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Förord 
Många och långa diskussioner har präglat detta arbete vilket har nedsköljts av lika många koppar 
kaffe och osunt tilltugg. Arbetet har även präglats av både besvikelser och glädje därför formerat 
arbete till någon form av flitens normalitet. Att flitens lampa har lyst är därför en sanning som vår 
käre handledare Khalid Khayati delat med oss. De kalla kvällarna som Norrköping inramades i 
under 2009 gjorde arbetet lättare att genomföra. Stor del av uppsatsarbetet realiserades därför i en 
förhoppning att se ljuset, en stad i ljus. Ett stort tack är därför på plats till alla de som har bidragit 
till detta arbete genom synpunkter och tillrättavisningar 
 
 
Benny Engstrand & Magnus Jansson Norrköping den 13 maj 2009 
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Inledning 
Hur ska vi förstå något vi är en del av men ändå känner oss alienerade ifrån? Tiden och till likaså 
världen känns ny, kanske av den enkla anledningen att den beskrivs vara det, ändå tycks historien 
göra sig påmind och på något märkligt sätt återupprepa sig. Föreställningen och förståelsen kring 
samhällsutveckling är knappast ny utan kan med enkelhet härledas till åtminstone för tiden kring 
1600- 1700-talet och upplysningstanken som skulle följa (uppbrott från feodalsamhället). 
Upplysningsprojektet handlar enligt Sven-Eric Liedman om en strävan att förena den vetenskapligt-
teknologiska framstegsprocessen med människors frihet och lycka.1 Ett kontroversiellt projekt med ett 
mångfalt innehåll och konsekvenser menar författaren och något som löper in i och troligtvis 
förbi vår egen tid.2 Präglat av den vedertagna idén om en sann naturlig utveckling som kan liknas 
med en spänd båge vars pil för länge sedan är iväg skjuten, men tillskillnad från verkligheten 
aldrig tycks kunna dala. En idé, vars världsåskådning med säkerhet innebär ett ständigt 
framåtskridande för hela mänskligheten. Vad som möjligen är ett nytt fenomen är det som 
vanligen brukar betecknas som Globalisering. Vare sig vi vill eller inte sägs vi vara del av något 
mycket större, en ”gemenskap” skapad av och i globaliseringens namn vilken beskrivs bestå av ett 
komplext nätverk som sammanbinder såväl folk som länder och slutligen sägs upplösa 
(historiens) gränser. Men är globalisering verkligen en ny företeelse, då Marx redan på 1800-talet 
begreppsliggjorde fenomenet, i vilket det kapitalistiska systemets inneboende tendenser och 
kapitalackumulation förklaras. Globalisering som ett nytt fenomen blir också problematiskt i och 
med Immanuel Wallerstein diskussion under begreppet universalism; oavsett vilken benämning 
som används måste det förstås med bakgrund till dess historiska kontext. Vikten av insikt i 
överskridande mellan gårdagens politiska idéer och projekt i förhållande till dagen förda politik, 
något som enligt Wallerstein sammanbinds och kan uttryckas i vad han kallar det moderna 
världssystemet. Det som av dagens politiska ledare och kommentatorer på den globala arenan påstås 
vara nya företeelser, menar Wallerstein, går åtminstone att spåra tillbaka till 1500-talets 
föreställningar om civilisationernas kamp.3 Hur som helst är känslan att den tid vi tillhör är den 
tid då tempot betydligt har skruvats upp och där stressen ständigt gör sig påmind. Den beskrivs 
också som möjligheternas och ”klippens” tid, men det gäller att hinna med och handla i 
ögonblickets minut så att inte möjligheten går dig ur händerna. Det går också att se på vår samtid 
med förvirringens och rädslans ögon, innehållande en ständig och alltmer omfattande jakt på nya 
marknader och resursprofitering – kapitalackumulation – där vårt klot tycks tvunget snurra allt 
fortare alternativt kraftigt expandera. Frågan är bara hur många eller mycket av mänskligheten 
som lyckas med konststycket att hålla sig kvar på vår kära jordglob, med en tilltagande risk att 
kastas från centrums behaglighet till en redan alltför överfylld periferi. Den periferi som enligt 

                                                 
1 Liedman Sven-Eric, (2006) I skuggan av framtiden. Stockholm: Bonnier, Sid. 42 

2 Ibid. s 42-47 

3 Wallerstein Immanuel, (2006) Europeisk universalism, Stockholm: Tankekraft Förlag, Sid. 13-15 

 



 2

liberalismen lovsång över marknadsekonomins förträfflighet för längesedan lovade mäskligheten 
utveckling och gemenskap. Vänta bara och se var de vackra orden som proklamerades ut i och 
med förkunnandet om ”historiens slut” 4 och ”ideologiernas död”5, marknadens osynliga hand når 
till alla jordens alla hörn, vilken slutligen skänker folken demokrati, frihet och välstånd. Frågan är 
bara hur länge folket ska behöva vänta och kanske främst, om inte (sak)förhållandena har blivit 
de motsatta?  
     I rådande och ”allmän” tankefigur gällande globalisering ses ofta begreppet utveckling som 
något självklart och positivt, men vem och vad inräknas i modellen och hur skall 
samhällsutveckling och globalisering förstås? Är det en riktig beskrivning eller finns det 
motsägelser och oförenliga element? Finns det alternativa synsätt? Det är möjligen så att frågorna 
tycks fler än svaren då det gäller att få ihop det påstådda med det upplevda.  Något som också 
tycks påtagligt är bristen på lyhördhet samtidigt som ett ifrågasättande neutraliseras, i vilket frågan 
om hegemoni aktualiseras. I studien är av vikt att se nutid i korrelation med historik, vilket skapar 
sammanhang och förståelse vad det gäller dagens förda politik. I det studerade är fokus den 
nutida politikens nationella ideologi och praktik, mer specifikt i vilket nuvarande regering har 
uppfört ett såkallat Globaliseringsråd. 

Syfte 
Studiens syfte är att utifrån Antonio Gramscis hegemonibegrepp analysera och synliggöra det 
osynliggjorda gällande Globaliseringsrådets verksamhet och uppdrag. Att genom 
hegemonibegreppet undersöka: Av vem och hur skapas hegemonin?  Ett synliggörande av vad? Vilka 
alternativa tolkningar finns?  Att inom Globaliseringsrådet undersöka förekommen hegemoni vad 
det gäller fenomenet ”globalisering”, samt att se till dess premisser och upprättande. 
     Ett polemiskt förhållningssätt kommer att föreligga och att utifrån kontextens institutionella 
verklighet om uppfattad globalisering, kritiskt analysera och se till alternativa förstålelser, 
verkligheter och eventuella inkonsekvenser i påstått fenomen. Vilka system, värderingar och 
normer är giltiga, av vem etiketteras fenomenet och hur kan det etablerade förstås? Kan man 
förstå upprättandet av Globaliseringsrådet som en del i maktens hegemoni? 

Metodologi  
Vi anser det tämligen svårt att under skilda rubriker uppställa och i studien tillämpa en distinktion 
mellan metod, teori och problematisering. Genom ett metodologiskt förhållningssätt möjliggörs istället 
en kontraktion dem emellan, vilket alltså innebär ett sammanbindande av metod, teori och 
problematisering. I användandet av Antonio Gramscis hegemonibegrepp som analysverktyg 
eftersöks en övergripande förståelse, att se till samband och de strukturella förhållandenas 
tillstånd. Helhetsperspektivet är i användandet av hegemonibegreppet grundläggande då intresset 

                                                 
4 Fukuyama Francis (1992) Historiens slut och den sista människan, Stockholm: Nordstedts 

5 Amin Samir, (1999) Kapitalism i globaliseringens tid: Styrningen av vår tids samhälle, Göteborg: Daidalos
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riktas mot maktens (re)produktion. Det möjliggör ett resande av frågor som behandlar: vad, hur 
och av vem makten härrör, emot vilket en alternativ verklighet kan ta form och motstånd resas. 
Alltså, metod och teori sammanvävs och blir genom ett metodologiskt förhållningssätt både till 
verktyg och förklaringsmodell, i viljan att synliggöra förtryckarmekanismer, motsättningar och 
maktrelationer.  
     Vi finner att det metodologiska förhållningssättet med hegemonibegreppet som redskap för 
att bearbeta empiri har förenklat arbetsprocessen samt berikat studien. Förhoppningsvis medför 
det också en ökad förståelse av det studerade. Dessutom finner vi att detta förhållningssätt helt 
går i linje med som vad för studien är centralt – att synliggöra det osynliggjorda.   
 
Hegemoni: Enkelt uttryckt är hegemoni makten över tänkandet. För makten en absolut vilja att 
upprätta ett organiserande av samtycke vars processer påverkar konstruktionen av medvetandet 
utan att våld eller tvång används. En stark hegemoni igenkänns genom ett stort mått av 
konsensus, medan en svag hegemoni kännetecknas av konflikter och en statsmakt som 
oundvikligen tvingas bruka våld mot dess samhällsmedborgare. För att säkra sina positioner 
används alltså bara öppet/synligt våld och tvång som en sista utväg, det talar om ett 
söndervittrande eller en ännu ej fullt utvecklad hegemoni.6 Marianne Winther Jorgensen och 
Louise Phillips framlägger i återgivandet av Gramsci och hegemonin att Betydelsebildningen för de 
härskande klassernas är av största vikt då det gäller att stabilisera maktförhållandena. Genom 
betydelsebildningen kan maktförhållandena naturaliseras, alltså bli så självklara att de inte ifrågasätts… 
Hegemoni är hos Gramsci begreppet för det rådande samförståndet i den mån det döljer människors verkliga 
intressen.7 Gramsci utgår ifrån marxismens samhällsteori gällande bas och överbyggnad men 
koncentrerar sig närmast på överbyggnaden för att vidare utveckla och förklara vilka processer i 
överbyggnaden som bidrar till att skapa människors medvetande. Hegemoni är, förklarar 
Gramsci, den politiska maktens främsta verktyg i vidmakthållandet av just makten – innehållande 
ägandet av den ideologiska, kulturella, moraliska och ekonomiska makten. Hegemoni är ytterst en 
fråga om skolning till samförstånd – att för makten dölja intressekonflikter och upprätta 
konsensus vad det gäller egen ideologisk åskådning.8  

Metoddiskussion 
Empirin utvinns ur det som av Globaliseringsrådet har beställts, producerats och publicerats. 
Rådets hemsida med tillhörande dokumentation och forskningsrapporter utgör den här studiens 
basmaterial. Mer precist, består empirin av 32 stycken underlagsrapporter på cirka 2600 sidor 
(rapporter publicerade fram till och med februari 2009), samt ett mindre antal sidor som utgör 
Globaliseringsrådets programförklaring, ändamål och syfte. Detta fält bildar såväl avgränsning 
som ett rikt material för vad som studien kan anses väsentlig. 
                                                 
6 http://www.clarte.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=3202&Itemid=26, 09.03.05 

7 Winther Jorgensen Marianne, Phillips Louise, (2000) Diskursanalys, som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, Sid. 38-39 

8 http://www.clarte.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=3202&Itemid=26, 09.03.05 

http://www.clarte.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=3202&Itemid=26
http://www.clarte.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=3202&Itemid=26
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Insamling av data har gjorts utifrån Gramsci krav på helhet. Därefter följde en övergripande 
genomläsning av underlagsrapporter tillsammans med Globaliseringsrådets publicerade 
programförklaring.  Underlagsrapporterna katalogiserades och kom sedan att inhysas i ny 
rubricering i form av samhällsområden. Därefter gjordes en första sammanställning av 
underlagsrapporternas slutdiskussioner vilka visade prov på kontextuell, retorisk och 
gemensamhetsskapad konsensus. Det innehållsmässiga handlar därför om en gemensam 
utvecklingsrationalitet där anpassning och förändring ses utgöra textens verktyg i form av 
negativt och positivt förstärkta värden. Denna förstärkning kom i användning av reaktiva och 
proaktiva värden att skapa nyckeln till att tolka och förstå den fortsatta textens mening och vilja i 
att producera hegemonisk likriktning med utgångspunkt i skapandet av ett ideologiskt framtida 
utvecklingsparadigm.  
    Dekonstruktion av texten kom därför att först handhas med bakgrund av att ges en 
samhällstillhörighet och där texten kunde förstås i komparation mellan författarens teoretiska 
ansats, alternativ tolkning och avsändarens budskap till läsaren så som rådets och författarens 
syfte med texten. Genom att applicera begreppsparet proaktivt – reaktivt bearbetades texten 
emot vilket hegemonin om förändring och anpassning synliggjordes. Genom ett teoretiserande, 
egen tolkning och förståelse skedde härvid en rekonstruktion av underlagsrapporternas innehåll 
och underliggande budskap.   
     Nästa steg i analysprocessen innebar att se till kontextuellt sammanhang i syfte att skapa 
förståelse kring bildande av hegemoni. Där hegemonibegreppet blir till analysverktyg i 
synliggörandet av vem och hur hegemoni skapas och upprättas. Här föreligger också ett 
teoretiserande (främst genom Gramsci) för att upptäcka och påvisa eventuella inkonsekvenser av 
det etablerade, samt ett ifrågasättande av dess legitimitet – genom det kritiska förnuftet 
möjliggörs en annan verklighet/förståelse. Kunskapen om hegemonin gällande 
Globaliseringsrådet sätts i vår avslutande diskussion i sitt kontextuella sammanhang: ett 
problematiserande och redogörelse av resultat om politisk/ideologisk tillhörighet och innehåll, 
om i vilken hegemonisk kunskapssyn produceras. Genom annat teoretiskt tankegods uppreses 
annan verklighet, ett ifrågasättande av etablerad verklighet, mothegemoni. En annan 
verklighet/förståelse tar vid.   

Tidigare forskning 
Vad det gäller tidigare forskning om Globaliseringsrådet har vi inte funnit att några tidigare 
studier bedrivits. Vad som också här bör nämnas är att litteraturen om globaliseringen är enorm och av 
det mest skiftande slag.9 Vi har därför valt teoretisk litteratur som vi funnit relevant för studien, i 
syfte att berika den samma.  
     

                                                 
9 Hirst Paul, Thompson Grahame, (1998) Myten om den globala ekonomin, Stockholm: Atlas, Sid. 9-10 
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Disposition  
Studien kan delas in i fyra större enheter där kappa skapar bakgrund och mening till analys ur 
vilket resultat och slutsatser skapar sammanhang och förståelse. Vad som kännetecknar studiens 
arbetsprocess är att den till stor del är ett gemensamt arbete, dock har vissa delar av uppsatsen 
skrivits individuellt. De individuella delarna ska ändå inte uppfattas som uteslutande egna 
produkter, då båda författarna varit del i hela kunskaps- och arbetsprocessen. De mer individuella 
bidragen är: Anpassning och förändring – Magnus Jansson samt Hegemoni & Globaliseringsråd – Benny 
Engstrand.  
     Analysen består av tre delar. I den första analysdelen, Presentation och analys av underlagsrapporter, 
analyseras de underlagsrapporter som av Globaliseringsrådet har beställts, vilket i sin tur skapar 
del i förståelse gällande innehåll, samt vilka samhällsområden som av rådet avses väsentliga. I 
analys av rapporterna framkom fyra centrala temaområden: utbildning, välfärd, arbetsmarknad och 
migration, vilka i sin tur står i korrelation till och som förklaringsmodell för samhällsutveckling och 
globalisering. 
     Den andra analysdelen, Att synliggöra det osynliggjorda, består till sitt innehåll av två delar. Där 
den första delen anpassning och förändring behandlar den dolda processens förståelse innehållande 
begrepp som ur analys av främst underlagsrapporterna har framträtt. Analysen syftar till att 
begreppsliggöra vilka tankefigurer som är giltiga, i vilket frågan om tolkningsföreträde 
aktualiseras. Framträdande begrepp är här anpassning och förändring emot vilka underbegrepp som 
hot, risk och möjlighet sammanbinds och förstås. En kontext som bland annat problematiseras 
genom användandet av begreppsparet proaktivt respektive reaktivt.  
     Efterföljande stycke, Hegemoni & Globaliseringsråd påvisar hur makten genom upprättande av 
institution avser att skapa hegemoni vad det gäller egen ideologisk åskådning. Studieobjektets 
uppdrag och innehåll i korrelation till makten tydliggörs och problematiseras genom ett 
teoretiserande (främst Gramsci) i syfte att synliggöra det osynliggjorda. 
     Vad som gemensamt kännetecknar detta analyskapitel är en diskussion som på ett avgränsat 
och koncentrerat sätt problematiserar över alternativa socioekonomiska verkligheter och 
samhällsaspekter, vilka vi menar tenderar att osynliggöras genom idag rådande 
hegemoniskapande mekanismer och processer. Vidare försöker analysen att besvara av vem, hur 
och i vilket syfte hegemonin skapas och varför vissa socioekonomiska verkligheter är härskande 
medan andra osynliggjorts. 
     I den tredje analysdelen, Postpolitik och nyliberalism: en slutdiskussion, behandlas den eller de 
ideologier som är härskande i vår samtida värld och som mer eller mindre är karaktäristiskt för 
vår globala tidsanda. Denna del fungerar också som uppsatsens avslutande diskussion. Vad som 
här föreligger är att se till rådande ideologi och dess hegemoniska innehåll i vilket 
Globaliseringsrådets hegemoniskapande verksamhet förstås (frågan om vad hegemonin 
innehåller). Att placera kontexten i sitt sammanhang samt uppresa alternativ förståelse. 
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Reflektion  
Oavsett om forskning och dess resultat betraktas som vetenskapligt (underförstått objektivt) är 
det alltid mänskliga produkter (subjektiva), där enskilda människor gör enskilda val mot bakgrund 
av historia, ideologi och intressen.10 Även val av teori och metod kan betraktas tillhöra 
subjektiviteten som en del av avgränsning, i vilket det säger något om vem forskaren är då det 
gäller hans sätt att närma sig, tolka och förstå studieobjektet.11  

     Vad det gäller etiska aspekter så är problematiken mångfacetterad. I boken Etik och praktik i 
forskarens vardag diskuterar Alver och Oyen just svårigheten i att utforma entydiga forskningsetiska 
regler som gemensamt skulle tala om vad som är rätt och fel. Forskningsområdenas omfattning 
och olika karaktär förklarar en del av komplexiteten.  Det finns givetvis en risk och nackdel i 
avsaknad av enhetliga regler och krav gällande etik. Författarna framhäver ändå vikten av att 
forskaren står fri från detaljerade bestämmelser tillhörande specifik tids lagar och moral, i vilket 
studiens reflektion och kritiska förhållningssätt skulle kvävas.12 Med detta sagt vill vi ändå här 
peka på att det inom Vetenskapsrådet formulerats och uppställts forskningsetiska riktlinjer, vilka 
kortfattat kan beskrivas innehålla fyra principer: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekrav.13 Denna studie innebär dock inget direkt möte med människor i form av 
fältstudier, möjligen ett indirekt möte i den mån studien kommer att läsas och nyttjas. Oavsett 
vilket så är etik och det vetenskapliga förhållningssättet något som bör prioriteras då det gäller att 
undvika stigmatisering och marginalisering av människor och ”grupper”. Forskarens roll beskrivs 
av Mats Alvesson och Kaj Sköldberg som betydande, att forskaren är en del i och av det 
studerade. Därmed aktualiseras vikten av ett reflexivt förhållningssätt, nämligen att: kritiskt pröva, 
reflektera och ifrågasätta sin egen roll/betydelse i skapandet av det studerade.14   
     Slutligen, det vetenskapliga förhållningssättet och en etisk reflektion kommer i studiens 
fortskridande att beaktas. Vi vill ändå här tydliggöra att det främst handlar om ett granskande av 
offentlig institution och politisk makt innehållande människor, ”valda” eller ”utsedda”, med 
uppdrag av politisk/ideologisk karaktär. Vi avser att med utgångspunkt från Antonio Gramsci 
tolka Globaliseringsrådet och dess material, vilket skall uppfattas som ett medvetet 
ställningstagande innehållande en polemisk närvaro. Studien avser inte att fastslå några slutgiltiga 
sanningar, tvärtemot att ifrågasätta de etablerade.  

Kontextualisering 
Den nuvarande regeringen upprättade efter valvinst 2006 ett Globaliseringsråd, vars uppgift 
beskrivs vara att analysera hur Sverige kan möta framtida utmaningar och skapa verktyg för att 
                                                 
10 Molander Bengt, (2003) Vetenskapsfilosofi. En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan. Stockholm: Thales, Sid. 28 

11 Ehn Billy, Löfgren Orvar, (1996) Vardagslivets etnologi, reflektioner kring en kulturvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur Sid. 94 

12 Alver Bente Gullveig, Oyen Örjar, (1998) Etik och praktik i forskarens vardag. Lund: Studentlitteratur, Sid.20-24 

13 Kaijser & Öhlander, (1999) Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur, Sid. 51-53, se även: 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf, 09.02.24  

14 Alvesson Mats, Sköldberg Kaj, (1994) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur, Sid. 321 ff. 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
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möta globaliseringens utmaningar. Lars Lejonborg, Globaliseringsrådets ordförande, skriver att 
det gäller att möta och dra full nytta av de nya möjligheter som globaliseringen för med sig. I 
Globaliseringsrådets programförklaring framgår också att Sverige måste vara väl förberedda och 
stå rustade inför globaliseringsprocessens effekter och konsekvenser. För att kunna tillvarata 
globaliseringens möjligheter samt förhindra dess negativa yttringar krävs att en rad åtgärder 
tillgrips. Globaliseringsrådet menar att vi måste vara redo att anpassa oss till de förändrade 
förutsättningarna.15 Underlagsrapporternas förslag och Globaliseringsrådets uppmaningar handlar i 
stor utsträckning om en nödvändighetens förändring och anpassning, för att som man uttrycker 
det: Sverige ska bli en vinnare i globaliseringens tid!16  
    Globaliseringsprocessen uppfattas av rådet bestå i en ökning av världshandel, ett ekonomiernas 
integrerande, att stängda länder öppnar sig mot omvärlden samt att informationsutbytet ökar 
vilket leder till att kommunikationerna förbättras. Lejonborg uppger att globaliseringens effekter 
medför något som vi aldrig tidigare skådat: Aldrig någonsin har så många människor på så kort tid lyfts 
från fattigdom till välstånd.17 En alternativ förståelse skulle vara att effekterna är de motsatta och att 
globaliseringen kan ha en baksida. Ett exempel på detta är när andra studier lyfter fram en annan, 
komplexare bild av exempelvis fattigdomsproblematiken. Ray Kiely för i boken Globalisation in the 
third world fram en viktig aspekt på problemet globalisering i relation till tredje världens 
fattigdomsproblem. Han pekar på två dominerande orsaker där det ena handlar om de 
ekonomiska kriser som globalt uppstår och är återkommande. Där kriserna kastar tillbaka länder 
till en fattigdom som var rådande för cirka trettio år sedan. Den andra delen handlar om perioden 
däremellan. Kiely skriver att under den perioden sker vissa positiva förändringar där fattigdomen 
visserligen minskar, men med de återkommande globala kriserna och totalt sett faller ändå 
levnadsstandarden.18 För tredje världen bildar den ökade handeln mer av ett hinder än en 
förutsättning för välstånd menar Keily. Han skriver att the leaders of the new states in the third world 
were critical of the way in which the existing internationell orders tended to marginalise theire intrest, and 
responded by forming pressure groups that attemped to change Northern proirities and balance of power in the 
world system.19 Det Kiely pekar på här är hur de ekonomiska kriserna radikalt ökar tredje världens 
fattigdom och att den internationella ordningen marginaliserar fattigdomen ännu mer. Detta 
aktualiserar frågan om alternativ förståelse av det globala problemet. Rådet ska enligt Lejonborg 
eftersträva ett ”öppet arbetssätt” där det är angeläget att debatten om den framtida globala 
utvecklingen förs på bred front.20  

                                                 
15 Globaliseringsrådet, Ändamålet, http://www.regeringen.se/sb/d/10900, 09.05.15 

16 Ibid. 

17 Globaliseringsrådet, Ändamålet,  http://www.regeringen.se/sb/d/10900, 09.02.23 

18 Kiely Ray, (1998) Globalisation in the third world. New York: Routledge, Sid. 24 

19 Ibid. Sid. 28 

20 Globaliseringsrådet, Ändamålet,  http://www.regeringen.se/sb/d/10900, 09.02.23 

http://www.regeringen.se/sb/d/10900
http://www.regeringen.se/sb/d/10900
http://www.regeringen.se/sb/d/10900
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Globaliseringens problematik 
Att begreppsliggöra globalisering är ett vanskligt projekt då begreppet kan formeras på en rad 
olika sätt med helt skilt innehåll beroende på vilken ideologisk ståndpunkt som intas. Vad det 
ytterst handlar om är frågan om vem som äger tolkningsföreträde. 
     En av de mest flitigt använda teoretiker inom samhällsvetenskapen på detta område är 
Anthony Giddens, vars teoretiska resonemang handlar om en snabb samhällsutveckling, något 
han menar pågått under en längre tid. Giddens menar att vi lever i en enda värld där beroendet av 
varandra blir allt mer viktigt, men att detta beroende inte är ett odelat beroende utan skapas i en 
samverkan mellan politiska, sociala, kulturella och ekonomiska faktorer.21 Globaliseringens styreffekter 
utgörs därför främst av informations- kommunikationsteknologin, vilket enligt Giddens spelar 
avgörande roll vad det gäller omfattning och hastighet i det kommunikativa samspelet mellan 
människor i vitt skilda delar av världen.22 Hastigheten i samspelet beskrivs vara helt avgörande 
för ekonomisk utveckling, vars framgång är beroende av en flexibel marknad innehållande snabb 
kapitalackumulation i vilket företags vilja till investeringar iscensätts.23 Giddens menar också att 
globaliseringens styreffekter påverkar såväl de internationella som regionala styrelseformerna, 
som exempel tar han EU projektet där nationella regeringar delvis har tvingats avsäga sig delar av 
sin suveränitet.24  
    Ulrich Beck kan sägas dela Giddens teoretiska formuleringar men menar att det handlar om ett 
universellt säkerhetsställande. Beck utgår ifrån de risker vi står inför och där han menar att 
världens arméer måste samlas för att möta nya faror.25 Beck till skillnad från Giddens talar mer 
om risksamhällets faror men att de båda är förenade i tanken om att den nya tidens ordning 
måste innehålla en tillit till systemet.26  
    Beck pekar dessutom ut vissa globala begrepp vilka både ses förklara men även särskilja 
processer i det globala skeendet. Det handlar om tre begrepp: globalism, globalitet och 
globalisering. Globalismen menar Beck innebär en term för hur världsmarknaden uppfattas 
undantränga och även ersätta det politiska handlandet. Detta inbegriper idén om 
världsmarknadens kompromisslösa maktanspråk grundat i nyliberal ideologi. Alltså raderas 
avgränsningen mellan ekonomin och den politiska makten, i vilket nationen omvandlas till ett 
företag. Ett uttryck för avpolitisering där globala sammanslutningar som exempelvis 
Världsbanken, Internationella Valutafonden, OECD och multinationella företag med specifikt 
intresse och med framgång lyckas iscensätta nyliberal ekonomisk fundamentalism.27  

                                                 
21 Giddens, Anthony (2007) Sociologi, Lund: Studentlitteratur. Sid  61 

22 Ibid.  Sid. 61 

23 Giddens, Anthony (2007) Sociologi, Lund: Studentlitteratur. Sid. 62-63 

24 Giddens, Anthony (2007) Sociologi, Lund: Studentlitteratur. Sid. 67 

25 Beck Ulrich, (2005) Den kosmopolitiska blicken, Göteborg : Daidalos. Sid  205 ff 

26 Beck Ulrich, (2005) Den kosmopolitiska blicken, Göteborg: Daidalos. Sid  210, även Giddens Anthony (1996)  Modernitetens följder, Lund: 

Studentlitteratur. Sid 35, även Beck Ulrich, (2000)  Risksamhället, Göteborg: Daidalos Sid  16 

27 Beck Ulrich, (2001) Vad innebär Globaliseringen?, Göteborg: Daidalos. Sid  151 ff. 



 9

Globalitet handlar om att vi som subjekt bara lever i en villfarelse om nationell identitet, vi är 
istället världsmedborgare där nationen har lite eller inget att tillföra i våra sociala liv och 
relationer. Beck menar att vi sedan lång tid tillbaka lever i världssamhället där all yttre och inre 
påverkan inte utgörs av det nationella utan av det globala.  
    Globalisering som begrepp tar sig uttryck i de processer som sker genom påverkan av 
överstatliga aktörer, vilka förbinder men samtidigt fråntar nationer deras makt och suveränitet.28 
Zygmunt Bauman problematiserar i sin postmoderna kritik just kring detta och menar att 
globaliseringen åtskiljer lika mycket som den förenar. Han menar att ekonomin och 
informationsflödet till viss del förenar samtidigt som ett särskiljande sker vad det gäller de socialt 
existentiella förhållande mellan olika befolkningar.29 Bauman skriver att eliterna exterritorialitet 
tillförsäkras på det mest materiella vis – genom att vara fysiskt otillgängliga för alla som inte är försedda med en 
inträdesbiljett.30 De olika grupper vars ”oförmåga” att kommunicera, utestängs i det globala. 
Utestängandet är även centralt i den kritik David Held och Anthon Mcgrewy framför. Held 
tillsammans med Mcgrewy är mest kända som demokratiforskare och utifrån den positionen 
menar de att människor utestängs ifrån den övernationella makten och att det inte finns ett 
demokratiskt kommunicerbart forum för den globala världsmedborgaren. De forum som är 
tillgängliga enligt författarna utgörs av institutioner som FN och EU, men precis som Beck 
pekade på så formerar sig makt även hos aktörer som OECD och Världsbanken.31 Frågan är 
vilken maktposition Globaliseringsrådet intar och på vilket sätt den svenska regeringen har tänkt 
att positionera sig i förhållande till dess överstatliga aktörer? 
 
Samhällsutveckling: är vad bara namnet antyder, omfattande och möjligen då också något diffust. 
Det finns givet en rad idéer och olika uppfattningar om vad som bör ingå i begreppet 
samhällsutveckling. Framträdande och fortfarande tämligen ohotad står ändock den vedertagna 
uppfattningen om upplysningsprojektets förträfflighet, i vilket moderniteten inryms och förstås. 
Huruvida det är ett lyckat projekt har genom åren starkt ifrågasatts. Vad som kan tyckas 
problematiskt (och även dolt) är hur vi skall förhålla oss till och förstå en ”samhällsutvecklig” 
innehållande ett centrum och en periferi, en relativ- och absolut fattigdom. Hit hör också 
(post)kolonialism och imperialism. Sven-Eric Liedman för en intressant diskussion som rör 
problematiken vad det gäller ”den hårda” (materiella/ekonomiska) respektive ”den mjuka” 
(sociala) utvecklingen. Liedman menar att den hårda utvecklingens område kan sammanfattas i 
tre huvuddelar: ekonomin, teknologin och den exakta naturvetenskapen.32  

Hård är den exakta beräkningen, byggd på experiment och kalkyl. Det är den tekniska 
hanteringen av begränsade problem. Det är maskinens prestanda liksom ekonomins resultat i 

                                                 
28 Beck Ulrich, (2001) Vad innebär Globaliseringen?, Göteborg: Daidalos. Sid.  117 ff. 

29 Bauman Zygmunt, (2000). Globalisering, Lund: Studentlitteratur. Sid  6  

30 Ibid. Sid.  24 

31 Held David, Mcgrewy Anthon, (2003) Den omstridda globaliseringen, Göteborg: Daidalos. Sid  29-37 

32 Liedman Sven-Eric, (2006) I skuggan av framtiden. Stockholm: Bonnier, Sid. 538 
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kalla siffror och administrationens precisa rutiner och beslutordningar. Det är allt det 
kvantifierbara och därför jämförbara. – Modernitetens ryggrad, dess enda konsekventa linje, är 
den hårda upplysningens väg framåt.33  

Vad modernitetens mjuka delar beträffar så beskriver Liedman dem som: det mesta som härrör 
politiken som inte går att reducera till det rena ekonomiska och administrativa. Demokratins olika 
arter och de stora existentiella frågorna innehållande de sociala aspekterna vilka i sin yttersta form 
berör frågan om liv och död. Liedman menar att det framförallt är det mjuka områdets utveckling 
som fått skiftande riktningar tillhörande olika ideologiska strömmingar.34  

Presentation och analys av underlagsrapporter 
Det organisatoriska arrangemanget skapas och tillhandahålls av Globaliseringsrådet. 
Underlagsrapporterna och dess författare skall förstås som en del av rådets samlade verksamhet, 
samtidigt utgör de enligt oss den grund i vilket rådet skapar underlag för att möjliggöra politisk 
ideologisk förändring. I analys av empiri framkom det för oss tydligt fyra centrala temaområden 
som berör samhällsområdena: arbetsmarknad, välfärd, utbildning och migration. Vad som dock 
framgår i analys är att det marknadsekonomiska betraktelsesättet är överordnat, såväl det gäller 
underlagsrapporter som hela Globaliseringsrådets verksamhet.   
      I underlagsrapporterna beskrivs globaliseringen som en utmaning innehållande både 
möjligheter och hot. Det krävs förberedande åtgärder så att Sverige kan tillvarata de möjligheter 
som globaliseringen sägs medföra, men det kräver också att vi står väl rustade för att möta och 
avlägsna de risker som kan förväntas uppstå.  

Möjligheterna blir större. Men om vi ska dra full nytta av de nya möjligheterna behöver vi 
förstå vad som händer och vara redo att anpassa oss till de förändrade förutsättningarna.35

Globaliseringen har lett till ökad handel menar Göran Marklund men menar samtidigt att 
globaliseringen ska ses ha omformat arbetsmarknaden genom omlokaliseringarna och att en 
viktig drivkraft varit de kostnadsfördelar som detta har gett. Marklund skriver:  

Omlokaliseringar drivs av företags strävan att bedriva olika slags produktion där det är mest 
fördelaktigt ur ett värdeskapande perspektiv. Genom omlokaliseringar till länder och regioner 
med lägre kostnader har företag i många fall vunnit kostnadsfördelar och därmed 
produktionsvinster.36

Samtidigt menar Marklund att genom ökad konkurrens har även trycket ökat på 
kunskapsintensiva jobb, både i utvecklingsländerna men även i de redan utvecklade 
ekonomierna.37  Det ligger därför i svenska intressen att skapa kraftfulla satsningar på och incitament 

                                                 
33 Liedman Sven-Eric, (2006) I skuggan av framtiden. Stockholm: Bonnier, Sid. 517 

34 Ibid. Sid. 517-518 

35 Om Globaliseringsrådet, http://www.regeringen.se/sb/d/10900, 09.05.08 

36  Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet, underlagsrapport nr 2, Göran Marklund, Globaliseringen och konkurrensen om 

kunskapsintensiva jobb, s 7, http://www.regeringen.se/sb/d/5146/a/94429, 09.05.08 

37 Ibid.  Sid. 8, även http://www.regeringen.se/sb/d/5146/a/94429, 09.05.08 

http://www.regeringen.se/sb/d/10900
http://www.regeringen.se/sb/d/5146/a/94429
http://www.regeringen.se/sb/d/5146/a/94429
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för forskning och utbildning.38 Lars Calmfors skriver om rädslan för global konkurrens och menar att 
detta kan undvikas genom ökad marknadsintegration vilket alternativt kan leda till 
välfärdsvinster.39 Men dessa vinster fodrar dock att arbete och kapital kan röra på sig för att på så 
sätt utnyttjas effektivt. Han betonar dock att den nya forskningen visar att låglöneländerna har 
förmåga att konkurrera ut utvecklade arbetsmarknader vilka har stela lönenivåer och skapar 
hinder för arbetsmarknadens rörlighet.40 Calmfors skriver att i den mån arbetsmarknaden blir flexibel, 
så motverkas en del av de faktorer som idag håller tillbaka sysselsättningen.41 Martin Andersson och Per 
Thulin skriver om vikten av ökad rörligheten på arbetsmarknaden. Andersson och Thulin skriver 
att arbetskraftens rörlighet har en positiv inverkan på produktiviteten.42 Men Andersson och Thulin menar 
samtidigt att det finns inlåsningseffekter i den svenska ekonomin.43 En av dessa är 
turordningsreglerna (sist in först ut) vilket de menar gör det kostsamt för de med längre 
anställningar att byta arbete men skulle minska om deras kunskaper kunde spridas.44 Per 
Skedinger säger sig vilja ge svagare grupper så som invandrare och ungdomar större möjligheter 
på arbetsmarknaden men menar då att hinder som minimilöner och det lagstadgade 
anställningsskyddet först måste avlägsnas. Något som enligt Skedinger går att härleda till både en 
osäkerhet och svårighet att för arbetsgivare anställa från dessa marginaliserade grupper.  

Anställningsskyddet kan dock bidra till att arbetsgivare blir mer obenägna att anställa 
arbetssökande för vilket det råder osäkerhet om den produktiva förmågan. Denna osäkerhet 
kan t.ex. bero på bristande arbetslivserfarenhet eller på att den sökande genomgått en utländsk, 
för arbetsgivaren okänd utbildning.45  

Skedinger skriver även att vid avsaknad av minimilöner råder full sysselsättning vid den jämviktslön som 
bestäms av utbud och efterfrågan på arbetskraft, enligt den s.k. perfekta konkurrensmodellen med 
hänvisning till marknadsekonomi.46 Skedinger menar vidare att det finns tendenser till att 
fackföreningar trissar upp dessa minimilöner och att det i en förlängning leder till vad Skedinger 
beskriver som en snedvridning i jämförelse med hur minimilönerna skulle vara om de istället var 
lagstadgade. Han skriver vid lagreglering måste de fackliga organisationerna framföra önskemål via det 

                                                 
38 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet, underlagsrapport nr 2, Göran Marklund, Globaliseringen och konkurrensen om 

kunskapsintensiva jobb, s 11, även http://www.regeringen.se/sb/d/5146/a/94429, 09.05.08 

39 Regeringskansliet, Globaliseringsrådet, underlagsrapport nr 25, Lars Calmfors, Globalisering – hot eller räddning  för jobben, Sid. 7, även 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/73/85/108d2f3e.pdf, 09.05.08 

40 Ibid. Sid. 7 

41 Ibid. Sid. 8 

42 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet, underlagsrapport nr 23, Martin Andersson, Per Thulin, Globalisering, arbetskraftens 

rörlighet och produktivitet, Sid. 74, http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/73/73/f21b8c9c.pdf, 09.05.08 

43 Ibid. Sid. 74 

44 Ibid. Sid. 75 

45 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet, underlagsrapport nr 24, Per Skedinger ,  En exkluderande arbetsmarknadsmodell, den 

svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv, Sid. 8, http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/73/80/0874c988.pdf, 09.05.08 

46 Ibid. s 58 

http://www.regeringen.se/sb/d/5146/a/94429
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/73/85/108d2f3e.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/73/73/f21b8c9c.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/73/80/0874c988.pdf
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politiska systemet och kan inte tillgripa sanktioner mot motparten.47 Gemensamt för författarna är att 
inlåsningssystem och begränsningar i rörlighet utifrån ett flexibilitetsperspektiv bildar bakgrund 
till de hinder som gör att företagens möjligheter att växa minskar. Johan Norberg uttrycker 
följande:  

Det finns ingen anledning att tro att globaliseringen skulle omöjliggöra en välfärdsstat, men 
ersättningssystemen måste uppmuntra rörlighet i stället för inlåsning. Det skulle exempelvis 
vara intressant att pröva om resurser kan flyttas från arbetslöshetsförsäkringen till en 
anställningsförsäkring, så att en person som tar ett sämre betalt jobb än det hon tvingats lämna 
får en del av mellanskillnaden under en viss tid.48

Ett annat område som författarna i underlagsrapporterna pekar på är att förändra den allmänna 
välfärden. Calmfors menar att fördelningspolitiken i praktiken är en omöjlighet.49 
Globaliseringsrådet pekar på den globala konkurrensens i vilken de anser att det primärt handlar 
om att skapa en anpassning och förnyelseförmåga.50 De förändringar som kan komma, ses som 
risker och där alla inte är vinnare. Karolina Ekholm skriver att det i samhället finns grupper som 
förlorar på ökad marknadsintegration, men det ligger i det egna individuella intresset att motverka 
detta. Ekholm menar dessutom att de grupper som bildar förlorarna är givna och påpekar att, de 
grupper vars inkomster kan förväntas påverkas negativt till stor del består av individer som redan i utgångsläget 
befinner sig långt ner i inkomstfördelningen.51 Vidare menar Ekholm att det är svårt att kompensera för 
detta då det eventuellt kan skapas negativa sidoeffekter.52 Samtidigt pekar hon på att, oavsett hur 
hård den globala konkurrens är så finns där samhällsekonomiska vinster, vilket Ekholm ser 
komma av specialiseringen.53 En innebörd av specialiseringen är att öka elit- och 
specialsatsningarna på landets högskolor och universitet. Thomas Andersson menar att 
utbildningspolitiken idag är för kostsam och påpekar samtidigt att den ger för låg avkastning och 
hämmar internationell konkurrens.54 Elisabeth Nihlfors skriver dock att det idag ändå ställs höga 
krav på kunskap och lärande.55 Men menar att den enskilda individen i sin utbildning och i sitt 
lärande måste ha förmåga att anpassa sig, exempelvis att arbeta och bo i olika länder vilket 

                                                 
47 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet, underlagsrapport nr 24, Per Skedinger ,  En exkluderande arbetsmarknadsmodell, den 

svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv, Sid. 67, http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/73/80/0874c988.pdf, 09.05.08 

48 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet (2009), underlagsrapport nr 1 Johan Norberg, Världens välfärd: 

Fyra decennier som förändrade planeten, Sid. 9, http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/15/07/b6578aab.pdf, 09.05.11 

49 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet, (2009) Underlagsrapport nr 25, Lars Calmfors, Globalisering – hot eller räddning för jobben, 

Sid. 56, http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/73/85/108d2f3e.pdf, 09.05.05 

50 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet (2009)  http://www.regeringen.se/sb/d/9002, 09.05.03 

51 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet, (2009) Underlagsrapport nr 9, Karolina Ekholm, Globaliseringens drivkrafter och 

samhällsekonomiska konsekvenser, s 54, http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/36/14/12be23ba.pdf, 09.05.11 

52 Ibid. Sid. 55 

53 Ibid. Sid. 52 

54 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet, underlagsrapport nr 10, Thomas Andersson, Globaliseringen och den högre utbildningen, s 

98, http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/37/58/1830f979.pdf, 09.05.11 

55 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet, underlagsrapport nr  26, Elisabeth Nihlfors, Kunskap vidgar världen – globaliseringens 

inverkan på skola och lärande, s 12, http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/76/05/e595a251.pdf, 09.05.11 
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Nihlfors menar är en del av valfriheten.56 Specialiseringen innebär dessutom att företagen på den 
globala marknaden söker efter kunskapsspecifika egenskaper där exempelvis kulturella egenskaper 
har kommit att bli alltmer viktigt.57 Ekholm påpekar här att Sverige skulle öka sina 
konkurrensmöjligheter om vi öppnade upp för arbetskraftsinvandring så som i yrken runt bygg- 
och vård/omsorg, men även i utbildningssektorn.58  Charlotte Hedberg och Bo Malmberg menar 
därför att:    

Mycket talar för att den ekonomiska utvecklingen i världen skulle påverkas positivt om dessa 
potentiella flyttströmmar kan realiseras på ett så smidigt sätt som möjligt. Precis som handeln 
mellan länder regleras genom internationella avtal skulle det därför behövas avtal om 
internationell migration som gör att de positiva möjligheter som ligger i migrationsflöden 
tillvaratas i så stor utsträckning.59  

Samtidigt så finns en vilja till reglering av migration, dvs. att begränsa migrationen i form av 
arbetskraftmigration kontra irreguljär migration. Hedberg och Malmberg skriver:  

 

Det är viktigt att EU upprättar migrationsavtal eller motsvarande överenskommelser med olika 
utvecklingsländer som främjar en rättssäker migration. Inslag i sådana avtal skulle t.ex. kunna 
vara att sändarländer tilldelas möjligheter till arbetskraftsmigration i utbyte mot att man 
samarbetar med EU för att bygga upp en migrationspolitik som är i enlighet med 
internationella normer, skyddar migranternas rättigheter och motverkar irreguljär migration. 
Ett sådant samarbete kan också omfatta ett åtagande från sändarlandet att återta migranter som 
kommit in i EU på ett irreguljärt sätt. 60

EU har i det avgörandet en stor roll och där den svenska regeringens agerande i dessa 
sammanhang uppfattas ta mer och mer tid. Tommy Möller och Magnus Erlandsson Score skriver 
i underlagsrapport nr 29, PM till Statsminister- om vikten av effektiva politiska institutioner i 
Globaliseringens tid. De menar att regeringsarbete är mer komplext nu än det var tidigare.61 Möller 
och Erlandsson Score skriver att globaliseringen förutsätter att de centrala politiska institutionerna är 
reaktiva i den mening att snabbt förmår att på ett adekvat sätt reagerar på händelser i omvärlden.62 
Konkurrensen fodrar detta skriver författarna och påpekar att systemet i ett annat hänseende 
måste vara proaktivt då det politiska systemet måste agera för att befrämja Sveriges långsiktiga 

                                                 
56 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet, underlagsrapport nr  26, Elisabeth Nihlfors, Kunskap vidgar världen – globaliseringens 

inverkan på skola och lärande, s 15, http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/76/05/e595a251.pdf, 09.05.11 

57 Ibid. Sid. 20-21 

58  Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet, Underlagsrapport nr 9, Karolina Ekholm, Globaliseringens drivkrafter och 

samhällsekonomiska konsekvenser, s 53,  http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/36/14/12be23ba.pdf,  09.05.11 

59 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet, underlagsrapport nr 18, Charlotte Hedberg & Bo Malmberg,  Den stora utmaningen: 

Internationell migration i en globaliserad värld, s 75, http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/97/92/907a41c3.pdf, 09.05.11 

60 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet, underlagsrapport nr 18, Charlotte Hedberg & Bo Malmberg,  Den stora utmaningen: 

Internationell migration i en globaliserad värld, s 77, http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/97/92/907a41c3.pdf, 09.05.11

61 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet (2009) Underlagsrapport nr 29, PM till Statsministern – om vikten av effektiva politiska 

institutioner i globaliseringens tid, s 8, även http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/08/21/555a25f3.pdf,  09.05.11  

62 Ibid. Sid. 7 
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och strategiska intressen.63  Detta handlar alltså om en kritik mot det politiska systemet där 
författarna skriver att politiken idag, snarare reagerar än regerar och detta på ett reaktivt sätt. 
Rapportförfattarna tar i sin utgångspunkt upp och belyser regeringskansliets problem där 
författarna pekar på att kansliet präglas av överbelastning, osäkerhet och otydlighet.64 De menar 
att även om underlag till regeringen kommer in som de ska och om dessa underlag håller kvalitet 
så förmår inte kansliet att behandla dessa underlag på ett korrekt sätt.65 De framtidsfrågor som 
regeringskansliet borde inställa sig på att göra, blir mindre prioriterat då exempelvis media eller 
ökade interpellationsfrågestunder och KU-förhör begränsar stadsrådens tid.66 Dock menar 
författarna att svenskt näringsliv bör få utökade möjligheter och inflytande i vad de kallar en tid 
av allt snabbare Globalisering.67 Möller och Erlandsson Score lägger här ett radikalt förslag om 
att minska antalet ledamöter i riksdagen för att öka effektiviteten och införa flexibla arbetsformer, 
dvs. att varje regering självsvåldigt får utforma regler och former för regeringsarbetet.68 Samtidigt 
vill författarna utöka ministrars befogenheter, de beskriver det själva som en sorts ministerstyre.69 
I rapporten finns även ett avsnitt där det beskrivs hur andra nationer har förändrat sina 
regeringskanslier för att möta globaliseringen, exempelvis Storbritannien. I Storbritannien menar 
författarna att ministerstyret snarast ses som en dygd.70 Hur demokratin skulle påverkas av detta 
ministerstyre samt det förändrade regerings- och riksdagsarbete tas däremot inte upp i 
underlagsrapporten. För att avslutningsvis sammanfatta de fyra centrala temaområdena, 
arbetsmarknad, välfärd, utbildning och migration, så har följande utkristalliserats: 
 Arbetsmarknad: rapporterna behandlar främst frågor som rör ägande, tillväxt och 
entreprenörskap. För att öka tillväxt utpekas förslag till förändring efter modellen global 
anpassning. Vad det gäller är att skapa ett system kompatibelt med tanken om flexibel 
arbetsmarknad i förhållande till en ökad global konkurrens, där trösklar och hinder måste avlägsnas. 
     Välfärd: det gamla välfärdssystemet är inte något önskvärt då det utgör hinder och 
begränsningar enligt rapportförfattarna. Det är istället den fria marknaden som skapar 
förutsättningar för framtida välfärdsvinster.  
     Utbildning: att skola och utbildning står inför en omdaning som tar utgångspunkt i de 
förändringar som går i linje med föreställningen om en ökad global utbildningskonkurrens, detta 
kopplat till maximen att rusta oss. Begreppet förändring är kopplat till föreställningen om det 

                                                 
63 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet Underlagsrapport nr 29, PM till Statsministern – om vikten av effektiva politiska institutioner i 

globaliseringens tid, s 7, även http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/08/21/555a25f3.pdf, 09.05.11   

64 Ibid. Sid. 27 

65 Ibid. Sid. 28 

66 Ibid. Sid. 31-34 

67 Ibid. Sid. 36 

68 Ibid. Sid. 71-73 

69 Ibid. Sid. 68 

70 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet (2009) Underlagsrapport nr 29, PM till Statsministern – om vikten av effektiva politiska 

institutioner i globaliseringens tid, s 7, även http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/08/21/555a25f3.pdf, 09.05.11 
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flexibla lärandet. Utbildningspolitiken skall syfta till att skapa framgångskriterier i form av 
talangfulla specialister.  
     Migration: sammantaget handlar rapporterna om förslag till åtgärder för att Sverige skall kunna 
tillvarata och upprätthålla den ekonomiska, politiska och sociala stabiliteten. Där demografin med 
en åldrande svensk/europeisk befolkning är ett centralt inslag. Frågan om migration bestäms 
ytterst av den ekonomiska doktrinens verksamheter och villkor, mer konkret: utbud – efterfrågan. 
     I mängden av rapporter finns även ett PM till statsministern vilken bl.a. framlägger förslag 
gällande förändring av regering och riksdag. Författarna vill se ett effektiviserande där expertstyre 
och ministerråd föreslås efter modellen ”globaliserad demokrati”. 
 

Att synliggöra det osynliggjorda 
 
 

Anpassning och förändring 
Vad som tydligt framkom i analys av underlagsrapporterna var en tankefigur innehållande 
begreppsparet: anpassning och förändring. För oss en förklaringsmodell och ett verktyg i skapandet 
av förståelse och samband vilket ger en helhetsbild gällande kontextens dolda budskap. 
Anpassning i korrelation till förändring inryms i Globaliseringsrådets tankefigur vad det gäller 
accepterandet av det nya, tillhörande globaliseringens konsekvenser (förstått som naturfenomen). 
Vi människor måste systematiskt inordna oss genom att inkludera nödvändighetens förändringar 
eller annars bestraffas, genom exkludering. Möjligheterna dvs. de vinster som globaliseringen 
påstås medföra formuleras genom användning av ett proaktivt budskap. Teoretikern Stephen 
Covey menar att skillnaden mellan ett proaktivt och ett reaktivt synsätt innebär att människor i 
maktställning agerar för att påverka vad de vill ska ske inom sin påverkanscirkel. De reaktiva de 
visserligen oroar sig för morgondagen och över saker vilket inte är påverkbar. Samtidigt tenderar 
de reaktiva att överskjuta problemlösningarna att lösas av de proaktiva.71 Med bakgrund av 
begreppen proaktiva och reaktiva så förstår vi samtidigt att de oroliga (reaktiva) kan påverkas till 
att lägga ansvaret hos de proaktiva om budskapen bärs upp av risker och hot som kan komma att 
drabba oss i framtiden. Hoten kan komma att förändras om mandatet att motverka hoten inte 
sammanfattas i en konsensus. Detta handlar om att framhäva de rådande expertsystemen i syfte 
att dölja egentliga intressen vilket vi menar är grunden för hur vi tolkar hegemonin.  Författarnas 
rapporter bildar därför den enda av sanningar, som grundar sig på tesen om det proaktiva kontra 
de reaktiva. En sanning upprättad av en expertis, vilken bygger på ett fåtals åskådning och 
tolkning av verkligheten. Därför är det som döljs en alternativ sanning, en andra sanning vilket 
rapporterna syftar till att osynliggöra.  

                                                 
71 Covey Stephen, ((1990) Att leva och verka till 100 %, Stockholm: Svenska dagbladet. Sid. 56-71 
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Globaliseringsrådet beskriver att dess viktigaste uppgifter är att, analysera de möjligheter och risker som 
den globala ekonomin medför.72 Detta beskrivs ske i ett utvärderande av den svenska modellens 
anpassnings- och förnyelseförmåga i en värld som präglas av konkurrens i allt fler dimensioner.73 Denna 
centrala ansats bygger på de risker och hot som Sverige sägs stå inför men är samtidigt 
utgångspunkt i retoriken av globaliseringens möjligheter. Hot och risker underbyggs och förstärks 
genom devisen om nödvändighetens anpassning där förändring iscensätter möjligheternas 
vinster. Ett exempel på detta är när Göran Marklund diskuterar utbildning och forskning utifrån 
föreställningen om att marknadsanpassning är överlägset i form av att det ger ett flertal positiva 
effekter så som konkurrenskraftiga studenter och forskare med specialkompetenser. För att inte 
integration och migration i framtiden ska bli ett betydande hot mot Sveriges ekonomiska 
möjligheter menar Marklund, att utbildning och forskning måste konkurrensutsättas och tydligt 
fokusera på Sveriges attraktivitet för kunskapsutveckling, kunskapsutnyttjande och värdeskapande i Sverige.74 
Detta exempel pekar både på risk och på hot men även på vad som kan möjliggöras. Hot, risk 
och möjlighet kan därför begreppsliggöras utifrån reaktivt och proaktivt förhållande till textens 
mening och syfte, dvs. att se globaliseringens möjligheter som ett proaktivt budskap medan risk 
och hot formuleras som en reaktiv framtidsbild.   
    Stefan De Vylder skriver i boken Utvecklingens drivkrafter att globaliseringen på ett sätt kan ses 
som en positiv utveckling. Författaren menar att den tekniska utvecklingen givit både snabbare 
och billigare kommunikation vilket även är fördelar som fattiga länder fått del av.75 Dock 
uppmärksammar De Vylder oss på att globaliseringen i storts sett varit obalanserad och att 
makten förskjutits åt fel håll, dvs. i fördel för de rika.76 Att fri konkurrens och marknadslösningar 
skulle motverka monopol har visat sig felaktigt menar författaren och pekar bland annat på 
jordbrukspolitikens område (EU) där det idag råder marknadsekonomisk fundamentalism.77 Men vad 
har då detta med Globaliseringsrådet att göra? Vi menar att rapporterna innehåller en 
hegemonisk framställning om vad Sverige bör göra för att dra fördel av de vinster globaliseringen 
påstås föra med sig. Rådet vill därför anpassa och förändra samhället i ”rätt riktning” som i 
underlagsrapporterna utgörs av den marknadsekonomiska tesen och flexibilitetens lovsång. 
Martin Anderssons och Per Thulins rapport uppger att flexibla regelverk för rekrytering av utländska 
experter och kunskapsarbetare antas bli en allt viktigare del av en näringspolitik anpassad för en 
kunskapsekonomi.78 Flexibiliteten kopplas i rapportern ihop med anpassning och förändring i en 
föreställning om att ökad globalisering föreligger. Förändring och anpassning är här grundat i 

                                                 
72 Globaliseringsrådet, Startsida, http://www.regeringen.se/sb/d/9002, 09.05.03 

73 Globaliseringsrådet, Frågor och svar, http://www.regeringen.se/sb/d/9002, 09.05.03 

74 Globaliseringsrådet, Frågor och svar, http://www.regeringen.se/sb/d/9002, Sid. 114, 09.05.03 

75 De Vylder Stefan, (2002) Utvecklings drivkrafter: om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen, Stockholm: Forum Syds förlag. Sid 115 ff.  

76 Ibid. Sid. 116-117 

77 De Vylder Stefan, (2002) Utvecklings drivkrafter: om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen, Stockholm: Forum Syds förlag. Sid. 110 

78 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet Underlagsrapport nr 23, Martin Andersson och Per Thulin Globalisering, arbetskraftens 

rörlighet och produktivitet, s 72, http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/73/73/f21b8c9c.pdf, 09.05.03 
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antagandet om en snabb rörlighet och flexibilitet, vilket också framgår när författarnas diskuterar 
rapportens slutresultat:  

… agglomerationsekonomier och humankapitalexternaliteter visar har en positiv påverkan på 
produktiviteten. Med två enkla ekonometriska analyser finner vi ett positivt samband mellan 
produktivitet och arbetskraftens rörlighet, mätt som generell rörlighet bland högutbildade. 
Resultaten är förenliga med teoribildningen kring arbetskraftsrörlighetens betydelse för 
produktaktivitet dels genom sin inverkan på humankapitalackumulationen, dels genom sin 
inverkan på kvaliteten och effektiviteten på matchningen på arbetsmarknaden. En utökad 
globalisering kan förväntas snabba på teknik- och kunskapsutvecklingen samt dess spridning 
mellan länder. Om ett land eller region har förmåga att ta till sig nya tekniker och kunskaper 
kan detta antas påverka välståndet positivt.79

Flexibiliteten kan här kopplas till produktivitet som i sin tur är något som formuleras som positivt 
(proaktivt) och sägs skapa fördelar, exempelvis till hur välståndet ökar i ett land. Anne Grönlund 
författare till boken Flexibilitetens gränser problematiserar kring begreppet flexibilitet och menar att 
ordet syftar till att anpassa och undanröja de begränsningar och hinder endast efter marknadens 
krav och önskemål. Begränsningarna ligger i de regler eller hinder som för arbetsgivarna utgör 
hot eller risker, vilka minskar handlingsutrymmet.80 Lars Calmfors tar utgångspunkt i tidigare 
underlagsrapporter och skriver att  

enligt analysen i de föregående avsnitten kan således marknadsintegration med låglöneländer 
mycket väl bidra till att öka arbetsmarknadens flexibilitet på ett sådant sätt att sysselsättningen 
främjas i Sverige och andra västeuropeiska länder.81  

Grönlund menar att marknaden under en lång tid har trummat fram ett budskap om arbetslivets 
nödvändiga förändring. Budskapets tar sin bakgrund i vad Grönlund kallar utopisk epokskiftesretorik 
och menar att det i budskapen finns proaktiva formuleringar som framkallar föreställningen om 
övergång från gammalt till nytt, där det gamla är det dåliga och det nya är positivt [proaktivt] 
laddat.82 Detta kan även ses som en diskursiv makt där ekonomiska experter och i sitt 
tolkningsföreträde formulerat vad som är bra och nödvändig politik. Det bygger enligt Håkan 
Thörn i boken Globaliseringens dimensioner på ekonomiskt dominerade intressen. Diskursen innebär 
samtidigt hur vissa ämnen utan att ifrågasättas i samhällsdebatten ses som för-givet-taganden där 
talet avgörs av de riktlinjer som för närvarande råder. Grönlund kallar dessa riktlinjer för kognitiva 
kartor.83 De hot och risker som underlagsrapportörerna framkallar görs därför i ett syfte att 
förändra samhällslivets sociala och ekonomiska ordning genom att skapa en ny kognitiv 
anpassning. Foucault beskriver detta som att samma sanningar erkänns och att en mer eller mindre flexibel 
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regel om anpassning till de godkända diskurserna accepteras.84 Eller som Göran Bergström och Kristina 
Boréus väljer att beskriva det skrivna ordet, makten över tanken även om det inte ligger i 
mottagarens intresse.85 Flexibilitetsdiskursen är enligt Anne Grönlund därför en rökridå för att 
dölja arbetsgivarnas egenintressen av att stärka sin kontroll och sänka sina kostnader.86  Vad är 
det vi ser av den rökridån i underlagsrapporterna?  Charlie Karlsson författare till en av 
underlagsrapporterna menar att:  

För såväl nya som befintliga företag är regleringarna förknippade med både direkta kostnader 
för regelefterlevnad som administrativa kostnader för att följa regelverket. Dessa administrativa 
kostnader är givetvis betydelsefulla, men därutöver måste man vara medveten om att 
regelverket också har indirekta samhällsekonomiska kostnader i form av effekter på 
nyföretagande och företagstillväxt.87  

Citatet handlar om att sänka kostnader och att regleringar och regelverk minskar effekterna för 
ett möjliggörande av företagstillväxt. Citatet försöker även påvisa en bild om marknadens 
betydelsefullhet vilket sammanfaller med regeringens uppfattning gällande detta ämne. Karlsson 
skriver… Regeringen har idag målsättningen att minska företagens administrativa kostnader för regelefterlevnad 
med 25 procent fram till år 2010.88 Karlsson menar dock att det inte räcker och att marknaden kräver 
mer.  

Det svenska finansiella systemet inklusive den finansiering som finns tillgänglig via offentliga 
medel främjar emellertid inte nyföretagande och tillväxt i nya företag i den utsträckning som 
vore önskvärd.89  

Karlsson vill här påvisa att de offentliga skattemedlena måste anpassas till att möjliggöra önskad 
företagstillväxt. Ett återkommande bekymmer för rapportförfattarna är den offentliga sektorns 
hinder vilka varken möjliggör utveckling eller anpassning till den privata marknaden. Anders 
Johnson skriver i sin rapport att: 

Liksom andra hinder för entreprenörer inom välfärdsområdet, har försvårat inte bara för den 
svenska välfärdssektorns utveckling, utan även för entreprenörer att bygga upp 
högkvalificerade exportföretag.90

Citatet pekar på att både välfärden och möjligheten att bygga upp exportföretag försvåras av de 
regleringar och hinder som finns i Sverige. Detta budskap förstärks i de flesta rapporter i vilket de 

                                                 
84 Foucault Michel.(1993) Diskursens ordning, Stockholm: Brutus Östlings förlag. Sid.  30 
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menar att det är den gamla offentliga välfärden som är dålig och rigid. Ett av exemplen finner vi i 
Thomas Lindhs rapport som just pekar på svårigheten med dessa rigida regler: 

Det kommer att bli en lång väg för det räcker inte med att lagstifta, man måste också förändra 
mängder med institutionella trögheter som styr detta. I kollektivavtal och avtalspensioner har 
65-årsnormen satt djupa spår som inte så lätt kan avlägsnas.91  

Något måste göras för att främja marknadens behov och ett exempel på detta är att avlägsna 
institutionella trögheter och kollektivt skrivna avtal som enligt författarna tidigare gett människor 
orimliga förmåner. Förändringar måste till enligt Lindh som skriver att förändringar kommer att bli 
nödvändiga vid tidpunkter vi inte kan förutse och under omständigheter som vi inte heller kan förutse.92 Men vi 
ställer oss frågan om de förändringar som underlagsrapporterna utpekar verkligen kommer att 
skapa de vinster som utmålas, i vilket de menar ska möjliggöra för den allmänna 
välfärdsutvecklingen. Genom Lars Calmfors tydliggörs det hela:  

I princip är det alltid möjligt att kompensera dem som annars skulle bli förlorare. Teoretiskt 
skulle man kunna beräkna hur stora inkomst- och välfärdsvinster respektive förluster som olika 
grupper gör och sedan via skatter och transfereringar åstadkomma sådana omfördelningar att 
alla gör en nettovinst. Men i praktiken är förstås en så ambitiös fördelningspolitik omöjlig.93

Det tar en stund att vänja sig vid vad som här framkommer och vad författarna sammantaget vill 
uppnå med sina resonemang. Men det behövs inte mycket till skarpsinne för att förstå att det 
privata och det allmänna ses vara två dialektiska motsatts par. Marknaden måste först få sitt och 
de solidariskt inbetalda skatteintäkterna ska enligt underlagsrapporterna på ett mer rationellt och 
företagsmässigt sätt förändras för att investeras i syfte att öka företagens tillväxt. De skattesystem 
och de kollektiva välfärdsystem vi idag har utgör hinder för markandens globala behov. De 
välfärdsvinster som av rapportförfattarna utlovas, omöjliggörs paradoxalt i underlagsrapporterna. 
Logiken i detta blir svår att förstå, men en tydlig underliggande tanke är att de förändringar och 
anpassningar som här vill uppnås är ett systemskifte. Det handlar om marknadens bestämda 
rationalitet där Magnus Dahlstedts resonemang kommer till sin rätt. Dahlstedt menar att vi idag 
har gått från ett Public Good till ett Private Good där politikens roll bildat det flexibla arbetets 
lovsång och att marknaden tar sig uttryck av att göra om oss och våra samhällssystem utifrån en 
extrem makeover från weelfare till ett workfare.94 Utifrån Becks tidigare resonemang (se under 
rubriken Globaliseringens problematik) om olika kategoriseringar, kan rådets uppdrag och 
inriktning i egentlig mening förstås som globalism än uttryckas i termer av globalisering. 

                                                 
91 Utbildningsdepartementet, Globaliseringsrådet Underlagsrapport nr 13, Thomas Lindh, Sverige i en åldrande värld ett framtidsperspektiv på 
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Globalism vilket enligt Beck innebär att den politiska makten raderar gränserna mellan ekonomi 
och politik i syfte att omvandlas nationen till företag detta utifrån liberal och ekonomisk 
fundamentalism.95    
 

Hegemoni & Globaliseringsråd 
 

Just nu pågår en fantastisk utveckling i världen.96

Lars Leijonborg, Globaliseringsrådets ordförande 

 
För att säga sanningen om tiden måste man förstå tidens osanningar.97

Antonio Gramsci, genom Anders Ehnmark 

 

Det ord som på grekiska betyder ledning är hegemoni.98 Vår tids morallära säger oss att 
människor föds unika och fria. Samtidigt sker ett människornas integrering i samhällskroppen 
som skulle göra den strängaste uppfostraren avundssjuk.99 Den gamla devisen tänk inte lyd! har 
idag blivit kontraproduktiv menar Slavoj Zizek då upproret är immanent, enda sättet att säkra det 
samhälliga slaveriet är genom tankefrihet. Det påtvingade valets logik innebär enligt Zizek att du är fri 
att välja förutsatt att du gör det rätta valet.100 Subcomandante Marcos menar att en av 
statsapparatens mest betydelsefulla uppgifter är att ägna full kapacitet åt att likrikta människorna, 
det vill säga homogenisera dem under den härskandes hegemoni. En homogeniseringsmodell konstruerad 
av makten där hegemonin inte bara innebär att en härskar över alla andra, utan också att alla andra 
anstränger sig att lyda.101 Hegemoni är dock ingen ny företeelse, i historiens backspegel får vi det 
tydligt bekräftat. Det är möjligt att olika tiders maktpraktiker skiljer sig åt men i många avseenden 
är de skrämmande lika. Som socialist, parlamentariker och fängslad i fascismens Italien 
innehållande en viss Mussolini frågar sig Gramsci varför ett samhälle präglat av djupa klassklyftor 
och intressekonflikter inte förmår att upplösa förtryckets ok, tvärtemot förefaller samhällslivet 
relativt stabilt. Gramscis slutsats blev att det för makten är omöjligt att manövrera och 
sammanhålla ett modernt samhälle utan majoritetens samtycke. Ett upprättande av den styrande 
klassens världsåskådning realiseras och uttrycks i termer av sunt förnuft, dess motsats är kritiskt 
förnuft. Följaktligen vidmakthålls varje etablerad samhällsordning främst genom den undertryckta 
klassens samförstånd, ej genom den härskande klassens förmåga till våld, det är bara en sista utväg 
och vittnar om en ännu ej utvecklad hegemoni eller om dess söndervittrande. En stark hegemoni 
och ett framgångens konsensus blir till viss del därför en fråga om balansgång för makten, det 
                                                 
95 Beck Ulrich, (2001) Vad innebär Globaliseringen?, Göteborg: Daidalos. Sid.  151 ff. 

96 Presentation av Globaliseringsrådet, http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/97/42/eeb69d6b.pdf, 09.05.14 
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99 Subcomandante Marcos, (2004) Från sydöstra Mexicos underjordiska berg, Stockholm: Ordfront, Sid. 354 
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förutsätter nämligen att den härskande klassen är villig till vissa eftergifter. Den institutionella 
sammansättningen är för den politiska makten elementär, vars främsta uppgift är att endast 
erbjuda det rådande, maktens ideologi: i befästandet eller i upprättandet av den moraliska, 
kulturella, ideologiska och ekonomiska makten. Hegemonins karaktäristiska utformning 
bestämmer vilka frågor som överhuvudtaget är möjliga att diskutera samt blir föremål för beslut. 
Hegemonin avgör också vad som är realistiskt, utopiskt eller för den delen vad som är 
extremistiskt.102

     Med hänvisning till frågeställning gällande del av studiens syfte, kommer här frågan om 
ägandet av hegemonin att belysas och problematiseras – korrelationen mellan makten (regering) 
och institution (Globaliseringsråd). Men innan detta tar vid ska vi först se till hur hegemonin om 
globalisering i rådet formerar sig.  
     Globaliseringsrådets åskådning vad det gäller globalisering utgör vid en första anblick ett 
fenomen som frambringar progressiv utveckling innehållande ett möjligheternas tillvarataganden. 
Globalisering (underförstådd som en positiv företeelse) är något som för rådet berör och 
tillkommer en hel världs länder och dess befolkning: Just nu pågår en fantastisk utveckling i världen.103 
Vad som också står att läsa i Globaliseringsrådets programförklaring är att: 

Aldrig någonsin har så många människor på så kort tid lyfts från fattigdom tillvälstånd. Det är 
en del av det vi kallar globalisering. Världshandeln ökar, ekonomier integreras, 
informationsutbytet växer och kommunikationsmöjligheter förbättras.104

Just riktigheten i det påstådda är givetvis något som starkt går att ifrågasätta och något som vi 
mer ingående kommer att problematisera kring under rubriken Postpolitik och nyliberalism: en 
slutdiskussion. Vad vi dock här vill påvisa är att det i och för Globaliseringsrådet finns en tydlig 
konflikt i det förmedlade budskapet, dels talar man om en hel världs förtjänster utan förlorare, 
dels infinner sig en klar distinktion kring vad som för rådet utgör kärna i tillvaratagande och 
åskådning av fenomenet globalisering.  

Regeringens Globaliseringsråd har till uppgift att fördjupa kunskaperna, ta fram ekonomisk-
politiska strategier och bredda det offentliga samtalet om vad som krävs för att Sverige ska 
hävda sig väl i en värld präglad av fortsatt snabb globalisering.105

Vidare beskriver Globaliseringsrådet att det öppna arbetssättet skall eftersträvas vilket syftar till 
att få till stånd den så: angelägna debatten… tillsammans kan vi se till att också Sverige blir vinnare i 
globaliseringens tid!106 Angelägna debatten, för vem? Av citatet ovan framgår tydligt att det här 
handlar om ”Regeringens Globaliseringsråd”. Hit hör givetvis frågan om vem hegemonin härrör, 
innan detta tar vid måste dock den inledande diskussionen ytterligare belysas. Det som också kan 
                                                 
102 Clarté,  http://www.clarte.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=3202&Itemid=26, (09.05.05) * Se även egen tidigare 

diskussion: Engstrand Benny, Utopi – som uttryck för en (o)verklighet, (2009-02-19) 

103 Presentation av Globaliseringsrådet, http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/97/42/eeb69d6b.pdf, 09.05.14 

104 Om Globaliseringsrådet, http://www.regeringen.se/sb/d/10900, 09.05.14

105 Globaliseringsrådet, startsidahttp://www.regeringen.se/sb/d/8616, 09.04.17

106 Om Globaliseringsrådet, http://www.regeringen.se/sb/d/10900, 09.05.14 
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förefalla bekymmersamt är utlåtandet om att Sverige förväntas bli en vinnare, för förutsätter inte 
en vinnare också en förlorare? Vad som här blir problematiskt och möjligtvis motsägelsefullt är 
de inledande citatens påvisanden om en hel världs lycka och framgång emot vilket man senare 
uppställer ett närmast protektionistisk förhållningssätt.  

Globaliseringsrådets målsättning är i första hand att utforma en strategi som leder till att Sverige 
kan utnyttja de potentiellt stora välfärdsvinster som globaliseringen innebär.107  

Samtidigt utmålas och medföljer, som i ett trollslag, en kravbild innehållande nödvändigheternas 
åtgärder där globalisering närmast är att beteckna som ett naturfenomen. Globaliseringen är och 
blir för rådet en fråga om anpassning och förändring med hänvisning till en tankefigur 
innehållande såväl möjligheter som hot.   

För rådet är att analysera de möjligheter och risker som den globala ekonomin medför… Den 
svenska modellens anpassnings- och förnyelseförmåga i en värld som präglas av konkurrens i 
allt fler dimensioner.108  

Tonen anslås, i konkurrensen om det lovliga bytet (som globaliseringen på något märkligt vis 
tycks medbringa) måste vi på olika sätt vara beredda att anpassa oss till konkurrens villkor och 
förnya oss för att kunna ta del av de (eventuella) prognostiserade vinsterna. En vinstprognos som 
dessutom bygger på devisen att det inte finns några förlorare. I detta sammanhang framträder allt 
tydligare Globaliseringsrådets egentliga och till likaså enkla agenda, hegemonin om globalisering 
är för rådet den marknadsekonomiska doktrinen, som dessutom måste uppfattas och skall förstås 
som en metafysisk företeelse.  
     Då så, till frågan om ägandet av hegemonin. Att Globaliseringsrådets åsikter är regeringens 
förnekas trots att rådet innehåller fem statsråd tillhörande borgerlig regeringsmakt och ingen ur 
oppositionell partitillhörighet. Istället hävdas att rådets sammansättning utgörs av en partipolitisk 
obundenhet bestående av 22 ledamöter med representanter från näringsliv, arbetsmarknadens 
parter, statsförvaltning, medier och forskarsamhället109 (se bilaga). Den brokliga skara som har 
”fått” det hedervärda uppdraget att i globaliseringens tidevarv leda Sverige in i framtiden består 
av en rigorös samling utnämnda ”experter”. Den totala övertalighet vad det gäller näringslivets 
representation och nyliberal ideologisk åskådning är slående, ändå uttrycks följande på 
Regeringskansliets hemsida: rådet bör präglas av ett engagemang för Sverige som ligger bortom partipolitikens 
och partsintressenas ibland konfliktorienterade och kortsiktiga hållning.110 Ideologiskt och partipolitiskt 
oberoende hävdas i vilket trovärdigheten går förlorad. För att belysa vems råd det är fråga om 
återanvänder vi ett citat, i vilket också paradoxen framträder. Följande står att läsa gällande 
Globaliseringsrådet:  

                                                 
107 Globaliseringsrådet – en presentation, http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/97/42/eeb69d6b.pdf, 09.05.17 

108 Ibid. 

109 Globaliseringsrådet, Frågor och svar, http://www.regeringen.se/sb/d/9002, 09.05.02 
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Regeringens Globaliseringsråd har till uppgift att fördjupa kunskaperna, ta fram ekonomisk-
politiska strategier och bredda det offentliga samtalet…111

Antonio Gramsci:  

En epoks filosofi är inte filosofin hos en eller annan filosof, en eller annan intellektuell grupp, 
en eller annan större del av folkmassorna: det är en kombination av alla dessa element som 
kulminerar i en viss riktning, varvid dess kulminerande blir kollektiv handlingsnorm, blir 
konkret och fullständig (integral) historia.112  

Karl Marx:  

Ekonomerna förfar på ett säreget sätt. Det finns för dem endast två slag av institutioner, 
konstlade och naturliga. Feodalismens institutioner är konstlade, bourgeoisins naturliga. De 
liknar i detta avseende också teologerna, som också skiljer på två slags religioner. Varje religion, 
som inte är deras egen, är en uppfinning av människorna, medan deras egen religion är en 
uppenbarelse av Gud.113

Globaliseringsrådet måste förstås i dess sammanhang och som helhet, ett institutionellt verktyg 
tillhörande regering, maktens redskap i förvandlandet av egen åskådning till ett massornas 
anammande och samtycke. I Globaliseringsrådets programförklaring framgår bland annat att dess 
uppgift är att ”bredda det offentliga samtalet”. En institutionell inrättning som på regeringens 
uppdrag bl.a. har till uppgift att iscensätta offentliga seminarier och debatter. I försök att påvisa 
legitimitet vad det gäller såväl verksamhet som val av utsedda rapportförfattare görs endast enkel 
bevisföring med hänvisning till vad man kallar ”erfarna personer”, vilka har till uppgift att framta 
såkallade ”expertrapporter”.114 Anders Ehnmark i återgivandet av Gramsci: De stora intellektuellas 
roll är att blanda bort korten, släta över konflikter och få vanligt folk att misströsta om förändring.115 Emot 
vilket viljan till konsensus framträder. Gramsci fortsätter: Specialister på hegemoni, det vill säga 
samtycke, är de intellektuella. Det gäller i alla ordningar.116 Det är viktigt att ej missförstå citatets 
egentliga innebörd, att det syftar till maktens komplexa sammansättning till vilket de 
institutionella verksamheterna är en del av, såväl det handlar om Globaliseringsråd som 
universitet (givetvis i skiftande omfattning). ”Intellekt” som företeelse måste här förstås i ett 
vidare perspektiv och är enligt Gramsci inte förbehållet en överordnad klass eller elit. Citatet 
anslår istället kritik mot det sunda förnuftets begränsningar och dess orimlighet, emot vilket det 
kritiska förnuftet nödvändiggörs. Av vikt är alltså att förstå hegemonins betydelse, verksamhet(er) 
och se till dess innehåll, oavsett om det är ett resultat av exempelvis socialdemokratisk- eller 
borgerlig politik. För att genom exemplifiering ytterligare belysa det hela: i samband med 
inrättandet av Globaliseringsrådet beslutade nuvarande borgerlig regering om nedläggning av 
Arbetslivsinstitutet (ALI). Ett internationellt erkänt och framstående institut som under år arbetat 
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med forskning som rör arbetslivets områden. LO-Tidningen (som kan anses ligga nära 
socialdemokratin) skriver: Forskning i världsklass duger inte längre117 och får i sin kritik mot 
nedläggningen även medhåll från såväl en mängd forskningsinstitut som universitet runt om i 
världen.118 Att sedan majoriteten av det svenska och internationella forskarsamhället samt stora 
delar ur den akademiska världen inte delade regeringens uppfattning var av mindre betydelse. 
Nedläggningen av ALI skedde av symboliska skäl menar kritikerna, då man från regeringens sida 
inte ville upprätthålla och vara en del av ett institut fritt från privata intressenter.119 Som sagt, 
oavsett alliansregering eller socialdemokrati så är båda uttryck för hegemoni, vad som möjligen 
(historiskt) skiljer dem åt är det politiska innehållet, samt förankring i sociala rörelser däribland 
fackföreningsrörelsen. 
     Avslutningsvis, vad det gäller framgång i västerländsk/nyliberal hegemoni på den 
internationella arenan uttrycker Globaliseringsrådet förhoppning och glädje: Länder som var stängda 
öppnar sig mot omvärlden. Dock följer ingen utförlig redogörelse över vilka länder som avses, endast 
med en hänvisning till vad globalisering för rådet innebär, nämligen att: Världshandeln ökar, 
ekonomier integreras, informationsutbytet växer och kommunikationsmöjligheter förbättras.120 Genom Gramsci 
kan vi förstå hegemonins innebörd och maktens absoluta vilja: härskandet bygger på samtycke, falskt 
eller äkta, i regel falskt. Det är den genomgående tanken. Våld räcker inte.121 Subcomandante Marcos 
påminner oss om olägenhetens konsekvenser och den allt för ofta smärtsamma verkligheten – i 
brist på konsensus faller bomberna.  

För den mäktige är hela mänskligheten ett barn som kan vara lydigt eller upproriskt. Bomberna 
är till för att påminna barnet om fördelarna med att vara lydigt och nackdelarna med att vara 
annorlunda. Idag har Iraks civila män, kvinnor, barn och åldringar plötsligt fått något 
gemensamt med en förmögen amerikansk affärsman. Denne tillverkar kryssningsmissilerna 
och de tar emot dem.122

Med viss politik är det givetvis lättare att uppnå samförstånd, medan annat politiskt innehåll 
kräver ökat våld, repressalier eller för den delen övervakning. Av absoluta vikt är att se till vad 
som utgör en maktpraktiks hegemoniska innehåll och att sätta det i korrelation till historien. 
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Postpolitik och nyliberalism: en slutdiskussion 
Globalisering är ett av vår tids kanske främsta modeord, ett honnörsord som vinner långväga 
respekt och flitigt används vare sig det handlar om managementguruernas råd, journalistikens 
expertspalter eller politikens vördnad och anammande oberoende politisk färg. Det antas helt 
enkelt att vi lever i en tid som skiljer sig från allt tidigare, då vår tid utgörs av globala processer 
vilka sägs sudda ut de nationella gränserna såväl det gäller kulturer som ekonomier. Paul Hirst 
och Grahame Thompson menar i boken Myten om den globala ekonomin att föreställningen om den 
ekonomiska globaliseringen präglas av en snabb omvandlingsprocess beskrivet som ett nytt 
fenomen. Det huvudsakliga budskapet syftar enligt författarna till en uppfattning om hur 
världsekonomin har internationaliserats och består av okontrollerbara marknadskrafter.123 Politiken sägs vara 
klavbunden av marknadens dominans och obundenhet vars incitament kräver förändring av 
spelregler annars företagsflykt där villkoren är mer gynnsamma. Hirst och Thompson menar 
vidare att vi kan se hur det politiska tänkandet är hypnotiserat och konflikten osynliggjord, i vilket 
anpassningens globalisering tillåts att realiseras. Författarna påvisar emellertid att globaliseringen, 
så som den av de mer extrema globaliseringsentusiasterna framställs, är en myt då bristen på 
historiemedvetande är total. De menar att vad som kännetecknar globaliseringsdebattens mer 
entusiastiska anhängare är en retorik underbyggd av ohållbara antaganden endast med hänvisning 
till ett fragmenterandes exemplifierande och bevisföring. Enligt Hirst och Thompson kan vi bl.a. 
se det i frånvaron av empirisk och teoretisk stringens vad det gäller uppfattning om ekonomisk 
globalisering som ett historielöst fenomen.124 Immanuel Wallerstein instämmer i kritiken och menar 
med hänvisning till Marx som för 150 år sedan framlade redogörelse över kapitalismens 
inneboende konsekvens: Den kapitalistiska världsekonomiska grundläggande princip är den ändlösa 
kapitalackumulationen.125 Globaliseringsprocessens ekonomiska doktrin är alltså ej någon ny 
företeelse utan endast del i det kapitalistiska systemets utveckling som med nödvändighet kräver 
ett ständigt förmerande, ett beslagtagande av mervärde i vilket nya marknader måste exploateras. 
Och även om vi ska hålla det för troligt, att den kapitalistiska världsekonomin har inneburit en 
teknologisk utveckling och givit upphov till materiell rikedom så har det bara skett till priset av 
växande ojämlikheter slår Wallerstein fast.  

Idag är världens befolkning indelad i en global hierarki där 20 procent befinner sig i toppen 
medan 80 procent befinner sig i botten. Denna polarisering har varit såväl ekonomisk och 
politisk som social och kulturell.126  

En delning såväl inom som mellan länder påvisas i tillhörighetens centrum respektive periferi. I vilja 
till samtycke och genom en auktoritets bevisföring uttrycker Globaliseringsrådets ordförande 
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följande: Aldrig någonsin har så många människor på så kort tid lyfts från fattigdom till välstånd.127 I boken 
Jordens Fördömda tvingar oss Frantz Fanon istället att se till en annan verklighet i vilken historiens 
smärtsamma avtryck framträder.  

Den europeiska välmågan är bokstavligen en skandal, därför att den har byggts upp på 
slavarnas ryggar och närt sig av deras blod. /…/ De imperialistiska ländernas rikedomar är 
också våra rikedomar… Europa har i verkligheten skapats av Tredje världen.128

Det är emellertid, för Fanon som myntade begreppet tredje världen, inte fråga om en strid mellan 
den rika världens proletärer och den fattiga världens invånare utan en insikt och uppmaning om 
nödvändigheten i att tillsamman resa motstånd mot våra gemensamma fiender – det kapitalistiska 
systemet och dess ledning.129 Fanon menar dock att den rika världens proletärer först måste inse 
att de hittills ofta i de koloniala frågorna uttryckt samma uppfattning som våra gemensamma slavdrivare. Det är 
på tiden att de vaknar upp ur sin Törnrosasömn.130 Något som också aktualiserar frågan om de fackliga 
organisationernas medverkan i Globaliseringsrådet. Vi ser vad Gramsci har att säga om saken: 

Att vara med men ändå inte, att lyda men inte lägga sig i. En konstgjord tillhörighet… den 
enskilde väntar sig att organismen handlar, men gör själv ingenting. Högre makt sköter 
historien. Bländverk sluter ögonen./…/ Det första steget är att sätta sig på tvären… 
oenighetens eller schismens anda, är vad som fordras för att göra sig fri, det vill säga tänka 
själv.131

Vad det för globaliseringsivrarna handlar om enligt Wallerstein är att belöna dem som 
ackumulerar och bestraffa dem som inte gör det. Till homogenitetsprocessen hör att systemet består 
av institutioner som främjar detta mål.132 Ett sammansatt nätverk som i grunden utgörs av suveräna 
stater inom ramen för ett mellanstatligt system, samtidigt som världssystemet är i behov av 
hjälpstrukturer av intellektuell karaktär i viljan att genom hegemoni uppresa universella normer.133 
Nira Yuval-Davis redogör i boken Bortom rasismer i Europa för hur begrepp som universalism och 
kosmopolitanism har blivit del i maktens nya hegemoniarsenal. Att genom nyliberal retorik och 
populism förvandla historiens övergrepp som kolonialism och imperialism till ett framgångens 
universalism. Maktens hegemoni syftar dels till att uppfatta dagens förda politik som något 
positivt, dels att dölja hur gårdagens oförrätter låter sig fortgå. Allt ryms inom ramen för nyliberal 
politik menar Yuval-Davis. En begreppsomvandling, enligt Yuval-Davis, från mänskliga 
rättigheter till ”The end of human rights” vilket slutligen betecknas som ”Humanitär militarism”. 
Eller som Slavoj Zizek ironiskt uttrycker det: ”politik utan politik” och ”krig utan krig”.134 Yuval-
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Davis menar att vare sig det uttrycks i termer av mänskliga rättigheter eller ett införande av 
demokrati handlar det uteslutande om ett upprättande av det homogena och universella i vilket 
det pluralistiska betraktelsesättet förbjuds. Det homogena och universella är varken möjligt eller 
något önskvärt, utan kan på sin höjd endast existera tillfälligt avslutar Yuval-Davis.135 Eller för att 
återigen tala med Subcomandante Marcos, i vilket en annan verklighet inryms: 

Det är möjligt att skapa en bättre värld än den våldsamma stormarknad som nyliberalismen vill 
sälja till oss. Det är möjligt att skapa en värld i vilken valet står mellan krig och fred, mellan 
minne och glömska, mellan hopp och uppgivenhet, mellan det grå och regnbågen. Det är 
möjligt att skapa en värld som rymmer många världar. Ur ett ’NEJ!’ kan det födas ett oavslutat, 
inkomplett ’JA!’ som ger mänskligheten hoppet tillbaka om att, dag för dag, kunna bygga den 
komplicerade bro som förenar tanke med känsla.136

Åter till det grå: Underlagsrapporterna som rör migration är en smärtsam läsning. De utgörs av 
ett kalkylerande i kalla ekonomiska termer i vilket exploateringen av tredje världen låter sig fortgå. 
För att klara av demografin med en alltmer åldrande svensk befolkning måste vi nyttja 
migrationens möjligheter menar rapportförfattarna. Ingående avtal med exempelvis länder söder 
om Sahara föreslås, där bistånd ska effektiviseras och riktas till att på plats utbilda delar ur den 
inhemska befolkningen, som sedan under avtalsliknade former på prov ska ges möjlighet att 
uppvisa sina förmågor och vinna medborgarskap i Europa/Sverige. Murarna runt Europa växer i 
takt med en ökad restriktivitet och långtgående krav samt en alltmer inhumanare människosyn, 
samtidigt som stölden av tredjevärldens resurser fortskrider här i form av den utbildade 
befolkningen. För rapportförfattarna bestäms frågan om migration ytterst av den 
marknadsekonomiska doktrinen: utbud – efterfrågan.137

     Nikolas Rose påvisar i likhet med Wallerstein att syntesen mellan liberalism – välfärd är en 
svårlöst om inte omöjlig ekvation. Enligt Rose handlar den senaste tidens liberalism om att 
omvandla välfärd till en privat angelägenhet i form av tjänster på en köp- och säljmarknad,138 i 
vilket Wallerstein ser hur den nyliberala rörelsen under de senaste tjugofem åren endast syftat till 
att trycka tillbaka företagens stigande kostnader, på bekostnad av såväl miljö som mänsklig 
exploatering.139 Något som också går i linje med de förslag som underlagsrapporterna föreslår. 
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Samtliga rapporter syftar mer eller mindre till att tillmötesgå marknadens alltmer långtgående krav 
efter nyliberalmodell, vare sig det uttrycks i termer av flexibilitetens överlägsenhet, den fria 
konkurrens fördelar, marknadsanpassningens nödvändighet eller i form av hot då företagen 
uppges fly om inte trösklar och hinder avlägsnas. Ett retorikens förändring efter modellen 
globaliseringseffekternas anpassning vilket endast syftar till att sänka priset på arbete när 
människor ställs emot varandra och betraktas som varor på en marknad.  
     Noam Chomsky menar att den världsomspännande demokrati som proklameras under den 
fria marknadens baner har varit på frammarsch i decennier, vars lovsång förkunnar om 
framgångens flexibilitet samtidigt som välfärdstaten monteras ner. Chomsky menar också att 
demokratin måste sättas på undantag för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att sammanföra 
ett så motsägelsefullt och makabert begreppspar som högern och välfärden.140 Något som också 
framgår i analys av Globaliseringsrådet och i de förslag till åtgärder som underlagsrapporterna 
föreslår. Det tydligaste exemplet hittar vi i Tommy Möllers och Magnus Erlandssons PM till 
statsministern.141 Rapportförfattarna menar att ”globaliseringens tid” kräver ett effektiviserande av 
de politiska institutionerna med förslag om utökad makt till statsminister, expertstyre och ett 
minskande av riksdagsplatser, dvs. visioner om och ett applåderande av teknokratin och ett 
undantag av demokratin. Det är för Chomsky inte frågan om en ny tidsepok som kräver extra 
ordinära insatser eller ett nytt politiskt innehåll. Högerideologi handlar enligt Chomsky vad den 
alltid har handlat om, viljan att med alla medel återvända till den lyckliga tid då den fria marknaden 
regerade.142 Chomsky menar att det som ändock måste räknas till en av högerns större bedrifter är 
den ideologiska krigsföringen i vilket man har lyckats sänka kvaliteten i det politiska samtalet så till den 
grad att det undergrävt möjligheten att ens tala förnuftigt om vad som händer i världen.143 Det är visserligen 
ingen ny företeelse inflikar Chomsky raskt, vi känner igen det i hegemonin och marxismens 
påvisande om det falska medvetandet. 
     Tesfahuney och Dahlstedt beskriver i boken Den bästa av världar? hur politiken idag intagit en 
skepnad av postpolitik. Författarna menar att det i studiet av samhället är av största vikt att införa 
begreppet postpolitik då det handlar om att belysa det politiska i det till synes apolitiska.144 Postpolitik 
handlar primärt om att framställa politikens sfär som något icke politiskt. Det handlar således om 
att förmedla en föreställning och känsla i vad vi tidigare uppfattade tillhöra politikens områden till 
det apolitiska. Postpolitikens absoluta konsekvens är metafysikens logik. Det är också den dolda 
agendans politik i vilket maktutövandet har osynliggjorts. I analys av Globaliseringsråd och vad 
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som genom hegemonibegreppet tydliggjorts är hur postpolitik och nyliberalism är elementära 
beståndsdelar och verktyg i vår tids hegemoniprocess, såväl det gäller på den nationella som den 
internationella politikens arena. Tesfahuney och Dahlstedt menar att oavsett om den intellektuella 
högern talar i termer av ”historiens slut”145 eller ”ideologiernas död”146 så är de båda uttryck för 
nyliberal- och postpolitisk retorik, något som dessutom i sig självt är ideologiskt.147 En 
världsåskådning/ordning som idag närmast kan upplevas som totalitär. Författarna 
uppmärksammar oss dock på att postpolitiken inte är någon ny företeelse utan att den åtminstone 
är lika gammal som den teologiska läran har praktiseras.148  
     Vi kan i regeringens inrättning av Globaliseringsråd tydligt se hur tankefigurens globalisering 
syftar till en känsla av ett politikens överskridande. Genom ett retorikens och praktikens elitism 
iscensätts maktens vilja och ideologi i upprättandet av institution och ”oberoende” experter, i 
vilket maktens ideologi legitimeras och samtidigt överordnar sig politikens konflikter. En 
Hegemoni som syftar till ett naturaliserande, där konsensus innesluts i föreställning om 
postpolitik som endast har nyliberal ideologi att erbjuda och till likaså i formerandet av 
globalisering som naturlag bortom politikens domäner tillhörande metafysikens logik. Vi kan 
också se att det inte handlar om en ny politik innehållande ny ideologi, utan snarast att det 
handlar om ett återupprättande av de privilegierades intressen. Ett minoritetens tillgodoseende på 
bekostnad av majoritetens välbefinnande samt ett demokratins undantagande.  
     Restaurationer är farliga,149 påminner oss Gramsci om, det är inte en ny stad som grundas utan en hotad 
ordning som återställs.150 I brist på legitimitet och samsyn får man ta till poliser151 flikar Marcos in, som i 
nyliberalismen ser fascismens återkomst. 
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Bilaga  
Det kan visserligen vara svårt att med exakthet placera människor i ideologiska mallar efter 

politisk tillhörighet, men de är dock representanter för vissa särintressen vilka i sin roll utgör en 

avgörande del av den svenska makteliten. Vi finner därför att det är av intresse för läsaren att 

redovisa denna bilaga då den påvisar vilka dessa intresseeliter är och genom denna grunda 

förståelse över vilka intressen som vi menar skapar hegemonin 
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