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Sammanfattning 

I denna studie har syftet varit att besvara hur globaliseringsprocessen framställs i läroböcker för 

gymnasieskolan utifrån ekonomiska, politiska och sociala perspektiv, klargöra eventuell 

förändring över tid samt besvara på vilket sätt läroböcker ska värderas utifrån teoretiska 

aspekter. Det har gjorts genom en kvalitativ innehållsanalys med ett operationaliseringsschema 

som stöd. Resultatet visar att det ekonomiska perspektivet är överrepresenterat i läroböcker när 

det handlar om globaliseringsprocessen. Politiska och sociala perspektiven behandlas inte alls 

i samma utsträckning som det ekonomiska perspektivet. Av de underkategorier som undersöks 

– orsaker, konsekvenser och aktörer – var det konsekvenserna av globaliseringen som 

behandlade till största del. Enligt teorin var handel en ekonomisk orsak till globaliseringen. 

Enligt materialet var handel en konsekvens av globaliseringen. Samtidigt var teknisk utveckling 

enligt teorin en ekonomisk konsekvens medan materialet presenterade teknisk utveckling som 

en orsak till globaliseringen. Detta indikerade på att läroböckerna inte fullt vilade på samma 

vetenskapliga grund som föreslogs i det teoretiska ramverket. Slående var materialets likheter 

mellan den tidigare och senare upplagan. I många fall var behandlingen av 

globaliseringsprocessen identiska mellan upplagorna.  

Nyckelord: globalisering, gymnasieskola, läroböcker, samhällskunskap. 

  



Abstract 
The purpose of this study has been to answer how the globalization process has been presented 

in textbooks for upper secondary school by economic, political and social perspectives, bring 

clarification to any possible changes over time that may occur and answer how textbooks should 

be evaluated based on theoretical aspects. A qualitative content analysis has been made with an 

operationalization scheme as a support. The result show that the economic perspective is 

overrepresented in the textbooks when globalization process is being processed. The political 

and social perspectives is not processed the same amount as the economic perspective is being 

processed. Of the subcategories – cause, consequence and participants – the consequence of the 

globalization was processed mostly. The economic cause of globalization according to the 

theory was trading. According to the material trading was one of the consequences of the 

globalization. Meanwhile the technical development was according to the theory an economic 

consequence in the meantime the material presented technical development as a cause of the 

globalization. This indicated that the textbooks did not fully rest on the same scientific basis as 

suggested in the theoretical framework. The materials similarities between the earlier and later 

edition was striking. In many cases the processing of the globalization process vas identical 

between the editions.  

Keywords: globalization, social studies, textbooks, upper secondary school  
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1. Inledning 

Globalisering är inget nytt fenomen som har uppkommit i samband med telekommunikationens 

utveckling utan globalisering har existerat under flera århundraden.1 Stuart Hall beskriver att 

globalisering som fenomen är rotat i den moderna världen men som har ärvts från tidigare 

generationer.2 Andra forskare menar att globaliseringsprocessen har skett under merparten av 

människans historia.3 Anthony Giddens beskriver att människor vandrade, handlade och möttes 

vilket innebar en spridning av människor, ömsesidigt beroende och förändring av kulturer.4 

Genom handel i antika Rom, vikingarnas plundring i Lindisfarne och Christopher Columbus 

upptäcktsresor har handel, politiska möten och kulturella utbyten ägt rum. Dessa företeelser i 

historian är den moderna globaliseringens grogrund. Denna globaliseringsprocess – som under 

denna tid främst gällde i Europa och Nordamerika – har likt en snöbollseffekt, ökat i takt och 

omfattning.5 Den tidiga globaliseringens orsaker var främst ekonomiska och tekniska framsteg. 

I och med handeln och den konkurrens på marknaden som skapades genom dessa tekniska 

framsteg drevs globaliseringsprocessen framåt då allt fler stater såg de ekonomiska vinningar 

som efterföljer globalisering. Det innebar att nya aktörer trädde in på den globala arenan. 

Världen har blivit allt mer globaliserad i och med ökande handel, interdependens och 

kommunikativa förutsättningar. Det påverkar vårt sätt att se världen genom kulturutbyte och 

förändrade normer som är några av konsekvenserna av globaliseringsprocessen.6  

Läroböcker som används i gymnasieskolan är allt som oftast påverkade av skolans 

styrdokument. Dock råder det delade meningar om läromedlens roll i undervisningen. Enligt 

Skolverket används läroböcker allt mindre i samhällskunskap om än läroböcker fortfarande har 

en betydelsefull roll i undervisningen.7 Enligt tidigare forskning på området är läroböcker ett 

steg i en likvärdig skola där eleverna tillskansar sig baskunskaper i olika ämnen.8 Vad händer 

                                                             
1 Hall, Stuart & Du Gay, Paul (red.), Questions of cultural identity, Sage, London, 1996, sida 299 
2 Ibid, sida 299 
3 Giddens, Anthony & Sutton, Philip W., Sociologi, 5., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 

sida 83 
4 Ibid, sida 83-84 
5 Johnson, Anders, Globaliseringens tre vågor: Sveriges internationalisering under 150 år, 

Utrikesdepartementet, Regeringskansliet, Stockholm, 2007, sida 7 
6 Hall, Stuart & Du Gay, Paul (red.), Questions of cultural identity, Sage, London, 1996, sida 299 
7 Läromedlens roll i undervisningen - grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, 

engelska och samhällskunskap [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2006, 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=1640, sida 20, hämtad 2019-06-05 
8 Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2011, sida 308 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=1640
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om dessa läromedel inte behandlar allt som eleverna har rätt till att lära? Om användandet av 

läromedel upphör kan likvärdigheten i svenska skolan sjunka och elevers baskunskaper kan 

minska i ämnet. Vad händer om information uteblir? Om information eller perspektiv uteblir i 

läroböckerna innebär det att elever som har läroböcker som behandlar all väsentlig information 

får bättre baskunskaper och förförståelse. Det innebär att dessa elever får bättre förutsättningar 

än elever som har en lärobok som utelämnar information. För elevernas lärande och skolors 

likvärdighet är det av vikt att studera hur olika perspektiv och aspekter behandlas i läroböckerna 

då läroböckerna har en central roll i skolorna. Detta gäller även tidsaspekten. Skolor som har 

tillgång till nyare upplagor av läroböcker kan ha möjlighet att ge eleverna bättre förutsättningar 

till att förstå sin omvärld. Det beror på att nyare upplagor kan ge mer aktuella skildringar av 

den värld som råder medan äldre upplagor snarare kan ge en nutidshistorisk skildring.  

Då läroböcker har en viktig roll i undervisningen och för elevers lärande är det av intresse att 

förstå hur läroböcker behandlar globaliseringsbegreppet, vilka perspektiv som är i fokus och 

hur dessa läroböcker vilar på en vetenskaplig grund. Enligt Skollagen 2010:800 ska 

”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” vilket även innefattar 

läromedel.9 Om vissa läroböcker inte vilar på vetenskaplig grund kan det anses som ett lagbrott 

om innehållet undervisas i skolan. Därför är det av stor vikt att studera om läroböckers 

behandling av globaliseringsprocessen baseras på vetenskapliga upptäckter.  

Orsakerna bakom globaliseringen kan vara många, än fler dess konsekvenser och aktörer. Dessa 

orsaker, konsekvenser och aktörer kan även kategoriseras i tre perspektiv – ekonomiska, 

politiska och sociala perspektiv. Dessa perspektiv är centrala för samhällskunskap i 

gymnasieskolan då dessa perspektiv ska vara en del av undervisningen enligt läroplanen 

2011(LGY -11).10 I LGY -11 beskrivs det att eleverna ska få möjligheter att tillskansa sig 

kunskaper om just dessa perspektiv, vad de innefattar och att dessa perspektiv blir allt mer 

sammankopplande.11 Vidare framkommer det i LGY -11 att eleverna ska ha kunskaper om 

relevanta begrepp, kunna förklara och använda dessa begrepp. Detta framkommer dels under 

ämnets (samhällskunskap) syfte samt under det centrala innehållet i samtliga kurser. Det 

framkommer även att eleverna ska kunna använda de begrepp som är relevanta för 

                                                             
9 SFS 2010:800. Skollag 
10 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011, sida 143 
11 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011, sida 143 
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studieområdet för att eleverna ska uppfylla kunskapskriterierna.12 Vidare beskriver Skolverket 

att i samhällskunskap 3 ska eleverna få kunskaper om:  

[…] globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv 

samt för individer, grupper och nationer. Analys av utmaningar som individen, nationen och jorden 

står inför i en globaliserad värld.13 

Detta centrala innehåll är väsentligt då läroplanen explicit indikerar på att undervisningen i 

samhällskunskap ska behandla globalisering utifrån ekonomiska och politiska perspektiv. 

Undervisningen ska även behandla det sociala perspektivet av globaliseringen då individen 

lyfts fram. Individer är en del av det sociala perspektivet vilket gör det sociala perspektivt blir 

väsentlig.  

Globaliseringsprocessen blir allt mer påtaglig i dagens samhällsstruktur vilket, enligt min 

hypotes, innebär att globaliseringsprocessen kommer behandlas mer ingående i nyare upplagor 

av läroböcker då globaliseringen intensifierats. I och med att samhällsstrukturen är ständigt 

föränderlig kan även läroböcker påverkas, i synnerhet läroböcker i samhällskunskap där syftet 

med dessa är att undervisa om samhällsstrukturer. Det innebär att just läroböcker i 

samhällskunskap kan vara mer ”känsliga” för samhällsförändringar än läroböcker i andra 

ämnen.   

                                                             
12 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011, sida 143-144, 151-152, 155-156 
13 Ämne – Samhällskunskap [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 2011, 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje

ctCode%3DSAM%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3, hämtad 2019-05-21 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
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2. Syfte och frågeställning  

Syftet är att besvara hur globaliseringsprocessen framställs i läroböcker för gymnasieskolan 

utifrån ekonomiska, politiska och sociala perspektiv, klargöra eventuell förändring över tid 

samt besvara på vilket sätt läroböcker ska värderas utifrån teoretiska aspekteter. 

• Hur behandlas globaliseringsbegreppet utifrån sociala, ekonomiska och politiska 

perspektiv i läroböcker från 2011 till 2017?  

• Hur ser eventuella förändringar ut över tid? 

• På vilket sätt ska läroböcker värderas utifrån teoretiska aspekter?  

  



 

5 
 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

Inledningsvis presenteras en allmän del av den läromedelsforskning som är relevant för denna 

studie. Denna litteratur är övergripande och behandlar hur läroböcker i skolan används där 

inslag av hur läroböcker används i samhällskunskap förekommer. Därefter presenteras 

forskning som är mer ämnesspecifika. Det innefattar forskning som berör undervisning och 

läroböcker i samhällskunskap och mer specifik om globaliseringsprocessen. Den forskning som 

valts ut är enbart ett urval av forskningen i ämnet. Det finns mer forskning i ämnen som berör 

andra aspekter vilket kan ge annan information. Den forskning som valts ut i denna studie är 

baserad på ämnesrelevans, användandet av läroböcker i skolan samt publiceringsår. Eftersom 

läroböcker är studieobjektet i studien så är läromedelsforskning relevant för den tidigare 

forskningen i studien. 

Inom läromedelsforskning område är Niklas Ammert framstående. Ammert har bland annat 

skrivit Att spegla världen – läromedel studie i teori och praktik där han diskuterar läroböckers 

roll i skolan där läromedlen har en central roll i skolans undervisning. Oavsett om lärare och 

elever aktivt tar avstånd eller använder läroböcker i undervisningssituationer så förhåller de sig 

till läromedel.14 Det lyfts fram att det har blivit en differentiering mellan läroböcker och 

läromedel. Läroböcker är de traditionella böckerna som oftast är i tryckt format medan 

läromedel syftar till de material som trätt in i skolans värld de senaste åren i och med 

digitalisering och internet.15 I Ammerts text framkommer det att efter en utfrågning av lärare 

under 1992 har betydelsen av läroböcker sjunkit. Detta gällde främst i samhällsorienterade 

ämnen.16 Samtidigt lyfter Ann-Christine Svensson fram de tre vanligaste användningsområdena 

för läroböcker i dagens undervisningssituation. Där beskriver hon att läroböcker är en källa till 

den huvudsakliga kunskapsinhämtningen, utgångspunkt för uppgifter samt referenspunkt för 

tolkningsunderlag.17 Vidare beskriver Boel Englund i texten att denna minskning kan ses i 

samtliga nivåer i skolans värld och är därför inte bunden till lägre eller högre årskurser.18 Trots 

detta har läromedlen en betydande roll i lärares planering av undervisning, urval av stoff och 

                                                             
14Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2011, sida 26 
15 Ibid, sida 295 
16 Ibid, sida 27 
17 Ibid, sida 308 
18 ibid, sida 281 
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arbetssätt.19 Svensson förklarar även att den minskning som skett i användningen av läroböcker 

har även inneburit ett intåg av övriga framställningsformer av undervisningsstoffet.20 

Vidare förklarar Ammert de faktorer som kan påverka läroböckers innehåll och utformning. En 

av de faktorer som lyfts fram är att förändringar i samhället kan påverka läroböckernas 

framställning av innehåll.21 I denna undersökning är denna faktor en del i analysen i och med 

att världen vi lever i blir allt mer globaliserad och på så sätt kan läroböckernas utformning 

påverkas av de samhälleliga förutsättningarna. Ammert beskriver att läroböckernas funktion i 

undervisningen är en faktor på påverkar vad eleverna lär sig i.22 Alla former av läroböcker är 

på så sätt en del i en socialiseringsprocess där eleverna formas efter samhällets normer och 

värderingar.23 Läroböckerna är inte längre enbart en källa till kunskap som enskilda företeelser 

utan påverkar och formar identiteter, normer, värderingar och relationer.24 

Rapporten Läromedlens roll i undervisningen som är utgiven av Skolverket behandlar 

användningen av läroböcker i främst engelska och samhällskunskap. Enligt denna rapport har 

valet av läroböcker en betydande roll i att anpassa undervisningen efter de elever som ska 

undervisas. Å ena sidan beskriver Skolverket att läroböcker begränsar anpassningar i 

undervisningen då dessa inte anpassas efter varje enskild elevs behov och förutsättningar. 

Samtidigt kan läroböcker underlätta individanpassning genom att eleverna kan jobba 

självständigt i förhållande till materialet.25 Enligt Skolverkets undersökning har lärare inom 

samhällskunskap ett mer kritiskt förhållningssätt till innehåll i läroböcker. Samtidigt har andra 

källor till informationsinhämtning uppkommit och etablerat sig i undervisningen av 

samhällskunskap – internet och massmedia – vilket innebär att källkritik får en viktigt roll i 

ämnet.26 Mer än hälften av lärarna som tillfrågats i Skolverkets undersökning anser att elevernas 

kritiska förhållningssätt till källor är det som lärare huvudsakligen skulle undervisa.27  

                                                             
19 Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2011, sida 281 
20 Ibid, sida 295 
21 Ibid, sida 28-29 
22 Ibid, sida 33 
23 Ibid, sida 33 
24 Ibid, sida 34 
25 Läromedlens roll i undervisningen grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, 

engelska och samhällskunskap [Elektronisk resurs], Skolverket, [Stockholm], 2006, 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=1640, sida 11-12, hämtad 2019-03-18 
26 Ibid, sida 12 
27 Ibid, sida 12 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=1640
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Likt Att spegla världen diskuteras läroböckers roll i skolan även i Skolverkets rapport där 

liknande resultat framkommer. Läroböcker har en mer begränsad roll i undervisningen i och 

med internets framkomlighet men det är få lärare som helt och hållet slängt läroböcker åt 

sidan.28 Anledningen till att läroböcker har en fortsatt stark position i skolan har att göra med 

de funktioner som läroböckerna faktiskt har. 

• Läroboken har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll.  

• Läroboken har en gemensamhetsskapande-sammanhållande roll, både tankemässigt, 

ideologiskt och praktiskt.  

• Läroboken underlättar – genom kombinationen av de två förstnämnda funktionerna – 

utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna.  

• Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna, men också 

för eleverna. 

• Läroboken har slutligen en disciplinerande roll.29 

Resultatet av Skolverkets undersökning är att lärare i samhällskunskap ser användningen av 

läroböcker som en bas som ger eleverna en god grundkunskap och helhetsbild. Därefter 

använder lärarna övriga källor för att vidareutveckla undervisningsstoffet. Det ena utesluter inte 

det andra.30 

Trots denna nedgång i användandet av läroböcker som beskrivs i undersökningarna ovan så 

används fortfarande läroböcker i skolorna. Läroböckerna har fortfarande en stark position i ett 

utbildningssyfte framförallt när det gäller informationsinhämtning. För att kunna undervisa om 

ett begrepp eller fenomen, likt globaliseringen, krävs korrekt information som är lika för alla. 

Läroböckerna har den rollen att skapa en jämlik skola där alla elever, från norr till söder, har 

möjlighet att få samma, eller väldigt lika, information om ett visst begrepp. Om än 

användningen av läroböcker minskar i samhällskunskap så har läroböckerna en fortsatt central 

roll då det kommer till baskunskaper som exempelvis begreppsinlärning. Därför är denna studie 

en del i att förstå hur våra elever i svenska skolan lär sig om globalisering utifrån några av de 

läroböcker som finns tillgängliga för gymnasieskolan. Om det finns tydliga skillnader mellan 

                                                             
28 Läromedlens roll i undervisningen grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, 

engelska och samhällskunskap [Elektronisk resurs], Skolverket, [Stockholm], 2006, 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=1640, sida 20, hämtad 2019-03-18 
29 Ibid sida 26 
30 Ibid, sida 105-106 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=1640
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upplagor, serier eller i förhållande till vetenskapliga teorier om globaliseringen kan 

läroböckerna påverka likvärdigheten i skolväsendet.  

Att ta sig an världen är en avhandling av Johan Sandahl som belyser lärares ståndpunkter 

gällande mål och innehåll i samhällskunskap samt hur globalisering kan undervisas i 

gymnasieskolan. Sandahl presenterar hur sex lärare utformar undervisning och lär ut om 

globalisering. Dessa lärare har enligt Sandahl olika tillvägagångsätt där några lärare använder 

läroboken som stöd medan andra lärare använder andra läromedel.31 En lärare som deltagit i 

Sandahls studie menar att läroboken som han använt för att bedriva undervisning ger en 

förstärkt positiv bild av globaliseringen utan vidare problematisering.32 Det är en anledning till 

att just denna lärare tar in andra läromedel som komplement till läroboken för att ge eleverna 

en vidare bild av begreppet. Det är ett perspektiv som delas av andra lärare som deltagit i 

studien. Samtliga lärare i Att ta sig an världen beskriver att eleverna gärna litar fullt ut på 

lärobokens information utan att vara vidare källkritisk vilket innebär att lärarna i Sandahls 

studie använt andra läromedel för att ge en bredare bild av globaliseringsprocessen och kunna 

se fenomenet från olika perspektiv.33 Enligt Sandahl undervisar dessa lärare om globaliseringen 

genom texter, genomgångar och övningar.34 

En allsidig skola? är ett examensarbete från 2006 av Henrik Starkman om hur läroböcker 

behandlar globaliseringen ur olika perspektiv. Detta examensarbete ligger nära den 

forskningsfråga som detta arbete har. Starkman studerar huruvida läroböckerna Millennium, 

Reflex och Samhälle.nu är allsidiga och behandlar globaliseringen utifrån olika perspektiv. 

Starkman lyfter fram fyra perspektiv som läroböckerna studeras utifrån – 1) globaliseringen är 

god, 2) globaliseringen är god, men det krävs förändring, 3) globaliseringen är ond och ej 

naturlig, och 4) globaliseringen är ond och leder till krig.35 Att dessa perspektiv valts ut beror 

på den debatt som försiggår mellan sakkunniga i ämnet där somliga forskare anser att 

globaliseringen är gynnsam och andra att den är negativ  samt hur dessa sakkunniga resonerar 

om hur globalisering bör hanteras. Dessa perspektiv skiljer sig från de perspektiv som min 

studie behandlar. Starkmans studie behandlar snarare ett ställningstagande gentemot 

                                                             
31 Sandahl, Johan, Att ta sig an världen: lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet 

[Elektronisk resurs], Karlstads universitet, Licentiatavhandling Karlstad : Karlstads universitet, 2011,Karlstad, 

2011, http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:418273/FULLTEXT01.pdf, sida 61, hämtad 2019-05-03 
32 Ibid, sida 88 
33 Ibid, sida 87-91 
34 Ibid, sida 118 
35 Starkman, Henrik, En allsidig skola? : Globaliseringsbegreppet i läroböcker, Karlstads universitet, 

studentuppsats Karlstad : Karlstads universitet, 2006, Karlstad, sida 16 

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:418273/FULLTEXT01.pdf
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globalisering medan i min studie undersöks hur globaliseringens ekonomiska, politiska och 

sociala aspekter behandlas i läroböcker. Enligt Starkman är dessa läroböcker relativt lika i hur 

de behandlar globalisering men där Millennium sticker ut i och med att denna lärobok inte har 

ett kapitel som mer renodlat behandlar globaliseringen. Däremot behandlar samtliga läroböcker 

globaliseringen ut utifrån olika perspektiv men där det finns visst ställningstagande till huruvida 

globaliseringen är positiv eller negativ. Enligt Starkman är innehållet i Reflex mer positivt 

framställt till globalisering, innehållet i Samhälle.nu är varken positivt eller negativt vinklat till 

globaliseringen och i Millennium är innehållet främst negativt betonat. Dock menar Starkman 

att samtliga läroböcker tar upp både positiva och negativa aspekter av globaliseringen trots att 

vissa av läroböckerna är övervägande åt det ena eller andra hållet. Sammantaget finner 

Starkman att det är en marginell skillnad mellan dessa läroböcker i hur de behandlar olika 

perspektiv av globaliseringen och därför blir hans huvudsakliga slutsats att dessa tre läroböcker 

bidrar till en allsidig skola.36 Även om ställningstagandet till globaliseringen tycks vara allsidigt 

kan det finnas andra perspektiv som indikerar på motsatser. Min studie belyser andra perspektiv 

som inte återfinns i Starkmans studie vilket innebär att min studie bidrar till en bredare bild av 

hur läroböcker behandlar globaliseringsprocessen.  

  

                                                             
36 Starkman, Henrik, En allsidig skola? : Globaliseringsbegreppet i läroböcker, Karlstads universitet, 

studentuppsats Karlstad : Karlstads universitet, 2006, Karlstad, sida 16 



 

10 
 

4. Teoretiskt ramverk 

Här presenteras teorier om globaliseringsprocessen utifrån verdetagen forsning i ämnet. Teorin 

ligger till grund för det operationaliseringsschema som framkommer i kommande avsnitt. Den 

forskning som valts ut är enbart ett urval av de forskning som finns i ämnet. Hade annan 

forskning valts ut hade teorin kunnat behandla andra faktorer.  

4.1 Globaliseringsbegreppet 
Globalisering är ett begrepp som används allt mer flitigt. Användningen av själva 

globaliseringsbegreppet kan spåras till 1800-tal och tidigt 1900-tal där bland annat Karl Marx 

och Saint-Simon benämner globalisering i sina texter menar Held.37 Dock kom den stora 

spridningen av begreppet först på 60- och 70-talet då globalisering började benämnas i 

akademiska texter och hos gemene man.38 Globaliseringsbegreppet syftar till att samhällen allt 

mer kopplas samman i och med ekonomiska utbyten och handel, politiska överenskommelser 

och samarbeten, förändrade migrationsmönster samt kulturutbyten.39 Det innebär att ett 

ömsesidigt beroende växer sig allt starkare i samhället där information, kapital och människor 

får ett allt mer flytande tillstånd.40 Globalisering innebär en skiftning i samhällsstrukturen där 

nationer, stater och individer ingår i en allt mer sammanflätad värld. Ju mer globaliseringen 

intensifieras desto snabbare går globaliseringsprocessen på grund av tekniska framsteg och 

kommunikationsmöjligheter.41  

En annan viktig aspekt i globaliseringen är det som kallas interdependens som innebär 

ömsesidigt beroende mellan stater.42 Detta ömsesidiga beroende är en produkt av det som Hall 

och Held beskriver som de moderna staternas framväxt.43 44 Ju mer staterna moderniserades 

och industrialiseringen växte sig starkare i samhällena desto mer intensifierades 

globaliseringsprocessen. Kapitalismens framväxt är även en del i globaliseringens tilltagande 

effekt menar Hall.45 Vidare är globaliseringsprocessen ett fenomen som intensifieras allt mer 

och får allt djupare verkningar.46 Det är inte enbart en process som sker mot en mer 

                                                             
37 Held, David & McGrew, Anthony, Den omstridda globaliseringen, Daidalos, Göteborg, 2003, sida 11 
38 Ibid, sida 12 
39 Giddens, Anthony & Sutton, Philip W., Sociologi, 5., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2014, sida 83 
40 Ibid, sida 91 
41 de Vylder, Stefan, Utvecklingens drivkrafter: om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen, [Ny, omarb. 

uppl.], Forum Syd, Stockholm, 2007, sida 124 
42 Held, David & McGrew, Anthony, Den omstridda globaliseringen, Daidalos, Göteborg, 2003, sida 12 
43 Hall, Stuart & Du Gay, Paul (red.), Questions of cultural identity, Sage, London, 1996, sida 299 
44 Held, David & McGrew, Anthony, Den omstridda globaliseringen, Daidalos, Göteborg, 2003, sida 12 
45 Hall, Stuart & Du Gay, Paul (red.), Questions of cultural identity, Sage, London, 1996, sida 299 
46 Held, David & McGrew, Anthony, Den omstridda globaliseringen, Daidalos, Göteborg, 2003, sida 11 
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sammanflätad värld utan det finns en mängde processer som sker samtidigt som bildar en 

globaliseringsprocess.47  

Orsakerna till globaliseringsprocessens framfart är främst det moderna samhället och 

kapitalismens framväxt menar Hall.48 Genom kapitalism och idéen om ett växande kapital har 

nationalstaternas gränser suddats ut till förmån för det växande kapitalet.49 Om än kapitalismen 

är enligt Hall det som är orsaken till den växande globaliseringen så fortsätter han med att denna 

process är djupt rotad i modernismen.50 När det moderna samhället växte fram utökades 

människors frihet och vetenskapliga förutsättningar växte. Samtidigt var de stater som växte 

fram nationalstater med suveränitet och innehavare av tvångsmakten och våldskapitalet.51 

Handeln har även orsakat att globaliseringen tagit fart i och med att handeln har inneburit 

ekonomisk tillväxt i olika stater, underlättande av kommunikation och införande av ekonomisk 

politik.52 

Det finns en mängd konsekvenser med globaliseringen som både har positiva och negativa 

inverkningar på världen. En konsekvens som Held lyfter fram är en maktförskjutning av både 

mellanmänskliga strukturer, ekonomiska strömningar samt maktrelationer världen över. Detta 

beror på att staters traditionella maktmedel inte längre är lika effektiva i och med en 

maktförskjutning. Då aktörer så som transnationella företag, mellanstatliga- och överstatliga 

samarbeten vuxit sig större och starkare på den internationella arenan har de enskilda staternas 

inflytande minskat.53 Dock beskriver Held att detta inte innebär ett världssamfund där 

ömsesidigt beroende resulterar i en fredlig världsordning. Ett utökat samarbete kan snarare 

resultera i att konflikter och reaktionära politiska idéströmningar som bottnar i 

främlingsfientlighet kan öka i storlek på grund av att världen blir allt mer sammanflätad.54 

Dessa reaktioner kan bottna i någonting som Hall menar är time-space compression där tid och 

rum krymper allt mer då det blir allt lättare att kommunicera med någon annan på andra sidan 

jorden där uppkopplingen sker på bara några sekunder.55 I takt med att dessa avstånd krymper 

                                                             
47 Giddens, Anthony & Sutton, Philip W., Sociologi, 5., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2014, sida 91  
48 Hall, Stuart & Du Gay, Paul (red.), Questions of cultural identity, Sage, London, 1996, sida 299 
49 Ibid, sida 299 
50 Ibid, sida 299 
51 Held, David & McGrew, Anthony, Den omstridda globaliseringen, Daidalos, Göteborg, 2003, sida 22-23 
52 de Vylder, Stefan, Utvecklingens drivkrafter: om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen, [Ny, omarb. 

uppl.], Forum Syd, Stockholm, 2007, sida 34-35 
53 Held, David & McGrew, Anthony, Den omstridda globaliseringen, Daidalos, Göteborg, 2003, sida 35 
54 Ibid, sida 11  
55 Hall, Stuart & Du Gay, Paul (red.), Questions of cultural identity, Sage, London, 1996, sida 301 
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förändras även kulturer och identiteter världen över då människor får influenser från världen 

alla hörn.56 Människor skapar globala erfarenheter ju mer vi deltar i globaliseringens 

förändringar.57 Eftersom människor interagerar allt mer med varandra och skapar dessa globala 

erfarenheter så påverkar detta den nationella identiteten. De nationella identiteterna urholkas 

och ersätts av hybrider eller andra mer specifika identiteter.58 59  

Det finns även mer gynnsamma konsekvenser av globaliseringen. Genom globaliseringen har 

informationsspridning gått allt snabbare samt att produktion har blivit allt billigare. För de allra 

fattigaste i världen har denna utveckling varit oerhört positiv i och med att dessa länder nu kan 

tillgå information och tekniska utvecklingar som kommer gynna ländernas utbildningsnivå.60 

Denna utvecklingen är även en utav de mest framstående positiva konsekvenserna bakom 

globaliseringen i och med informationsspridning och utvecklad teknik kan då spridas med hjälp 

av denna teknik.61 Ett annat faktum som talar för dessa positiva konsekvenser är att omplacering 

av arbetskraft genom transnationella företag.  De transnationella företagen har en ekonomisk 

utjämnande effekt menar De Vylder i och med att arbetstillfällen skapas på platser där 

fattigdomen är hög och lönerna låga för at billigare produktionskostnader. Om än lönerna är 

låga på vissa platser i välden har utökade arbetstillfällen skapats och inkomsterna blir ändå 

högre än innan.62 Konsekvenserna av denna typ av outsourcing som finns i och med 

globaliseringen är stora i och med växande klyftor mellan rika och fattiga, om än antalet fattiga 

minskar. Den ekonomiska elitens girighet har direkta konsekvenser på den fattigare 

populationens sociala förmåner då nedskärningar görs inom dessa områden för att mätta den 

omättliga ekonomiska elitens fickor.63 

I och med att världen blir allt mer sammanflätad och det sker en maktförskjutning på grund av 

globaliseringen har även ett antal nya aktörer tagit plats på den internationella arenan som 

utmanar de traditionella staternas makt.64 Transnationella företag får en allt mer betydande roll 

då dessa företag har ett växande finansiellt kapital. Dessa företag verkar för att påskynda 

                                                             
56 Hall, Stuart & Du Gay, Paul (red.), Questions of cultural identity, Sage, London, 1996, sida 300 
57 Giddens, Anthony & Sutton, Philip W., Sociologi, 5., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2014, sida 91 
58 Ibid, sida 102 
59 Hall, Stuart & Du Gay, Paul (red.), Questions of cultural identity, Sage, London, 1996, sida 300 
60 de Vylder, Stefan, Utvecklingens drivkrafter: om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen, [Ny, omarb. 

uppl.], Forum Syd, Stockholm, 2007, sida 124 
61 Ibid, sida 125 
62 Ibid, sida 129 
63 Ibid, sida 135 
64 Hall, Stuart & Du Gay, Paul (red.), Questions of cultural identity, Sage, London, 1996, sida 299 
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globaliseringsprocessen genom att verka över hela världen, utöva påtryckningar på stater och 

internationella organisationer samt göra den globala ekonomin beroende av företagens 

ekonomiska tillskott.65 Motpolen till dessa företag är de internationella organisationer som har 

haft en betydande roll för de fattigare länderna. Organisationen som Internationella 

valutafonden och Världsbanken har under de senaste decennierna varit av stor betydelse då de 

hjälpt öppna gränser för export, import och handel genom avtal och bestämmelser.66 Samtidigt 

har nya former av mellanstatliga samarbeten vuxit fram, bland annat Förenta Nationerna (FN), 

World Trade Organization (WTO) och andra non-governmental organizations (NGO). Här 

skapas gemensamma intressen utanför de nationella gränserna vilket innebär att stater ingår i 

gemenskaper med gemensamma intressen för att motverka globaliseringens negativa 

konsekvenser.67 Samtidigt utvecklas avtal inom de internationella samarbetsorganisationer och 

NGO:s för att påverka och hantera den globaliseringsprocess som sker menar Held.68 Samtidigt 

har dessa mellanstatliga samarbeten inneburit att stater, som tidigare varit den huvudsakliga 

politikskapande aktören, blivit allt mer fragmenterad. Då andra aktörer, med egna politisk 

agendor, tar plats på den politiska arenan sker en maktförskjutning från stater till övriga 

aktörer.69 Detta är ett resultat av globaliseringen. En anledning är att de konsekvenser som 

uppkommer i samband med globaliseringen och den tilltagande kommunikativa förmågan 

påverkar inte längre enskilda stater utan hela världen.  

4.2 Sammanfattning  
Som beskrivningen ovan är globaliseringsprocessen ett mångfacetterat fenomen som innefattar 

en mängd aspekter som kan sammanfattas med orsaker, konsekvenser och aktörer.  

Med orsaker avses de ursprungliga orsakerna till att globaliseringen började. Denna har en 

historisk prägel och kan liknas med ett startskott eller en grogrund men kan även vara en 

förklaring till att globaliseringsprocessen fortskrider.  

Konsekvenser av globaliseringen är det resultat som följt av globaliseringen. Konsekvenserna 

kan både vara positiva och negativa. Vissa konsekvenser påverkar världen i en positiv riktning, 

till exempel ekonomisk tillväxt, minskad fattigdom och informationsspridning. Andra 

konsekvenser har en mer negativ åverkan däribland ökade klyftor mellan rika och fattiga och 

                                                             
65 de Vylder, Stefan, Utvecklingens drivkrafter: om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen, [Ny, omarb. 

uppl.], Forum Syd, Stockholm, 2007, sida 132 
66 Ibid, sida 132 
67 Ibid, sida 32 
68 Ibid, sida 81 
69 Held, David & McGrew, Anthony, Den omstridda globaliseringen, Daidalos, Göteborg, 2003, sida 31 
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erodering av nationella identiteter. Vissa konsekvenser fungerar som drivkrafter och innebär de 

faktorer som driver globaliseringen framåt likt en motor och har en snöbollseffekt. Dessa 

drivkrafter innebär en ökad globaliseringsprocess.  

Aktörerna är de parter på den globala arenan som agerar och påverkar globaliseringsprocessen, 

exempelvis stater, FN, EU, NGO:s, olika typer av företag samt individer.  
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5. Metod 

Den metod som använts är en kvalitativ metod där läromedlen har granskats utifrån kvalitativ 

textanalys samt en kvalitativ innehållsanalys med operationaliseringsschema som grund som i 

stora drag innebär att texternas innehåll är det som utgör en analytisk grund. Som Andreas Fejes 

och Robert Thornberg beskrivit i Handbok i kvalitativ analys är den kvalitativa textanalysen 

uppdelad i tre dimensioner då det finns olika perspektiv att granska en texts innehåll.70 I denna 

studie är andra dimensionen i fokus. 

I den första dimensionen granskas upphovspersonens eller författarens syn på det som texten 

behandlar. Denna dimension innebär i sin tur att resultatet visar vilka attityder, åsikter eller 

agenda som framkommer i texten. Om författaren är partisk eller har åsikter i en sak kan detta 

påverka hur författaren formulerar sig i dessa frågor i texten.71 I denna studie har den första 

dimensionen mindre betydande plats än de övriga dimensionerna i och med att syfte med 

studien är att analysera hur globaliseringen framställs i läroböcker snarare än att förklara 

skribenternas ställningstagande. 

Den andra dimensionen syftar till den faktiska texten, de begrepp som används samt hur den är 

skriven, som ligger i fokus. Konkret innebär detta att texterna analyseras utan vidare tanke på 

vem som skrivit, eventuella översättningar eller övrig yttre påverkan utan det är texten och 

enbart texten i sig som är föremål för analysen. Vilka begrepp, i vilka sammanhang samt på 

vilket sätt begreppen används är det som denna dimension har i fokus. I denna dimension är det 

texterna i sig och hur dessa är uppbyggda som är det som studeras.72 I denna studie om hur 

läroböcker har behandlat globaliseringen har den andra dimensionen varit den huvudsakliga 

metoden som använts i analysen. 

Den tredje dimensionen utgångspunkt är hur samhället, normer och värderingar påverkar 

textens utformning. Som exempel på detta kan vara att den feministiska rörelsen växer under 

2000-talet och det återspeglas i att allt fler kvinnor skrivs in i historieböckerna som ges ut efter 

rörelsens expansion. Med detta menas att samhällsförändringar och skiftningar i normer och 

värderingar kan ha en påverkan på texters utformning, ord som används eller värderingar i 

                                                             
70 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 

2015, sida 176 
71 Ibid, sida 179 
72 Ibid, sida 179 
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materialet.73 Denna dimension har inverkan på analysen i detta arbete gällande hur eventuella 

förändringar i materialet sett ut över tid.  

5.1 Nyckelbegrepp 

I den kvalitativa innehållsanalysen ingår det kodning av materialet för att kunna koppla samman 

texternas innehåll. Detta har gjorts för att kunna urskilja likheter och skillnader.74 Kodningen 

kan göras med hjälp av nyckelbegrepp eller uttryck. Dessa uttryck eller nyckelbegrepp är 

sammanlänkade och är utvalda för att kunna se mönster i materialet. I denna studie har en 

kodning gjorts med huvudsakliga nyckelbegreppet globalisering som syftar till den process som 

innebär att världens blir allt mer sammanvävd och där ett ömsesidigt beroende växer i och med 

handel, migration och transnationella samarbeten. De sekundära nyckelbegreppen global, 

världssamhälle och världshandel har valts i och med att begreppen syftar till en ordning som 

omfattar hela världen. I och med att det sekundära nyckelordet inte alltid syftar till den process 

som globaliseringen innebär har detta begrepp enbart bearbetats då dess sammanhang och 

användning berört globaliseringsprocessen.  

5.2 Tillvägagångsätt 

Genomgången av materialet baserar sig på Mary Ebeling och Julie Gibbs metod om systematisk 

genomgång.75 Det innebär att sökandet sker genom att materialet genomsöks efter explicita 

parametrar och nyckelord som en slags ”sökradar” där dessa nyckelord uppmärksammats.76 Det 

är den genomgången av materialet som har gjorts i denna studie. Detta för att återkoppla till de 

nyckelbegrepp som utgör kodningen av materialet. Det är samma nyckelbegrepp för kodningen 

som för genomgången av materialet. Materialet har genomsökts efter nyckelord (koder) genom 

att rad för rad på samtliga sidor, med undantag från sammanfattningar, granskas. När 

nyckelbegrepp påträffats har stycket djuplästs för att identifiera orsaker, konsekvenser och 

aktörer. När dessa identifierats i stycket har jag med hjälp av operationaliseringsschemat avgjort 

om stycket som begreppet behandlas i tillhör ekonomiska, politiska eller sociala perspektivet 

då orsaker, konsekvenser och aktörer skiljer sig mellan perspektiven. Därefter har en 

färgmarkering gjorts vid begreppet där perspektiv (ekonomiskt, politisk eller socialt) framgår 

                                                             
73 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 

2015, sida 179-180 
74 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, sida 

271 
75 Ibid, sida 70 
76 Ibid, sida 70 
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samt om det är orsaker, konsekvenser eller aktörer som framgår. Detta har gjort för att med 

enkelhet kunna avgöra perspektivens utbredning i materialet (se figur 1).  

 

Figur 1 - färgmarkering i undersökningsmaterialet 
 

5.3 Operationalisering 

En operationalisering är nödvändig för att göra abstrakta begrepp, i detta fall globalisering, 

mätbara.77 I operationaliseringsschemat nedan återfinns de frågor som ställts för att undersöka 

hur globaliseringsprocessen behandlas i läroböckerna utifrån syfte och frågeställningar. Det 

innebär att dessa undersökningsfaktorer har definierats utifrån teorier om 

globaliseringsprocessen. De tre perspektiven – ekonomiska, politiska och sociala – är baserat 

på det teoretiska ramverk som framkommer i studien. Dessa perspektiv är den huvudsakliga 

kategoriseringen. Därefter kategoriseras innehållet efter orsaker, konsekvenser och aktörer. När 

materialet granskats kategoriserades beskrivningen av globaliseringen i läroböckerna utifrån 

operationaliseringsmatrisen. Detta för att skapa en tydlig överblick av hur materialet behandlas 

globalisering.  

De frågor som redovisas i operationaliseringsmatrisen är frågor som urskiljer de olika 

aspekterna i samhällskunskap avseende globalisering. Orsaker, konsekvenser och aktörer har 

varit de underkategorier som analysen utgått ifrån. Anledningen till att just dessa 

underkategorier varit rådande i analysen är för att dessa fångar upp de huvudsakliga 

referenspunkterna som särskiljer politiska, ekonomiska och sociala perspektivet. 

De frågor som redovisas i kolumnen till vänster i analysschemat är de frågor som varit 

utgångspunkter för analysen. Det som menas med orsaker är de faktorer som inneburit att 

                                                             
77 David, Matthew & Sutton, Carole D., Samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, sida 
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globaliseringen skett. Detta är alltså inte likställt med konsekvenser utan har ett historiskt 

perspektiv i fokus. Orsaker, konsekvenser och aktörer till globaliseringen varierar beroende på 

vilket perspektiv som behandlas vilket innebär att en distinktion mellan ekonomiska, politiska 

och sociala perspektiv är möjlig. Aktörerna är en viktig aspekt som tydliggör vem eller vilka 

organisationer, stater och individer som är de huvudsakliga aktörerna på den globala arenan. 

 Ekonomiskt Politiskt Socialt 

Vilka orsaker 

ligger bakom 

globaliseringen? 

 Handel. 
Kapitalism. 

Modernisering.  

Kommunikationsmöjlig

heter 

Vad är 

konsekvenserna av 

globaliseringen? 

Ekonomisk tillväxt. 

Teknisk utveckling.  

Förändring i 

ekonomiska skillnader.  

Maktförskjutning. 

Avtalsbildning.  

Riskförebyggande. 

 

Nationella identiteter 

eroderas. 

Nya identiteter växer 

fram. 

 Time-space 

compression. 

Vilka aktörer är i 

fokus?  
Företag.  

Staten. 

Mellanstatliga 

samarbeten. 

Organisationer. 

Individer.  

När nyckelbegrepp påträffats har den fullständiga avsnittet (oftast stycket) lästs för att 

bestämma i vilket sammanhang som begreppet använts i. Därefter har kapitlets huvudfokus 

observerats då detta gett en indikation om vad kapitlets huvudsakliga perspektiv var. Det har 

granskats vilka huvudsakliga konsekvenser, orsaker och aktörer som nämnts i stycket och 

meningen som begreppet använts i då dessa undersöksfaktorer återfinns läroböckernas innehåll. 

När meningen, stycket och kapitlet har granskats har en kategorisering gjort av begreppet och 

dess sammanhang utifrån undersöksfaktorerna i analysschemat. De frågor som framgår i 

analysschemat har då ställts till materialet och svaren på dessa frågor har då urskilt om 

begreppet behandlat sociala, politiska eller ekonomiska perspektiv av globaliseringen. 

Exempelvis om materialet har beskrivit att globaliseringens konsekvens är ekonomisk tillväxt 

har det fallit under ekonomiska perspektivets konsekvenser. 

Undersökningen av hur en eventuell förändring över tid ser ut användes 

operationaliseringsschemat för att jämföra om någon av böckerna avviker i hur de behandlar de 
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tre perspektiven samt undersökningsfaktorerna. Då har materialet lags sida vid sida för att 

undersöka dessa eventuella skillnader. 

5.4 Material 

Det material som använts i studien är tryckta läroböcker för samtliga kurser i samhällskunskap 

för gymnasieskolan. Materialet har kommit från två olika serier – Forum och Reflex – eftersom 

det inneburit en kontinuitet i materialet där analys över tid varit möjligt. Att just dessa serier 

valts ut beror på att det har publicerats läroböcker i dessa serier under den tidsperiod som 

studien syftar till. Om ingen läroböcker hade kommit från samma serie eller förlag hade 

eventuella förändringar inte nödvändigtvis berott på tidsaspekten utan även kunnat bero på att 

materialet haft olika skribenter eller kommit från olika serier. För att kunna göra en jämförelse 

över tid har materialet behövt vara så lika som möjligt. Därför har två upplagor från respektive 

serie valts ut. Reflex har under den tidsperiod som studien sträcker sig över blivit utgiven av 

samma förlag, Gleerup. Forum har mellan 2011 till 2017 bytt förlag från Bonnier till Sanoma. 

 Då syftet var att undersöka eventuella förändringar över tid har materialet valts ut mellan 2011 

fram till 2017, efter att LGY -11 trätt i kraft. Därefter har material från vardera serie valt ut efter 

de årtal som finns tillgängliga. Det innebär att utgivningsåren mellan förlagens läroböcker 

skiljer sig i någon mån.  

Lärobok Författare Förlag Utgivningsår Sidantal 

Forum: 

samhällskunskap 123 

Krister Brolin & 

Lars Nohagen 

Bonnier Utbildning 2011 623 sidor 

Forum: 

samhällskunskap 123 

Krister Brolin & 

Lars Nohagen 

Sanoma Utbildning 2017 598 sidor 

Reflex: 

samhällskunskap för 

gymnasieskolan 123 

Hans Almgren, 

Stefan Höjelid & 

Erik Nilsson 

Gleerup 2012 475 sidor 

Reflex 123 

Samhällskunskap för 

gymnasieskolan 

Hans Almgren, 

Stefan Höjelid, 

Erik Nilsson & 

Anna Furevik 

Gleerup 2017 495 sidor 
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6. Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultaten från den empiriska undersökningen. Resultatet är 

uppdelat i de tre perspektiven, det vill säga; ekonomiskt, politiskt och socialt perspektiv. Under 

varje perspektiv presenteras de tre underkategorierna; orsaker, konsekvenser och aktörer. 

Resultatet från samtliga läroböcker som använts för undersökningen presenteras under dessa 

rubriker i tematisk ordning. Presentationen av det empiriska materialet är gjorda utifrån 

perspektiven samt de olika beröringspunkter, till exempel ekonomisk tillväxt och 

maktförskjutningar, som framkommer i operationaliseringsschemat.  

6.1 Ekonomi 
Globalisering är ett begrepp som både Forum från 2011 och 2017 nära förknippar med ekonomi. 

I Forum från 2011 framkommer detta: 

Förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga 

beroendeförhållanden. Globalisering kan ses som en samlingsbenämning på utvecklingen inom 

politik, ekonomi och kultur. I allmänt språkbruk har termen emellertid i första hand kommit att syfta 

på ekonomiska förhållanden. Med globalisering avses då den senaste fasen i kapitalismens 

utveckling under vilken de nationella ekonomierna har blivit alltmer integrerade.78  

Citatet förekommer även i Reflex från 2017.79 80 Detta citat belyser att ekonomiska perspektivet 

är huvudsakligen i fokus när globaliseringsbegreppet studeras. I Forumserien finns ett kapitel 

som heter just Globalisering där globaliseringens orsaker, konsekvenser och aktörer behandlas 

i tre olika avsnitt som heter Ekonomisk globalisering, Politisk globalisering och Kulturell 

globalisering.81 I detta kapitel är det ekonomiska perspektivet överrepresenterat. 

I Forum från 2017 beskrivs globaliseringen som fenomen ett flertal gånger genom att nämna 

att världen, och världens ekonomier, knyts samman.82 Detta bidrar till att en global ekonomi 

skapas.83 Brolin och Nohagen nämner även att de nationella gränserna tenderade att suddas ut 

på grund av att världens ekonomierna blir mer sammanflätade.84 Detta förekommer även i 

                                                             
78 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, 2. uppl., Bonnier Utbildning, Stockholm, 

2011, sida 300 
79 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex 123 Samhällskunskap för 

gymnasieskolan, Andra upplagan, Gleerups, Malmö, 2017, sida 461 
80 Citatet är hämtat från Nationalencyklopedin vilket båda serierna refererar till. 
81 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, Tredje upplagan, Sanoma utbildning, 

Stockholm, 2017, sida 233 
82 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, Tredje upplagan, Sanoma utbildning, 

Stockholm, 2017, sida 141, 233 
83 Ibid, sida 141 
84 Ibid, sida 151, 232 
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Forum från 2011 där Brolin och Nohagen nämner att vi lever i en värld där gränser inte har 

samma betydelse som förr. Det innebär att vi lever i en global värld.85  

I Reflex från 2012 beskrivs globaliseringen som den process som sker när världen knyts 

samman och att länder blir allt mer beroende av varandra på grund av ekonomiska utbyten.86 

Enligt Almgren med fler innebär globaliseringen en ökad integration av de internationella 

marknaderna vilket kallas för den ekonomiska globaliseringen.87 Den ekonomiska 

globaliseringen är ett begrepp som förekommer både i Forum- och Reflexserien. Begreppet 

syftar till att världens ekonomier knyts samman och blir en väsentlig del i 

globaliseringsprocessen. I både Forumserien och Reflexserien framkommer begreppet 

ekonomisk globalisering. Skillnaden är att i Reflexserien framkommer begreppet i kapitlet 

Globalisering som behandlar globaliseringen ur ett större perspektiv. I Forumserien är 

Ekonomisk globalisering ett eget kapitel som också syftar till att behandla hela 

globaliseringsprocessen.  

Det ekonomiska perspektivet är det perspektiv som överlägset behandlas mest ingående av de 

olika perspektiven i de läroböcker som ligger till grund för denna studie. Inte nog med att detta 

perspektiv beskrivs mest ingående, den ekonomiska globaliseringen har även ett eget kapitel 

med samma namn i Forumserien. Reflexseriens kapitel om globalisering är uppdelningen 

mellan ekonomisk, politisk och social globalisering tydlig. Trots att Reflexserien behandlar 

samtliga perspektiv är det ekonomiska perspektivet det som behandlas mer ingående. 

6.1.1 Orsaker 

De ekonomiska orsakerna till globaliseringen förekommer sparsamt i Forum från 2011 men de 

orsaker som lyfts fram är främst den tekniska utvecklingen som gjort globaliseringen möjligt. 

Dessa framsteg innebar en utvecklad möjlighet att producera, sprida varor och kunskap menar 

Brolin och Nohagen.88 Vidare menar Brolin och Nohagen att genom ökad produktion till följd 

av tekniska framsteg knöts nationella ekonomier samman och allt fler länder blev beroende av 

varandra.89 Utan de tekniska framgångarna hade globaliseringen inte tagit den fart som den fick. 

Det gör de tekniska framstegen till en bidragande orsak till globaliseringen. Detta beskrivs i 

                                                             
85 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, 2. uppl., Bonnier Utbildning, Stockholm, 

2011, sida 191, 296 
86 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan. 123, 1. uppl., 

Gleerup, Malmö, 2012, sida 358 
87 Ibid, sida 372 
88 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, 2. uppl., Bonnier Utbildning, Stockholm, 

2011, sida 264 
89 Ibid, sida 265 
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både Forum från 201190 och 201791 där Brolin och Nohagen beskriver den första perioden av 

globalisering. Orsaken till denna globaliseringsvåg under 1800-talet var industriella 

revolutionen som innebar en stor teknisk utveckling runt om världen.92 Genom 

industrialiseringen så utvecklades produktionsmöjligheter och förutsättningar av transport av 

varor. Det innebar en direkt effekt på handelsmöjligheterna.93 Vidare menar Brolin och 

Nohagen att i takt med att den tekniska utvecklingen blir föråldrad utvecklas och förnyas 

tekniken vilket driva utvecklingen framåt.94 Att industrialiseringen är en orsak till 

globaliseringens utveckling har främst att göra med den tekniska utvecklingen som skedde 

under denna tid. Med hjälp av de tekniska framstegen kunde internationell handel bedrivas mer 

effektivt och det ömsesidiga beroendet växte fram. 

Almgren med fler menar i Reflex från 201295 och 201796 att en orsak som drivit 

globaliseringsprocessen framåt är den utveckling som skett inom IT och teknik. De menar att i 

och med denna utveckling kan information och pengar skickas runt jorden och tillbaka på ett 

par sekunder. Detta är en bidragande orsak till att den ekonomiska globaliseringen fortsätter att 

växa.97 Enligt teorin är den tekniska utvecklingen en konsekvens av globaliseringen men enligt 

läroböckerna är den tekniska utvecklingen snarare en orsak. Dock är det tekniska framsteg som 

framkommer som en orsakande faktor till globaliseringsprocessen i både Forum- och 

Reflexserien. Almgren med fler menar i Reflex från 2012 att den industriella revolutionen under 

1800- och 1900-tal innebar att handeln underlättades genom de tekniska framstegen då det blev 

lättare att transportera varor och kommunicera med varandra.98 Vidare förklaras det i Reflex 

från 2012 att sambanden mellan globaliseringen och teknikutveckling har varit stark. Almgren 

med fler menar att teknikutveckling innebär att idéer och kunskaper om teknik lättare sprids 

                                                             
90 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, 2. uppl., Bonnier Utbildning, Stockholm, 

2011, sida 298 
91 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, Tredje upplagan, Sanoma utbildning, 

Stockholm, 2017, sida 233 
92 Ibid, sida 233 
93 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, 2. uppl., Bonnier Utbildning, Stockholm, 

2011, sida 298 
94 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, Tredje upplagan, Sanoma utbildning, 

Stockholm, 2017, sida 202 
95 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan. 123, 1. uppl., 

Gleerup, Malmö, 2012, sida 372 
96 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex 123 Samhällskunskap för 

gymnasieskolan, Andra upplagan, Gleerups, Malmö, 2017, sida 391 
97 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan. 123, 1. uppl., 

Gleerup, Malmö, 2012, sida 372 
98 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan. 123, 1. uppl., 

Gleerup, Malmö, 2012, sida 443 
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vilket resulterar i vidare utveckling inom teknik. Att idéer och kunskaper får en större spridning 

innebär enligt Almgren med fler att länder, företag och individer knyts samman vilket är 

globaliseringsprocessens essens.99 Vidare beskriver Almgren med fler i både Reflex från 

2012100 och 2017101 att industriella revolutionen i 1700-talets England innebar att infrastruktur 

utvecklandes explosionsartat. Till följd av detta förkortades restider och handeln kunde öka 

dramatiskt.102 103 Min tolkning av detta är att Almgren med fler ser industrialiseringen som den 

största orsaken till handeln och globaliseringens utveckling men enligt teorin är handeln 

orsaken till att globaliseringen fick fäste. 

6.1.2 Konsekvenser 

En av de mer frekvent återkommande konsekvenserna av globaliseringen som Forumserien och 

Reflexserien lyfter fram är handelns utveckling. Läroböckerna lyfter fram handeln som en 

konsekvens av globaliseringen men enligt teorin är handel en orsak till globaliseringen då 

handeln är en faktor som knyter samman världens ekonomier.  

En konsekvens som är nära förknippad med handeln är ekonomiskt tillväxt. Ekonomisk tillväxt 

lyfts fram i Forum från 2017 som en konsekvens av globaliseringen.104 Genom att delta i den 

globala handeln ökar tillväxten i stater då handeln generar.105 I Forum från 2011 är det få med 

beskrivningar om hur globaliseringen påverkar den ekonomiska tillväxten. Dock beskrivs det 

hur u-länders ekonomiska tillväxt har ökat på bara 50 år. Motsvarande utveckling tog närmare 

200 år för i-länder att lyckas med. Denna utvecklingstakt beror till största del på 

globaliseringsprocessen som inneburit ökad handel, informationsspridning och effektivisering 

inom produktion.106 Detta beskrivs även i Forum från 2017.107 Under kapitlet Vad görs för att 

motverka fattigdom? i Forum från 2017 framkommer det under underrubriken Vad görs 

                                                             
99 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex 123 Samhällskunskap för 

gymnasieskolan, Andra upplagan, Gleerups, Malmö, 2017, sida 485 
100 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan. 123, 1. uppl., 

Gleerup, Malmö, 2012, sida 443 
101 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex 123 Samhällskunskap för 

gymnasieskolan, Andra upplagan, Gleerups, Malmö, 2017, sida 463 
102 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan. 123, 1. uppl., 

Gleerup, Malmö, 2012, sida 443 
103 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex 123 Samhällskunskap för 

gymnasieskolan, Andra upplagan, Gleerups, Malmö, 2017, sida 463 
104 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, Tredje upplagan, Sanoma utbildning, 

Stockholm, 2017, sida 258 
105 Ibid, sida 258 
106 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, 2. uppl., Bonnier Utbildning, Stockholm, 

2011, sida 300 
107 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, Tredje upplagan, Sanoma utbildning, 

Stockholm, 2017, sida 236 
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globalt? att ekonomisk tillväxt är en konsekvens av handeln.108 Vidare beskriver Brolin och 

Nohagen hur denna ekonomiska tillväxt som skett på grund av globaliseringen främst gynnar 

länder med stor population – däribland Kina och Indien.109 Som ett förtydligande är ekonomisk 

tillväxt konsekvenser av globaliseringsprocessen enligt teorin då den ekonomiska tillväxten 

sker tack vare handeln som i sin tur är en orsak av globaliseringen.  

Trots att många länder gynnas av globaliseringen genom ekonomisk tillväxt så medför även 

tillväxten en ökad skillnad mellan rika och fattiga länder menar Brolin och Nohagen.110 I både 

Forum från 2011 och 2017 diskuterar Brolin och Nohagen baksidan av den ekonomiska 

tillväxten. Den ökande konkurrensen mellan förtagen innebär att företag snarare jagar höga 

vinster och inte har vidare eftertanke på de långsiktiga konsekvenserna som kan uppkomma då 

man placerar produktioner i utvecklingsländer.111 112 De menar att trots att den ekonomiska 

utvecklingen går framåt och antalet fattiga minskar i världen så blir rika allt rikare vilket utökar 

den ojämna fördelningen av resurser. 113 114 Detta menar Brolin och Nohagen beror på en 

utbredning av liberal marknadsekonomi.115  

I Reflex från 2012116 och 2017117 beskrivs hur skillnaderna mellan rika och fattiga ökar, på 

samma sätt som ekonomisk tillväxt beskrivs i Forumserien. Almgren med fler menar att en 

utökad handel resulterar i ökat välstånd i u-länder då handeln genererar arbetstillfällen, kunskap 

och inkomster men att den globaliserade handeln inte innefattar alla människor fullt ut.118 Det 

innebär att rika blir rikare och fattiga blir också rikare men inte alls i samma utsträckning. 

Almgren med fler presenterar även en bild av globaliseringen mer positiva konsekvenser. Det 

                                                             
108 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, Tredje upplagan, Sanoma utbildning, 

Stockholm, 2017, sida 260 
109 Ibid, sida 113 
110 Ibid, sida 112 
111 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, 2. uppl., Bonnier Utbildning, Stockholm, 

2011, sida 300 
112 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, Tredje upplagan, Sanoma utbildning, 

Stockholm, 2017, sida 236 
113 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, 2. uppl., Bonnier Utbildning, Stockholm, 

2011, sida 300 
114 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, Tredje upplagan, Sanoma utbildning, 

Stockholm, 2017, sida 236 
115 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, 2. uppl., Bonnier Utbildning, Stockholm, 

2011, sida 300 
116 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan. 123, 1. uppl., 

Gleerup, Malmö, 2012, sida 372 
117 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex 123 Samhällskunskap för 

gymnasieskolan, Andra upplagan, Gleerups, Malmö, 2017, sida 391 
118 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan. 123, 1. uppl., 

Gleerup, Malmö, 2012, sida 372 
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presenteras att medellivslängden i u-länder har ökat dramatiskt samt att spädbarnsdödligheten 

och analfabetismen har sjunkit kraftigt som resultat av globaliseringens utbredning.119 I Reflex 

från 2017 beskriver Almgren med fler de utmaningar som världen står inför på grund av 

globaliseringen under rubriken Globaliseringen och framtiden.120 Ett ökat välstånd i länder som 

har eller har haft stor problematik med fattigdom är en positiv ekonomisk konsekvens som lyfts 

fram. Samtidigt ökar de ekonomiska skillnaderna mellan rika och fattiga.121 Ju mer 

interdependenta stater blir desto mer påverkas människor av till exempel finanskriser i andra 

delar av världen menar Almgren med fler.122 Detta avsnitt, Globaliseringen och framtiden, 

förekommer i Reflex från 2012 men i den upplagan beskriv de politiska konsekvenserna med 

globaliseringen under rubriken.  

I Forum från 2011 belyses framförallt hur varor, tjänster och pengar allt lättare strömmar mellan 

länder och människor i och med handel.123 Brolin och Nohagen lyfter hur den globala handelns 

fördelning ser ut mellan olika världsdelar samt hur den kan påverka länders ekonomiska 

situationer.124 Hur världshandeln ser ut och fungerar, enligt Brolin och Nohagen, är en 

konsekvens av den globaliseringsprocess som pågått sedan 1821.125 I Forum från 2017 

vidareutvecklas det resonemanget då Brolin och Nohagen beskriver att den världshandel som 

tidigare tyckts intensifieras allt mer har bromsats in. I och med den ekonomiska krisen 2008 

och Eurokrisen så bromsades globaliseringsprocessen in och världshandeln lika så.126 Denna 

beskrivning av Brolin och Nohagen om hur finanskriser kan påverka globaliseringsprocessen 

är en konsekvens av globaliseringsprocessen i sig. Vid en finanskris i en värld av 

interdependenta ekonomier, som orsakats av globalisering, påverkas samtliga ekonomiers 

köpkraft vid en finanskris vilket påverkar globaliseringsprocessens utveckling.  Genom att 

globaliseringen har bidragit till att världens alla aktörer är ömsesidigt beroende av varandra, 

framförallt ekonomiskt, bidrar det till att när en finanskris sker påverkar det övriga aktörer som 

är beroende av den aktören där krisen startade. 

                                                             
119 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex 123 Samhällskunskap för 

gymnasieskolan, Andra upplagan, Gleerups, Malmö, 2017, 487-489 
120 Ibid, sida 484 
121 Ibid, sida 485 
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123 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, 2. uppl., Bonnier Utbildning, Stockholm, 
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124Ibid, sida 303 
125 Ibid, sida 301 
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I Reflexserien beskrivs det att det ömsesidiga beroendet mellan länder ökar i och med den 

internationella ekonomins framgång. I 2012-års upplaga beskriver Almgren med fler att det 

ekonomiska samarbetet ökar vilket i sin tur innebär att världshandeln ökar. Denna ökning sker 

i samma takt som globaliseringens omfattning ökar enligt Almgren med fler.127 Enligt min 

tolkning menar Almgren med fler att världshandelns uppgång är en konsekvens av 

globaliseringen och det ömsesidiga beroendet mellan stater som blir allt starkare. I 2017-års 

upplaga av Reflex framkommer inte detta resonemang trots att avsnittet i övrigt är i princip är 

identiska mellan upplagorna. Världshandelns koppling till globaliseringen är sparsamt i Reflex 

från 2017 medan samma koppling är tydligt presenterad i Reflex från 2012. Enligt teorin är 

handeln en orsak till globaliseringen men i Reflex från 2012 beskriver Almgren med fler att 

handeln och dess utveckling är en konsekvens av globaliseringen. Detta skönjas även i Reflex 

från 2017 och i Forumserien. Vidare beskriver Almgren med fler att världshandelns framgång, 

som är en konsekvens av globaliseringen, påverkar länders ekonomiska tillväxt främst i Asien 

och Mellanöstern på samma sätt som det beskrivs i Forumserien.128 

En konsekvens och en drivkraft bakom världshandelns utveckling är hur informationstekniken 

utvecklats. På grund av globaliseringen har spridning av kunskaper och innovationer utvecklat 

metoderna för kunskapsspridning. Denna kunskapsspridning är en drivkraft i att handeln och 

utvecklingen i tidigare u-länder, så som Japan, går framåt på grund av att kunskapsspridningen 

bidrar till ökad kunskap om utvecklingsmöjligheter menar Brolin och Nohagen.129 I Forum från 

2011 under rubriken Den ekonomiska globaliseringen beskrivs hur informationsteknik har 

inneburit att företag kan ha baser i olika delar av världen och upprätthålla företagets produktion 

utan vidare förändring. Detta innebär att produktioner flyttas till länder där produktion är 

billigare vilket påverkar länders ekonomier enligt Brolin och Nohagen.130 Denna utveckling där 

produktioner flyttas bidrar till att skapa arbetstillfällen för människor på platser där det varit 

brist på arbetstillfällen. Det påverkar i sin tur landet ekonomiska situation.131 Det beror på att 

företag kan med några enkla knapptryck kommunicera med andra delar av världen och sköta 

multinationella företag utan att lämna hemkommunen.  
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I Reflexserien beskrivs under avsnittet Är det bra med globalisering? hur globaliseringen för 

med sig ekonomiska konsekvenser i form av att allt fler företag tillkommer på den 

internationella marknaden. I upplagorna från Reflexserien är formuleringarna, innehållet och 

behandlingen av globaliseringens för- och nackdelar det samma. Almgren med fler menar att 

ju fler företag som tillkommer desto mer konkurrens bildas mellan dessa företag. Med fler 

företag som konkurrerar om samma konsumenter bidrar det till att varor blir billigare.132 133 Å 

andra sidan menar Almgren med fler att det inte enbart finns positiva konsekvenser av den 

ökande konkurrensen som globaliseringen för med sig utan att företag som ligger i länder med 

högre löner inte kan konkurrera på marknaden lika väl som företag med lägre 

produktionskostnader.134 135 Konsekvenser av detta är att arbetstillfällen inom produktion 

minskar i länder med högre löner medan i länder där lönerna fortfarande är låga kan allt fler 

arbetstillfällen skapas.136 137 I takt med att denna utveckling sker sprids även kunskaper om 

teknik, demokrati och rättigheter från rikare länder till u-länder genom företagens etablering.138 

Under avsnittet Ekonomisk globalisering i både upplagan från 2012 och 2017 återkommer detta 

resonemang gällande företagens alltmer sjunkande produktionskostnad. Även detta avsnitt 

behandlar globaliseringsprocessen i princip identiskt men där upplagan från 2012 har en mer 

djupgående beskrivning av relationen mellan Kina och Afrikas relation gällande naturresurser. 

Under detta avsnitt beskrivs de drivkrafter som driver globaliseringsprocessen framåt. Genom 

att företag kan producera mer och billigare varor om dess produktionskostnad är låg har dessa 

företag mer köpkraft. Om företaget inte spenderar resurser på löner och produktionskostnader 

har dessa företag råd att spendera kapital på mer råvaror och på så sätt öka produktionen menar 

Almgren med fler.139 140 Likt Forumserien beskriver även Almgren med fler de trans- och 

multinationella företagens jakt på att utöka sitt kapital. Företagens tillvägångsätt för ökad vinst 
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har negativ inverkan på natur och människors rättigheter trots att det generar bland annat fler 

arbetstillfällen beskriver Almgren med fler.141  

Överlag är det minimala skillnader i Reflexseriens upplagor gällande hur 

globaliseringsbegreppets konsekvenser behandlas. I ett fåtal fall skiljer sig formuleringar, 

begrepp beskrivs istället för att användas i vid ett par tillfällen i 2017-års upplaga samt 

perspektivskiftningen som nämns i stycket ovan.  

6.1.3 Aktörer 

Inom det ekonomiska perspektivet är det framförallt företag som lyfts fram som aktörer i 

Forumserien. I Forum från 2017 beskriver Brolin och Nohagen i avsnittet Globaliseringen hur 

företag tar plats inom den internationella handelsarenan.142 Författarna beskriver hur dessa 

företag flyttar produktioner till länder med lägre produktionskostnader. De lyfter även fram en 

rad olika transnationella företag så som AstraZeneca, Unilever och Shell.143 Både i Forum från 

2011144 och 2017145 beskrivs vilken påverkan dessa aktörer kan ha på politiska förhållanden i 

världen. Detta kommer jag återkomma till längre fram. Det som Brolin och Nohagen påpekar 

är att dessa företag har stor betydelse för globaliseringsprocessen.146 Dessa företag är en av de 

stora orsakerna till att länders ekonomier knyts samman. Ju fler företag och produktioner som 

flyttas utomlands desto mer ökar beroendet mellan dessa länder genom att dess ekonomi och 

kapital är delade mellan dessa länder.147 Företagen kan enligt Brolin och Nohagen ha en negativ 

inverka på miljö och människor livsvillkor då företagens främsta mål är att jaga snabba vinster 

utan vidare eftertanke på miljöförstöring eller mänskliga rättigheter.148 Paradoxalt nog menar 

Brolin och Nohagen att ju fler multi- och transnationella företagen på marknaden desto bättre 
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tillvara tas naturens resurser.149 Samtidigt bidrar dessa företag med fler arbetstillfällen i u-länder 

vilket ökar levnadsstandarden menar Brolin och Nohagen.150  

Företag är de huvudsakliga aktörerna även i Reflexserien. Almgren med fler beskriver i 

Reflexserien för- och nackdelar som globaliseringen har. Där lyfts det fram att företagen har en 

stor påverkan globalt. Företagen har en möjlighet att påverka marknader och stater och 

människors ekonomiska livsvillkor.151 I kapitlet Globalisering beskriver Almgren med fler i 

Reflex från 2012 hur de multi- och transnationella företag fått en spridning över världen samt 

att dessa betraktas som globala aktörer.152 Dessa företag uppskattas stå för en tredjedel av 

världens export av varor och tjänster vilket indikerar  att dessa företag är en viktig aktör när det 

kommer till globaliseringsprocessen.153 General Motors och Shell är några av de företag som 

framkommer i Reflex 2012154 och 2017155. Almgren med fler listar även upp tio trans- och 

multinationella företag under avsnittet ekonomisk globalisering som har världens största 

intäkter 2016 vilket visar vilka de största aktörerna på den globala marknaden är.156 Under 

avsnittet Är det bra med globalisering? i Reflexserien beskrivs företag som AstraZeneca där 

forskning, kontor och produktion är spridda över världen lika så dess anställda.  157 158 Dessa 

företag får en central roll när det gäller globala frågor i och med dess spridning över världen 

och kapital.159 En annan roll som dessa företag har är att de skapar arbetstillfällen i andra delar 

av världen. I och med att fler jobb skapas har strejker inom den bransch som har internationell 

konkurrens minskat menar Almgren med fler.160 161 Dessa trans- och multinationella företag 

har en stabiliserande effekt på marknader där internationell konkurrens förekommer. Vidare 

beskriver Almgren med fler hur företagens organisering är fullständigt beroende av den 

tekniska utvecklingen som inneburit att effektivare kommunikation och transaktioner varit 
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möjliga.162 I det ekonomiska perspektivet är det företag i alla dess storlekar som huvudsakligen 

håller i taktpinnen när det gäller den ekonomiska situationen i världen, handel, tillväxt, 

arbetstillfällen och prissättning.163 I Reflexserien skönjas att företagen har stora förutsättningar 

att påverka den globala ekonomin i den riktning som passar företaget. Dock är inte företagen 

den enda aktören som lyfts fram i ekonomiska sammanhang i Reflexserien men även i 

Forumserien. 

I Reflex från 2012 beskriver Almgren med fler att världshandelns aktörer är olika stater som 

handlar med varandra och dessa staters export och import är det som utgör den globala 

världshandeln.164 I Reflex från 2017 beskrivs att den ekonomiska tillväxten ökat i syd- och 

sydostliga staterna i Asien i och med att de utökat exporten i landet medan i Afrika och 

Mellanöstern har minskat sin andel i världshandeln.165 Att det är stater som lyfts fram i avsnitt 

där världshandel behandlas förekommer även i Forum från 2011166 och 2017.167 Att just stater 

lyfts fram i det ekonomiska perspektivet är intressant då stater är den huvudsakliga aktören 

inom det politiska perspektivet enligt operationaliseringsschemat. Dock förekommer företag i 

olika former och storlek som den huvudsakliga aktören i det ekonomiska sammanhangen i 

samtliga läroböcker. 

6.2 Politik 
Globaliseringen ur det politiska perspektivet handlar mest om beslutsfattande. Framförallt 

handlar det om riskförebyggande beslutsfattande gällande ekonomiska förhållanden i världen 

som exempelvis frihandelsavtal. Det tyder på att det politiska perspektivet är nära 

sammankopplat med ekonomi. Många av de samarbeten och avtal som uppkommit på grund av 

globaliseringen handlar om att hantera ekonomiska handlingsmöjligheter men även 

problematik så som fattigdom, svält, klimatförändringar och mänskliga rättigheter.168 
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En intressant aspekt i Forum från 2017 är hur det politiska perspektivet behandlas. I kapitlet 

Politik står det inledningsvis att globaliseringens betydelse och utmaningar skall behandlas 

under kapitlets gång.169  Endast vid ett tillfälle berörs globaliseringen under kapitlet Politik och 

det handlar om nationalism och kulturell mångfald.170 Däremot förekommer behandlingen av 

globaliseringen utifrån det politiska perspektivet främst under kapitlet Ekonomi. 

I Forumserien finns inga specifika avsnitt eller kapitel om den politiska globaliseringen utan i 

dessa läroböcker framkommer information om politisk globalisering i samband med bland 

annat den ekonomiska globaliseringen. Däremot har Reflexserien ett avsnitt under kapitlet 

Globalisering som behandlar de politiska globaliseringens orsaker, konsekvenser och aktörer.  

6.2.1 Orsaker 

Politiska orsaker till globaliseringen bottnar i kapitalism och modernisering enligt teorin. Dessa 

faktorer, och orsaker över lag, tas sparsamt upp i Forum från 2011 men det finns inslag av dessa 

i texterna. I samband med att Brolin och Nohagen beskriver globaliseringsprocessen och dess 

historia nämner de hur industrialiseringen utgjorde ett startskott för globaliseringens 

framväxt.171 Industrialiseringen är ett fenomen som går hand i hand med modernisering vilket 

innebär att när Brolin och Nohagen diskuterar industrialiseringen har det även att göra med 

modernisering. Dock ej uttalat. På grund av industriernas framväxt och urbaniseringen flyttade 

människor och migration blev en politisk fråga att ta itu med. 172 173 Det som orsakat 

globaliseringen enligt Brolin och Nohagen är moderniseringens framväxt.174  

I Reflexserien är det ingen skillnad mellan upplagorna i hur globaliseringsprocessens politiska 

orsaker behandlas. Vid fyra tillfällen i vardera lärobok behandlas orsaker till globaliseringen 

och vid samtliga tillfällen formuleras ståndpunkterna identiska. Almgren med fler beskriver hur 

den globalisering vi ser i dag bottnar i modernisering på grund av industrialisering, på samma 

sätt som Forumserien gör. Genom industrialiseringen vidgades världen viket bidrog till 

globaliseringens framväxt.175 Denna orsak som Almgren med fler lyfter fram skiljer sig från 
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det teoretiska ramverk för denna studie. Det visar på en tydlig skillnad på hur globaliseringens 

orsaker framställs i läroböcker och teorin framställer orsaker till globalisering. Almgren med 

fler menar att innan industrialiseringen hade ytterst få mött en annan individ från ett annat land 

än mindre samarbetat med ett annat land.176 177 Industrialiseringen blir alltså ett startskott till 

globaliseringen. De politiska orsaker till globaliseringen som framkommer i Reflexserien 

handlar i första hand om hur globaliseringsprocessen kan stimuleras i länder där globaliseringen 

inte nått ända fram. Där lyfts handlingar som bidrar till att globaliseringsprocessen utvecklas. 

Almgren med fler beskriver att politiska beslut fattades under 70-talet där industrialisering 

sattes igång i fattigare länder för att få fart på produktioner men även utvecklande av 

demokratiska värderingar.178 179 En tolkning av det Almgren med fler uttrycker i Reflexserien 

är att dessa är de orsaker till globaliseringsprocessens start vilket kan, med hjälp av politiska 

beslut och åtgärder, starta upp eller utveckla globaliseringen i länder som tidigare stått utanför 

globaliseringen. Dessa orsaker skiljer sig till synes från de orsaker som tas upp i teorin men i 

själva verket handlar de orsaker i Reflexserien om modernisering av samhället genom 

urbanisering till följd av industrialisering. Urbanisering är ett fenomen som enbart framkommer 

i Reflexserien utan att det teoretiska ramverk behandlar det. Det är en tydlig brytpunkt mellan 

materialet och teorin. Vid ett annat tillfälle beskriver Almgren med fler explicit i Reflex från 

2012180 och 2017181 att modernisering är en av de bidragande faktorerna som inneburit ett 

inträde på den globaliserade världsmarknaden för Kina.  

Det kapitalistiska orsakerna berörs varken i Forum från 2011 eller 2017. Dock beskrivs 

kapitalistiska tendenser hos företag som en konsekvens till globaliseringen snarare än en 

orsak.182 I teorin lyfts kapitalism fram som orsak vilket det inte görs i Forumserien. Där belyses 

snarare liberal ekonomisk politik som en orsak som föranlett globaliseringsprocessen 
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utveckling.183 184 Detta synliggör Brolin och Nohagen i avsnittet Teorier om utveckling där de 

beskriver hur frihandel och marknadsekonomi som är en del av en liberal ekonomi för 

modernisering. Där beskrivs att ju friare handeln är och ju mer en aktör deltar i handeln desto 

mer ökar globaliseringens fördelar.185 Jag tolkar detta resonemang av Brolin och Nohagen som 

en av de bidragande politiska orsakerna till att globaliseringsprocessen sker. 

I Reflex från 2012 och 2017 nämns kapitalismen vi ett tillfälle som en bidragande orsak till 

globaliseringens konsekvenser. Almgren med fler menar att livet har blivit mer drägligt över 

hela världen där spädbarnsdödlighet, fattigdom och analfabetism sjunkit. En orsak till detta är 

att kapitalismen har spridit sig till världens alla hörn och bidrar till effektivisering och individers 

friheter att välja.186 187  

6.2.2 Konsekvenser  

En stor del av de politiska beslut som fattas berör handel och dess förutsättningar. I samband 

med att globaliseringen etablerade sig under 1800-talet kom handeln att drivas upp. Brolin och 

Nohagen menar att globaliseringen kom att förändra strukturen och förutsättningarna för hur 

handel kom att bedrivas.188 De konsekvenser som det politiska perspektivet syftar till i teorin 

är den maktförskjutning som sker genom att nya aktörer (dessa aktörer återfinns på sidorna 41-

44) vinner makt på bekostnad av staterna, mellanstatliga samarbeten som växer fram samt 

makthavares riskförebyggande beslutsfattning. 

Brolin och Nohagen beskriver i Forum från 2011 under kapitlet om Den globala ekonomin att 

teoretiker som Victor Hugo menar att ju mer ekonomier flätas samman desto svårare blir det 

att kriga mot varandra.189 Under denna tid hade redan globaliseringsprocessen genom handel 

befäst sig i samhällena men genom ett utökat politiskt samarbete skulle framtida konflikter 

kunna undvikas menar Brolin och Nohagen.190 Denna sammanslutning utvecklades sedan till 

att bli det vi idag kallar Europeiska Unionen (EU). EU som vi känner det idag är en konsekvens 
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på den ökande globaliseringen.191 Till en början var EU en ekonomisk sammanslutning mellan 

en rad nationer men som kom att utvecklas till ett mer integrerat samarbete i och med de 

utmaningar som globaliseringen förde med sig.192 I och med att världens ekonomier blir allt 

mer sammanflätade på grund av handel innebär det att stater väljer mer eller mindre att 

samarbete för att gynna dess ekonomiska situation.193 Utvecklingen av dessa globala 

samarbeten går framåt menar Brolin och Nohagen.194 FN har genom Milleniemålen signalerat 

åt vilket håll de vill att utvecklingen för dessa samarbeten ska gå. I Forum från 2011 beskriv ett 

av de mål som FN etablerade år 2000 där de eftersträvade ett globalt partnerskap för att ta itu 

med global politik.195 Nya, framförallt ekonomiska samarbeten, växer fram på andra platser i 

världen, däribland i Asien och Nordamerika.196 Även om det är ekonomiska förhållanden som 

ligger bakom dessa samarbeten så är det ett politiskt beslut att dela makt och samarbete med 

andra stater.197  

I Reflex från 2012198 och 2017199 beskriver Almgren med fler den globala problematik som 

världen står inför. För att åstadkomma ett hållbart samhälle krävs politiska beslut som främjar 

ett hållbart samhälle. Det gör inte var land för sig menar Almgren med fler.200 ”För att 

åstadkomma några förändringar måste det ske genom ett arbete baserat på globalt samarbete 

där länder och regioner samverkar” skriver Almgren med fler i Reflex från 2012201 och 2017.202 

Genom att skapa dessa samarbeten trodde man att det fanns möjligheter att undvika ekonomiska 

kriser runt om i världen.203 Initialt visar detta citat på synen på internationella samarbeten samt 

vilken roll de har när det gäller global problematik som grundar i globaliseringens 

konsekvenser. En av dessa konsekvenser är bland annat världshandel som har globala påverkan. 
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I likhet med Forumserien beskriver Almgren med fler i Reflexserien att WTO är ett sådant 

samarbete där länder gått samman för att på ett effektivt vis hantera världshandeln.204 205 Andra 

ekonomiska samarbeten har uppkommit på politisk väg för att påverka globaliseringens 

ekonomiska konsekvensers inverkan på världen.206 207  

I Reflexserien ligger mer fokus på de internationella samarbetens riskförebyggande arbete 

snarare än att förklara samarbetsorganisationernas uppkomst – som Forumserien har sitt 

huvudsakliga fokus på. De politiska samarbetenas syfte är att hantera de konsekvenser som 

globaliseringen för med sig i form av fattigdom, handel och andra faktorer. Samtidigt 

uppkommer dessa samarbetsorganisationer till följd av att världen blir mer globaliserad och 

världens problematik ligger på en global nivå. Genom att dessa samarbeten har den globala 

politiska arenan som sin spelplan är därför dessa ekonomiska samarbeten en politisk 

konsekvens. Ett exempel som framkommer i Reflex från 2012 är Attac som bildades för att 

motverka globaliseringens negativa konsekvenser i fattiga länder. Genom att driva förslag som 

Tobinskatten, bekämpning av ekonomisk brottslighet och fattigare länders skulder avskrivs 

driver detta samarbete ett politiskt arbete med ekonomiska medel.208 I Reflex 2012209 och 

2017210 beskriver Almgren med fler den politiska globaliseringen genom att belysa hur de 

globala utmaningar så som klimatförändringar, fattigdom och mänskliga rättigheter, resulterat 

i att globala samarbeten växer fram. Ett av de störta politiska samarbeten som behandlar 

samtliga globala utmaningar som följt globaliseringen är FN.211 Till skillnad från Forumserien 

beskriver Almgren med fler i Reflex från 2017 att samarbeten för att motverka globaliseringens 

negativa konsekvenser också har utmaningar.  Det krävs att stater vågar samarbeta för att det 

ens ska vara möjligt att lösa problem gällande krig, konflikter, svält, handel och 

klimatförändringar.212 I Reflex från 2012 beskriver Almgren med fler istället hur de globala 
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samarbetena kan leda till att demokratiska värderingar skulle spridas och på sikt att en 

globaliserad världsordning skulle råda med global demokrati.213 Dock är det avlägset. 

Handelspolitik har sedan 1800-talet blivit en del i det politiska klimatet som handlar om att 

beslut fattas om hur handel ska bedrivas. Det kan handla om tullar, frihandelsavtal eller 

protektionism som är vanliga inslag inom denna politiska gren menar Brolin och Nohagen.214 

Med tiden har ett flertal avtal och organisationer tillkommit på den globala arenan som en 

konsekvens på globaliseringen.215 Avtal så som General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT), General Agreement on Trade and Services (GATS) samt Trade Related Intellectual 

Property Rights (TRIPS) är resultat på den ökade handelsverksamheten samt utgör 

grundstenarna i WTO.216 WTO:s uppgift är att underlätta och bevaka den globala handeln som 

har uppkommit på grund av globaliseringen.217  

Frihandel är någonting som är frekvent uppmärksammat i samtliga läroböcker, både i 

Forumserien och Reflexserien. I Reflex framkommer frihandel i samband med behandlingen 

av världshandel och global ekonomi – vilket såklart är helt naturligt. När Almgren med fler 

beskriver globaliseringens historia och den utveckling som skett framkommer frihandel som en 

följd av att det blir lättare att producera, i och med industrialiseringen, samt att det finns ett 

ökande intresse för handel under slutet av 1800-tal.218 219 I Reflexserien, som diskuterar 

frihandel och ekonomisk politik likartat mellan de olika upplagorna, tolkar jag det som att 

frihandelsavtal är en konsekvens av globaliseringens startskott och möjligheten att transportera 

och handla gav upphov till politik som främjade detta. Dock beskriver Almgren med fler att 

frihandel och politiska beslut som öppnar för handel även kan driva på globaliseringsprocessen. 
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Genom beslutsfattning om frihandel och protektionism innebär det att handel underlättas och 

innebär ett ökat ömsesidigt beroende.220 221  

Internationella samarbeten är inte enbart inriktad på ekonomiska faktorer på den globala arenan 

utan även på mer övergripande beslut om klimat, migration och fattigdom för att nämna några. 

I Forum från 2017 beskrivs det hur internationella samarbeten arbetar för att motverka 

fattigdomen i världen.222 Dessa samarbeten arbetar för ökade bistånd och utvecklingshjälp i 

många krigsdrabbade områden och u-länder.223 Dessa aktioner, av bland annat FN, är politiska 

beslut som fattas för att öka välståndet i världen.224 Brolin och Nohagen menar att 

Milleniemålen, som FN satte upp år 2000 och Agenda 2030, är ett politiskt beslut för att verka 

för en hållbar utveckling.225 Dessa samarbetsavtal eller överenskommelser är en konsekvens av 

globaliseringen enligt teorin då dessa avtal uppkommit för att förebygga global problematik.226 

Parisavtalet 2015 är ett exempel på när globaliseringens konsekvenser drivit fram ett samarbete. 

Brolin och Nohagen beskriver både i Forum från 2011 och 2017227 i ett kapitel som behandlar 

ekonomi att ”Många ser här ett samband mellan den ökade globaliseringen och den pågående 

klimatförändringen”.228 Världens beslutsfattare har då, genom Parisavtalet, förhandlat fram ett 

politiskt beslut som resulterat i ett bindande avtal som en riskförebyggande handling gällande 

klimatförändringar.229 Redan 1972 hölls det första FN-konferensen som kom att handla om 

miljön menar Brolin och Nohagen.230 Därefter efterföljde en rad internationella 

överenskommelser, upprättande av organisationer och underorgan som på politisk väg skulle 

minska klimatförändringarna som bland annat globaliseringen har medfört.231  

                                                             
220 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan. 123, 1. uppl., 

Gleerup, Malmö, 2012, sida 449 
221 Almgren, Hans, Furevik, Anna, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex 123 Samhällskunskap för 

gymnasieskolan, Andra upplagan, Gleerups, Malmö, 2017, sida 469 
222 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, Tredje upplagan, Sanoma utbildning, 

Stockholm, 2017, sida 260 
223 Ibid, sida 260  
224 Ibid, sida 123 
225 Ibid, sida 123 
226 Ibid, sida 123 
227 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, Tredje upplagan, Sanoma utbildning, 

Stockholm, 2017, sida 236 
228 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, 2. uppl., Bonnier Utbildning, Stockholm, 

2011, sida 321 
229 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, Tredje upplagan, Sanoma utbildning, 

Stockholm, 2017, sida 121 
230 Brolin, Krister & Nohagen, Lars, Forum: samhällskunskap 123, 2. uppl., Bonnier Utbildning, Stockholm, 

2011, sida 321 
231 Ibid, sida 149-151 



 

38 
 

Reflexserien behandlar likt Forumserien de avtal och överenskommelser som internationella 

samarbeten kommer fram till. Dessa avtal är en konsekvens av globaliseringen och uppkommer 

för att förebygga de globala utmaningarna. Ett exempel på detta är Kyotoprotokollet, som 

Almgren beskriver i Reflex från 2012, där alla industriländer deltog till en början för att minska 

sina utsläpp. USA klev av överenskommelsen vilket innebar att Kyotoprotokollets betydelse 

minskade avsevärt. 232 FN:s milleniemål är framtagna för att främja en positiv global utveckling 

där fattigdom minskar, barn går i skola, öka bistånd och minska skulder i fattigare länder för att 

nämna några.233 De mål som återfinns i Milleniemålen och som världens länder skulle sträva 

efter är i själva verket de konsekvenser som bland annat globaliseringen för med sig. Genom 

dessa politiska avtal försöker stater tillsammans och enskilt förebygga negativa konsekvenser 

av globaliseringen.  

Det finns även sociala aspekter som tas upp på politisk nivå – framförallt frågan om de 

mänskliga rättigheterna.234 Då världens länder har ett djupgående och mer eller mindre etablerat 

ekonomiskt och politiskt samarbete har en rad gemensamma regler upprättats för att värna om 

den civila befolkningens rättigheter menar Brolin och Nohagen.235 Dessa regler är 

överenskommelser mellan alla suveräna stater i världen och är en del i Victor Hugos teori om 

att interdependens minskar risken för konflikt.236 I Forum från 2017 vidareutvecklar Brolin och 

Nohagen resonemanget att dessa överenskommelser inte verkar efterföljas överallt i världen 

och flertal NGO organiseras som en reaktion på denna utveckling.237  

På grund av bland annat globaliseringen har mer eller mindre akuta problem uppstått i 

världen.238 I de avtal som formats i de samarbetsorganisationer, så som FN och EU, finns det 

ett riskförebyggande inslag där stater och organisationer har som målsättning att minimera de 

risker som finns på den globala arenan menar Brolin och Nohagen.239 Frågor som ”Tar oljan 

snart slut?”, ”Hur påverkas världsekonomin och freden av den pågående 

klimatförändringaren?” och ”När ska fattigdomen äntligen utrotas?” är frågor som Brolin och 
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Nohagen lyfter fram i Forum från 2011 i samband med huruvida Milleniemålen kommer 

hållas.240 Världshandeln har blivit ett politiskt ämne som vi varit inne på tidigare i 

undersökningen. Det finns politiska teorier som riktar sig till hur denna världshandel ska 

hanteras från politiskt håll.241 I Forum från 2017 pekar Brolin och Nohagen på hur politiska 

beslut gällande handelshinder eller inte påverkar staters ekonomiska tillväxt.242 I och med att 

den ekonomiska tillväxten till stor del beror på handel (en konsekvens av globaliseringen) så är 

dessa politiska beslut sprungna ur bland annat globaliseringens utmaningar. Frågor om handel 

är kopplade till globaliseringsprocessen vilket lett till att beslutsfattare måste förhålla sig och 

bedriva politik inom dessa frågor. 

Brolin och Nohagen beskriver i Forum från 2017 att en konsekvens av globaliseringen är de 

politiska ideologier som blommar upp på grund av ett upplevt utelämnande från 

globaliseringen.243 Genom att vissa människor upplever att de inte fått dra nytta av 

globaliseringens fördelar har missnöjespartier uppkommit. Hot om arbetstillfällen, urholkande 

av nationen och dess kultur är några av de frågor som dessa partier upplever oro inför och driver 

politik emot.244 Dock är inte detta enda förklaringen till uppkomsten av populistiska partier utan 

detta kan även rota sig ibland annat missnöje kring de etablerade politiska strukturen. Trots det 

innebär att det politiska klimatet har förändrats, inte bara de frågor som beslut ska fattas kring, 

utan även de politiska makten. Den politiska makten har fått börja hantera frågor för att 

minimera framtida globala risker så som klimatförändringar och fattigdom. Detta är 

riskförebyggande politik.  

Globaliseringen har orsakat en rad mer eller mindre gynnsamma förhållanden som kan komma 

att bli potentiella hot. Klimatet är ett sådant potentiellt hot. Det innebär att världens ledare har 

blivit tvungna att hantera dessa potentiella hot genom politiska beslut. Denna riskförebyggande 

politik behandlas i Reflexserien. Klimatförändringarna är ett ämne som är återkommande i 

Reflexserien som ett fenomen som bör hanteras av de globala politiska aktörerna, exempelvis 

FN.245 Genom avtal och överenskommelser försöker FN kontrollera klimatförändringarna och 
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hantera de risker som kan uppstå på grund av ett förändrat klimat.246 Min tolkning av det 

Almgren med fler beskriver i Reflexserien är att klimatet och handel är det område som världens 

ledare arbetat fram flest avtal och överenskommelser för att hantera globaliseringens 

utveckling. Det blir synligt när Almgren med fler beskriver den politiska globaliseringen i 

avsnittet med samma namn som återfinns i upplagan från 2012247 och 2017248. Där beskrivs det 

att de politiska aktörerna, däribland FN, främst arbetar med internationell ekonomisk politik 

och den globala uppvärmningen.249 Dock är det inte enbart den enda politiken som bedriv inom 

dessa politiska aktörer. EU och FN arbetar simultant med mänskliga rättigheter, bistånd och 

rättvisa runt om i världen.250 251 Att dessa frågor har blivit en del av den internationella politiken 

är en konsekvens av globaliseringen. 

Med dessa internationella organisationer som äntrat den politiska arenan samt de transnationella 

företagen (som nämns i avsnittet innan) har stater förlorat allt mer makt. Brolin och Nohagen 

beskriver i Forum från 2011 att globaliseringen har påverkat nationella politikers möjligheter 

att påverka politik som rör ekonomi. Genom ett knapptryck kan transnationella företag eller 

andra internationella aktörer ödelägga nationell politisk styrning av finansmarknaden menar 

Brolin och Nohagen.252 Vidare beskriver de i Forum från 2017 att transnationella företag kan 

genom hot eller påtryckningar om att flytta produktion eller annan väsentlig verksamhet från 

en stat med sämre ekonomiska förutsättningar för att påverka staten politiska beslut till 

företagens önskemål.253 Detta är en stor konsekvens av globaliseringen. Genom att allt fler 

aktörer uppkommer på den internationella spelplanen kommer allt fler intressen att prägla det 

politiska beslutsfattandet. Detta innebär i sin tur att staternas makt urholkas till fördel för de 

transnationella företagens eller de internationella samarbeten. Detta är kan i sin tur urholka de 

demokratiska förhållandena i världen då transnationella företag inte har samma skyldigheter att 

värna om medborgarnas mänskliga rättigheter.  
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Maktförskjutning är sprunget ur att nya aktörer, främst företag etablerar sig i olika delar av 

världen. I Reflexserien behandlar Almgren med fler detta fenomen likartat i upplagorna. Under 

rubriken Är globaliseringen bra? beskriver Almgren med fler att det finns reella risker med att 

länder, främst u-länders, regeringar anpassar sin politik efter företagens intressen istället för 

invånarnas intressen då företagen kan hota med att flytta produktion som är nödvändig för 

landets ekonomi.254 255 Detta beskrivs ett flertal gånger i Reflexserien där mer kritiska röster till 

globaliseringen lyfts fram.256 257Samtidigt menar Almgren med fler att det har skett en 

maktförskjutning och inneburit att många beslut som tidigare fattats inom de enskilda staterna 

har flyttats till mellanstatlig eller överstatlig nivå på grund av att världens länder blir allt mer 

beroende av varandra.258 259 Att stater blivit tvungna att ge plats åt företagens intressen. 260 I det 

avslutande stycket i Reflex från 2012 resonerar Almgren med fler om möjligheterna och 

utmaningarna med en global världsordning där en överstatlig demokrati råder. Detta menar 

Almgren med fler varken är troligt eller särskilt gynnsamt då kulturer och ideologier skulle 

innebära enorma motsättningar.261 Att makten flyttas från staterna till andra aktörer är både 

Forumserien och Reflexserien ense om. Däremot tar Forumserien främst upp när företagen får 

politisk makt, främst i u-länder, och behandlar inte de mellanstatliga samarbetenas roll när det 

gäller maktförskjutning vilket framkommer i Reflexserien.  

6.2.3 Aktörer 

I de sammanhang som globaliseringen behandlas i Forumserien beskrivs ett antal aktörer som 

är centrala för det politiska perspektivet. Främst handlar det om stater, men även om 

internationella samarbeten och NGO:s som trätt in på den politiska arenan.  

Som vi såg ovan beskriver Brolin och Nohagen hur de nationella gränserna blir allt mer 

utsuddade. Det innebär att nya internationella samarbeten, däribland FN och EU, får allt större 
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betydelse.262 Även när Brolin och Nohagen beskriver situationen i världen gällande fattigdom, 

klimatförändringar och migration tar de upp FN och EU som två viktiga aktörer på den 

internationella politiska arenan.263 FN är en avgörande maktfaktor i frågor om mänskliga 

rättigheter och en hållbar värld.264 I Forum från 2011 beskrivs det hur EU kan med hjälp av 

handelspolitik påverka till exempel svensk handelspolitik.265 På detta sätt har EU som aktör ett 

stort inflytande på medlemsländernas politik.266 

Först och främst är det mellanstatliga organisationer så som FN och EU som behandlas som 

huvudsakliga aktörer när det handlar om till exempel klimatförändringar. I Reflex från 2012267 

och 2017268 beskriver Almgren med fler hur FN och EU arbetar för ett hållbart samhälle mot 

klimatförändringar vilket även är i linje med vad Forumserien beskriver. I Reflexserien finns 

det ett antal avsnitt i olika kapitel som behandlar de internationella politiska aktörerna och 

hanterar globaliseringens konsekvenser och utmaningar på politisk väg. Gällande frågor som 

berör fattigdom förekommer det fler aktörer i Reflexserien som verkar för de fattigaste i 

världen. Dessa framkommer inte i Forumserien. Dessa är Attac269, G77 och World Social 

Forum.270 Dessa aktörer verkar genom samarbeten för att få en politisk förändring med u-

länders intresse i fokus. Inom andra mellanstatliga organisationer, så som G8 och G20, ligger 

intresset på rikare länders intressen menar Almgren med fler.271 272 Även NGO:s har trätt in 

som aktör på den globala politiska arenan som oftast verkar för ett specifikt mål menar Almgren 
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med fler i Reflexserien.273 274 Även i Forum från 2017 beskriver Brolin och Nohagen att NGO:s 

får en mer betydande roll. Organisationer så som Amnesty, Human Rights Watch och Reportrar 

utan gränser är bland annat de organisationer som lyfts fram.275 Dessa NGO:s har medlemmar 

över hela världen som bland annat arbetar med de mänskliga rättigheterna (Amnesty 

international), klimatet (Greenpeace) men även anti-globaliseringsrörelser som arbetar för att 

finna en alternativ globalisering än ”nyliberala globaliseringen” som Almgren med fler 

beskriver.276 277 

Enligt Almgren med fler är WTO en viktig politisk aktör när det kommer till frihandel och 

politiska beslut kring detta.278 279 De handlar för att det ska råda gynnsamma förhållanden för 

flest parter menar Almgren med fler.280 281 Detta beskriver även Brolin och Nohagen i 

Forumserien. WTO har fått inflytande på den politiska arenan då dess uppgift är att skapa stabila 

spelregler och övervaka den globala handeln.282 WTO har enligt Brolin och Nohagen makten 

att påverka den politiska besluten gällande handelsavtal.283  

Staten har också en viktig roll på den politiska arenan, trots att Brolin och Nohagen menar att 

det skett en maktförskjutning.284 Dock är det fortfarande de suveräna staterna som väljer att 

ingå i olika typer av internationella samarbeten.285 Om en stat upplever att ett samarbete inte är 

gynnsamt för statens egenintressen kan denna stat dra sig ur. Brolin och Nohagen tar upp i 

Forum från 2017 när USA drog sig ut Parisavtalet som exempel.286 När det kommer till de 
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aktörer som har mest politisk makt lyfter Brolin och Nohagen främst fram de internationella 

organisationerna – FN och EU. 

Även i Reflexserien förekommer stater som en aktör på den globala politiska arenan. Dock har 

stater som aktörer en mindre roll att spela på den internationella arenan i Reflexserien då aktörer 

så som FN, EU och WTO behandlas mer ingående medan stater som aktör behandlas mer 

övergripande. Däremot beskriver Almgren med fler under kapitlet Internationella relationer att 

de viktigaste aktören på den internationella politiska arenan är just stater.287 288 Dock belyser 

Almgren med fler att de aktörer som har allt mer ansvar för den globala politiken är de 

mellanstatliga organisationerna där enskilda stater är de som utgör dessa organisationer.289 290 

Det vill säga att utan dessa staters samarbete skulle det inte finnas någon organisation och där 

med inte aktörer så som EU, FN, G20, WTO, Attac och många andra globala politiska aktörer 

som huserar i vår globaliserade värld.  

6.3 Det sociala perspektivet 
Det sociala perspektivet handlar om hur globaliseringen påverkar kulturer och vår 

världsuppfattning. Även om globaliseringen är ett fenomen som påverkar alla samhällsfenomen 

är det sociala perspektivet sällan förekommande i Forumserien. Däremot behandlar 

Reflexserien den kulturella (sociala) globaliseringen i ett eget avsnitt vilket indikerar på att de 

sociala aspekterna har en avgörande roll i globaliseringsprocessen. Det framkommer inte lika 

explicit i Forumserien. 

Det sociala perspektivet behandlas väldigt övergripande i läroböckerna när det behandlar om 

globaliseringsprocessen. I Forumserien är detta perspektiv mer eller mindre uttolkat när andra 

perspektiv behandlas medan i Reflexserien behandlas det sociala perspektivet under Kulturell 

globalisering.  

6.3.1 Orsaker  

De orsaker som ligger bakom globaliseringen ur ett socialt perspektiv är framförallt 

kommunikationsmöjligheterna. Genom att människor börjar kommunicera och interagera med 

varandra skapas det gemensamma erfarenheter som i sin tur bildar en kultur. Brolin och 
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Nohagen menar att information och kommunikation är orsaken till att det skapas en global by 

där människor mer eller mindre delar kulturer med varandra.291 När kommunikation sker knyts 

dessa människor samman då de kan dela idéer, musik, livsstilar och kunskap.292 I Forum från 

2011 beskrives det att anledningen till att världen blir mer sammanknuten på ett kulturellt plan 

beror på den kommunikation och samspel som sker mellan människor.293 Utan denna 

kommunikation hade inte den sociala globaliseringen skett i lika stor omfattning.  

I Reflex från 2012294 och 2017295 beskriver Almgren med fler att världen har förändrats och 

kommunikationstekniken är en orsak till att människor har allt större inblick i vad som sker runt 

om i världen. Resor, handel och förbättrade kommunikationsvillkor innebär utbyte av idéer, 

traditioner och normer.296 297Almgren med fler går än längre tillbaka i tiden och förklarar hur 

bland annat högkulturer möttes, samtalade och hur de utvecklad kontaktnät.298 299 Detta tolkar 

jag som ett embryo till den globalisering vi ser idag. Det må vara att den ”globaliseringen” inte 

är lika tydligt startskott som ekonomiska orsaker vittnar om men det till trots finns det viktiga 

företeelser redan under högkulturernas tid som lett fram till den sociala globaliseringen.  

6.3.2 Konsekvenser 

Som det nämns ovan finns det en mängd konsekvenser av globaliseringen som påverkar 

samtliga samhällsfenomen. Det sociala perspektivet är inget undantag. I Forum från 2011 

beskriver Brolin och Nohagen hur den moderna informationstekniken har påverkat människors 

kommunikationsmöjligheter. Genom att människor idag lättare kan kommunicerar med 

varandra har det skett en time-spece-compression där avstånd mellan människor minskar.300 
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Brolin och Nohagen menar att detta fenomen har bildat en global by.301 ”Eftersom avståndet 

mellan människor minskat genom den moderna informationstekniken har någon också kallat 

det moderna samhället för den globala byn”.302 I detta citat synliggör Brolin och Nohagen att 

avståndet mellan människor som minskar och möhligheterna till kommunikation ökar vilket 

har lett till den globala byn. Det är människornas samspel med varandra som påverkar hur 

avstånden upplevs.303 Detta återfinns även i Forum från 2017.304 Vidare menar Brolin och 

Nohagen att globaliseringen inneburit att gränserna till omvärlden fått allt mindre betydelse då 

kommunikation och resor blir allt mer vanligt. Dessa fenomen påverkar den kultur vi lever i 

och bildar en kulturell mångfald. På grund av de tekniska framstegen är kommunikation allt 

lättare som möjliggör att kulturer, trender och livsstilar influerar varandra och bildar denna 

kulturella mångfald.305 Detta framkommer inte i Reflexserien i rena uttalanden utan går snarare 

att skönjas när Almgren med fler talar om hur vi människor allt lättare kan kommunicera och 

sprida kunskaper tack vara teknikutveckling.306 307 Internet har haft en stor inverkan på denna 

process där avstånd inte längre har samma betydelse den hade för 200 år sedan vilket Almgren 

med fler diskuterar i Reflexserien.308 309 

 Globaliseringen har lett till att fler människor möter varandra och kan influeras av andra 

kulturer och traditioner vilket lett till att världen har blivit en öppnare plats menar Brolin och 

Nohagen i Forum från 2011.310 Samtidigt menar de att den värld som är mer öppen kan riskera 

att bli en kulturell enfald på bekostnad av en kulturella mångfalden.311 Detta resonemang 

återfinns även i Forum från 2017.312 Denna konsekvens av globaliseringen framkommer mer 

än tydligt i Reflexserien, framförallt i avsnittet om Kulturell globalisering som återfinns i 
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Reflexserien. Där beskriver Almgren med fler att bland kritiker till globaliseringen råder det 

oro för att nationella identiteter kan suddas ut, ersättas av en global kultur eller förändras till 

oigenkännlig.313 314 I Reflexserien beskrivs Anthony Giddens teori om hur den kulturella 

identiteten påverkas av globaliseringen. Enligt Almgren med fler beskriver Giddens att den 

nationella identiteten och de mentala gränserna mellan nationer suddas ut.315 316  

I och med att vi reser allt mer påverkas den kulturella uppfattningen. Konsekvenserna blir att 

den globaliserade turismen påverkar den nationella identiteten hos människor. Enligt Almgren 

med fler får människors nationella identitet allt mer betydelse då man befinner sig utanför de 

nationella gränserna.317 318 I avsnittet Kulturell globalisering avslutar Almgren med fler med 

att tydliggöra att det finns trender som indikerar på att världen blir att mer lika i levnadssätt, 

matvanor och populärkultur.319 

Nationalismen har ökat runt om i Europa och en av orsakerna till detta är just globaliseringen 

menar Brolin och Nohagen i Forum från 2017.320 När nya identiteter och en kulturell mångfalt 

växer upplever vissa människor att detta är ett hot mot den nationella kulturen.321 Dessa 

individer som vänder sig till nationalism har en tanke om att bevara den egna kulturen av rädsla 

för den kulturella mångfalden som globaliseringen för med sig.322 Detta tar sig uttryck i att de 

nationella identiteterna växer sig starkare då det skapar trygghet hos dessa individer skriver 

Brolin och Nohagen.323 Samtidigt har globaliseringen inneburit konsekvenser på 

arbetsmarknaden och den ekonomiska situationen, framförallt på landsbygden, där människor 

upplever sig stå utanför globaliseringens fördelar. I Reflexserien framhålls det att nationalismen 

är formad av de konsekvenser globaliseringen har på den nationella identiteten och den 
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ekonomiska situationen som innebär att vissa grupper upplever sig lämnas utanför 

globaliseringens fördelar.324 Enligt Brolin och Nohagen är globaliseringen också ett sätt att 

förklara nationalismens framgång som resulterar i  idéer om ett bevarande av traditionella 

värderingar och kulturella uttryck.325 326 Det finns alltså slående likheter mellan hur dessa 

läroböcker framställer nationalism som en konsekvens av globaliseringen.  

Nationalism är en konsekvens av globaliseringen menar Almgren med fler i Reflex från 2017.327 

I Reflex från 2012 finns inte denna koppling mellan globalisering och nationalism som jag kan 

uppfatta. I Reflex från 2017 beskrivs olika perspektiv på globaliseringen där det finns ” 

globalister” å ena sidan och nationalister å andra sidan där synen på globaliseringen vara eller 

icke-vara är det som diskuteras.328 Nationalismen är en reaktion på den globala värld som 

förändrar samhällsstrukturer. Nationalismen innebär reaktionära strömningar som strävar efter 

stärkta nationella identiteter. Den främlingsfientlighet som syns bland högerpopulistiska partier 

går därför inte avfärda så enkelt som rasism utan i grunder är det ett missnöje med en förändrad 

samhällsstruktur som bottnar i globalisering menar Almgren med fler.329 

6.3.3 Aktörer 

När det kommer till kultur och traditioner är det ett mellanmänskligt möte som ligger bakom. I 

det sociala perspektivet framkommer människa som aktör i Forumserien. Ett bra exempel som 

Brolin och Nohagen tar upp i Forum från 2011 är när de beskriver uppkomsten av en global by.  

I Reflexserien diskuteras individen som aktör mer ingående än i Forumserien. Dock kan detta 

bero på att det sociala perspektivet behandlas mer djupgående i Reflexseren. Almgren med fler 

nämner människor och individer när de behandlar de sociala orsakerna och konsekvenser av 

globaliseringen. Ett exempel är i Reflex från 2012 där nationell identiteter diskuteras. ”En 

nationell identitet bygger vanligen på person, kultur, språk” skriver Almgren med fler i avsnittet 

Kulturell globalisering.330 331 Detta citat visar på att individen i sig är en viktig del i nationella 
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identiteten vilket i sin tur innebär att konsekvenserna av globaliseringen påverkar den enskilda 

individen. Samtidigt är det individernas samspel och kommunikation som orsakar 

globaliseringen.332 333 

När det talas om nationalism i Forum från 2017 beskriver Brolin och Nohagen hur människor 

kan uppleva den mångkulturella världen vi lever i.334 Att uppleva någonting, så som trygghet 

och rädsla, är högst personligt. Människor blir den centrala aktören i detta fall i och med att 

dessa upplevelser är de som utgör en del av nationalismens grund.335 Detsamma gäller i 

Reflexserien där människor är den huvudsakliga aktören när det kommer till den upplevda 

känslan av att vara marginaliserad från globaliseringens fördelar.336 
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7. Diskussion och analys 
I detta avsnitt diskuteras den empiri som legat till grund för undersökningen med syfte att 

besvara hur globaliseringsprocessen framställs i läroböcker för gymnasieskolan utifrån 

ekonomiska, politiska och sociala perspektiv, klargöra eventuella förändringar över tid samt på 

vilket sätt läroböcker ska värderas utifrån teoretiska aspekter. Frågeställningarna som besvaras 

är; 1) hur behandlas globaliseringsprocessen utifrån ekonomiska, politiska och sociala 

perspektiv i läroböcker från 2011 till 2017, 2) hur ser eventuella förändringar ut över tid och 3) 

på vilket sätt ska läroböckerna värderas utifrån teoretiska aspekter. Här diskuteras även 

resultatets betydelse utifrån tidigare läromedelsforskning.  

7.1 Hur globaliseringsprocessen behandlas i läroböckerna 

Globalisering är ett begrepp som förekommer i många lika och olika sammanhang i 

läroböckerna. Det finns många likheter mellan serierna gällande bland annat information. 

Samtidigt finns det många skillnader i hur ingående serierna behandlade de olika perspektiven 

av globaliseringen.  

Om globaliseringsprocessen inte dragit igång hade inte världens länder handlat med varandra, 

människor hade inte haft kontakt med andra människor på andra platser och färre företag 

etablerat sina företag i andra länder. Utsläppen hade minskat och klimatpolitiken hade inte sett 

detsamma ut. Vi hade inte haft samma typ av biståndsarbete och inte heller stått inför samma 

handelspolitik i form av frihandel och protektionism. Därför har globaliseringen haft en 

avgörande påverkan på den värld vi lever i. Den process som påbörjades under högkulturernas 

tid präglar den samhällskunskapsundervisning som bedrivs och som behandlas i Forumserien 

och Reflexserien. 

7.1.1 Orsaker och konsekvenser byter plats 

Det som stod ut i hur läroböckerna behandlade globaliseringsprocessen är att de orsaker och 

konsekvenser som framkommer i läroböcker inte alltid stämde överens med de orsaker och 

konsekvenser i teorin. Detta gäller främst det ekonomiska perspektivet där handel framkommer 

som en konsekvens av globaliseringen medan tekniska utvecklingen på 1800-talet 

(industrialiseringen) är det som framkommer som en orsak. Enligt det teoretiska ramverk som 

studien bygger på är handel den huvudsakliga orsaken till globaliseringen, som i sin tur sprider 

teknisk utveckling, ekonomisk tillväxt och förändrade förhållanden för rika och fattiga. Det 

läroböckerna beskriver är att det är industrialiseringen som är den huvudsakliga orsaken till att 

allt fler varor produceras, handel blev möjlig att bedriva samt att ekonomisk tillväxt kommer 

som en konsekvens av handeln. Det återfinns i samtliga läroböcker mer eller mindre. Att det är 
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skiftning mellan dessa fenomen kan bero på att industrialiseringen är ett fenomen som är bekant 

för eleverna och dess påverkan har eleverna kunskaper om sedan innan. Då kan det vara lättare 

att förstå den värld som rådde då globaliseringen slog igenom stort. Samtidigt beskrivs den 

tidigare globaliseringen under högkulturernas tid i Reflexserien vilket indikerar på processer 

som skett under en längre tid och inte orsakats av ett enskilt fenomen. Det genererar en djupare 

förståelse för den process som lett till att världens länder knyts samman. Det ger en vidare bild 

av att det är en process som vuxit fram snarare än ett fenomen som fick sin början i samband 

med industrialiseringen.  

Inom det politiska perspektivet har jag observerat att modernisering inte är den huvudsakliga 

orsaken till globaliseringen i läroböckerna, som teorierna föreslår, utan snarare en skiftning i 

den ekonomiska politiken som gynnade frihandel och minskade handelshinder. Det kan bero 

på att modernisering i ett vidare begrepp är fenomen som i sig är brett och kan bli något av ett 

sidospår i behandlingen av globaliseringen. Det som på sätt och vis är paradoxalt när man 

jämför ekonomiska och politiska orsakerna i läroböckerna är att inom det ekonomiska 

perspektivet är det en teknisk utveckling som till störst del orsakat globaliseringen och inte 

handel medan i det politiska perspektivet är det frihandel och aktioner som underlättar handel 

som orsakat globaliseringen till stor del. Det hade varit en tydligare koppling mellan det 

ekonomiska och sociala perspektivet om den ekonomiska orsaken i läroböckerna hade varit 

handel.  

Under politiska konsekvenser har ytterligare en konsekvens tillkommit som saknades i teorin 

och den efterföljande operationaliseringen, nämligen det är samarbetens framväxt. Detta 

framgår inte i teorin men är en vanligt förekommande konsekvens i både Reflexserien och 

Forumserien. Det finns även andra begrepp och fenomen som inte alla förekommer i det 

teoretiska ramverket men som framkommer i materialet. Däribland är urbanisering och liberal 

ekonomisk politik. 

7.1.2 När teori och material inte överensstämmer  

En oerhört viktig aspekt att beakta i förhållande till resultatet är det faktum att teorin och 

innehållet i läroböckerna skiljer sig åt. Det lyfts fram i det teoretiska ramverket att handel är 

orsaken till globaliseringen medan materialet indikerar på att industrialisering är den orsakande 

faktorn. Frågan som uppstår blir om läroböckerna vilar på en vetenskaplig grund då teoretiker 

och forskare lyfter andra orsaker till globaliseringen än vad som framkommer i läroböckerna. 

Om så är fallet är det problematiskt. I och med att Skollagen 2010:80 menar att skolans 

undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är det viktigt att 
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läroböckerna följer samma riktlinje. I både Forum- och Reflexserien benämns bland annat andra 

orsaker till globaliseringen än de som framkommer i teorin vilket ger tydliga indikationer på att 

kopplingen till vetenskapliga upptäckter i läroböckerna är bristfälliga. I denna studie beskrivs 

kapitalismen som en av de politiska orsakerna till globaliseringen, någonting som inte benämns 

i Forumserien. Där lyfts istället liberal ekonomisk politik.  

Givetvis kan andra teorier gå i linje med vad dessa läroböcker behandlar vilket ökar dessa 

läroböckers vetenskaplighet. Dock bör det poängteras att de teorier som lyfts fram i denna 

studie även är en del av teorierna till globaliseringen vilket även bör belysas i läroböckerna för 

att ge en mångfacetterad oh vetenskaplig bild av globaliseringen. 

Konsekvenserna av att läroböckerna inte överensstämmer med den forskning som bedrivs på 

området kan innebära att elever får kunskaper och föreställningar om världen som inte 

nödvändigtvis behöver överensstämma med vad forskning visar. Detta innebär i sin tur att 

skolan skapar medborgare som inte förstår sin omvärld och därför fattar beslut som baseras på 

missuppfattningar.  

7.1.3 Hur orsaker, konsekvenser och aktörer behandlas 

När det gäller hur orsaker, konsekvenser och aktörer behandlas i läroböckerna som ligger till 

grund för studien är fördelningen ojämn vilket även syns i storleken på styckena i denna studie. 

Konsekvenserna av globaliseringen är överrepresenterat inom samtliga perspektiv. 

7.1.4 Belysning av sociala perspektivet 

I Formserien har det sociala perspektiven en liten roll. Brolin och Nohagen tar enbart upp de 

sociala aspekterna i samband med de andra perspektiven. Det gör att det sociala perspektivet 

inte är lika explicit förklarat. Det innebär att kunskap kan gå förlorade om läroböckerna är 

grunden till kunskapsinhämtning i undervisningen. I Reflexserien förekommer ett avsnitt som 

handlar om just den sociala globaliseringen, dess orsaker, konsekvenser och aktörer. I den 

serien finns det även liknande avsnitt om ekonomisk och politisk globalisering. Det sociala 

perspektivet i Reflexserien behandlar de sociala orsakerna på liknande vis som de ekonomiska 

och politiska perspektivet behandlas. Reflexserien ger även eleverna som nyttjar dessa 

läroböcker möjlighet att lära sig till kunskaper inom alla tre perspektiv som läroplanen trycker 

på. Läroböcker är en viktig del i att etablera kunskap då elever litar på den information som 

framkommer läroböckerna samt att läroboken ger en likvärdighet i elevernas 

kunskapsinhämtning. Om läroböcker kräver att eleverna ska tolka och inhämta kunskap utifrån 

egna tolkningar av läroböckerna är läroböckerna inte jämlika och ger alla elever lika 

förutsättningar att klara kunskapskriterierna.  
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7.1.5 Det ekonomiska perspektivet i fokus 

Den stora skillnaden i hur de tre perspektiven behandlas i läroböckerna är främst att det 

ekonomiska perspektivet tar över hand. I Forumserien finns det bland annat ett kapitel som 

heter Den ekonomiska globaliseringen men inget kapitel om politisk- eller social globalisering. 

Det tydliggörs även i det politiska perspektivet där mycket av den politik som fört beror 

ekonomiska förhållanden. Om än det politiska perspektivet i Forumserien behandlar politiska 

beslut så handlade dessa politiska besluten ofta om ekonomiska förhållanden. Detta visat tydligt 

på att det ekonomiska perspektivet är där det huvudsakliga fokuset ligger. I Reflexserien 

däremot finns det även politisk och kulturell (social) globalisering som i sin tur även visar att 

dessa perspektiv påverkas av globaliseringens utveckling utöver det ekonomiska perspektivet. 

Sammantaget är det ekonomiska perspektivet det som är huvudsakligen det som behandlas där 

mest information framgår vilket även kan skönjas i hur stor den det ekonomiska perspektivet 

får i resultatet i denna studie.  

Att det ekonomiska perspektivet behandlas mer ingående i läroböckerna kan beror på att 

ekonomiska globaliseringen är ett fenomen som påverkar den enskilda människan genom att 

vissa förändringar som sker går att se med blotta ögat. Den ekonomiska globaliseringen innebär 

bland annat att handel bedrivs. Genom handeln får vi människor tillgång till varor från världens 

alla hörn. Det märks av genom tröjan du bär, telefonen i fickan och datorn jag skriver på. Dessa 

ting är visuella och påtagliga vilket innebär att dessa ting är lättare att greppa och förstå. Ju 

lättare någonting är att greppa desto mer lätthanterligt är fenomenet i en undervisningssituation. 

Det kan även bottna i att ekonomi, fattigdom och handel är fenomen som vi människor brottas 

med dagligen på ett eller annat sätt och närheten till ämnet gör att dessa fenomen underlättar 

undervisningen om globaliseringen – fast utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  

En annan faktor som kan orsaka att det ekonomiska perspektivet är överrepresenterat är att 

politiska och sociala perspektivet är mer abstrakt i sin natur. Ju mer abstrakt ett ämne är desto 

svårare kan det vara att förstå. I den teori som ligger till grund för denna studie är det 

ekonomiska perspektiven övervägande men inte i samma utsträckning som i läroböckerna. 

Detta kan även vara en orsak då mer forskning bedrivs utifrån ekonomiska aspekter vilket kan 

innebära att den ekonomiska globaliseringen behandlas mer ingående i dessa läroböcker.  

Fördelen med att det ekonomiska perspektiven behandlas till större del har att göra med att 

ekonomin har vissa mer konkreta orsaker och konsekvenser. Det innebär att denna typ av 

information kan vara lättare att ta till sig i och med att det ligger nära personers vardag. Dock 

finns det även politiska och sociala orsaker och konsekvenser som är mer konkreta och 
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vardagliga än andra som innebär att dessa är lättare att ta till sig. Den grundläggande kunskapen 

om den ekonomiska globaliseringsprocessen kan i sin tur underlätta förståelsen av de mer 

abstrakta perspektiven – politiska och sociala globaliseringen. En problematisk faktor är att 

läroböckerna inte innehåller lika mycket information om andra perspektiv än det ekonomiska 

vilket kan försvåra inlärningen av dessa perspektiv om läroboken är underlaget i 

undervisningen.  

Nackdelen med att ekonomiska perspektivet av globaliseringsprocessen tar större plats är att 

politiska och sociala perspektiv kan uppfattas som mindre viktiga eller falla i glömskan. Detta 

är en allvarlig konsekvens i min mening i och med att lärare har ett ansvar och en skyldighet att 

undervisa om samtliga perspektiv lyfts fram i LGY -11. Eleverna ska även kunna visa kunskap 

om samtliga perspektiv för att uppnå ett betyg. Om läroboken inte behandlar politiska och 

sociala perspektiv ges inte alla eleverna samma chans att uppnå detta kunskapskriterium. 

Givetvis har läraren och eleven ett ansvar att möjliggöra inlärning om dessa perspektiv med 

som Skolverkets studie visar finns det lärare som nyttjar läroböcker som en källa till 

baskunskaper. Om en eller flera aspekter av globaliseringen inte får lika mycket utrymme får 

eleverna en mindre kunskapsbas om dessa perspektiv vilket påverkar elevernas möjlighet att nå 

kunskapskriterierna.  

7.2 Förändrad behandling av globaliseringsprocessen över tid 

Inledningsvis var min hypotes att det skulle vara en klar skillnad mellan hur 

globaliseringsprocessen behandlas mellan de nyare och äldre böckerna i de två serierna. Jag 

förväntande mig att de nyare böckerna skulle innehålla mer information och exempel – att 

globaliseringsbegreppet behandlades mer ingående – på grund av globaliseringen intensifierats. 

I själva verket är största skillnaden mellan de nyare och äldre läroböcker i samma serie de bilder 

och diagram som förekommer i böckerna men även ett antal textstycken har antingen lags till 

eller tagits bort i de nyare upplagorna. I övrigt är de två upplagorna från vardera serie nästintill 

identiska i hur de beskriver orsaker, konsekvenser och aktörer. Dock är tidsperioden för denna 

studie förhållandevis kort vilket innebär att om studiens tidsperiod vidgats hade resultatet 

kunnat se annorlunda ut.  

7.2.1 Förändring över tid  

Upplagorna i Reflexserien var i många fall identiska när det kommer till hur 

globaliseringsprocessen behandlades. I mångt och mycket var det exakt samma information 

som framkom om globaliseringen. Det som skiljde upplagorna i Reflexserien åt var i synnerhet 
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ett av de avslutande avsnittet i kapitlet Globalisering. I upplagan från 2012 beskrivs det hur 

globaliseringen kan påverka den politiska framtiden medan i upplagan från 2017 beskrivs den 

framtid som kan komma utifrån samtliga perspektiv. En orsak till detta kan vara att det skett en 

samhällsförändring som lett fram till att framtiden ser annorlunda ut. Dock är detta enbart 

någonting som författarna kan förklara varför denna förändring skett. I Forumserien är det mer 

som skiljer upplagorna åt än vad det ät i Reflexserien. Trots det är Forumseriens upplagor lika 

på många sätt. Kapitel och avsnitt var lika i dess utformning men visst innehåll kunde skilja 

dem åt. Upplagan från 2017 i Forumserien innehöll exempel som låg mer i tiden så som 

Parisavtalet som återfinns i politiska konsekvenser.  

Dessa upplagor av Reflexserien är oerhört lika viket tyder på att samhälle som vi lever i inte 

har förändrats så drastiskt som jag initialt antog och som teorin beskriver. Även läroböckernas 

orsaker, konsekvenser och aktörer stämde överens med de orsaker, konsekvenser och aktörer 

som framkommer i operationaliseringsschemat.  I Forumserien kan denna utveckling skönjas 

då upplagorna stundtals skiljer sig åt gällande bland annat exempel och information. 

Globaliseringen har intensifierats men som Brolin och Nohagen beskriver i Forumserien så har 

en finanskris drabbat världen vilket har bromsat upp globaliseringsprocessen. Det kan vara en 

av orsakerna till att dessa upplagor har relativt få saker som skiljer dem åt. Å andra sidan har 

ett antal avsnitt utvecklats vilket ändå visar på att en förändring har skett – vad det beror på går 

enbart att spekulera i. En orsak kan vara att globaliseringen intensifierats vilket spiller över på 

de samhällsböcker som är ämnade för att redogöra för det samhälle vi lever i.  

Fördelarna med att böckerna är lika i sin behandling av globaliseringsbegreppet är att det skapar 

en likvärdig skola. Alla skolor har inte resurser att köpa in nya böcker varje gång en ny upplaga 

kommer ut. För att elever över hela landet ska få tillgång till så likvärdig kunskap, något som 

läroböcker gör enligt Skolverket, behövs läroböcker som är lika i sin utformning och 

information. Om endast de nyare upplagorna innehöll relevant information och de äldre 

upplagorna snabbt blir föråldrade innebär det att skolor med mer resurser att förnya läroböcker 

årligen kommer kunna erbjuda bättre kunskapsbas för eleverna i den skolan. För de elever som 

går i skolor som inte har dessa resurser riskerar att mista kunskaper som anses nödvändiga. För 

det är just den rollen läroböckerna har och som den tidigare forskningen vill återspegla.  

Nackdelen med att böckerna är allt för lika mellan nyare och äldre upplagor är att händelser, 

företeelser eller andra faktorer som sker närmare nutid lätt kan förbises som enskilda företeelser 

så eleverna missar kopplingen mellan en händelse och globalisering. Ett exempel är Parisavtalet 

2015. Eleverna som idag går på gymnasiet har mer eller mindre stött på den debatten. Det gör 
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så att eleverna lättare kan koppla samman denna företeelse med globaliseringen och skapa sig 

en djupare förståelse för globaliseringsprocessen. Händelse som finanskrisen 2008 som Brolin 

och Nohagen tar upp i upplagan från 2017 är inte alls säkert att eleverna har samma koppling 

till då de elever som går gymnasiet 2019 var väldigt unga 2008. Det gör att eleverna inte alltid 

har samma personliga förståelse för en händelse vilket innebär att eleverna kan ha det svårare 

att förstå exemplet. 

7.3 Läroböckernas minskande användning  

I den tidigare forskningen vittnar forskare om en nedgång i användandet av läroböcker i 

undervisningen. Lärare väljer andra läromedel för att förmedla kunskap vilket innebär att 

läroböckerna får en allt mindre roll. Trots att läroböckerna minskar i användning så har bland 

annat Skolverket och Sandahl kommit fram till läroböckerna har en betydande roll i dagens 

skola. Läroböckerna har en socialiserande, norm- och värderingsskapande och underlättar 

inlärning av baskunskaper menar Skolverket och Sandahl. Det gör denna studie högst relevant. 

Globaliseringsprocessen är ett fenomen som alla människor, medvetet eller omedvetet, hanterar 

dagligen. För att kunna förstå den värld vi lever i behövs baskunskaper för att nå förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Hur globaliseringsbegreppet behandlas i läroböckerna är då direkt 

avgörande för hur elever och sedan vuxna förstår sin vardag. Om läroböckerna behandlar en 

aspekt av globaliseringen till större del eller om exemplen är föråldrade kan i sin tur bidra till 

att elever inte förstår den värld de lever i. Förklaringen till nationalism i Reflexserien är ett 

konkret exempel som tydliggör innebörden av att alla perspektiv får ta plats. Trots att det sociala 

perspektivet behandlas minst ingående i samtliga läroböcker är perspektivet en viktig del i 

behandlingen av globaliseringsprocessen. Att elever får kunskap om hur nationalism kan växa 

fram kan eleverna få förståelse för sina medmänniskor agerande till orsaken till politisk partiers 

framgång. Det om någonting är viktiga kunskaper.  

Det Sandahl lyfter fram i sin studie är att lärare kompletterar läroböcker med andra läromedel 

om material saknar viktiga aspekter. Detta är viktigt att beakta då läraren ska ge eleverna en 

mångfacetterad bild av globaliseringen men även andra ämnen. Med denna komplettering, 

framförallt till Forumserien där och sociala perspektivet är sparsamt behandlat, kan elever få 

djupgående kunskaper om de olika perspektiven och om globaliseringens för- och nackdelar. 

Utan denna komplettering skulle väsentlig kunskap gå förlorad.   
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7.4 Metod- och materialdiskussion 

Den metod som legat till grund för denna studie är en kvalitativ innehållsanalys där 

globaliseringen varit i fokus. Innehållsanalysen är ämnad till att studera vad som faktiskt är 

skrivet i texterna och tolka utifrån det.  

Jag valde att läsa böckerna och leta efter nyckelbegrepp kopplade till globaliseringen eftersom 

begreppen är en viktig del i undervisningen enligt läroplanen. Det fanns sektioner eller mening 

i läroböckerna som jag uppfattade som en orsak, konsekvens eller aktör men kopplingen fanns 

inte explicit. Detta innebär att med andra sökord hade dessa ”fynd” kunnat ingå i materialet. 

Nackdel med mitt metodval är att viss information kan utelämnas som hade kunnat vara relevant 

för studien. Detta hade kunnat förebyggas med en metod som innebar att samtliga sammanhang 

som uttolkas handla om globaliseringen tas med.  

Det material som valts ut till studien är utvalda från 2011 till 2017. Detta val var medvetet då 

läroböckernas upplaga skulle vara skriva under den rådande läroplanens tid fram till så nära 

nutid som möjligt. I och med att läroböckerna var så lika som de var från 2011 till 2017 hade 

ytterligare en upplaga där emellan varit överflödig. Givetvis hade fler upplagor från tidigare år 

samt läroböcker från fler serier gett ett mer mångfacetterat resultat. Dock har materialet varit 

mastigt och fler läroböcker skulle kunna innebära fler upprepningar än i detta arbete. Att 

serierna inte hade upplagor som kom från exakt samma år verkande inte ha en vidare betydelse 

då de nyare upplagorna var så pass lik de äldre upplagorna.  

7.5 Implikationer för lärare 
Läroböcker är en del i en arbetsmetod för att skapa en likvärdig skola. Om läroböckerna inte 

behandlar samman samhällsfenomen, i detta fall globaliseringen, likvärdigt eller om de 

perspektiv som återfinns i läroplan hastigt gås igenom är det inte likvärdigt, varken för klasser 

med en heterogen kunskapsbas eller för elever i olika skolor runt om i Sverige med olika 

läroböcker. Denna studie är en del i att skapa en förståelse för hur läromedel behandlar olika 

fenomen. I och med att det var en tydlig skillnad i hur serierna behandla politiska och framförallt 

sociala aspekter så bör det vara en faktor som beaktas av lärare och skolpersonal när läromedel 

används i undervisningssituationer. En av de viktigaste aspekterna en lärare bör beakta när 

läroböcker används är om de vilar på vetenskaplig grund. I denna studie framkommer det att 

viss information skiljde sig från det som framkommer i det teoretiska ramverket. För lärare är 

det viktigt att vara bekant med forskning på området som hen ska nyttja läroböcker för att 

undervisa om. Det gäller även i valet av läroböcker och läromedel överlag. 
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7.6 Vidare forskning  
Resultatet för denna studie kan inte visa på någon generell trend över hur alla läroböcker i alla 

serier hanterar globaliseringsprocessen och hur det sett ut över tid. Däremot kan detta resultat 

ge en fingervisning över hur förändringen sett ut i Reflex- och Forumserien, ge en indikation 

på att det ekonomiska perspektivet är dominerande i dessa serier samt läroböckernas kopplingar 

till vetenskaplig forskning i ämnet är bristande. Där kan vidare forskning gynnsamt bedrivas 

genom att innefatta fler böcker, andra samhällsfenomen eller den påverkan en explicit (med 

begrepp, termer och modeller) kontra implicit (utan begrepp, termer eller modeller) förklaring 

av globaliseringen har på elevernas kunskapsinhämtning. Ett annat metodval hade även kunnat 

fånga in andra aspekter och sammanhang som gått förlorat på grund av användandet av sökord.   
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