och social förändring, 1997, s 90 
178 Seipel, Peter, IT-utvecklingen och behovet av internationell reglering, SvJT 2000, s 274-
276 
179 Rojas, Mauricio, Den postnationella maktens gåta och det globala protokollet, 2000, s 
33-34 
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regeringar förgriper sig på sina medborgare.180 Robinson uppmärksammar i 
detta sammanhang en annan intressant aspekt som påverkar juridiken i 
globaliseringens tidevarv, nämligen att multinationella företag genom 
initiativ som UN Global Compact uppmanas ta ansvar i frågor om 
mänskliga rättigheter.181

 
Staternas minskade juridiska makt över sina medborgare, menar Lambertz 
har flera av de europeiska länderna försökt parera genom att överföra delar 
av sin makt till EU. En annan förändring, som åtminstone i Sverige enligt 
Lambertz påverkar såväl suveränitet som juridik, är det faktum att 
initiativen till lagstiftningsarbete idag allt oftare kommer från EU eller andra 
internationella organisationer.182  
 
I diskussionerna om rättens globalisering och staternas minskade suveränitet 
och inflytande finns det enligt Bertilsson de som befarar en likriktning av 
juridiken. Men hon pekar också på motsatta tendenser och hävdar att vi 
istället är på väg in i en polycentrisk fas med en större juridisk mångfald och 
exemplifierar detta med de asiatiska tigerekonomiernas rättskulturer. En 
global rättskultur skulle emellertid, som Bertilsson påpekar, innebära inte 
bara förändringar i själva rätten och typen av rättsförhållanden, utan också i 
hur morgondagens juristfirma ser ut. En ny typ av juristfirma som verkar 
oinskränkt av territorier och regeringskontroll har redan spritt sig över 
världen och bidragit till vad som kanske kan kallas en global rättskultur. 
Globaliseringen, konstaterar Modéer, skapar nätverk mellan det globala och 
det lokala och Bertilsson menar att denna utveckling har bidragit till ett 
strukturskifte inom juridiken, vilket lett till att den blivit mer teknisk och 
vetenskaplig och därigenom också mer effektiv.183  
 

                                                 
180 Forskningsrådsnämnden, Globalization and modernities, 1999, s 89 
181 Robinson, Mary, Financial Times 13 april 2004 
182 Lambertz, Göran, Lagstiftningsprocessen i en internationaliserad värld, SvJT 2000 s 
237 
183 Forskningsrådsnämnden, Globalizations and modernities, 1999, s 88-94, 127 
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7 Analys 
  ”Panta Rei” – Herakleitos 
 
 
Framtiden tycks således stå i pluralis, och (individuellt) ansvar och 
samarbete är nyckelorden. Det är tydligt att teknikutvecklingen och 
globaliseringen just nu betraktas som fanbärare för det goda. 
 
Delad makt är en variant på temat och med det i åtanke ser såväl 
socialdemokrater som liberaler staten som beständig, ehuru föränderlig. Den 
största skillnaden ser man i utgångspunkterna för deras resonemang; 
socialdemokratisk maktstrategi ställs mot en liberal laissez-faire, även om 
liberalernas intresse dessutom verkar vara större för demokratin än för 
staten. Oavsett om staten består eller inte är man däremot överens om att 
makten och maktmedlen kommer att omvandlas och förändras i grunden, 
och faktum är att världen till syvende och sidst är på väg i riktning mot en 
världsförfattning.  
 
Till skillnad från Giddens ställer inte Rojas upp en strategi för nationellt 
handlande för att kunna behålla greppet i en föränderlig värld och han 
verkar inte heller se det som viktigt att staten formas som en stabiliserande 
kraft mot globaliseringens fragmentisering. Tvärtom verkar han vara ganska 
ointresserad av att lägga upp strategier att följa, utan talar mer om vad som 
händer i samhället och politiken idag och vad det har att säga oss och vart 
förändringarna i förlängningen borde leda världen. Därför beskriver han 
snarare hur han tror att framtiden kommer att utformas och hur staten för att 
bestå i förändringarna måste bemöta den utvecklingen. Demokratin är 
visserligen central för Rojas, men i hans vision måste den inte vara 
nationellt förankrad. 
 
Medborgarnas minskade valdeltagande och nationalstaternas minskade makt 
över sina medborgare är något som Rojas, Giddens och de andra författarna 
också funderar kring. Men där åtminstone Giddens ser det som viktigt och 
självklart att staten, åtminstone den socialdemokratiska staten, ska 
omformulera sig och anpassa sig i jakten på att återfå greppet över sig själv 
och sina medborgare, så ser Rojas istället först och främst att ”krisen” inte är 
de demokratiska idealens kris, utan en kris för blott och bart en viss 
organisering av densamma. Rojas konstaterar att vi nu lämnar 
industrisamhällets demokratiformer med hierarkiska strukturer anpassade 
för ett hierarkiskt samhälle bakom oss och tar steget in i det moderna 
nätverkssamhället där man sätter flöden, nätverk och individer i centrum, 
istället för hierarkier, strukturer och solidaritetspolitik en masse. 
 
Denna kosmopolitisering sätter givetvis sina spår även i den enskilde 
individens liv, och denne kommer att få mer makt att utforma sitt liv efter 
eget tycke, och kommer i enlighet med samhällsutvecklingen också att få ett 
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flertal medborgarskap än bara det i den egna nationen att ta del av. Återigen 
kommer man alltså att associera begreppet demokrati med medborgare och 
öppna mötesplatser, den här gången på Internet och inte på agoran.184  
 
Även tankarna om framtidens juridik präglas av framtidsoptimism och 
konsensus. Framtidens juridik kommer att gå hand i hand med den tekniska 
utvecklingen och juridiken kommer att präglas av att etik, individ och 
dynamik ställs i centrum. I och med detta raseras vårt gamla statiska 
rättssystem som vilat på kollektiv, rigiditet och lagar utan moralisk 
uppbackning. 
 
Juridiken går således mot en större pluralism och det sker ett strukturskifte 
som kommer att göra den mer teknisk och vetenskaplig och sålunda mer 
effektiv. Framtidens juridik kommer till skillnad från många delar av dagens 
juridik, att vara moralunderstödd och liksom det övriga samhället präglas av 
mångfald och tolerans.  
 
Juridiken kommer att omvandlas från att ha varit nationens maktinstrument 
och kontrollverktyg till att bli ett globalt, frivilligt hjälpmedel för 
överenskommelser mellan olika organisationer, företag, regioner och 
individer. Samarbete och frivillighet är centralbegreppen som i slutändan 
kommer att ligga till grund för en ny global rättsordning. 
 
Tydliga tecken på denna utveckling kan man se redan idag i staternas 
minskade suveränitet, mänskliga rättigheters allt större överordnade intresse 
på den globala internationella agendan och statens förlorade normbildnings- 
och lagstiftningsmakt, vilken istället hamnat hos organisationer som till 
exempel FN och EU, företag och den enskilde individen. 
. 
En intressant notering är att juridiken egentligen inte berörs nämnvärt av 
huvudförfattarna. Är det för att juridiken helt enkelt inte är viktig, vare sig 
för deras teoribildning – de är ju inte jurister – eller för framtiden? När man 
talar om juridikens framtid förutspås etik och moral som framtidens väg för 
rättskipning, och där kommer den traditionella juridiken, lagstiftningen och 
juristen och dennes begreppsvärld onekligen till korta, den blir rentav ett 
obsolet museiföremål. 
 
En frågeställning som inte direkt berörts i uppsatsen, men som är intressant 
att fundera över är hur varje samhällsförändring alltid för med sig dess 
motsats. Sålunda finner man mitt i globaliseringen en motkraft som ställer 
lokal och nationell kultur och sedvänja mot globaliseringens kosmopolitism.  
 
Teknikutvecklingen och globaliseringen gagnar människan, men ofta finns 
det, särskilt i de tidiga skedena av ett paradigmskifte mörkare stråk. Särskilt 
i utvecklingsländer kan den moderna kulturen upplevas som inkräktande 
och främmande, där moderniseringsprocessen inte som i väst präglats av 
självständighet och innovation, utan beroende och efterapning. I den miljön 

                                                 
184 SOU 1999:83, Globalisering, s 210 
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finns en grogrund till upphöjande av den egna kulturen, sedvänjan och 
religionen som ett försvar på det hot om total utplåning av den egna kulturen 
som man upplever från väst. Med den bakgrunden som fond är det inte svårt 
att se senare års religiösa fundamentalistiska uppsving som en direkt 
reaktion på globaliseringen. 
 
Samtidigt ska man inte glömma att kulturer står under ständig förändring 
och att den processen går fortare ju fler valmöjligheter som står till buds. 
Det är ju inget nytt i mänsklighetens historia att kulturer krockar, förändras 
och korsbefruktas.185

 
Avslutningsvis känner jag att jag måste ställa mig frågan varför 
socialdemokrater och liberaler är så rörande eniga om framtiden och 
globaliseringen. Är det så att jag har gjort ett för snävt urval av teoretiker 
och vilket borde jag i så fall ha gjort istället? Eller är det så att dessa tankar 
ligger i tiden och fångas upp och inkorporeras av både högern och vänstern?  
Det känns som att debatten och resonemanget kring globaliseringen från alla 
håll är tämligen enstämmig och likriktad.  
 
Kanske är det en framtidsoptimistisk samhällstrend, kanske är dagens 
debattörer och forskare alltför fastlåsta i vår egen tid och de 
samhällsströmningar som just nu finns för att kunna tänka annorlunda och 
för att komma med andra svar. Kanske är det så att de alla har helt rätt och 
det sålunda inte finns ett annat svar att ge.  
 
En annan fundering är huruvida politiken, precis som vissa av författarna 
själva anför, är på väg att spela ut sin roll och i så fall är det kanske inte 
konstigt om politiker och politiska tänkare blir alltmer likriktade. De 
förlorar alltmer greppet om sin tidigare makt i en värld som med eller utan 
dem blir mer och mer organiserad, och de blir för allmänheten alltmer 
ointressanta och får allt mindre att tillföra samhället. I så fall har jag kanske 
sökt efter mina svar, åtminstone delvis, på fel håll, och jag skulle kanske ha 
vänt mig till framtidens största makthavare; individen. 
 

                                                 
185 Norberg, Johan, Till Världskapitalismens Försvar, 2001, s 254 
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