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Förord  

Hösten 2005 påbörjade jag mitt uppsatsskrivande om kulturell globalisering. Jag valde detta 
ämne för att jag hade ett intresse av att veta vad som händer med kulturer i 
globaliseringsprocessen. Påverkas de överhuvudtaget?   

Under arbetets gång har jag tagit hjälp av min handledare Bertil Lundberg och vänner för att 
komma på rätt spår när jag svävat ut på andra spår. Därför vill jag rikta ett stort tack till Er.     

Karlstad, januari 2006    

Sanna Olsson  
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Abstract  

Today we are living in a time were impulses from other places and cultures constantly grow 
and the contact over the boundary is getting bigger. We se satellites pictures over the world, 
we hear about worldwide ecological problems, we learn about other different lifestyles, we 
cock food that are inspired from the worlds many kitchens, we shop more and we can travel to 
different parts of the world. My problem was to find out how cultural phenomenon spreads to 
a greater extent global and how this transference take place, but also be able to se what factors 
that has a part in the cultural spread.   

What I found with help from my literature study was that trough improved communication 
and transports has gained mobility in the world and people can take part off others culture. 
The world is shrinking and this means that human beings identity is changing and this create a 
so-called hybrid mixture. Culture is what we human beings create. Culture can be seen as a 
community phenomenon for the most parts. In this and many others attentions culture seams 
to be growing, the culture meaning of what you can call identity or fellowship. But this 
meaning taking new forms. In traditional culture research it was called a long time that the 
culture was the expression for human belonging, the culture was ethnic, local or class based. 
This is in great extent still true for most of the time. But the relationship between the 
individual and the places were the live, the coherence the are a part in, and the social 
fellowship that they are included in (or pas trough) is changing. Culture in this consideration 
is something that stretches beyond the place and coherence. Just because of this there will be 
no other “culture” that will be taking over, for example a globalized. Its more relations and 
links between local, national and global that is established and negotiated in new way.   

The globalization of today can be seen as a change of communication, technology, capital, 
work, markets, trade, production and distribution of goods and service and the mass 
movements of people has been personify to a “global” character, which means that there are 
tendencies to overstep national boundaries and change structures within cultures, states and 
the way to se the world. The effects of this have in popular name get to be called “a global 
village” or “one world”. The coming up effects of this is that it creates a so-called hybridize 
were different culture mix and eventually can create a global culture. Because of this 
transforms you experience that the world is shrinking, that valuations become more global 
and cultures become more integrated. All this considers to be built on globalization of 
modernity, the globalization is an extension of a global culture connection.  

Economic, politics and culture has transforms and chance to create o more global world and 
the increase of global consequence are happening in faster speed. We can discern three related 
aspects of globalization. Economic globalization (a global economic) cultural globalization (a 
global culture) and political globalization (a political globalization). These three elements are 
connected to each other.  

Also there is a culture globalization going on. The main direction of this flow is from the west 
world to east and south, or more specifics from USA to the rest of the world. Trough mass 
media, entertainment industry and commercial the American lifestyle is changing with for the 
most people unreachable and in environment aspects untenable consumption pattern to a 
universal ideal.    



  

4  

Sammanfattning  
Idag lever vi i en tid där impulser från andra platser och kulturer ständigt ökar och där de 
gränsöverskridande kontakterna blir allt fler. Vi ser satellitbilder av jordklotet, vi hör om 
världsomspännande ekologiska problem, vi lära känna andra livsstilar, vi lagar mat som är 
inspirerad från världens många kök, vi handlar med och reser till olika delar av världen. Mitt 
grundproblem var att ta reda på hur kulturella fenomen sprider sig i allt större utsträckning 
globalt och hur denna överföring sker, men även att se vilka faktorer som spelar in i den 
kulturella spridningen.     

Det jag fann med hjälp av litteraturstudien var att genom förbättrad kommunikation och 
transporter har ökad rörlighet uppstått i världen och människor kan ta del av andras kulturer. 
Världen krymper allt mer och detta innebär att människors identitet förändras och det sker en 
s.k. hybriditet. Kultur är det vi människor skapar. Kulturen kan ses som en samhällsföreteelse 
i stort. I detta och många andra avseenden tycks kulturen vara växande, kulturens betydelse 
för vad man kan kalla identitet eller gemenskap. Fast betydelsen sker i nya former. I 
traditionell kulturforskning hette det länge att kulturen var själva uttrycket för människors 
tillhörighet, kulturen var etnisk, lokal, eller klassbaserad. Det är i stor utsträckning fortfarande 
sant till stora delar. Men relationerna mellan individerna och de platser de bebor, de 
sammanhang de ingår i, och de sociala gemenskaper som de tillhör (eller passerar genom) 
håller på att förändras. Kulturen är i detta avseende  är något som sträcker sig långt bortom 
platsen och sammanhanget. Det är för den skull inte så att någon annan ”kultur” tar över, 
exempelvis en globaliserad. Det är snarare relationer och länkar mellan lokalt, nationellt och 
globalt som upprättas och förhandlas på nya sätt.  

Dagens globalisering kan ses som en förändring av kommunikationer, teknologier, kapital, 
arbete ,marknader, handel, produktion och distribution av varor och tjänster och 
massrörelserna av folk har ansetts förkroppsliga till en ”global” karaktär, d.v.s. har en tendens 
att överskrida nationella gränser och förändra strukturer inom kulturer, stater och synen på 
omvärlden. Effekterna av dessa omvandlingar har i folkmun kommit att kallas ”global by” 
eller ”en värld”. Det uppstår en s.k. hybriditet då olika kulturer beblandas och så småningom 
kanske blir en global kultur. På grund av dessa omvandlingar upplever man att världen 
krymper, att värderingar blir allt mer globala och att kulturer blir allt mer integrerade. Allt 
detta anses vara byggt på globalisering av moderniteten, globaliseringen är en förlängning av 
en global kulturell sammankoppling.  

Ekonomi, politik och kultur har förvandlats och omformats för att bilda en mer global värld 
och ökningen av globala konsekvenser sker i snabbare takt. Vi kan urskilja tre relaterade 
aspekter av globalisering. Ekonomisk globalisering (en global ekonomi) kulturell 
globalisering (global kultur) och politisk globalisering (en global politik). Dessa tre element är 
invävda i varandra.  

Likaledes pågår en kulturell globalisering. Den huvudsakliga riktningen på dessa strömmar är 
från västvärlden till öst och syd, eller mer specifikt från USA till resten av världen. Genom 
massmedier, underhållningsindustri och reklam förvandlas den amerikanska livsstilen med 
dess för de flesta ouppnåbara och miljömässigt ohållbara konsumtionsmönster till ett 
universellt ideal.     
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet går jag igenom problemet och dess bakgrund vilket sedan mynnar ut i 
uppsatsens syfte och avgränsningar.  

”Dina jeans är av märket Levi’s, skjortan från Hennes & Mauritz, skorna från Ecco, 
telefonen från Ericsson och kompisens bil, en SAAB, är tillverkad i Trollhättan i en fabrik 
som ägs av General Motors, världens största industriföretag. Bilen har däck från Goodyear 
och är tankad med bensin vid Shell-macken nere i centrum som ägs av Royal Dutch Shell”1   

1.1 Problembakgrund  
Världens samhällen har blivit allt mer beroende av varandra i ett skeende som vi kallar 
globalisering. Globaliseringen påverkar människor runt om i världen på en mängd olika sätt, 
bland annat genom förändringar i de flesta av jordens kulturer. Kulturella förändringar är 
betydelsefulla av flera anledningar, inte minst eftersom människans syn på sig själv, på andra 
människor och hur världen formas och förändras tillsammans med kulturen.  
Vart utvecklingen leder kommer därför att ha stor betydelse bland annat för hur människor 
från olika kulturer kommer att kunna leva tillsammans i framtiden. Världens kulturer påverkar 
varandra idag på ett otal sätt. Det går inte att sammanfatta exakt vad som händer, eller 
förutspå vad det kommer att leda till men det är säkert att det påverkar antingen positivt eller 
negativt. Men man kan peka på vissa rörelseriktningar. Å ena sidan sprids en stor kulturvåg 
över världen, till exempel genom underhållning från Hollywood och snabbmat från 
McDonalds.   

Eftersom denna kultur kommer från USA kallas den för amerikanisering. Detta har lett till att 
man runt om i världen kan lyssna på samma musik, bära liknande kläder och se samma filmer. 
Eftersom olika kulturer påverkas i en liknande riktning kan kulturella gränser mellan 
människor bli suddigare. I traditionell kulturforskning hette det länge att kulturen var själva 
uttrycket för människors tillhörighet, kulturen var etnisk, lokal, eller klassbaserad som man 
kan kalla det. Det är väl fortfarande sant till stora delar. Men relationerna mellan individerna 
och de platser de bebor, de sammanhang de ingår i, och de sociala gemenskaper som de tillhör 
(eller passerar genom) håller på att förändras.   

1.2 Problemformulering  
Globaliseringen är en komplex och mångtydig process som innefattar en rad olika 
dimensioner: kulturella, politiska, teknologiska, ekonomiska och ekologiska bland annat. 
Därför är en avgränsning ett måste. Denna uppsats fokuseras på den kulturella dimensionen 
av globalisering eller snarare globaliseringens kulturella processer.    

1.3 Problem & Syfte  
Syftet med uppsatsen är att bidra med en förklaring och definition av kulturell globalisering 
samt att se på kulturell identitet och vad detta innebär i globaliseringsprocessen.   

                                                          

 

1 http://www.edbergcentrum.kau.se/Dokumentfiler/pdf-filer/Bror%20Perjus%20_red_.pdf (05-11-25) 

http://www.edbergcentrum.kau.se/Dokumentfiler/pdf-filer/Bror%20Perjus%20_red_.pdf
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Gränserna tenderar att bli suddigare ju mer influenser vi tar från andra kulturer och beblandas 
med. Rasism kan uppstå i denna process p.g.a. beblandningen av kulturerna.    

För att få en mer sammanhängande och förståelig bild av globaliseringsprocessen kommer jag 
även presentera den ekonomiska, politiska och den teknologiska dimensionen av 
globaliseringen. Ekonomiska faktorn är en viktig utgångspunkt för att förstå globaliseringen 
och dess flöde och teknologin har förändrat informationsflödet som har en avsevärd inverkan 
på kulturerna. Syfte är att se vad denna process innebär och vad det är för faktorer som bidrar 
till detta.   

Mitt grundproblem är att ta reda på hur kulturella fenomen sprider sig i allt större utsträckning 
globalt och hur denna överföring sker, men även att se vilka faktorer som spelar in i den 
kulturella spridningen. För att lösa problemet måste ett antal frågor besvaras.  

 

Hur beskrivs kulturella utvecklingar i tidigare forskning? 

 

Vad är det för faktorer som påverkar kulturspridningar? 

 

På vilka/vilket sätt bidrar kulturella utbredningar till att minska de kulturella 
olikheterna i världen?  

 

Berörs den kulturella identiteten av globaliseringen?  

1.4 Avgränsning  
Jag har valt att begränsa mig till enbart globalisering av kulturer, globaliseringsbegrepp kan 
ses som en stor komplex process och det finns många faktorer som är med i detta 
världsomfattande skeende. Ekonomi, politik och teknologi är bara några betydande delar som 
finns med i globaliseringen. Men för att få förståelse för hur dessa delar kan påverka har jag 
tagit med en del av dessa aspekter för att ge er läsare en bild över dess påverkan. Jag har även 
som empirisk undersökning valt att göra en fallstudie av den japanska, franska och 
amerikanska kulturen.     

1.5 Presentation av centrala begrepp  
Globalisering: I uppsatsen behandlas begreppet globalisering som en sammanfattning av 
grunden till kulturell globalisering. Min uppfattning av begreppet globalisering kan enklast 
förklaras som ett världsomfattande fenomen som är en del av den sociala interaktion som 
påverkar alla.    

Kultur: Det finns två huvudsakliga innebörder av kultur: det antropologiska kulturbegreppet 
och det snävare estetiska kulturbegreppet. Enligt den antropologiska definitionen utgör kultur 
en vid uppsättning värderingar, ritualer, traditioner och sedvänjor som skapas av människor 
för att förstå, tolka och ge mening i världen. Den estetiska definitionen tar istället fasta på 
kultur som konstnärliga, litterära och symboliska artefakter - till exempel musik, dans, film, 
konst, och arkitektur. Enkelt sagt, det vi människor skapar.   

Mångkulturella samhällen: Det går att urskilja tre definitioner som ofta används i forskning 
och debatt. Utifrån en pragmatisk definition kan det mångkulturella samhället ses som ett 
samhälle med en mångfald av kulturer, religioner, språk och etniciteter. 2 En 
verklighetsfrämmande definition är när det mångkulturella samhället även kan ses som ett 
                                                          

 

2 Runblom,H, Svanberg, I (1990) 
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ideal, det samhälle som förmår låta alla kulturer leva med lika rättigheter och på lika villkor. 
Ett sådant samhälle har vi då ännu inte sett. Filosofen Charles Taylor 3 pekar på en politisk 
definition när han menar att samhällen kan ses som mångkulturella när de rymmer mer än en 
gemenskap som vill överleva kulturellt. Det mångkulturella samhällets dilemma är, enligt 
Taylor, huruvida det skall erkänna sina medborgare såsom individer eller genom deras 
kollektiva identiteter.                                            

                                                          

 

3 Taylor, C (1994)  
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2. Disposition            

 

Kapitel 1, Inledning: 
I första delen av uppsatsen tar jag upp problembakgrund, syfte och frågeställningar för att ge 
en bild av vad mitt undersökningsområde är.   

 

Kapitel 3, Metod: 
Följande kapitel behandlar teorival, forskningsansats, vilken metod som använts och hur jag 
samlat in data.   

 

Kapitel 4, Undersökningens tillförlitlighet: 
Kapitlet presenterar en trovärdighetsanalys vilket behandlar begreppen Reliabilitet och 
validitet. Här finns även ett avsnitt med källkritik.  

 

Kapitel 5, Teoretiska studier: 
I detta kapitel har jag sammanställt skriven teori och en del forskning som bedrivits runt 
ämnet kulturell globalisering. Kapitlet är av beskrivande karaktär för att få förståelse för 
fenomenet.   

 

Kapitel 6, Empirisk undersökning: 
Behandlar det som framkommit av studien med hjälp av litteraturstudien i teoriavsnittet.   

 

Kapitel 7, Analys: 
Utifrån vad som tidigare framkommit i teori och empiri genomförs en analys.  

 

Kapitel 8, Slutsatser: 
Här redovisas de slutsatser som gjorts efter analys av teori och empiri. Här finns även egna 
reflektioner. Förslag till vidare forskning presenteras även här.  

 

Kapitel 9, Källförteckning: 
Här återfinns källförteckning över vilken litteratur och vetenskapliga artiklar jag använt mig 
av under studien.       

Inledning

 
Metod Undersöknin-

gens 
tillförlitlighet

 
Teoretiska 

studier 
Empirisk 

undersökning

 

Analys Slutsatser 
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3. Metod  

Här redovisas mitt tillvägagångssätt samt de metodval som gjorts under arbetets gång. Jag 
visar även hur jag arbetat med hjälp av litteratur och teorier på metodområdet samt hur jag 
gått till väga för att lösa problemet.   

3.1 Teorival  
För att få en teoretisk grund att stödja uppsatsen på har jag letat efter vetenskapliga 
undersökningar och teorier inom området. Det var svårt att hitta tillförlitliga källor som 
behandlade ämnet kulturell globalisering inom kulturgeografisk ram. Några böcker och 
artiklar har jag dock funnit som jag tyckte var användbara. Artiklarna behandlar globalisering 
samt ekonomi och global kultur. När jag skrivit dessa aspekter kände jag att jag satt fast, jag 
var tvungen att lyfta blicken för att se att det fanns andra aspekter som påverkade ämnet jag 
skriver om som kan uppstå i detta sammanhang.     

Mitt tillvägagångssätt är att studera litteratur, följaktligen göra en kvalitativ litteraturstudie av 
fenomenet ”kulturell globalisering” där jag tolkar texter som författare tidigare har skrivit 
inom ämnet för att sedan göra en egen undersökning av hur ett utvalt land har påverkats av ett 
annat land med en stark kultur. Jag har använt mig av både texter hämtade från Internet och 
texter publicerade i tryckta böcker och tidskrifter. Urvalet av texter baseras på dem som jag 
anser relevant.   

Kvalitativa modeller används för att beskriva eller förutsäga verkligheten eller delar av den i 
syfte att få bättre förståelse för den. I litteraturen skrivs det mycket om förhållandet 
kvantitativ och kvalitativ forskning. Grovt uttryckt kan man säga att man med kvantitativa 
metoder omvandlar information till siffror och mängder utifrån vilka man sedan genomför 
statistiska analyser. Kvalitativa metoder karakteriseras av att det är forskarens uppfattning 
eller tolkning av informationen som står i förgrunden detta gäller exempelvis när man ska 
tolka sociala processer och sociala sammanhang som är svåra att omvandla till siffror. Jag vill 
med hjälp av kvalitativ datainsamling få så mycket data som möjligt men också få ett djup i 
studien. Att själv göra tolkningen av texten kan innebära en risk då författaren (jag) kanske 
inte är tillräckligt objektiv och tolkar svaren på mitt sätt vilket kan påverka resultatet då jag 
inte har någon att bolla mina idéer med.4 Jag har förlitat mig på de ledande forskarna inom 
området när det gäller materialinsamlingen, detta för att skapa en god, allmänt akademiskt 
godtagen grund att stå på.  
3.2 Ansats  
Då jag formulerar problemet och utarbetat en teoretisk referensram avgränsade jag 
undersökningen i tid och omfång. Jag valde att ta en stillbild, en så kallad ad hoc bild.5 

Undersökningens ansats är främst ett resultat av hur jag väljer att hantera undersökningens 
analytiska eller rumsliga dimension (djup, bredd) och undersökningens tidsdimension (Ad 
hoc- återkommande). Dessa två deldimensioner bestämmer undersökningens omfång och 
räckvidd, d.v.s. undersökningens ”spelplan”. Den här rumsliga funktion är en funktion av 
undersökningens bredd och djup. Bredd och djup står således inte i motsats till varandra utan 
beskriver två underliggande dimensioner: bred-smal och djup- yta. En bred undersökning 

                                                          

 

4 Thurén T (2002)  
5 Christensen L, Andersson N, Karlsson C, Haglund L (1998)  
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studerar många fall, till skillnad från en smal undersökning som studerar få fall. I uppsatsen är 
bollen placerad på en djup dimension där undersökningen är gjord på en smal men djup nivå 
som studerar ett fåtal undersökningsenheter. Syftet men en sådan här undersökning som går 
på djupet är att tränga igenom ytan och skapa bättre förståelse för de underliggande mönstren 
och orsakerna till varför någonting är som det är. Detta gjordes eftersom tiden var begränsad 
för att kunna undersöka ett framtidsperspektiv. Bilden visar var fokus ligger på ansats och 
undersökning.6      

 

Figur 3.1 Undersökningens omfång och ansats  
Källa: Christensen L et al.(1998) sid. 70   

Uppsatsen handlar om att försöka förstå och försöka förklara de fenomen och processer som 
ligger till grund för det som kallas kulturell globalisering. Ansatsen är alltså medvetet 
hermeneutisk och materialet är anpassat därefter för att kunna skapa någon form av kvalitativ 
förståelse hur det kallat globalisering påverkar kultur. Vad jag genom det material jag använt 
mig av vill är att fånga är tendenser, tendenser som sker i tiden. I denna uppsats har jag dock 
valt att titta på fenomenet hur det är just nu i dagsläget. Min förståelse vilar på att det som 
händer omkring oss är resultatet av en ständig process, relation och interaktion mellan 
människor och människor och mellan människor och materia, och beroende på hur människor 
(idéer) och materia (materiella resurser) integrerar med varandra och formar det vi kallar 
historia, samtid och framtid.  

3.3 Hermeneutik  
I mitt sökande efter lämpliga teoretiska utgångspunkter, inspirerades jag av den 
hermeneutiska ansatsen, som utgår från ett förhållningssätt som är subjektivt. Forskaren tolkar 
och är delaktig i forskningsprocessen. Metoden som används kan vara deltagande 
observationer eller intervjuer. Hermeneutik är en kvalitativ forskningsansats där tolkning av 
de texter och intervjumaterial är centrala. Frågor som ställs och svaras på blir: "Vad är det 
som visar sig och vad är innebörden i det?” Hermeneutik är en förståelseinriktad 
forskningsansats där tolkning utgör den huvudsakliga forskningsmetoden. Det söks inga 

                                                          

 

6 Christensen L, Andersson N, Karlsson C, Haglund L (1998) 
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absoluta sanningar inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition. Istället söker 
forskaren nya sätt att förstå företeelser som kan vara svåra att hantera i vår vardagsförståelse. 7   

3.4 Undersökningens grundutformning  
För att få svar på mina frågor och därmed försöka lösa mitt problem har deskriptiv metod 
använts. Jag undersöker den litteratur som skrivits inom ämnet och utgår ifrån denna när jag 
formar min empiri. Jag utgår från valda teorier för att så småningom analysera min insamlade 
empiri genom min litteraturstudie och passa in det i mitt område för att sedan göra en egen 
undersökning av kulturens kraft att påverka. Jag använder mig av kvalitativ 
undersökningsmetod, detta innebär att det är en analysmetod som är textmässig och som leder 
till ett resultat i form av en text av något slag i sin tur. Kvalitativ forskning utmärks av ett 
helhetsperpektiv. Helheten är nödvändig för att man ska kunna förstå, och man kan även 
studera själva komplexiteten i fenomenen.     

3.5 Metodval  
Uppsatsen har genomförts som en litteraturstudie i sitt första skede som baserar sig på 
litteratur och vetenskapliga artiklar. I andra delen av uppsatsen har jag sökt information om 
japansk kultur och Frankrikes motstånd mot amerikanisering men även den amerikanska 
kulturen men McDonalds som undersökningsfenomen. Källorna har tagits fram ur publicerade 
texter och från Internet. Sökning har skett med utgångspunkt från ämnesval och syfte. 
Litteraturen gav mig en god insikt i ämnesområdet.  

Jag ansåg att en litteraturstudie lämpar sig bäst för min undersökning för att kunna se 
problemet utifrån så stor omvidd som möjligt. Jag relaterar den studerade litteraturen till 
verkligheten genom att göra en egen undersökning av hur kulturpenetrering sker i ett land 
med en annan kultur. Följaktligen kommer en litteraturstudie att påverkas av mina konkreta 
erfarenheter, både vad avser val av ämne och behandling av ämnet. Först hittade jag få 
litteratur och artiklar i ämnet, men efter att ha gått igenom referenslistan inom den litteratur 
jag fann så öppnade sig ofantliga mängder av ytterligare böcker och artiklar. Därefter fick jag 
sålla ut det jag tyckte var viktigt för uppsatsen.     

3.6 Datainsamling  
Information delas vanligtvis in i två grupper, primär och sekundärdata. Primärdata är den data 
som redan inte existerar utan samlas in av forskaren. Denna information kan bl.a. hämtas in i 
form av originalhandlingar, protokoll och statistik för det speciella syfte som har med 
undersökningen att göra.8 Vid insamling av primärdata har jag använt mig av böcker, 
vetenskapliga artiklar av den anledning att jag fann mest information om ämnet där.   

Sekundärdata har samlats in genom Internet och artikelsök på Karlstads Universitets databas 
då jag letat främst efter artiklar om kulturinovation. Jag har även sökt manuellt i avhandlingar 
och vetenskapliga artiklar från geografiska hyllan i biblioteket. Syftet med artikelsökningarna 
på Internet och genom skolans databas var att få en grund till den empiriska undersökningen.    

                                                          

 

7 Holme, I M, Solvang, B K (1997) 
8 Ibid. 
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3.7 Datainsamlingsmetod  
Till den här kvalitativa studien har vetenskapliga artiklar sökts. Följande sökord användes i 
undersökningen. : globalisering, kulturell globalisering, globalisering av kultur och global 
kultur. Antalet träffar på globalisering var: 245 000 stycken, kulturell globalisering fick jag 50 
500 antal träffar. Globalisering av kultur innehöll 94 500 stycken sidor. Vid sökning av global 
kultur fick jag 335 000 stycken svenska sidor. Jag fick tyvärr bara fram ett fåtal artiklar som 
jag kunde använda mig av.  Jag har använt mig av litteratur som behandlar de olika ämnena 
globalisering, kultur, teknik och ekonomi för att få en förståelse för hur de olika delarna 
påverkar varandra. Vid databassökningen på universitetet har sökningen utgått från sökorden 
globalisering, kultur och global kultur. Dessa har sedan kombinerats med nästa sökord (det 
tredje) som givit mest träffar. Sökprocessen har sedan fortsatt enligt denna strategi tills man 
fått relevanta artiklar med avseende på vad som skall inkluderas. Tack vare denna strategi har 
risken att missa relevanta studier reducerats med avseende på vad som ska ingå i 
undersökningen, eftersom antalet träffar minskat för varje kombination. Genom att titta på 
artiklarnas och böckernas referenser har jag kunnat söka vidare om ämnet när jag har känt att 
litteraturen inte riktigt har stämt in på mitt ämne. Mitt urval av söktjänster har först och främst 
avgränsat till svenskspråkliga tjänster. Google och Altavista har används för att jag anser att 
det är den främsta söktjänsten både nationellt och internationellt.   
Till min egen undersökning använde jag mig av nyckelord: japansk matkultur, japansk kultur 
i Sverige och Frankrikes amerikanisering. McDonalds vs. kultur.   

 

De urvalskriterier jag utgick ifrån var i studien var:  

 

att texten skulle stämma med syftets frågeställning 

 

artikeln skulle inte vara äldre än 1990 

 

endast välrenommerade tidskrifter skulle användas 

 

engelska och svenska artiklar    

3.8 Litteratur använd i uppsatsen  
En svårighet att ta i beaktande vid ett arbete av det här slaget är värderingen av att de 
skriftliga källorna man utgår från under sitt arbete d.v.s. den tidigare forskningen man 
använder sig av. Man använder sig av material som letats upp, registrerats, beskrivits och 
sedermera tolkats av andra forskare. Forskare med helt annan utgångspunkt än vad man själv 
har. Därför är det viktigt att inta en källkritisk ställning gentemot det material man arbetar 
med, och värdera betydelsen av olika data utifrån hur användbara och relevanta de är i 
sammanhanget. Framför allt bör man med kritiska ögon bedöma hur trovärdig eller sannolik 
informationen är, och hur stor vikt man kan tillskriva vissa källor i förhållande till andra. Jag 
använder mig först och främst av boken Håkan Thörn m.fl. Globaliseringens Kulturer som har 
fått stå till tjänst med den grund som den primära materialinsamling har vilat på, jag vill också 
nämna Knox och Marston Human Geography9 som gett en bra bild över kulturgeografiskt 
resonemang inom mitt ämne.  

                                                          

 

9 Paul L. Knox, Sallie A Marston (2004)  
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3.9 Litteraturstudie  
Som jag tidigare nämnt är uppsatsen en litteraturstudie. Enligt Patel och Davidson10 innebär 
detta att man inte har någon empirisk datainsamling utan man istället samlar in, ordnar, 
omstrukturerar, analyserar och gör egna synteser av information som har samlats in av andra. 
Orsakerna till att jag valde att göra en litteraturstudie är flera. Jag var mest nyfiken på hur 
vetenskapsmän och forskare hade skrivit om ämnet. Eftersom jag är intresserad av hur 
globaliseringsprocessen påverkar kulturella processer så föll det mig mest naturligt att 
använda mig av denna metod.   

I en mer avgränsad bemärkelse kan en litteraturstudie vara en startpunkt för ett 
forskningsprojekt, en systematisk inventering av befintlig kunskap inför det fortsatta arbetet. 
Avgörande för en litteraturstudies relevans är att den bygger på kunskap och överblick över 
det beskrivna området. Avgränsningar är nödvändiga, men de bör bygga på medvetna och 
redovisade val. Vad gör jag när jag skriver en litteraturstudie? Jag undersöker inte 
verkligheten i vanlig mening, mitt arbete handlar snarare om att undersöka den kategorisering 
av verkligheten som andra genomfört. Forskning och kritisk reflektion handlar om att 
kategorisera en svår överblickbar omvärld, att tolka och göra den begriplig. Processen är 
dubbelriktad, de kategorier och tolkningar vi gör påverkar i sin tur verkligheten genom att vi 
drar egna slutsatser om det skrivna materialet.11   

En litteraturstudie innebär att jag beskriver och analyserar vad andra skrivit. Jag har ansvar för 
att på ett så rättvisande och kunnigt sätt som möjligt redovisa de studerade författarna. En 
författare måste räkna med att hans/hennes verk blir föremål för kritisk diskussion och analys. 
Själva syftet med en publicering är ju att andra ska läsa, analysera och kritisera. Huruvida 
analysen är rättvis eller inte är naturligtvis svårt att fastslå.12 Dock krävs att jag satt mig in i de 
berörda författarnas verk tillräckligt noggrant för att ha grund för min analys. Det ligger också 
i mitt intresse att vara så påläst att min analys inte omedelbart baseras på okunskap                                                  
i ämnet. Samma ansvar gäller gentemot dem som kan tänkas läsa min litteraturstudie. 
Eftersom den berör frågeställningar som kanske inte alltid är väl kända av läsarna, har jag ett 
ansvar gentemot dessa att presentera innehåll och slutsatser så att jag så långt möjligt är rättvis 
och att jag möjliggör för läsarna att ifrågasätta det jag skriver. 13  

                                                          

 

10 Patel R, Davidson B (2003)  
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ejvegård, R (1996) 
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4. Undersökningens tillförlitlighet  

Oavsett vilken metod som används vid en informationssamling måste informationens 
trovärdighet granskas. Nedan diskuterar jag de olika trovärdighetsbegreppen ur mitt 
perspektiv.  

4.1 Reliabilitet och validitet   
Reliabilitet handlar om att empiri måste vara tillförlitligt och trovärdigt för att ge en rättvis 
bild av verkligheten. Med det menas att undersökning ska gå att lita på och att den ska vara 
genomförd på ett tillförlitligt sätt som väcker tillit hos läsaren. När samma mätinstrument eller 
metod för datainsamling ger samma resultat så har empirin  hög tillförlitlighet. Som beskrivs i 
metodkapitlet har jag samlat in kvalitativ data genom litteraturstudie och studier på tidigare 
forskning. Reliabilitet  är inte appliceringsbar på min undersökning eftersom verkligheten 
alltid förändras och därför är det svårt att upprepa undersökningen med identiska resultat .I 
kvalitativ undersökning är det bättre att använda sig av begreppet validitet vid fastställande av 
dess värde.14   

Validitet innebär att empirin måste vara giltig och relevant. Detta innebär att jag mäter det jag 
önskar att mäta, att det jag mätt uppfattas som relevant. För att kunna uppnå hög validitet i 
undersökningen krävd det att det finns klara mått och mätmetoder. De variabler som används 
måste vara lämpliga mått på egenskaperna som undersöks. Om det inte är det finns det risk att 
det införs fel i undersökningen. Jag har därför utformat min undersökning utifrån hur det ser 
ut i dagsläget och inte sett på framtida forskning eftersom det kan ge låg validitet.15    

En faktor som sägs öka trovärdigheten för en empirisk undersökning är teoretisk mättnad. Det 
innebär att författaren inte har dragit några förhastade slutsatser utan att all data som krävts 
för att påvisa teorierna har samlats in. Undersökningen anser jag vara för liten för att 
konstatera att en mättnadsgrad uppnåtts.16   

4.2 Källkritik  
Uppsatsen bygger på källor i form av böcker, vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och 
Internetsidor. Böcker, vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter anser jag har hög 
trovärdighet. De är utgivna av seriösa förlag och de mesta av böckerna har lånats från 
Karlstads Universitets bibliotek. Det är dock svårt att veta om författarna har varit objektiva 
och därmed är det svårt att bedöma dess trovärdighet. De icke vetenskapliga källorna består 
av Internet. Jag anser att dessa källor är seriösa men känner att jag inte kan garantera 
innehållets riktighet. Vad gäller litteraturstudien kan jag bara använda mina egna tankar och 
reflektion över materialets tillförlitlighet. Jag har försökt att inte påverkas av författarnas 
tankar och information men det finns alltid en risk eftersom jag gör undersökningen själv och 
kan ha påverkat uppsatsens utgång med mina egna tankar och erfarenheter. Jag har dock 
försökt att hålla mig till fakta och vara objektiv till de material jag möter men även kritisk till 
källorna. 

                                                          

 

14 Ejvegård, R (1996)  
15 Ibid. 
16 Ibid.  
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5. Teoretiska studier  

Nedan presenteras mitt val av teorier vilka bearbetas genomgående i uppsatsen. I kapitlets 
början återfinns begreppet kultur liksom förklaring av vad kultur innebär. Vidare behandlas 
begreppet globalisering, kulturkrockar och rasism som kan ses som en del av 
globaliseringsprocessen. I den senare delen av teorigenomgången behandlas västerländsk 
kultur som kan ses som grund till vad de europeiska länderna tagit efter. Teorin avslutas 
således med modernitet och globalisering.     

5.1 Kultur  
Kultur är ett ytterst komplext begrepp. De flesta människor använder ordet utan att tänka på 
vad det innebär. Vi pratar om Amerikans kultur, Japansk kultur och när vi inte förstår vad 
som orsakat ett krig till exempel så kanske vi säger ”det är deras kultur”. Kultur kan vara 
populärkultur så som den återger i media, böcker tidningar osv. Man kan även se konst som 
kultur. Det finns oändliga definitioner på kultur i olika sammanhang men vad är kultur 
egentligen? En grundläggande fråga i sammanhanget är givetvis vad ”kultur” kan tänkas 
betyda. När man inte menar teater och konst talar man ofta om kultur som ett slags 
umgängesmönster som kännetecknar en viss grupp. Det är inte ovanligt att denna kultur knyts 
till en specifik plats. Mitchell17 definierar kultur som ”den totala delen av livet” kläder, språk, 
kläder, mat, musik, religion, familj och mest viktiga, åsikter och värderingar. Kulturen 
ingriper även föreställningar och beteenden som accepteras och delas av medlemmar av det 
sociala systemet.18  Å andra sidan verkar kultur indikera speciella saker. Konst, musikaliska 
produktioner, saker som blir ställda på museum. Kultur är en dimmig känsla av ”strukturer av 
känslor” som definierar människors liv och delar av produktion (konst) som går ihop i 
varandra. Men det finns andra sätt att tänka kultur. Många arbeten genomförda i geografi, 
antropologi, historia och sociologi har betecknats som fält av sociala liv. Den ekonomiska, 
politiska, kulturella som exempel. Sociala relationer är mellan människor och interaktioner 
som båda härstammar från politiska, kulturella och ekonomiska faktorer.   

För att förstå kultur är det fyra aspekter som är viktiga. För det första så är kulturen motsatsen 
till natur. Detta är vad som gör människor till människor. För det andra är ”kultur” ett 
outforskat spår och förändring som ständigt pågår. Kultur är en del av livet. Tredje aspekten 
är den process av förändring som man kan se som ”kultur skapar kultur”. Fjärde, det som vi 
kallar ”vi” och ”dom”, det som skiljer oss från andra människor. Ex, jag är en Amerikan och 
en del av den amerikanska kulturen. Kultur är det vi människor skapar. Kulturen kan ses som 
en samhällsföreteelse i stort. Både forskning, kritik och debatt om kultur kretsar i hög grad 
kring kulturens produkter, böcker, föreställningar, utställningar, konstverk, filmer, och deras 
upphovsmän och institutioner. Men kulturen är också en företeelse som sysselsätter 
människor, den exporteras och importeras, den ger framtidstro och lokal energi, den används 
för att motivera investeringar och för att locka turister. Och den ingår som en vital komponent 
i en samhällsomvandling som är ständigt pågående, inte minst i form av en kraftig tillväxt 
inom utbildning och forskning. I alla dessa och många andra avseenden tycks kulturen vara 
växande. Kulturens betydelse för vad man kan kalla identitet eller gemenskap. Fast betydelsen 
sker i nya former. I traditionell kulturforskning hette det länge att kulturen var själva uttrycket 
för människors tillhörighet, kulturen var etnisk, lokal, eller klassbaserad. Det är i stor 
utsträckning fortfarande sant till stora delar. Men relationerna mellan individerna och de 
platser de bebor, de sammanhang de ingår i, och de sociala gemenskaper som de tillhör (eller 
                                                          

 

17 Mitchell D(2000)  
18 Nordlund, JE (1996)  
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passerar genom) håller på att förändras. Kulturen är i detta avseende något som sträcker sig 
långt bortom platsen och sammanhanget. Det är för den skull inte så att någon annan ”kultur” 
tar över, exempelvis en globaliserad. Det är snarare relationer och länkar mellan lokalt, 
nationellt och globalt som upprättas och förhandlas på nya sätt.19 En kultur finns således bara 
när den utövas, och uppförandet av ett mönster är aldrig något helt statiskt. Varje handling 
måste anpassas till den tid och plats där den utförs.   

Kultur i betydelsen umgängesmönster kan emellertid inte förstås som något rent samhälleligt, 
där konsten inte skulle räknas in. Umgänge sker till stor del genom språk, och ofta kring 
ritualer av olika slag; man äter, man sjunger eller dansar tillsammans, man hälsar på varandra, 
och så vidare. Ordet kultur ligger således även nära ordet tradition. Men tradition betyder inte 
att något är oföränderligt. Varje nytt utförande av en tradition sker i en delvis ny och 
förändrad situation och det innebär att det alltid och ofrånkomligen smyger sig in en aldrig så 
liten förändring i kulturen. Kultur är inget annat än människors sätt att leva. Vi kan se på 
världen och förhålla sig till omvärlden. I varje land och varje geografisk område lever olika 
kulturer samtidigt, ungdomskultur, kvinnokultur och många subkulturer som sätter sin spår på 
individens och gruppens liv med ständiga sammandrabbningar sinsemellan. Även bland olika 
folkgrupper finns olika kulturer. Ex. är den islamiska kulturen en stark kultur med stark 
identitet som har sin stolthet.20   

5.2 Globalisering  
För endast tio år sedan hördes ordet globalisering nästan aldrig. Idag figurerar det i alla 
möjliga olika sammanhang. Man frågar sig vad som orsakat detta plötsliga uppsving. En 
förenklad förklaring är människans och kanske i synnerhet teoretikerns behov av att försöka 
strukturera världen och kontrollera utvecklingen. Efter Kalla Kriget uppkom plötsligt ordet 
globalisering, likt svampar ploppade det upp överallt. Begreppet fick mark och så småningom 
började man nästintill vårdslöst förklara all utveckling med globaliseringens framfart. 
Någonstans glömde man bort att ifrågasätta termens ursprung och härkomst. Begreppet var så 
efterlängtat och låg så rätt i sin tid att frågan om vem som myntat ordet och varför lämnades 
obesvarad och outforskad. Idag har debatten fått ett nytt uppsving och globaliseringen utsätts 
för allt hårdare kritik både som begrepp och fenomen.21   

Begreppet ”globalisering” är sedan 1990-talet ett i Sverige ofta använt begrepp för att 
beskriva världsomspännande sociala processer. Ibland används det som en synonym till 
”internationalisering”, men oftast syftar begreppet globalisering på andra, eller mer 
omfattande, processer än internationalisering.22 Det finns inte någon enhetlig och universell 
definition av begreppet globalisering. I medier och offentliga sammanhang har globalisering 
vanligen betraktats som ett renodlat ekonomiskt fenomen och diskuteras som en relativ ny 
företeelse. Men globaliseringsprocessen startade tidigare än så.   
Enligt Marston och Knox23 började globaliseringsprocessen strax efter Andra Världskriget. 
USA fick titeln som den nya homogena makten, den dominanta staden inom världssystemets 
kärna. Denna kärna kom att kallas första världen. Länder som Afrika, Mellanöstern, Asien 

                                                          

 

19 Ibid. 
20 Mitchell D (2000)  
21 Held, D. McGrew, A. Goldbatt, D, Perraton, J (1999) 
22 Ibid. 
23 Paul L. Knox, Sallie A Marston (2004)   
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och Sydamerika blev dem som fick termen tredje världen.  Till tredje världen hörde då de 
länder som varken hörde till västvärldens marknadsekonomier eller dominerades av 
Sovjetunionen. Efter hand har en betydelseglidning gjort att "tredje världen" numera är en 
ekonomisk term för fattiga länder, synonymt med U-land.24 Globaliseringsprocessen började 
ta form efter Bandungkonferensen 1955 då man började tala om första, andra och tredje 
världen. Dessa länder som fick stämpeln ”tredje världen” blev exkluderad från den 
kapitalistiska världsekonomin.25 Held m.fl.26 framställer i  sin bok globalisering som:  

”… a process or (a set of processes) which embodies a transformation in the spatial 
organization of social relations and transactions – assessed in terms of their extensity, 
intensity, velocity and impact – generating transcontinental or interregional flows and 
networks of activity, interaction, and the exercise of power.” 27  

Något förenklat kan man säga att globalisering är en process som utlöses av, och resulterar i, 
ett ökat flöde över gränserna av varor, service, kapital, människor, information och kultur. 
Betydande delar av världens befolkning är emellertid antingen helt oberörda av 
globaliseringen, eller också delvis exkluderade ifrån den och framförallt från dess fördelar. 
Därför är begreppet globalisering omtvistat och olika bemött i världen.28 Maria Wemrell29 

beskriver globaliseringen som:   

”Globaliseringen innebär att världens länder påverkas allt mer och blir allt mer beroende av 
varandra. Olika länders ekonomier flätas samman, viktiga politiska beslut tas på andra 
ställen än i enskilda länders regeringar, och olika kulturer sprids och blandas med 
varandra.” 30   

I inledningen av sin bok ”Världens centrum: en essä om globalisering” 31 skriver Stefan 
Jonsson att mellan 1945 och 1989, de år då det kalla kriget pågick, cementerades världen i en 
bipolär världsordning bestående av två block. Under dessa år var i hög grad nationalstaten 
suverän och kunde fatta sina beslut vad gäller såväl breda politiska reformer som ekonomiska 
strategier. Idag menar många att den politiska och ekonomiska makten saknar ett tydligt och 
avgränsbart centrum. Istället tycks makten utövas av nätverk som styr ett globalt flöde av 
värden och information. I de senaste årens kultur och samhällsdebatt har diskussionen kring 
hur världen skall benämnas efter det kalla kriget och murens fall varit intensiv. Ett begrepp 
som kan fungera som en sammanfattning av alla förändringar efter 1989 är just globalisering. 
Jonsson understryker dock att han använder ordet motvilligt och menar att begreppet inte är 
definierbart. Han ser det snarare som ett problemfält där historiker, samhällsvetare och 
allehanda skribenter strider om hur den världsordning som sett dagens ljus efter kalla kriget 
bäst skall beskrivas. 32  

Själva begreppet globalisering etablerades i stora delar av världen under just 1990-talet. Går 
man till den svenska arkivdatabasen Press Text (inkluderar DN, Expressen och en rad andra 
tidningar) kan man se hur användningen av ordet har eskalerat de senaste tretton åren. 1992 
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användes det fyra gånger. Den siffran hade stigit till 335 gånger år

 
2001. Om man söker på 

ordet ”globalization” idag (2005) på Altavista så får man 24 700 000 träffar.  

I Albert Paolinis artikel33 beskriver han hur tredje världen verkar vara dömd till osynlighet. 
Inom internationella relationer befinner sig tredje världen i ytterkanten, både i praktiken och i 
teorin. För vissa kritiker anses tredje värden mindre värd och inte lika användbar som 
teoretiskt och beskrivande begrepp i den moderna världen. Syftet med hans artikel är att 
kartlägga globaliseringen och beskriva dess betydelse i postmoderna föreställningar i det 
globala rummet.34 Det är ett problem att försöka förstå globaliseringsprocessen och att förstå 
exakt dess innebörd och fastställa vad den har för relevans för samhället. I stora drag syftar 
Albert Paolini på att globalisering är en förändring av kommunikationer, teknologier, kapital, 
arbete ,marknader, handel, produktion och distribution av varor och tjänster och 
massrörelserna av folk har ansetts förkroppsliga till en ”global” karaktär, d.v.s. har en 
tendens att överskrida nationella gränser och förändra strukturer inom kulturer, stater och 
synen på omvärlden.   

Effekterna av dessa omvandlingar har i folkmun kommit att kallas ”global by” eller ”en 
värld”. Det uppstår en s.k. hybriditet då olika kulturer beblandas och så småningom kanske 
blir en global kultur. På grund av dessa omvandlingar upplever man att världen krymper, att 
värderingar blir allt mer globala och att kulturer blir allt mer integrerade. Allt detta anses vara 
byggt på globalisering av moderniteten, globaliseringen är en förlängning av en global 
kulturell sammankoppling.35 Short och Kim36 menar att globalisering har två interrelaterade 
delar. Först är det processen av globalisering som kan definieras som en utbredd ekonomisk, 
kulturell och politisk process över världen. Det är nu taget för givet att den mesta delen av 
världen är påverkad av accelererande och utbredda processer av globalisering. Kapital som 
flödar över världen har märkbart ökat, kulturella produkter från olika länder har blivit 
tillgängliga på ett ställe och nationsstaten är inte den enda som påverkar politiskt. Ekonomi, 
politik och kultur har förvandlats och omformats för att bilda en mer global värld och 
ökningen av globala konsekvenser sker i snabbare takt.37 Vi kan urskilja tre relaterade aspekter 
av globalisering. Ekonomisk globalisering (en global ekonomi) kulturell globalisering (global 
kultur) och politisk globalisering (en global politik). Dessa tre element är invävda i varandra.      

5.3 Kulturell Globalisering  
Som jag nämnt i föregående kapitel så berättar Albert Paolini hur det anses att världen så 
småningom kommer att bestå av en enda global kultur. Globaliseringen innebär för många en 
ny världsbild och nya tankebanor: en ny ”geokultur”. Beteendet och språket ändras via 
globaliseringen och levnadsvanor från höginkomstländerna, speciellt från USA, blir styrande. 
Geokulturen kommuniceras via massmedia, facktidskrifter, konferenser, Internet och e-post. 
Meningarna är delade om huruvida denna geokultur är väsentligen bra eller dålig. 
Förespråkarna ser det som ett steg mot den så kallade globala byn, där folk har en gemensam 
medvetenhet om att leva tillsammans på samma planet. Andra är oroliga att det dominerande 
västliga tänkandet upprepas i jordens alla hörn, kännetecknat av konsumtionshysteri, 
materialism och individualism.   
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5.4 McWorld  
Barber38 myntar att vi är på väg mot en ”McWorld”, där ekonomiska och teknologiska krafter 
kräver integration och likriktning. Folk trollbinds med snabbt pulserande musik, snabba 
datorer och snabbmat: MTV, Macintosh, McDonalds. Den mest påtagliga effekten av denna 
geokultur på folkhälsan och dess riskfaktorer är ändringar i matvanor och livsstil. En negativ 
faktor enligt Barber är att tobak och alkohol missbruk sprids i sammanband med geokulturens 
utveckling. Ofta nämns Internet och den snabba utbredningen av mobila telekommunikationer 
i såväl höginkomst som låginkomstländer som en av de positiva sidorna av globaliseringen. 
Nya möjligheter för kommunikation mellan personer som är belägna långt ifrån varandra är 
naturligtvis ett sätt att skapa en typ av global bykänsla. Det kan vara av stort värde, speciellt 
för familjemedlemmar som i ökande utsträckning bor långt ifrån varandra på grund av 
inflyttning från landsbygd till städer och en ökad migration mellan länder. Fortfarande 
kvarstår dock många begränsningar för att denna teknik ska föra samman folk från helt olika 
kulturer. Mycket av informationen på Internet är otillgänglig för dem som inte har tillgång till 
datorer, för analfabeter och dem som inte kan läsa de större världsspråken, framför allt 
engelska.39 Internet har skapat möjligheter för framväxten av globala nätverk av 
gräsrotsrörelser. Vi tenderar att gå mot en global räckvidd från allt som kapital till television 
och detta indikera slutet av den nationella staten. ”McWorld” skapas där alla äter samma mat, 
ser på samma serier och suktar efter samma materiella behov världen över.   

År 2002 publicerades Eric Schlossers ”Fast food nation”. Här presenterar Schlosser mängder 
med information om den amerikanska köttindustrin och den väv av tveksamma verksamheter 
som möjliggör McDonalds globalt omfattande verksamhet. I korthet identifierar Schlosser en 
mcdonalidifierng av världen som visar hur de principer som genomsyrar McDonalds inte bara 
har global räckvidd utan att de också går att identifiera i helt andra sammanhang. Själva idén 
med att skapa igenkänningsbara miljöer är något som långt fler storföretag än McDonalds 
använt sig av.    

I globaliseringsdiskussionen har sålunda McDonaldssymbolen tillskrivits en rad olika 
innebörder. I här nämnda exempel har den ju å ena sidan fått representera en 
individutplånande mekaniserad matkultur och å andra sidan demokrati och civilisation. 
McDonalds har också blivit en symbol för:   

1. För oetiska mellanhavanden i tredje världen, ett slags neokolonialism.  
2. En konsumtionskultur där varumärken och moden alltmer påverkar människors beteenden 
och ageranden.  
3. McDonalds får stå som en av flera symboler för det multinationella och 
världsomspännande kapitalet.40     

5.5 Västerländska kulturen  
Likaledes pågår en kulturell globalisering. Den huvudsakliga riktningen på dessa strömmar är 
från västvärlden till öst och syd41, eller mer specifikt från USA till resten av världen. Genom 
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massmedier, underhållningsindustri och reklam förvandlas den amerikanska livsstilen med 
dess för de flesta ouppnåbara och miljömässigt ohållbara konsumtionsmönster till ett 
universellt ideal. Traditionstroheten är huvudfåran. Paradoxalt nog innebär denna kulturens 
globalisering också en tilltagande mångfald. Lokala kulturyttringar från syd, från musik till 
mode, kan för första gången nå en världsmarknad, även om det finns en tendens till likriktning 
vad gäller förpackning och i förlängningen också innehåll vad gäller dessa "uppsnappade" 
kulturyttringar utanför huvudfåran. Det är en viktig aspekt på kulturens globalisering.42  

Det är ingen nyhet att den hegemoniska kulturen, i det här fallet den västerländska, utgör ett 
mått på det korrekta sättet att leva sitt liv. I en artikel av Michael J. Shapiro 43 menar han att 
européerna påtvingade resten av världen sin syn på tid, rum och plats. De Andra (icke-
moderna, icke-civiliserade, icke-västerländska) betraktades som vildar.   

”…their asocial character is enough to disqualify them from significant claims to either being 
a coherent collectivity or being eligible for recognition on the basis of their land use”44  

I Samuel Huntingtons artikel45 skrev han en civilisationsanalys där han förutspråkade för att 
krig kommer att utkämpas mellan civilisationsgränserna. I den artikeln protesterar Huntington 
mot uppfattningen att vi är på väg mot en gemensam, global och västerländsk kultur. Det 
finns ingen grund, menar han, för hävdandet att modernisering är liktydigt med konvergens, i 
synnerhet inte mot västerländsk kultur. Han går noggrant igenom vad som kan sägas utgöra 
det specifikt västerländska, och visar att den modernisering som äger rum i världen inte 
konvergerar mot detta ideal.   

Analysen används sedan i en argumentation för att det västerländska ansvaret inte består i att 
blanda sig i resten av världens affärer, det är andra regionala civilisationers och kulturers 
uppgift utan att konsolidera sig självt, närmare bestämt genom ett atlantiskt samarbete mellan 
USA och Europa. Förespråkare för konvergenstanken (mot globaliserad västerländsk kultur) 
tar sig två former, cocacolakulturen och moderniseringstanken. Ingen av dem håller, menar 
Huntington. Samhällen med moderna kulturer är inte automatiskt mer lika än samhällen med 
traditionella. Det som definierar den västerländska civilisationen är enligt Huntington det 
klassiska arvet, västerländsk kristendom, europeiska språk (flera än i andra civilisationer), 
åtskillnad världslig/andlig auktoritet, "rule of law", social pluralism och civilt samhälle, 
parlamentarism, individualism. Ingen av dessa faktorer är unik för väst, men kombinationen 
av dem är det. De utgör det västerländska, men inte det moderna, i väst. De är vad som gör 
västerländsk civilisation unik och västerländsk civilisation är värd att slå vakt om, inte för att 
den är universell, utan just för att den är unik menar Huntington.   

På artikelns slutsidor pläderar Huntington för att västerlandets framtid i stor utsträckning 
beror av dess enhet. Jan- Erik Nordlund skrev 1996 att i vår tid är det ganska uppenbart att 
den eventuella enhetskulturen som vi är på väg mot får en betydande nordamerikansk eller 
västerländsk prägel. Spridandet av den USA influerade transnationella kulturen kunna leda till 
framväxten av en ny typ av identitet, vilket på så sikt kan underminera de processer som 
traditionella verkar sammanhållande inom nationer. Den nyare och globala kultur kan 
förmodligen skapa en känsla av gemenskap som överskrider gamla gränser. Vad gäller 
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innehållet i den globala kulturen har dock framförts många kritiska synpunkter. Man menar 
att det är en kultur som tappat sin förmåga att bidra med stimulans och inspiration när det 
gäller upprätthållandet av ett sunt, kritiskt perspektiv på omvärlden och de förhållande som 
råder. Man har sett den nya kulturen som tecken på en förflackning eller fördumning och som 
ett uttryck för de konserverande marknadskrafternas obehindrade härjningar. Det finns även 
ett perspektiv där man ser den nyare, framväxande kulturen som ett naturligt uttryck för 
förändrade samhällsförhållanden. Man menar att det är en fråga om både social samt kulturell 
fragmentisering, vilket till exempel innebär att de framväxande sociala grupper friare kan 
utveckla just de subkulturer som svarar mot deras sociala erfarenhet. Därmed har det 
uppkommit en större kulturell valfrihet jämfört med tidigare. 46        

Bhabha47 indikera på att en kultur aldrig kan vara oberörd av andra kulturer, ingen kultur kan 
vara självständig. Inte bara för att det existerar andra kulturer som motverkar dess auktoritet, 
utan även därför att dess egen symbolskapande verksamhet. Kulturformer befinner sig 
ständigt i en sorts hybridiseringsprocess. Hybridisering representerar det tredje rummet, vilket 
innebär att grunden ligger i två kulturer som sedan bildar en tredje.48 Den västerländska 
kulturen står här i centrum, och om denna centrum-periferi-relation diskuterar Ulf Hannerz i 
sin artikeln49. Han talar här om hur olika faktorer, som den ökade möjligheten att resa och 
själva upptäcka nya platser eftersom avstånd inte längre är ett problem och om medias allt 
större roll i förmedling av rapporter från jordens alla hörn som leder till en sorts 
”Cocacolonization” en spridning inte bara av västerländska varor utan också ideal. En 
cocacola flaska innehåller inte bara en brun läskedryck, utan också drömmen om det moderna, 
det rena, upplysta och fria västerlandet menar Hannerz. Hannerz pekar på att den kultur som 
befinner sig i centrum, i det här fallet den västerländska kulturen inte behöver stå som absolut 
modell för de perifera områdena, utan dessa skapar ofta sin egen, blandade kultur, en sorts 
kreoliserad kultur.    

5.6 Kulturell identitet  
En traditionell, och vanligt förekommande, definition av kultur är som synonym med  

 ”det levnadssätt och den världsbild som medlemmarna av en bestämd grupp har gemensamt, 
och som skiljer dem från andra grupper” 50  

Ordet kultur kommer från latin och betyder odling. Det här begreppet står för allt det som 
människan skapar för att överleva i och förstå världen omkring sig. Här ingår allt ifrån 
jordbruksmetoder till datorer, allt ifrån politiska system till skapelsemyter, allt ifrån heliga 
skrifter till veckotidningar. Konst, musik och mat är viktiga delar av kulturen. En annan 
central del är religiösa eller andra, djupt meningsskapande, föreställningar om hur världen ser 
ut och varför. Här formas synen på människan: bilder av vad en människa egentligen är, 
vilken plats hon har i universum, hur hon bör behandla människorna och miljön omkring sig 
samt hur hon bör leva. Varje kultur har sådana bilder i botten. När kulturer förändras kan även 
dessa bilder omvandlas och påverkas.51   
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Knox och Marston52 menar att vi gärna tänker på kultur som något statiskt istället för något 
som är flytande och inte upprättar några absoluta gränser. Det är omöjligt att definiera en viss 
kultur med ett antal karaktäristiska eftersom kulturer är flytande och förändras ständigt. 
Världen består inte av ett antal avgränsade kulturer, utan snarare av människor som är 
präglade av olika kulturella former och traditioner på olika sätt. Kulturella former existerar 
överallt men är ständigt flytande och i förändring. Följaktligen kan man inte peka ut vad 
exempelvis ”svensk kultur” innebär annat än att hänvisa till mycket förenklade bilder och 
föreställningar.    

Begreppet kulturell identitet kan ses som ett försök att försöka fånga den komplexitet som 
kännetecknar samtida identiteter och det har av denna anledning därför ibland kommit att inte 
bara inbegripa utan även ersätta begreppen etnisk och nationell identitet. Det har framförallt 
kommit att ersätta begreppet etnisk identitet. 53  Identitet är inte så genomskinligt och 
oproblematiskt som vi inbillar oss. Stuart Hall54 menar i sin artikel att man kan föreställa sig 
identitet som en processartad ”produktion” som aldrig fullbordas och som konstitueras av 
själva framställningssättet. Att definiera själva begreppet kulturell identitet kan vara 
problematisk. Alla människor skriver och talar utifrån en specifik tid och plats, m.a.o. utifrån 
en specifik kultur och historia.  Man kan i huvudsak tala om kulturell identitet på två sätt. I 
det första perspektivet definieras ”kulturell identitet” som en enhetlig kultur, ett sorts 
kollektivt ”autentiskt jag” som döljer sig under många övriga, mer ytliga konstgjorda ”jagen” 
vilka människor med gemensam historia och traditionella delar. Enligt denna definition 
speglar våra kulturella identiteter gemensamma historiska erfarenheter och kulturella koder 
vilka förser oss i egenskap av ”ett enda folk”. En sådan syn på kulturell identitet hade en stor 
betydelse för den postkoloniala kampen, vilket på ett avgörande sätt har påverkat vår värld.55 

Språket blir en viktig del av den egna speciella kulturen och genom att tala samma språk 
tillhör man också en grupp, ett folk eller en nation. Man hör hemma någonstans.   

Kulturell identitet kan ses som något med specifik historia och historien har ju sina påtagliga, 
materiella symboliska verkningar. Det förflutna talar till oss hela tiden, även om det inte gör 
så i egenskap av ett så kallat ”objektivt” förflutet, eftersom vårt förhållande till det alltid och 
redan utgör ett förhållande konstruerat genom minne, fantasi, berättelse och myt. Kulturella 
identiteter kan därför ses som de slags instabila identifikationspunkter eller suturer (illusioner)  
som skapats av historiens och kulturens diskurser.    

5.7 Kulturkollision  

När kulturer beblandas och möts så är det väldigt viktigt med ömsesidig respekt och 
förståelse. Det finns många exempel på kulturkrockar som sker ofta i vårt samhälle, ibland 
kan det vara på bussen eller ibland i hissen. Oftast så är det i alla fall en trängd situation som 
”den vanlige svensken” upplever, medan invandraren ofta inte finner några problem i den.   

Det beror självklart på varifrån man kommer och vilken syn man har på t ex öppenhet mm. I  
t ex Indien så ser man det som en oartighet att inte sätta sig bredvid någon i bussen. Här i 
Sverige så är ju öppenheten ganska så begränsad. Men kulturkrockar kan vara till stora 
problem i vårt samhälle. När vi inte förstår varandra eller framförallt, inte förstår varför vissa 
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människor gör som dom gör, så växer en främlingsfientlighet och/eller rädsla för okändhet 
fram. Många problem kan uppstå när invandrare kommer hit t ex så är hedersmord, en väldigt 
allvarligt aspekt som vi inte riktigt är vana vid. Det kan man säga är en negativ sida av en viss 
sorts kultur. 56  

En av de mer omtalade förespråkarna för föreställningen om kulturers ofrånkomliga 
krockande är den amerikanske statsvetaren Samuel Huntington. I artikeln ”Civilisationernas 
kamp” från 1993 skriver han att måste skydda västerlandets föreställningar om individualism, 
liberalism, grundlagar, mänskliga rättigheter, jämlikhet, frihet, rättsstat, demokrati, fria 
marknader och åtskillnad mellan kyrka och stat som finner liten eller ingen resonans i den 
islamiska, konfucianska, japanska, hinduiska, buddhistiska eller ortodoxa kulturella 
kontexten. Huntington skriver i sin artikel: Konflikter mellan grupper från olika kultursfärer 
kommer att bli vanligare, långvarigare och blodigare än konflikter mellan grupper från en och 
samma kulturkrets. Våldsamma konflikter mellan grupper från olika kultursfärer kommer att 
utgöra den farligaste och mest sannolika anledningen till att konflikter kan trappas upp till 
världsomspännande krig.   

Den viktigaste vattendelaren i internationell politik kommer att vara den mellan ”västerlandet 
och resten”. Om människor från resten av världen ska komma och bo hos oss så måste de 
naturligtvis bli en del av vår ”kulturkrets” innan vi kan lita på dem och låta dem vara med, är 
slutsatsen av Huntingtons text.57 Anthony Giddens problematiserar de etniska konflikterna i 
olika samhällen från olika perspektiv. Han menar att medvetenheten om den etniska 
mångfaldens hantering har blivit ett problem som berör det globala samhället. Han urskiljer 
tre modeller för hur framtiden kommer att te sig när det gäller etniska relationer. Den första 
betonar assimilering, detta innebär att invandrarna överger sin lokala kultur och tar efter det 
nya landets seder och traditioner tillsammans med de värderingar och normer som gäller för 
majoriteten. Den andra aspekten är att det skapas en smältdegel, att alla skulle blandas och ge 
upphov till nya kulturella mönster så kallad kreolisering. Den tredje går ut på en kulturell 
pluralism. Detta innebär att man försöker skapa utveckling mot ett pluralistiskt samhälle. Där 
kommer man att erkänna och acceptera alla de olika subkulturer och ger dem samma status.58   

Den amerikanske ekonomen Tyler Cowen har med sin bok ”Creative Destruction : How 
Globalization is Changing the World’s Cultures” kommit med ett av de viktigaste och mest 
systematiska inläggen i debatten. Cowen är i grund och botten optimist. Han är övertygad om 
att kulturen inte kan leva utan gränslös korsbefruktning. De stora imperierna i historien hade 
inte en spännande kultur därför att härskarna var inspirerande, utan för att geografiskt 
utbredda riken har skapat fler tillfällen till blandning och utbyte. Olika traditioner och idéer 
har berikat varandra och skapat mästerverk. Ofta skapar nya influenser kritik. Vi har alltid en 
benägenhet att tro att tidigare kulturformer är mer autentiska, trots att de i allmänhet också är 
resultatet av denna ständiga process. Med rader av exempel visar Cowen att det knappt finns 
några ”rena” kulturer. Sioux-indianernas berömda pärlkonst influerades av designen på 
kaukasiska mattor som de vita förde med sig, och som i sin tur utvecklades tack vare den 
persiska konkurrensen. Den stora frågan är om dagens kommersiella globalisering förstärker 
denna mångfald, eller sätter den ur spel? Cowen komplicerar bilden genom att påpeka att det 
finns olika former av mångfald och olikhet. Det finns olikhet mellan samhällen och det finns 
olikhet inom samhällen. Vi kan inte ha både typer av mångfald, utan måste välja någon av 
dem. Innan vi hade effektiva kommunikationer och öppnade marknader var skillnaden mellan 
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samhällen oerhört stor, men å andra sidan var skillnaden inom samhället minimal. Individen 
var hänvisad till den egna traditionen, och såg och hörde ungefär samma saker som grannarna. 
Globaliseringen har ställt ett större utbud av litteratur, film, mat och livsstilar till människors 
förfogande. Tidigare slutna samhällen kan plötsligt ta del av andra kontinenters skapelser. 
Förekomsten av McDonalds i Tokyo och sushi i New York gör att de båda städerna ser mer 
lika ut än de gjorde tidigare, men det är för att mångfalden i både Tokyo och New York ökar. 
Cowen menar att globaliseringen minskar den objektiva mångfalden. Introduktionen av 
utländsk kultur med marknaden i ryggen behöver inte innebära döden för det inhemska. Han 
menar att på samma vis som det franska köket håller standarden därför att franska kockar 
måste tillfredsställa en krävande publik, innebär konkurrens från ett utländskt utbud att den 
inhemska måste förbättra sig. Men Cowen menar att hela denna gynnsamma utveckling också 
har ett tragiskt element. Det nya kan bara byggas på ruinerna av det gamla. Processen har en 
negativ klang. När en kultur första gången möter en annan resulterar det i en kreativ boom, då 
nya idéer, material och tekniker integreras i den. Men efter en tid glömmer samhället bort den 
särskilda känsla och smak som kulturen ursprungligen hade det som gjorde den specifika 
konsten möjlig. Genom att dras ur isoleringen har den blivit något nytt och spännande.59   

Wallerstein60 menar att den kapitalistiska världsekonomin, det som utgör det rådande 
världssystemet, medför problem för invånarna, problem att acceptera kapitalismen. 
Wallerstein menar att ideologierna universalism (det vill säga strävan att omfatta allt) och 
rasism/sexism uppstått i det kapitalistiska systemet och stöder det med sin blotta närvaro. 
Trots att vi har nationella suveräna stater, ingår vi som individer hela tiden i ett mycket större 
sammanhang, ett universellt sammanhang som hela världen deltar i vare sig vi vill eller inte. 
Faktum är ju att vi har allt från en universell moral (eller snarare en västerländsk tankesätt 
som vi med alla medel försöker överföra på resten av världen) till en gemensam tideräkning. 
Den moral grundar sig på samma sak som debatten om de mänskliga rättigheterna, det vill 
säga i grund och botten att alla människor är lika mycket värda. Men Wallerstein menar att 
inom denna universella moral finns ett utbrett hyckleri. Och här dyker de rasistiska/sexistiska 
ideologierna upp, både i historien och i nutiden förekommer det hela tiden grova kränkningar 
mot detta, både inom de stora staterna och universellt. Det handlar om att åtskilja människor 
från andra på grund av olika kriterier (till exempel hudfärg, religion och kön) och den 
härskande makten blir den som avgör vad som anses vara korrekt.   

 I en artikel av Håkan Thörn 61 tar han upp hur det uppstår rasism med globaliseringens 
utveckling. Han menar på att rasismen, som kan förstås som en ideologiskt motiverad 
nedvärdering och diskriminering eller förtryck av en ”folkgrupp”, utgör en betydelsefull 
aspekt av globaliseringens kulturella processer. Olika men besläktade varianter av rasism kan 
rent av sägas ha spelat en framträdande roll i globaliseringen under hela den moderna epoken. 
Rasismens viktigaste funktion i detta sammanhang har varit att legitimera och understödja de 
ekonomiska och politiska maktförhållanden som etablerats genom kolonialism och 
imperialism. Att rasismen alltid är sammanvävd med politiska och ekonomiska förhållanden 
innebär inte att den alltid förklaras med utgångspunkt i dessa förhållanden. När rasismen väl 
har förankrats i samhälleliga institutioner, kan den utgöra en relativt självständig historisk 
kraft. Rasistiska föreställningar som har skapats för att legitimera en viss politisk och 
ekonomisk ordning, till exempel slaveriet i Nordamerika, den brittiska koloniseringen av 
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Indien, eller apartheid i Sydafrika, kan fortsätta att vara verksamma långt efter det att politiska 
eller ekonomiska förändringar ägt rum. 62  

I vissa fall kan rasism med djupa historiska rötter i globaliseringsprocessen rent av förklara 
vissa ekonomiska eller politiska förhållanden. Det gäller i USA och Europa exempelvis den 
ojämlika fördelningen av inkomst, bostäder eller politisk representation mellan olika 
folkgrupper, som historiskt sett hör till de kolonialiserade respektive de kolonialiserande 
delarna av världen. Hur relationerna mellan å ena sidan rasism och å andra sidan ekonomiska 
och politiska aspekter av globaliseringen ser ut, beror alltså på det specifika samhälleliga och 
historiska sammanhanget, eller kontexten. Också rasismens olika uttrycksformer måste 
förklaras med utgångspunkt i sådana kontexter.   

Grovt sett kan man urskilja tre perioder i den moderna epoken enligt Thörn, och tre faser i den 
globalisering som ägt rum under denna epok.63 Den tidigt moderna perioden, som sträcker sig 
från tidigt 1500-tal till sent 1700-tal, präglas av handelskapitalism och uppkomsten av det 
Westfaliska statssystemet, och av att den moderna globaliseringen inleds genom den tidiga 
kolonialismen. Det moderna genombrottets period, som sträcker sig från sent 1700- till sent 
1900-tal, innebär industrikapitalismens genombrott, etablerandet av det moderna 
nationalstatssystemet, samt omvandlingen av kolonialismen till en ekonomisk, politisk och 
kulturell imperialism. En tredje modern period och en ny fas av globaliseringsprocessen tar 
fart under den senare delen av 1900-talet och etableras definitivt med det kalla krigets slut. 
Under denna tid får vi även nya förmer av rasism.64   

5.8 Globaliseringens moderna fas  
De kulturella aspekterna av globaliseringens senaste fas är i hög grad kopplad till fenomen 
som massmedia, migration och uppkomsten av nya ”mångkulturella samhällen” i delar av 
världen. Vi har funnit här en ”ny” form av rasism. Liksom den tidigt moderna rasismen är den 
dominerande formen av rasism idag kulturell och den motiveras inte sällan med hänvisning 
till religion också när den refererar till exempel ”västerländska värden”, som ibland mer 
beskrivs som ”kristen humanism”. Den är kopplad till ett komplex av begrepp som inkluderar 
”kulturell skillnad”, ”invandrare” och ”etnicitet”. Den ”nya” rasdiskrimineringens strävan 
efter renhet uttrycks i idén att varje kultur har en inneboende och absolut egenart och att 
kulturer därför inte bör blandas. Detta argument är centralt i den samtida kritiken av den 
migration och de kulturella förändringar som är väsentliga inslag i dagens globaliserade 
samhällen. Samtidigt som den alltså i flera avseenden liknar den tidiga kolonialismens 
religiöst motiverade rasism, ligger den nya rasismens tänkande nära den biologiska rasismens. 
Det innebär att den, när den är framgångsrik, kan få kulturella gemenskaper att framstå som 
”pseudobiologiska” 65Enligt postkolonial forskning återskapas rasismen via historiskt 
förankrade begrepp i de globaliserade kulturerna. Rasismen utgör därmed en dold och ofta 
omedveten dimension av vår föreställningsvärld, inbäddad i de språkliga konstruktioner med 
vars hjälp vi definierar vår omgivning. 66  

Globaliseringens ekonomiska och politiska processer, från 1500-talet fram till idag, har varit 
oupplösligt sammanvävda med den europeiska kolonialismens historia. Olika former av 
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rasism, som kan ses som en betydelsefull del av globaliseringens kulturella processer, har 
bidragit till att legitimera och upprätthålla kolonialismen och, sedan denna formellt upphört, 
vidareföra dess kulturella arv. Globaliseringen är emellertid inte bara förknippad med rasism, 
utan också med anti-rasism. I opposition mot ekonomisk exploatering, diskriminering, 
förtryck och utrotning av folkgrupper har det formerats mer eller mindre globala rörelser som 
med varierande framgång hävdat människors lika värde. Det gäller exempelvis under det 
moderna genombrottets period.67    

5.9 Tid och rum  
Idag lever vi i en tid där impulser från andra platser och kulturer ständigt ökar och där de 
gränsöverskridande kontakterna blir allt fler. Vi ser satellitbilder av jordklotet, vi hör om 
världsomspännande ekologiska problem, vi lära känna andra livsstilar, vi lagar mat som är 
inspirerad från världens många kök, vi handlar med och reser till olika delar av världen. Tid 
och rum har förlorat sin traditionella betydelse68Allt går fortare. Oavsett om snön faller över 
Sverige kan vi avnjuta sommarens frukter som importerats från ett annat land. När det pratas 
om globalisering så ställs frågan om platsidentiteten går förlorad i ett globalt nätverk eller om 
den förstärks. Geografen Torsten Hägerstrand menar att tid och rum hör ihop som ett begrepp, 
rummet är både absolut och relativt. Enligt Manuel Castells 69 är rummet ett uttryck för 
samhället, rumsliga former formas av den övergripande sociala strukturella dynamiken. 
Människors liv är inte lika platsbundet längre. Men detta gäller bara för en minoritet av 
jordens befolkning som till stor del lever i s.k. västvärlden. Genom förbättrad kommunikation 
och transporter har ökad rörlighet uppstått i världen och människor kan ta del av andras 
kulturer. Världen krymper allt mer och detta innebär att människors identitet förändras och 
det sker en s.k. hybriditet. 70 Rädslan av att förlora sin identitet i ett globalt samhälle kan leda 
till en ökad regionalism enligt Castells. Han lägger vikten vi att broar mellan dessa skilda 
samhällen för att det inte ska skapas en global värld.71  

Genom Cyberspace kan vi göra en resa utan att röra oss ur fläcken. Genom teknologiska 
innovationer upphävs tiden och man kan förflytta sig i den. Det geografiska avståndets 
minskade fysiska och psykologiska betydelse är ett resultat av en rad olika faktorer och 
aktörer. Den senare har som främsta verktyg haft de enorma teknologiska framstegen för vilka 
"the world wide web" står som den yttersta symbolen72 Uppfattningen att världen har blivit 
mindre föder i sig globaliseringsprocessen. Anser man att gränser inte längre utgör murar och 
att avstånd inte spelar så stor roll agerar man därefter. Genom denna handling fördjupas 
globaliseringen ytterligare. Reaktionen kan emellertid också vara den motsatta, d.v.s. att man 
försöker återställa tidigare gränser och skyddsmurar. Globaliseringen kan således både förena 
och splittra, fragmentera och homogenisera.73    

5.10 Modernitet och globalisering  

                                                          

 

67 Zizek, S. (1997)  
68Sakamoto, Y (1994) 
69 Castells, M (1998) 
70 Eriksson, C., Eriksson Baaz, M, Thörn, H (1999)  
71  http://globetrotter.berkeley (05-11-15) 
72 Ibid.  
73 Clark, I (1999) 

http://globetrotter.berkeley


  

30  

Anthony Giddens74 resonerar i många av sina böcker om globalisering kring effekterna som 
ökad modernisering och globalisering har, på det sätt individen upplever sig själv i dagens 
västerländska samhälle. De drag som skiljer moderna kulturer och levnadssätt från 
förmoderna är modernitetens dynamik. Förklaringen till modernitetens dynamiska karaktär 
anser Gidden beror på tre huvudelement. För det första har det skett åtskiljande av tid och rum 
som har möjliggjort sociala relationer tvärs över stora avstånd i tidsrummet. För det andra att 
med utvecklanden av abstrakta system, som innesluter expertsystem och symboliska medel, 
lyfts sociala relationer ur sitt lokala sammanband (urbäddning). Giddens definierar 
globalisering som:  

”…en intensifiering av världsomspännande sociala relationer som förbinder åtskilda 
lokaliteter med varandra på ett sånt sätt att lokala tilldragelser formas av händelser som 
uppträder många mil bort och vice versa”.75  

Ett resultat av globaliseringen är den ökande migrationen. Trots att ekonomiska, politiska och 
kulturella influenser har ökat världen över flyttar människor ändå över mot kärnan och väst 
eftersom det är rikast där. Senmoderna människor lever i ett samhälle som i allt högre grad 
präglas av kulturella influenser som ökar människans kunskap om alternativa levnadssätt. I 
det heterogena samhället försöker människan skapa sammanhållna identiteter, vissa kommer 
att bejaka den kulturella mångfalden och skapa nya identiteter medan andra försöker fly från 
det mångkulturella skapandet och sammanslutna värderingar. Globaliseringen ger alltså 
upphov till både ökat handlingsutrymme och en känsla av maktlöshet och alienation. Man kan 
säga att globaliseringen har fört med sig drastiska förändringar i människor förhållnas sätt till 
omvärlden. Individer påverkas av en rad mer eller mindre avlägsna faktorer även om han eller 
hon har sina rötter i ett lokalsamhälle. Globaliseringsprocessen är en av de faktorer som 
medverkar till nya skapande av kulturer. 76   

Vi lever i en postmodern tid och den är fylld av kunskap, språk och sociala relationer. Det är 
bevisat att det är det postmoderna språket som representerar en gräns från det förflutna och 
”gamla” språket. Postmodernismen som uppstod på 1980 talet är en vändning rumsligt och 
tidsmässigt.77 Helt plötsligt fanns språk av plats och rum överallt och bara i England kunde 
man avnjuta hela 3000 kulturer i bara London.    

5.11 Teknologi  
Den spansk-amerikanske sociologen Manuel Castells, professor i sociologi och stadsplanering 
vid Universitetet i Berkley, har gjort ett av efterkrigstidens mest ambitiösa 
samhällsvetenskapliga försök att beskriva konsekvenserna av de vetenskapliga och tekniska 
revolutionerna och dess sociala konsekvenser under 1900-talets sista decennier.   

Televisionens spridning under de tre decennierna efter andra världskriget (i olika takt och 
skiftande intensitet allt efter land) skapade en ny kommunikationsgalax. Radion miste sin 
ställning och film anpassade sig till tevepubliken. Det tevedominerande systemet kan med 
lätthet karaktäriseras som massmedium. Ett likadant budskap sänds samtidigt från ett fåtal 
centraliserade sändare till en publik av miljoner mottagare. Med televisionen i spetsen har vi 
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under de tre sista decennierna upplevt en kommunikativ revolution över hela världen. 
Medierna är en del av vår vardag, den är den nästan konstanta bakgrundsnärvaron, väven i 
vårt liv. Genom medierna kan vi hålla oss uppdaterad vad som händer i världen och se hur 
andra människor lever. Media, i synnerhet audiovisuella medier i vår kultur utgör 
grundmaterialet i olika kommunikationsprocesser.78  Eftersom media utgör symbolväven i vårt 
liv tenderar medierna bearbeta medvetandet och beteendet, som den verkliga erfarenheten 
bearbetar drömmar, och tillhandahålla det råmaterial som vår hjärna arbetar med. Det är som 
om den visuella drömvärlden (den information/underhållning som televisionen 
tillhandahåller) skulle återge vårt medvetande förmåga att välja, omkombinera och tolka de 
bilder och ljud som vi alstrar genom kollektiv praktik eller individuella tolkande. Det är enligt 
Castells ett system av feedback mellan förvrängande speglar: medierna är uttrycket för vår 
kultur, och vår kultur arbetar i första hand med material som tillhandahålls av medierna.79  

Kultur och kommunikation hör alltså ihop, kulturell gemenskap eller åtminstone viss kulturell 
förståelse kan ses som en förutsättning för att människor ska kunna kommunicera med 
varandra på ett begripligt sätt. Dessutom är det närmast omöjligt att tänka sig framväxandet av 
en kultur och om inte människor kommunicerar med varandra. Man har framhållit att kulturen 
är det kitt som den ideologiska planet håller samman nationalstaterna. I och med den sentida 
snabba utvecklingen inom massmediaområdet har situationen vad gäller den kulturella 
socialisationen i hög grad komplicerats. Man kan till exempel tänka sig att massmedierna på 
effektivt sätt bidrar till en typ av ideologisk enhet som sträcker sig utöver de gamla nationella 
gränserna. I och med den teknologiska utvecklingen samt upplösandet av vissa gränser mellan 
folk och kulturer, kan massmedia leda till framväxandet av ett slags global enhetskultur. 80  

Globaliseringen med sina nätverk av pengar, teknologi och makt håller på att omvandla 
världen. Å ena sidan höjer den vår produktionsförmåga, vår kulturella kreativitet och 
kommunikativa potential. Å andra sidan är den på väg att omyndigförklara alla samhällen, 
eftersom de är uppbyggda på stabila element av kultur, historia och geografi. Globaliseringen 
är nu en attack mot detta. Castells menar att bara en liten del vinner på det. De flesta 
människorna, även i västvärlden, oroar sig för att mista kontrollen över sina liv, sin miljö, sitt 
jobb, sin ekonomi, över sina regeringar och länders självständighet.81 Castells skriver att 
nätverkssamhället är resultatet av tre helt olika historiska processer: IT-revolutionen, 
omstruktureringen av kapitalismen och den sovjetiska kommunismen, samt den 
sociokulturella rörelsen från 60-talet som exempelvis miljörörelsen och feminismen.   

Teknologin har fått ett uppsving sedan 1994 då tekniken såg sitt första ljus i globaliseringen, 
genom det snabba informationsflödet idag kan vi se världen genom vår dator och lära oss om 
andra länder och kulturer. Nätverkssamhället omfattar även en ”ny ekonomi” som är 
annorlunda än den tidigare. Castells framhäver dess två främsta karaktärsegenskaper: att vara 
global och med en tillväxt som beror på förmågan att utveckla och sprida ny kunskap. 
Förutsättningen för den nya ekonomin är att människor i nätverkssamhället har börjat 
kommunicera med varandra på ett radikalt annorlunda sätt än tidigare.   

De nätverk av kommunikation som nu byggs upp utmanar långsamma strukturer. Det är inte 
bara stater och andra gamla politiska konfigurationer som bryts upp när 
kommunikationskanalerna förändras. Den drivande kraften i den utveckling mot det 

                                                          

 

78 Castells, M (2001)  
79 Ibid.  
80 Nordlund, J–E (1996)  
81 Ibid.  



  

32  

nätverkssamhälle som Castells tecknar konturerna av är den mikroelektroniska revolutionen 
som inleds efter andra världskriget. Framförallt påskyndas utvecklingen, menar Castells, 
genom kombinationen av två parallella innovationer: persondatorn och Internet. Den oerhört 
snabba utvecklingen av persondatorernas kapacitet är själva förutsättningen för detta, men ett 
nytt nätverkssamhälle kan inte uppkomma förrän persondatorerna kopplas samman via nätet. 
Det är denna globala sammankoppling av datoranvändare som utgör den materiella basen för 
det nya nätverkssamhället. Grunden för den nya ekonomin är alltså nya sätt att kommunicera. 
De i nätverk hopkopplade datorerna skapar nya möjligheter för produktion, sätt att organisera 
företag, att handla, att genomföra transaktioner och finansiella tjänster.82 Också handel, 
pengar, värdepapper och arbetskraft strömmar på ett nytt sätt. I sin tur skapar dessa 
annorlunda flöden nya noder och centralpunkter där makt och rikedom samlas. I den nya 
ekonomin ser vi hur världen binds samman finansiellt. Vi kan sälja och köpa värdepapper på 
en global marknad sekundsnabbt.    

5.12 Global ekonomi  
För att kunna förstå globaliseringens innebörd krävs det att de processer som påverkar 
fenomenet identifieras. Man måste undersöka vad som genererar dem samt vilka dess 
drivkrafter och konsekvenser är. Det handlar med andra ord om att skala av och på så sätt 
försöka finna globaliseringens motor utan att för den sakens skull gå miste om relevanta 
element. I avsnittet som följer har jag valt att fördjupa mig i två av globaliseringens 
stöttepelare; den politiska och den ekonomiska utvecklingen men bara som en bild över hur 
kultur, ekonomi och politik påverkar varandra. Eftersom globaliseringen i första hand kan ses 
som ett ekonomiskt projekt (vars mekanismer och instrument har introducerats av de rika 
länderna i sin strävan att expandera sina marknader och sina ekonomiska intressen) är det på 
det ekonomiska planet man kan se de tydligaste tendenserna för att något håller på att 
förändras. Ekonomin är en stark och styrande kraft i globaliserings process, sedan 1945 har 
den samlade globaliserande ekonomin vuxit mångdubbelt. Men så har också de globala 
klassklyftorna. Numeriskt dör fler människor i dag av brist på minimum 
behovstillfredsställelse än någonsin. Det har varit globalisering av fattigdom och lidande.  

Den informella ekonomin är global. En global ekonomi är en historisk ny realitet, något som 
skiljer sig från en världsekonomi. En världsekonomi, det vill säga en ekonomi där 
kapitalackumulationen breder ut sig över hela världen, har i västvärlden existerat åtminstone 
sedan 1500 talet. En global ekonomi är något annat, det är en ekonomi med förmåga att arbeta 
som en enhet. Men allt är inte globalt inom ekonomin, det mesta av produktion, sysselsättning 
och företag är och förblir lokalt och regionalt. Man kan säga att det finns en global ekonomi, 
eftersom ekonomier runt om i världen är beroende av hur det går i den globaliserade kärnan. 
Till den globaliserade kärnan hör finansmarknader, internationell handel, transnationell 
produktion och i viss mån vetenskap och teknik. Markanden för varor och tjänster 
globaliseras. De faktiska handelsenheterna är inte länder utan företag och företagsnät. Det 
betyder inte att alla företag säljer över hela världen, men det innebär ändå att det strategiska 
målet för företag är att sälja till alla platser på jorden.83     

Immanuel Wallerstein ger i sin artikel 84 uttryck för tankar och idéer kring den globala 
kulturen och hur den kan karaktäriseras. Enligt Wallerstein besitter den här kulturen ett antal 
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kännetecken som är typiska. Det tydligaste är arbetsdelningen, ett fenomen han menar 
knappast endast är en produkt av det kapitalistiska samhället, men att den aldrig tidigare varit 
så utvecklad och så komplex som nu. Det ”moderna” arbetslivet blir alltmer differentierat och 
arbetsuppgifterna delas upp i allt mindre och allt mer specialiserade enheter. Wallerstein 
pekar på att kapitalismens grundtanke är att få människor att arbeta hårdare (mer, effektivare, 
bättre) för lägre lön. Arbetsdelningen blir i det kapitalistiska samhället en effekt av viljan att 
öka produktiviteten för att också öka profiten. Den kapitalistiska världsekonomin baserar sig 
på en konstant ackumulation av kapitalet, men att upprätthålla detta, att motivera arbetarna att 
arbeta mer för mindre, är svårt. Wallerstein pekar på den inneboende förändring och rörelse 
som finns inbyggt i den kapitalistiska ekonomin och som understöder detta. Kapitalismen 
startade som primärt en europeisk företeelse, men idag omfattar den hela jorden. Wallerstein 
menar att detta var en nödvändighet för dess överlevnad. Det gällde att hitta nya marknader, 
både när det gällde inköp av råvaror, billig arbetskraft och avsättning för produkter. Det 
betyder att det europeiskt västerländska sättet att betrakta fenomen inkorporeras i andra 
världsdelar.85   

I det här perspektivet blir det intressant att fråga sig om globaliseringsprocessen i sig självt 
inte innebär en kolonialisering från väst? Den globala kulturen som sprids ut över världen är 
en i grunden västerländsk kultur med basen i den kapitalistiska ekonomin. Det tycks pågå en 
ständig kamp mellan å ena sidan globaliseringsprocesser som påverkar och omfattar allt och 
alla, och det motstånd som olika grupper sätter upp. Språket blir här en oerhört viktig symbol 
i kampen. Vissa länder har sedan tidigare aktiva språkråd som kontrollerar att språket inte 
förändras i allt för snabb takt. Språket blir en viktig del av den egna speciella kulturen och 
genom att tala samma språk tillhör man också en grupp, ett folk eller en nation. Man hör 
hemma någonstans.86 Men medan ekonomin globaliseras och knyts samman i ett globalt rum 
där aktiviteter över hela jorden kan synkroniseras och utföras samtidigt, formas den mänskliga 
identiteten lokalt.    

5.13 Politiska rummet  
För att förstå betydelsen av politisk globalisering och den makt som ligger inbäddad i denna 
process, kan det vara en fördel att fokusera på politiseringen av ord. Med detta menas hur, i 
människors medvetande, olika begrepp och teorier förvandlas till en objektiv sanning och 
beskrivning av verkligheten. Termer som politik, internationalisering och globalisering har 
ingen egen inneboende betydelse, utan dess innebörd är avhängigt den mening vi ger dem. 
Vad som bäddas in i betydelsen av ett ord är således av mycket stor vikt och det avgör om det 
som fenomenet syftar till uppfattas som något positivt eller negativt. Orden bestämmer 
indirekt vad världen är; d.v.s. vilken som är den grundläggande enheten (stater, 
transnationella företag, media, etc.) och hur interaktionen mellan dessa enheter fungerar (krig, 
handel, produktion, etc.) och slutligen vilken typ av ordning och struktur som uppstår därav.87  

Definitionen av ord kan därför liknas vid en politisk maktkamp, då det handlar om att få 
medborgarna och väljarkåren att köpa en bestämd verklighetsuppfattning. Orden vi använder 
konstruerar och reflekterar den värld vi lever i. Med orden följer värderingar, vilket gör att 
bilden av verkligheten är subjektiv i sig själv. Användaren av orden är omedveten om detta 
och upplever sin beskrivning av verkligheten som en objektiv sanning. I praktiken innebär 
detta att spridningen av termen globalisering och dess infiltrering i de samhälleliga sfärerna 
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gör att människor tror att den finns. Att den händer här och nu, att den är omöjlig att förhindra 
och att den bara kan leda till en förbättring. Med anledning av att den nationella identiteten 
uppfattas som medfödd myntade Benedict Andersen begreppet "imagined communities". Han 
ansåg att modernismens genombrott medförde att den grupp man identifierade sig med blev 
för stor för att man skulle kunna lära känna alla medlemmar. Man föreställde sig då istället att 
det verkligen fanns en gemenskap och att denna var essentiell.88   

Med politisk globalisering menas i synnerhet spridningen och fördjupningen av den moderna 
kapitalismen.89 Att politisk globalisering kan innebära spridningen av ett visst ekonomiskt 
system visar på hur sammankopplad politik är med ekonomi. Det är denna aspekt av politisk 
globalisering som varit mest påtaglig och inte t.ex. ökad medvetenhet om mänskliga 
rättigheter, en ny global resursfördelning och solidaritet. En annan aspekt av politisk 
globalisering är den klandervärda spridningen av fascism och nazism. Jag har emellertid valt 
att behandla den politiska globaliseringen, som med neoliberalismen som verktyg, banat väg 
för spridningen av den moderna kapitalismen.   

Sedan kalla krigets slut har kapitalismen reklametiserat som den enda möjliga vägen.90 Det 
handlade om marknadsekonomi och demokratisering av alla världens länder. Detta var det 
oövervinneliga receptet på framgång, även om ingredienserna inte behövde vara exakt samma 
överallt. Marknadsekonomi och liberalism skulle det emellertid vara. Det ekonomiska livet 
separerades teoretiskt från det politiska och höjdes över det senare. Nyckelordet var kapital 
istället för arbete. Allmänt kallas denna form av system för neoliberalism.91  

Globalisering och de förändringar den medför ger stora förtjänster till vissa samhällsgrupper, i 
synnerhet för de som är välutbildade och som har tillgång till kapital. Dessa grupper är 
givetvis mer positiva till en fördjupning av processen. Detta ska inte glömmas bort. 
Legitimeringen av de neoliberala värdena i olika länder världen över har möjliggjort den 
ekonomiska globaliseringen.92 Genom tekniska innovationer har sedan ekonomiska aktörer 
kunnat utnyttja den nya situationen fullt ut och därigenom har genomslagkraften av den 
ekonomiska globaliseringen varit enorm. En del forskare går ett steg längre och menar att 
globaliseringen numera fått eget liv, den har blivit ostoppbar. 
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6. Empirisk undersökning  

Nedan presenteras en sammanställning av de data som anses vara relevanta för uppsatsens 
syfte.  

I teoridelen av uppsatsen gick jag igenom vetenskaplig lärobyggnad kring globalisering och 
kultur. Jag beskrev globalisering och hur fenomenet påverkar kulturer i världen. Denna del är 
bakgrunden till den empiriska undersökning som ska ge en bild över hur globaliseringen och 
amerikaniseringen har spridits i rummet över tiden. I empirin försöker jag kartlägga hur 
globaliseringens påverkan ser ut. Företaget McDonalds är en stark symbol för det globala och 
är starkt kritiserat. Därav begreppet ”McWorld”. Jag undersöker även hur den japanska 
kulturen har smugit sig in omärkbart i Sverige som ett exempel på en stark kultur som har 
förts in i Sverige sprids så lätt.   

6.1 Hur påverkar McDonalds världen?  
Ett av väldens största imperium har spridit mycket glädje runt om i världen men för vissa 
väcker det hat. McDonalds, ett av världens starkaste varumärken som förknippas med 
kulturell globalisering och främst den amerikanska kulturen. Det ger associationer till 
hamburgare, Happy Meal och McDonald’s leksaker, kanske även till Walt Disney. För vissa 
för det tankarna till miljöförstöring, utnyttjande av arbetskraft och köttkonsumtion. För 
ytterligare andra har McDonalds blivit symbolen för världens samlade orättvisor, för den 
globala kapitalismen och den amerikanska kulturimperialismen, som vissa anser måste 
bekämpas med alla medel.   

McDonalds är världens största snabbmatskedja. En kedja som fortsätter att växa och 
ledningen visar inga planer på minskad expansion. Tvärtom. Michael Quinlan, tidigare 
styrelseordförande för McDonalds, sa till exempel i tidningen ”The Economist” för några år 
sedan:   

”I’m open to any course that helps McDonald’s dominate every market” 93    

De senaste åren har McDonalds etableringstakt ökat och företaget har etablerat sig i flera nya 
länder. Vad innebär detta för de kulturella skillnaderna i världen? Bidrar McDonald’s 
expansion över jordklotet till att de kulturella skillnaderna minskar? Svaret kan tyckas givet 
om man läser Ritzers bok. Det är självklart att de kulturella skillnaderna minskar när fler och 
fler äter på McDonalds och när företaget som fenomen tar sig in på fler och fler marknader. 
George Ritzer, professor i sociologi vid universitetet i Maryland, USA, är författare till ”The 
Mcdonaldization of Society”. 94 I boken argumenterar han för att hamburgerkedjan är en 
symbol för de moderna kapitalistiska tendenserna som tvingar fram en förprogrammerad form 
av liv, som dödar kreativiteten och människans förmåga att tänka fritt. Enligt Ritzer handlar 
McDonaldiseringen av samhället alltså om mer än spridningen av en hamburgerkedja. Till 
McDonaldiseringen räknar Ritzer all den enformighet och tristess som uppstår när många 
människor gör samma sak, och dessutom gör sådant som Ritzer anser fördummande. Även 
om jag anser att Ritzer förenklar bilden av verkligheten, kan jag till viss del hålla med honom. 
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Den förutsägbarhet och därmed trygghet som McDonalds står för, lockar kunder till sig, 
samtidigt som baksidan av myntet är enformighet och kanske tristess. Men är McDonalds ett 
exempel på kulturimperialism som leder till kulturell likriktning? Både och, anser Ritzer. Det 
är ingen tvekan om att McDonalds anpassar sig till lokala förhållanden och smaker. Den 
nuvarande chefen för McDonald’s internationellt säger att målet är att:   

” To become as much a part of the local culture as possible”95  

Enligt Ritzer är spridningen av McDonalds ett hot mot andra kulturer av tre anledningar. För 
det första har den ett inflytande på det sätt som affärer görs upp och organiseras. För det andra 
påverkar den sättet på vilket människor lever sitt dagliga liv. Och för det tredje representerar 
den en uppsättning principer, förutsägbarhet, effektivitet, kontroll som kan skiljas från källan. 
Eftersom principerna har frigjorts från sina rötter och integrerats i det lokala livet och 
institutionerna har det globala blivit lokalt. En slags glokalisering har ägt rum. Men denna 
glokalisering är från början amerikansk, anser Ritzer. Samtidigt som det i globaliseringens 
namn sker en homogenisering av samhällen. McDonalds, Coca Cola, Nokia och Internet 
sprids över hela världen, då bidrar globaliseringen också till en kulturell heterogenisering, 
eller mångfald. Och det är när homogenisering och heterogenisering möts som fenomenet 
glokalisering uppstår.96 Men bidrar McDonalds till kulturell likriktning? Det är en 
diskussionsfråga. Den kanske bidrar i den meningen att allt fler äter på McDonalds, vilket slår 
ut de lokala alternativen, för det behöver kanske inte alltid vara fallet. Däremot bidrar 
företagets expansion till att snabbmatskulturen och det amerikanska sättet att konsumera 
sprids och likriktar världens kulturer. Även om lokala skillnader finns är alla McDonalds ändå 
lika på alla sätt och vis.   

6.2 Japan  
Innan jag börjar skriva om hur Japans kultur har influerat Sverige vill jag ge er lite fakta om 
vilket lands kultur det är jag behandlar.   

Japan är en konstitutionell monarki (en konstitutionell monarki är en statsform med en 
monark som statschef, men där denne har mer eller mindre begränsade befogenheter, tydligt 
reglerade i konstitutionen) i östligaste Asien, bestående av ett antal öar i Stilla havet öster om 
fastlandet. De fyra största öarna är Honshu där huvudstaden Tokyo ligger, Hokkaido där 
bland annat staden Sapporo ligger, Kyushu och Shikoku. Väster om Japan ligger Japanska 
havet och söderut Östkinesiska havet. I Japan betyder namnet på staden ”solens ursprung”. 
Det västerländska namnet kommer från kinesiska läsningen av den japanska tolkningen av 
namnet. Att detta uttal fick genomslag i västvärlden tror man beror på de portugisiska 
sjöfarare som var de första européer som rapporterade om landets existens efter expeditioner 
till Malaysia. Med sina 127 miljoner invånare på en yta av 377 835 km² är Japan ett av de 
mest tätbefolkade länderna i världen.97    

6.2.1 Japansk kultur  
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Den japanska kulturen har utvecklats starkt över åren. Från den ursprungliga Jomonkulturen 
(stenålderskultur i Japan) som uppstod vid den senare istidens slut runt 10 000 f. Kr. så har 
den formats till en ny kultur.  Detta var en halvbofast jakt och samlarkultur.  Jomonkulturen 
karaktäriserades av krukmakeri och från denna tid har världens äldsta krukrester funnits.   

Den kultur som nu finns i landet är en slags ”hybridkultur” men influenser från såväl 
europeiska, amerikanska och östasiatiska influenser. För många som bor utanför Japan ses 
landet som en symbol för att leva med det nya jämsides med det gamla. Under Tokugawa 
shogunatet inleddes en nationell isolering (på japanska kallad sakoku, ungefärlig översättning 
"kedjat land") som skulle vara i över 200 år, från år 1641 till 1853. Under denna period 
stängdes landet nästan (men inte helt) av från omvärlden och detta bidrog ytterligare till den 
japanska kulturens särprägling. Det var under denna period som geishor, sushi och många 
andra kända kulturfenomen kom till eller utvecklades till vad det är idag.98  

Den nutida japanska kulturen är ganska svåröverskådlig. Sedan 1980-talet har japanska 
tecknade serier, tv-serier och filmer (anime och manga) växt i popularitet i västvärlden, inte 
minst i Sverige. Intresset för japanska dokusåpor och liknande program är inte stort men växer 
alltjämt hos manga och animekonsumenter. Bland filmregissörer är Akira Kurosawa tveklöst 
den mest välkände inom japansk film. Även om den Japan var isolerad i över 150 år kan det 
västerländska folket förvånas över hur lite inflytande utländska företeelser har på den 
inhemska mediemarknaden. I filmvärlden är det nästan bara Hollywood filmer som får de 
stora genombrotten, annars är det mestadels inhemsk produktion som dominerar marknaden. 
Detta beror naturligtvis i stor del på att Japan, likt USA har en enorm produktion av alla olika 
slags media, dels att japansk humor och uttryckssätt ofta kan vara väldigt annorlunda från 
västerländska humorn vilket gör att viss västerländsk humor och vissa västerländska koncept 
inte fungerar lika bra i Japan som i västvärlden.99   

6.2.2 Manga  
Influenser från den japanska produktmarknaden har funnits i Sverige länge nu och det är en 
del av vår vardag, att vi lever med andra länders kulturer är inget som vi reflekterar över utan 
de har smugit sig in omärkbart. Men varken judo, samurajfilmer, japanska kameror, 
hemelektronik, bilar, yasuragi eller sushi har gjort så starkt intryck som en annan företeelse 
har gjort, den tecknade animerade mangan som härstammar från japans filmkultur. Enligt DN 
tycks den tecknade mangan vara det som för in Japan i Sverige på allvar. "Manga" är ett ord 
ihopsatt av två kinesiska ideogram: "man" och "ga". "Man" betyder "osammanhängande", 
"irrande", "fantiserande", "ofrivillig", "slumpmässig", men har även en underliggande 
betydelse i stil med "moraliskt korrupt". "Ga" betyder kort och gott "bild". 100  

Manga är tecknade serier som kommer från Japan, manga är ett japanskt ord som i väst 
betyder just teckande serier eller skämtteckning. Barn lär sig japanska genom de animerade 
filmerna de tittar på och har även i detta årtusende lärt sig mycket av det japanska språket 
genom att läsa japanska serier. Japansk manga har ökat de svenska förlagens utgivning och 
försäljning av tecknade tidningar och serier enormt de senaste åren. Redan nu finns långt över 
hundra mangaböcker på svenska. Och det är bara en bråkdel av det som finns att få tag på i 
Sverige, på engelska finns hur mycket som helst. Japanska serier berättar filmiskt och i en 

                                                          

 

98  http://sv.wikipedia.org/wiki/Japan#Kultur ( 05-12-11) 
99 Ibid 
100  http://www.mangakai.se (05-12-08) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Japan#Kultur
http://www.mangakai.se


  

38  

rasande fart. Det finns en rå karaktär i manga som inte tas emot på ett bra sätt av västvärlden 
(ex. Sverige) men som fungerar bättre i Japan och därför är det bara en viss del av mangan 
som tas in i Sverige.    

Figur 6.1 Tecknad Manga   
Källa: www.dn.se (05-11-6)  

Animen och mangan, de japanska seriealbumen, växte upp parallellt via televisionen på 1960-
talet och har fortsatt att korsbefrukta varandra ända sedan dess. Ett vanligt mönster är att en 
framgångsrik manga blir en teveserie som blir en biofilm. Men mangan slog inte igenom i 
Sverige förrän på 1980 talet och kännetecknas av de stora runda uttrycksfulla ögonen och 
kantiga frisyrer.      

 Enligt DN kan många av mangaserierna tes sig knäppa och svåra att förstå. DN berättar att i 
den nu populära serien "One piece", nu uppe i 28 delar, möts pirater och gudavärldar. Och så 
här beskrivs ”Angel” av DN.   

"När han fyller 14 år upptäcker Daisuke Niwa att han har ärvt en märklig uppsättning DNA 
som får alla i hans släkt av manligt kön att förvandlas. Daisuke förvandlas till den 
legendariske tjuven Dark, en väldigt snygg ung man med märkliga krafter, som har varit 
verksam i minst 40 år. Daisuke förvandlas bara när han träffar en tjej som han blir kär i." 101   

En teckning från 1100-talet, choujuu giga, betraktas som det första verket enligt japansk 
mangatradition. Den ritades av buddistmunken Toba och visar glatt djur som uppför sig som 
människor och bodhisattvas.  

Manga har blivit störst i USA med Sverige är hack i häl med att ta in den japanska ganska 
annorlunda tecknade serien. Det var främst inom anime och manga som japan slog sig in i den 
svenska kulturen. Men manga och anime har inte riktigt funnit sig till rätta i Sverige då detta 
land har en tendens att vara lite ”disneyfierad”. Men på senare tid har det dock börjat röra på 
sig lite. Under 1980 talet trycktes en del manga i Sverige men det var inte förrän på 2000- 
talet som intresset för manga började skjuta i höjden.102   
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” Intresset för manga har precis börjat ta fart i Sverige och vi ser mycket ljust på de 
kommande åren. BC Manga är en del av en långsiktig strategi för att behålla och stärka vår 
relation till läsarna. Att vi fått mer än 6 000 medlemmar på två månader är ett fantastiskt 
resultat ” säger Anna Ekström, produktchef på Bonnier Carlsen i en intervju.103  

TV4 visade ett tag den oerhört populära anime serien Sailoor Moon av Takeuchi Naoko 
dubbad till svenska. Denna finns nu också som serietidning i Sverige. Det är svårt att hitta helt 
ocensurerad manga i Sverige.     

6.2.3 Anime   
Animé är en japansk förkortning på det engelska ordet "animation", och är i Japan det ord 
man använder för tecknad film. I väst har dock ordets betydelse begränsats till "japansk 
tecknad film". 104Anime är helt enkelt ett slags lånord för "animation". Ordet står idag för all 
cellanimerad manga, d.v.s. filmer och videofilmer. Förr kallades sådant till viss del "TV 
manga" eller "manga eiga".  Nästan alla anime baseras på manga.  

Anime bygger ofta på tecknade serier. Ofta rör sig den 
anime som når väst inom områdena science fiction, action och 
fantasy. Anime är samma sak som manga fast på film. Ordet 
anime kommer från franskan och betyder tecknad. I 
Japan kallas alla tecknade filmer för anime. Det vi i 
västvärlden kallar anime hänvisar inte till all tecknad film 
utan endast japansk sådan. Varje år släpps hundratals med 
anime filmer i Japan men i Sverige kan det vara svårt att få tag i 
dem.105 Något som binder samman all anime är att den ofta 
innehåller en hel del humor. Det fins dock även en hel 
del anime som kan tyckas vara råa och blodiga. Eftersom 
handlingen oftast                        utspelar sig i just Japan så påverkar 
det också vad filmerna innehåller.                                                             

Figur 6.2 Sailoor Moon  
Källa: www.ludd.luth.se  (05-11-29)  

Flickorna går ofta klädda i skoluniformer och killarna är macho kunfumästare.   

6.2.4 Hur mycket manga och animé finns i väst?  

Det finns endast en liten del av animé och ännu mindre manga i väst. Numera är det nästan 
förutsatt att de mest populära TV-serierna som sänds på TV i Japan kommer ut på DVD i 
USA förr eller senare, men det är fortfarande långt ifrån säkert, och fortfarande långt ifrån 
alla. Dessutom är det oftast endast de som "passar" i västerlandet som släpps. I Sverige finns 
bara en liten del av det som kommer till USA. Manga och särskilt animé med tema våld och 
erotik är enormt överrepresenterade i väst. Många populära manga i Japan kommer aldrig ut i 
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väst för att de är konstiga, för långa eller för enkelt tecknade. Och i Sverige är läget sådan att 
det i stort sett inte släpps något alls av de mest våldsamma och råa. 106    

6.2.5 Pokémon  
Pokémon lanserades i Sverige 1999, det blev en stor succé och har varit Nintendos starkaste 
kort på marknaden sen dess. Dessa animerade figurer har blivit en stor konkurrent till 
västvärldens ”disnyestil”. I en intervju i Aftonbladet med presschefen Patrik Johansson på 
Bergsala som distribuerar Nintendo och Pokémon i Sverige säger han:   

”… det är ett klassiskt rollspel med en tydlig japansk twist, och det faktum att man hela tiden 
samlar nya monster och uppgraderar dem har gjort att så många fastnat”. 107  

Pokémon har sålts i mer än 150 miljoner exemplar och visar inga tecken på att svalna på den 
svenska marknaden. Pokémon är en tecknad, japansk tv-serie som bygger på Game Boyspelet 
med samma namn. Namnet Pokémon är en förkortning av pocketmonster. Japansk titel: 
"Poketto Monsutaa”. Västelänsk titel kallas det för pokémon.   

Dessa figurer omsätter närmare 40 miljoner kronor över hela världen, en anledning till att de 
blivit så populära bl.a. i Sverige är att de är lätta att identifiera sig med bland barn eftersom de 
har så många karaktärer, detta visa en amerikansk undersökning.108 Men Pokémon är mer än 
bara söta små dockmonster. Från början var de figurer i ett Nintendospel och idag är de det 
första spelet som kombinerar olika aspekter av rollspel; som att föda upp och fostra ett 
”virtuellt sällskapsdjur” som hela tiden växer och utvecklas. 109 År 2000 kom uppföljaren av 
Pokémon till Sverige   

6.2.7 Matkultur  
Japansk kokkonst handlar inte om att bara stilla hunger, matlagningen är en del av den 
japanska kulturen, framväxt under årtusenden och präglad av landets religion, estetik, kultur 
och historia. Sushi är på frammarsch i Sverige och är en av världens mest nyttiga och lyxiga 
maträtter.   

”Denna maträtt som har sina rötter i Japan är inte bara god och vacker att se på, utan också 
hälsosam. Det är kalorisnålt, protein och vitaminrikt samt nyttigt för kropp och själ.” 110  

Så beskriver en liten restaurang i Uppsala den populära rätten med rå fisk som sedan 30år 
tillbaka har funnits att smaka på. Men det är inte förrän på senaste åren den japanska 
maträtten har blivit populär bland svenskarna. Toshiko Lee var den första att slå upp dörrarna 
till Sveriges första japanska restaurang i början av 1970 talet. Då visste svenskarna knappast 
vad soja var och nu är sushi en del av vardagsmat i Sverige.  
Toshiko Lee har en teori om orsakerna till att japansk mat då plötsligt blev populär i Sverige. 
Den innefattar en tv-serie och den japanska konjunkturen. Vid den tiden upplevde Japan en 
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108 www.skolporten.com (05-12-12) 
109 Ibid. 
110  www.ayakossushi.se  (05-11-29) 
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ekonomisk uppgång utan motsvarighet. Japanska företag spred sig även till Sverige. Det här 
var innan japanska turister blev en vanlig syn på Stockholms gator. Men japanska affärsmän 
på besök, eller stationerade i stan, bjöd gärna sina svenska kollegor till den japanska 
matkulturen. Svenskarna har till och med fått ett stort intresse för att laga den råa fisken på 
rikskuddar själva hemma.   

Toshiko Lee förklarar hur sushi fungerar helande och hur nyttigt det är för kroppen. I riset 
sitter energin. Vinägern motverkar trötthet och ålderskrämpor och dessutom ger den ökad 
aptit.  Fisken är näringsrik och nyttig. Wasabi och soja tar bort fisklukten. Gari, den inlagda 
ingefäran, är desinficerande och hälsosam. Det gröna teet som hör sushimåltiden till släcker 
törsten efter den salta sojan, och avslutningsvis algerna innehåller mycket järn och jod.111   

Sushi har anor som sträcker sig tillbaka drygt 1 300 år. Men det som från början var ett 
japanskt sätt att konservera fisk har i dag blivit lunchmat för stressade storstadsmänniskor 
världen över. Sushin fick sitt stora genombrott i väst under åttiotalet. Det var exklusivt, 
internationellt och passade yuppie erans fåfänga tankar om spänning och jakt på nya 
njutningsmedel. Därefter gick det snabbt, i dag har exempelvis USA över femtusen 
sushibarer. I dag kan man luncha på inte mindre än tio olika sushibarer i Malmö och Lund. 
Om man söker på gula sidorna på Internet får man inte upp mindre än 26 stycken sushibarer 
över hela landet. Om man bara söker på ordet sushi över hela Sverige får man upp 122 
restauranger med namnet sushi.112 I en artikel i Sydsvenskan intervjuas sushikocken Jonas 
Bengtsson. Han berättar att han tror sushi är här för att stanna i Sverige. Han menar att 
nuförtiden är folk mycket mer medvetna om vad de äter. Sushi är nyttigt, speciellt om man 
jämför med andra snabbluncher, pizza och sånt, och det vet folk. I dag äter Svensson sushi, i 
dag äter alla sushi. För tio år sedan var det bara de trendiga som åt det.113     

6.2.8 Japansk film  
Medan det funnits japanska influenser i västerländska filmer länge så har efterfrågan på 
japanska skräckfilmer ökat drastiskt. Det började med Ringu(The Ring) som snabbt blev en 
hit i Japan och som sedan gjordes om i Hollywood till The Ring. Filmen kom till Sverige 
1998. Idag kan vi tala om en trend där japanska skräckfilmer nästan regelbundet får sina 
amerikanska versioner och forslas vidare till Sverige. Dessa filmer har blivit en stor succé i 
Sverige med det lite rårivna scenerna och skrämseleffekter. One missed call 2 är uppföljaren 
till den mest framgångsrika japanska skräckfilmen någonsin i Sverige. Nicolas Debot från 
SubDVD säger i en intervju att asiatisk film har ökat rätt mycket under senaste åren. Han tror 
att efterfrågan beror på att folk har fått upp ögonen att det finns och att DVD boomen har 
gjort att allt fler vill titta på film.114 Ringu gjorde så stor succé att det finns nu även som X box 
spel. Skräckfilm har blivit en trend i väst sedan den japanska vågen av skräck och kårar efter 
ryggen har äntrat filmduken i Sverige. Trenden har skapat ett intresse hos publiken att bli 
vettskrämda. De amerikanska nyinspelningarna av klassiska japanska kalla kårar sprider sig 
som en löpeld. Skräck på DVD är uppskattat.    
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6.2.9 Kampsport  
Karate är en japansk kampsport eller budoart. Kampsporten kom till Sverige under 1960 talet. 
Svensk karate är organiserad i Svenska Budo- och Kampsportsförbundet. Man tränar kihon 
(grundträning), kata (form, förutbestämda mönster) och kumite (sparring). Man tävlar i 
kumite och i kata. Hur stor fokus som läggs på tävling varierar mellan klubbarna. Man vill 
även framhäva träningens betydelse för dagligt liv, med ökad kondition, styrka och smidighet, 
koordination och koncentrationsförmåga. I Sverige finns det ca 300 karateklubbar och ca 
22000 aktiva utövare. Ett mindre antal av dessa tävlar. De karatestilar som finns i Sverige är:   

 

Ashihara  

 

Goju Ryu  

 

Kyokushinkai  

 

Shito Ryu  

 

Shotokan  

 

Shotokai 

 

Wado Ryu  

 

Gensei-ryu 

 

Kenpo 115  

Karate är en kampsport med sitt urspung från den japanska ön Okinawa. Och karate i sig är en 
japansk kampsport. Över hela världen, så tränar man enligt samma språk och sätt, med olika 
variationer, men grunden är densamma. En av fördelarna med att stora delar av träningen är 
på japanska är att alla förstår alla. Oavsett var vi kommer ifrån. Till exempel så kan en 
japansk tränare göra sig förstådd på ett träningspass med de olika orden och kommandon som 
de svenska använder sig av. 116  

Ju-jutsu är en japansk kampsport med tyngdpunkten lagd på självförsvar. Ju-jutsu betyder 
”mjuk teknik”, men ordet mjuk kan ersättas med ord som flexibel, anpassningsbar mm. 
Grundaren till Ju-jutsu var en munk som levde på 500 talet e. Kr. som vandrade från Indien 
till Kina vars namn var Daruma. Darumas självförsvarssystem blev grunden för jujutsu och 
andra liknande kamparter. Daruma anses även vara Zen-buddismens fader och när Zenläran 
spreds till Japan på 1100-talet spreds även Darumas självförsvarssystem. I Jujutsi teknikerna 
används både slag, sparkar, kast, fasthållningar, avväpningstekniker som alla syftar till att 
oskadliggöra en eller flera motståndare, obeväpnade såväl som beväpnade. Det var främst 
samurajerna som lärde sig tekniken för att kunna kriga smidigt. På slutet av 1800 talet så föll 
kamptekniken i glömska men återupptogs under början på 1900-talet och började spridas till 
västvärlden.117   

Ju-jutsu kom till Sverige 1908. Det var en herre vid namn Viking Cronholm som lärt sig Ju-
jutsu av en engelsk officer under en resa i Sydafrika. Den största stilen i Sverige idag har 
utvecklats under överseende av Hans Greger, 8:e dan, som är högst graderad inom SBF´s Ju-
jutsu i Sverige.118  

                                                          

 

115 www.susning.nu  (05-12-11) 
116 www.karatedax.nu  (05-12-11)  
117 www.web.telia.com (05-12-12) 
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Kendo är japansk fäktkonst med så kallade shinai, ett slags japanskt svärd i bambu.  Denna 
teknik kommer från japanska samurajers stridskonst. Ända sen de första japanska svärden 
började smidas under 700-talet har man också tränat sig i konsten att använda dem i strid. 
Åtskilliga svärdsskolor grundades genom århundradena. Ett ständigt problem var att man 
gärna ville testa sina kunskaper utan för den skull behöva utkämpa en blodig duell. Under 
1600-talet duellerade man ofta med vapen av trä, men ett hårt slag mot huvudet kan vara 
dödande även med ett sådant vapen. Under mitten av 1700-talet öppnade Chuta Nakanishi sin 
skola Nakanishi Itto Ryu. I denna skola använde man speciella fäkthandskar och bambusvärd. 
På detta sätt behövde eleverna inte längre hålla igen sina hugg under träningen.119   

Taido är en modern traditionell japansk kampsport. Denna kallas för tredimensionell 
kampsort eftersom utövaren rör sig över hela träningsmattan samt över och under 
motståndaren.120 Taido är ett nyligen skapat form av budo (japansk kampart) som är anpassat 
till ett modernt samhälle. Taido grundades år 1965 av Seken Shukumine efter 30 år av träning 
och fördjupning i kamparternas teori. Enligt hans teorier skapades taido som en tre 
dimensionell kampart som ofta fått epitetet "martial art of the 21st century" tack vare dess 
flexibilitet och dynamik.121 Taido har sitt ursprung i karateformen gensei-ryu, men instället för 
blockeringar så fokuserar taidon mer på rörelse. Det finns fem olika rörelsemönster som 
bildar basen till alla tekniker inom taido. Kampsporten kom till Sverige 1970, taido 
introduceras i Sverige av Kauko Korhonen som tränat för Tomomi Aoki i Japan. Kauko 
Korhonen startar Stenungsunds Taidoklubb Taidokan på västkusten.122 Kampsporten utövas i 
tre discipliner: jissen (fajt), hokei (form) och tenkai.123  

Som vi kan se så har Japan sen lång tid tillbaka haft en stor kulturspridning i Sverige, 
matkulturen och kampsporten har funnits i landet länge men det är på de senaste tio åren som 
det blivit populärt men lite mer japanska influenser i Sverige.   

6.3 Frankrike  
Frankrike är ett land som betår av en uppsjö av kulturella rikedomar och fina viner. Många 
kanske tänker på landet som ett folk som kan vara sorkiga och kanske lite fina av sig och 
väldigt stolta över sitt land. Och stolta är precis vad de är, enligt vissa till och med självgoda 
och dryga. I politiken och kulturen yttrar det sig i att Frankrike anser sig självständiga inom 
Europa. Frankrike är en stormakt som står på egna ben och vägrar öppna gränserna för fritt 
inflöde av amerikansk kultur och snabbmat, något som i globaliseringens tidevarv anses vara 
självklart i resten av den marknadsekonomiskt styrda världen. Frankrike vill gärna göra sin 
stämma hörd i världen och drar sig inte för att gå på tvärs även om det medför häftig kritik 
från andra länder. Många menar att Frankrike bara vill försöka upprätthålla en 
stormaktsställning som tillhör det förgångna.124  

Det franska folket är i likhet med landets geografi väldigt varierande. Att fransmännen varken 
kan eller vill prata något annat än det egna språket är en gammal myt som faktiskt fortfarande 
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är sann, åtminstone på landsbygden. Talar du engelska på restaurangen kanske du anses 
besvärlig och får räkna med trötta blickar från kyparen.    

6.3.1 Motstånd   
Frankrike är känt för sin romantiska stad Paris och att de bara ger tilltal på franska. Men 
Frankrike som land är även känt för att vara ett av de länder som står emot globaliseringen 
och amerikaniseringen. Exempelvis dubbar sina filmer och kan väldigt lite engelska. Talar du 
engelska och inte franska med en fransman så räkna med en något nedlåtande attityd, 
åtminstone i början. Du betraktas då nämligen som "anglofil", vilket inte är till din fördel. 
Och ska du vinna poänger, kritisera engelsmännen, det är ett franskt folknöje (men gå inte till 
överdrift). Detta är väl det första intrycket av landets folk. Måltiderna är viktiga. Mat är stor 
konst i Frankrike och man är stolta över sina traditioner på området: En typiskhet: i en liten 
butik i staden St Emilion säljer man makaroner omsorgsfullt tillverkade efter samma gamla 
recept som man alltid använt från år 1620. Och räkna med god mat när du är i Frankrike, 
oavsett om du äter på kvarterskrogen eller på en flott restaurang.125   

Frankrike gav världen camembert, Eiffeltornet, mode från Christian Dior samt några av 
världens bästa viner. Frankrike har varit som en slags symbol för motståndet mot 
globaliseringen. I en artikel 12 februari 2002 skriver IMC Sverige en artikel om bonden José 
Bové som protesterar mot amerikaniseringen.    

”Fårfarmaren och anti-globaliseringsaktivisten José Bove dömdes på onsdagen förra veckan 
till tre månaders fängelse för en uppmärksammad aktion mot ett McDonaldsbygge i södra 
Frankrike 1999. Aktionen, som i borgerliga media framställts som om Bove och hans 
kumpaner trashade en McDonaldsrestaurang, var i själva verket inte mer omfattande än att 
byggplatsen för en blivande McDonaldsrestaurang röjdes upp en aning i en symbolisk 
protestaktion mot amerikansk handelspolitik.” 126  

Frankrike håller på att förlora sin plats i den så kallade amerikaniserade Europa enligt 
Aftonbladet. Filosofen Slavoj Zizek skriver att Frankrikes motstånd mot amerikaniseringen. I 
Aftonbladet säger han att:   

”… motståndet mot ”amerikaniseringen” i Frankrike, som förenar många vänsteranhängare 
och högernationalister, är således i sista hand en vägran att acceptera det faktum att 
Frankrike håller på att förlora sin hegemoniska roll i Europa. Den globala kapitalismens 
framväxt framställs som ett sådant Öde, som man inte kan kämpa emot, antingen anpassar 
man sig, eller så hamnar man i otakt med historiens gång och blir krossad. Det enda man kan 
ta sig för är att försöka göra den globala kapitalismen så mänsklig som möjligt, att kämpa för 
en ”global kapitalism med mänskligt ansikte”. 127  

Kritiken mot den hårda amerikaniseringen kommer främst från Frankrike som koncentrerar 
sig mest på McDonalds. I artikeln ”Hotet från La culture McWorld” 128 skriver Lars 
Fimmerstad att den franska huvudstaden har blivit en av de sista bastionerna för en desperat, 
om än främst intellektuell, kamp mot världen som den är. Vad han menar är att Frankrike är 
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de enda som står emot ett amerikaniserat globalt Europa. Han skriver att ”i Japan har burgare 
och frites praktiskt taget ersatt nudlar och sushi” och i den franska vänsterns optik finns ingen 
ömsesidighet i den förödande globalisering, ”mondialisation" som sveper över jorden. Den är 
en enkelriktad verksamhet som emanerar från USA enligt honom. Med hjälp av sin gamla 
stödtrupp Hollywood, och med det sena 1900-talets Internet, kommer den amerikanska 
kulturen att bli ännu mer oemotståndlig och Frankrike kommer få svårare att kunna stå emot 
den globalisering som sker.129    

6.3.2 Den franska identiteten  
Frankrike är ett exempel på den gammaldags nationalism där de på något sätt verkar vara 
rädda för att bli påverkad av USA och kanske förlora sin identitet. Vilken identitet är det som 
de så gärna vill skydda? Det är inte ofta man har tillfälle att ställa denna fråga, eftersom det 
inte finns något behov av att göra det förrän denna identitet utmanas eller hotas på något sätt. 
Ur den enskildes synvinkel framstår nationell identitet som något givet och definitivt, något 
lika "naturligt" som färgen på ögonen. Kultur, historia, språk, myter, minne, mentalitet, 
värden, vanor, mat. Allt detta ingår i den nationella identitet, som starkt dominerar vår känsla 
av personlig identitet. I den lilla franska staden Millau hamnade en man för en tid sedan i 
fängelse som jag tidigare nämnt därför att han hade förstört en McDonalds restaurang. Men 
hela rättegången mot José Bové förvandlades till en manifestation för hans sak. Han blev 
nationalhjälte därför att han hade lyckats ge uttryck för den franska rädslan för amerikansk 
dominans. I det här fallet protesterade människorna mot globaliseringen av smak, 
fransmännen ogillar nämligen McDonalds snabbmat och de försvarar sin rätt att tillverka ost 
av opastöriserad mjölk. Allt annat hotar deras nationella identitet.  Men man kan inte beordra 
tyskarna att sluta dricka öl eller holländarna att sluta odla tulpaner. Det bevisar bara vad den 
moderna antropologin brukar hävda, nämligen att nationella identiteter inte representerar en 
uppsättning eviga, grundmurade kulturella, historiska och samhälleliga egenskaper. Det som 
vi betraktar som ett grundstöd för individens identitet är med andra ord bara en kulturell 
konstruktion, det vill säga något påhittat, inte något "naturligt". Genom att försöka fly allt som 
är amerikaniserat genom filmer och influenser från USA så gör de ett nedbruten försök att 
bibehålla deras kultur.   

6.3.3 Språket 
Franska är ett av de största romanska språken och räknas som världsspråk. Det är officiellt 
eller administrativt språk i ett flertal internationella organisationer, kommittéer och föreningar 
som ex. Europeiska unionen.  

Frankrike är ett av de länder som försöker hålla hårt på sitt modersmål och vill inte ta till sig 
amerikaniseringen på de sätt som vi exempelvis i Sverige har gjort. De dubbar sina filmer för 
att inte få in för mycket av den engelskan som de flesta i västvärlden sitter och läser på 
textremsorna på filmerna. Traditionen med dubbning har funnits där i princip lika länge som 
film visats i dessa länder, och det är ingenting som detta land tycker är något konstigt alls. De 
tycker snarare att vi svenskar är väldigt konstiga som kan orka läsa en massa textremsor hela 
tiden när vi tittar på film. Sverige kanske tycker det är helknasigt med dubbningen, men allt 
beror ju på vad man är van vid. På ett sätt tycker jag ändå det är bra att man försöker behålla 
sitt modersspråk och visar att det faktiskt finns andra gångbara språk än engelskan.  
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En debatt pågår i dagens Frankrike om bevarandet av det franska språket och inflytandet från 
engelskan (franglais) genom media, näringsliv och en ökande globalisering. Lagar har införts 
som kräver att samtliga tryckta annonser, i press som på affischtavlor, ska innehålla franska 
översättningar av uttryck på främmande språk och en kvotering av fransk sångmaterial (minst 
40%) på radio. Påtryckningar av varierande intensitet finns också från regionala intresse 
grupper att med offentligt stöd arbeta för att bevara dialektal rikedom.130   

6.3.4 Anti- globalisering  

År 1998 grundades organisationen Attac (namnet är en förkortning av Association pour une 
taxation des transactions financieres pour l'aide aux citoyens, som betyder Organisationen för 
beskattning av finansiella transaktioner till nytta för medborgarna) i Frankrike som ett 
motstånd mot den ekonomiska globaliseringen. De anser inte att effekterna av globaliseringen 
är positiva med det faktum att globaliseringen i vissa avseenden gynnar de rika och blir en 
missgynnades för de fattiga.131 Den första maj 1997 demonstrerade omkring 30 000 
fackföreningsanslutna fransmän mot "flexibilitet och globalisering". Demonstrationen tog 
sikte på vad som sker i europeiska arbetsmarknader och skall enklast förstås så, att man 
önskar att den franska regeringen engagerar sig för i första hand tre frågor:   

1)  försvara det rådande regleringssystemet  
2) begränsa handeln med icke europeiska länder, i första hand Ostasien och  
3) inskränka möjligheten för västeuropeiskt kapital att flytta från Europa till andra delar av 

världen.132   

Frankrike är egentligen ett fantastiskt land, själv har jag varit där bara en gång men det räckte 
för att få den starka känslan av ett starkt självständigt land. Samtidigt är Frankrike fantastiskt 
ur ett annat perspektiv. Frankrike kan ses som ett ganska egoistiskt land ur somligas ögon. Det 
kanske kan uppfattas som att landet agerar som en barnunge när deras "nationella ära" eller 
intressen står på spel. En uppfattning om landet kan vara att de har svårt att kompromissa i 
vissa lägen. Som tidigare nämnt  är officiella språk inom EU engelska och franska. Sist men 
inte minst är det Frankrike som är den största bromsklossen i arbetet med att reformera EU:s  
jordbrukspolitik enligt somliga forskare. Varför Frankrike är så känsligt har flera bottnar. I 
Frankrike ägnar sig uppemot en tiondel av befolkningen åt jordbruk, att jämföra med ungefär 
en av femtio i Sverige. De franska bönderna är dessutom stridbara, alla har vi sett bilder på 
spärrande motorvägar, dynghögar utanför presidentpalats och brända utländska 
hamburgerestauranger. Frankrike har långt mer revolutionär historia än snälla Sverige. 
Folkuppror är kanske en levande tradition i Frankrike. Det finns till och med dem som har 
spekulerat i inbördeskrig om EU: s jordbruksstöd kraftigt skulle skäras ner. Dessutom har 
maten en närmast helig status i Frankrike. Att minska den franska matproduktionen är ett 
knivhugg mot den folksjälen. Någonstans spökar Frankrikes koloniala förflutna. 
Stormaktsambitionerna finns där någonstans som de inte är riktigt beredda att släppa ännu. Så 
med Frankrike i vagnen tuffar det europeiska tåget bara i snigelfart mot nödvändiga 
reformer.133  

                                                          

 

130 Sundberg, Anna (2003) 
131  www.bumerang.yle (05-12-14) 
132  http://www.timbro.se  (05-12-14) 
133 http://www.cint.se (05-12-17)  
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7. Analys  
Nedan presenteras en analys av den empiriska undersökning med koppling till den 
vetenskapliga teori som tidigare presenterats.   

Året är 2005, hela världen är involverad i ett tidevarv av snabbare kommunikation, telefon, 
Internet, järnväg, flyg och media gör att vi kan förflytta oss till andra platser flera tusen mil 
från var vi är på en sekund. De nya kommunikationsteknologierna bidrar därmed till en 
förlängning och utvidgning av de tendenser som separerar plats och identitet. Enligt teorin står 
begrepp som hybridisering, synkretism eller kreolisering i centrum. Dessa begrepp kan ses 
som olika sätt att försöka fånga in de kulturella konsekvenserna av den ökade rörligheten i 
globaliseringens värld. Det gäller såväl de ökade flödena av information och symboler som 
människors ökade rörlighet. Det har framkommit i litteraturstudien att dessa begrepp 
inbegriper också en grundläggande kultursyn, där kultur ses som interaktionsprocesser 
präglade av möten och motsättningar, vilka resulterar i ständigt nya blandformer, hybrider.  

Enligt hybridiseringsperspektivet är den samtida kulturella globaliseringen förknippad med 
heterogenitet. Om världen alltid präglats både av kulturella skillnader och kulturell förändring 
så gäller det fortfarande, men på ett annat sätt, eftersom förhållandet mellan å ena sidan 
kulturella identiteter och å andra sidan plats, eller ”det lokala”, har förändrats i grunden med 
globaliseringens fas. Det jag fann i litteraturen är att detta kan förstås av ytterligare två 
begrepp som förekommer i detta sammanhang: ”glokal” och ”translokal” enligt Robertson. 
Globala kulturflöden verkar alltid i lokala sammanhang och bidrar till att på olika sätt ständigt 
transformera lokala sammanhang, i en process av ”glokalisering”. Anledningen till detta kan 
vara att betydelsen av det lokala därmed förändras i grunden, eftersom lokala kulturer, och 
därmed olika platser, är sammanbundna av rumsligt utsträckta och komplexa, ”translokala” 
nätverk av relationer. Dessa relationer är närmare varandra än det någonsin har varit.   

Det som framkommit i litteraturen är att människan strävar efter att skapa sammanhållna 
identiteter, vissa kommer att bejaka den kulturella mångfalden och skapa nya identiteter 
medan andra försöker fly från det mångkulturella skapandet och sammanslutna värderingar. 
Globaliseringen ger alltså upphov till både ökat handlingsutrymme och kan även ge en känsla 
av maktlöshet och alienation bland vissa kulturer. Man kan säga att globaliseringen har fört 
med sig drastiska förändringar i människornas förhållningssätt till omvärlden. Individer 
påverkas av en rad mer eller mindre avlägsna faktorer även om han eller hon har sina rötter i 
ett lokalsamhälle.   

Globaliseringsprocessen är en av de faktorer som medverkar till nya skapande av kulturer. 
I och med att vi kommer allt närmare varandra genom det snabbt växande informationsflödet 
så uppstår även kulturkrockar eller kulturkollisioner som det även kallas. Enligt Huntington 
kommer konflikter mellan grupper från olika kultursfärer att bli vanligare, långvarigare och 
blodigare än konflikter mellan grupper från en och samma kulturkrets. Våldsamma konflikter 
mellan grupper från olika kultursfärer kommer att utgöra den farligaste och mest sannolika 
anledningen till att konflikter kan trappas upp till världsomspännande krig. Den viktigaste 
vattendelaren i internationell politik kommer att vara den mellan ”västerlandet och resten”. 

Om människor från resten av världen ska komma och bo hos oss så måste de naturligtvis bli 
en del av vår ”kulturkrets” innan vi kan lita på dem och låta dem vara med enligt Huntington. 
Vad man kan utläsa genom det här är att när kulturer beblandas så finns det en allt större risk 
för kulturkrockar men vi kanske blir mindre fördomsfulla allt eftersom vi får mer information 
om andra kulturer genom kulturspridningar då fördomar oftast baseras ofta på okunnighet 
eller brist på information. Man kan säga att globaliseringen har fört med sig drastiska 
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förändringar i människornas förhållningssätt till omvärlden. Individer påverkas av en rad mer 
eller mindre avlägsna faktorer även om han eller hon har sina rötter i ett lokalsamhälle. 
Globaliseringsprocessen är en av de faktorer som medverkar till nya skapande av kulturer.  
     
Jag valde ut två olika länder för att undersöka närmare och se hur Sverige har influerats av 
den japanska kulturen och hur Frankrike motarbetar globalisering. I empirin har jag använt 
Japan som en av undersökningsområdena för att visa på hur en kultur kan vara så stark men 
ändå smyga sig in så omärkbart i ett land. Anledningen till att jag tog japansk kultur som ett 
av undersökningsområdena beror på att denna kultur är störst i Sverige förutom amerikansk 
kultur. Pokémon och manga är de största fenomenen i Sverige, det har blivit en stor 
konkurrent till Disney eftersom det blev så populärt i Sverige.   

Enligt undersökningen kan en kultur aldrig vara oberörd av andra kulturer, ingen kultur kan 
vara självständig. Inte bara för att det existerar andra kulturer som motverkar dess auktoritet, 
utan även därför att dess egen symbolskapande verksamhet. Kulturformer befinner sig 
ständigt i en sorts hybridiseringsprocess. Hybridisering representerar det tredje rummet, vilket 
innebär att grunden ligger i två kulturer som sedan bildar en tredje. Den västerländska 
kulturen står här i centrum.   

Jag tycker att man knappast kan ha undgått att se ett stort japansk inflytande de senaste åren i 
Sverige. Vi får in japanska ord i vårt språk som manga och karaoke. Barnen lär sig japanska 
genom Manga serietidningarna och det finns ett flertal Manga föreningar i Sverige. Jag har 
aldrig varit i Japan, men jag tror inte att man känner sig särskilt främmande i landet. 
Svenskarna känner till mycket av den japanska kulturen och deras sätt att leva och tänka.   

Japan är en av de största producenterna inom filmindustrin i dagsläget. En annan aspekt är att 
vi säger inte ens tecknad film längre utan vi talar om Manga och anime. Sushi är numera en 
del av Sverige, att ta lilla menyn på sushibarer med 12 stycken bitar där man får kombinera 
den som man vill är inget märkvärdigt i Sverige numera. Kampsporterna har funnits i Sverige 
sedan 1960 talet och Ju-jutsu kom tidigare än så, 1908 introducerades det i Sverige av en man 
vid namn Viking Cronholm som i sin tur lärt sig det av en engelsk officer.   

Japanska skräckfilmer har kommit som en supersuccé i Sverige sedan tjugohundratalets 
början. Kanske beror det på att vi är understimulerade med liknande typ av underhållning här 
i Sverige. Det är något nytt och helt olikt amerikanska filmer. De japanska filmerna har ett 
helt annat fokus än amerikanska, och ofta får historien sig en stark twist redan efter första 
avsnittet. Allt lyser av engagemang och äkta skaparglädje. Jag tror det är just fokus som de 
japanska serierna har, som de västerländska serierna saknar. Eftersom Japan har en stor del av 
sin ekonomiska investering i Sverige kan det även vara en orsak till att den japanska kulturen 
har influerat så starkt i Sverige. Men största anledningen kan vara den ökade teknologi och att 
världens offentliga rum krymper, vi kan välja och vraka i olika kulturella fenomen i världen.     

Frankrike är mitt andra undersökningsområde där jag tittat på hur pass mot landet är inför 
globalisering. Det har varit stora debatter om Frankrike och dess ovilja att vilja släppa sin 
självständighet och den 29 maj 2005 var det folkomröstning i Frankrike om EU. Frankrike har 
nu sagt ett klart nej till förslaget om ny konstitution för EU. En av de viktigaste 
förbättringarna jämfört med det nuvarande fördraget var målet om full sysselsättning. Ett 
annat mål var att EU ska utvecklas till en ”social marknadsekonomi”, vilket bör tolkas som en 
markering mot nyliberalismen. Det sa man alltså nej till. Frankrike har sagt nej till aspekter 
som gynnar alla länder som är med i EU. 



  

49  

Kritiken mot den hårda amerikaniseringen kommer främst från Frankrike som koncentrerar 
sig mest på McDonalds. Frankrike har varit som en slags symbol för motståndet mot 
globaliseringen. I en artikel 12 februari, 2002 skriver IMC Sverige News en artikel om 
bonden José Bové som protesterar mot amerikaniseringen. José Bové och hans vänner 
förstörde en byggnadsgrund till en ny McDonalds restaurang i södra Frankrike som en protest 
mot amerikaniseringen. Frankrike var även bland de första att etablera en anti-
amerikaniserings organisation mot den ekonomiska globaliseringen. De anser inte att 
effekterna av globaliseringen är positiva med det faktum att globaliseringen i vissa avseenden 
gynnar de rika och blir en missgynnar de fattiga.   
Frankrike har även blivit mycket omdebatterat när det gäller språket, dvs att de väljer att 
enbart prata franska och ratar det engelska språket. Frankrike är kanske rädd för att förlora sin 
identitet i den allt snabbare globala virveln av kommunikation och kulturella globalisering? 
Enligt somliga forskare är Frankrike den största bromsklossen i arbetet med att reformera 
EU:s  jordbrukspolitik.  
Jag har även översiktligt studerat hur stort och dominerande kedjan McDonalds är över 
världen. McDonalds är ett av världens starkaste varumärken som förknippas med kulturell 
globalisering och främst den amerikanska kulturen. Jag ställde mig själv frågan om kedjan är 
ett hot mot kulturer redan innan jag började skriva uppsatsen eftersom jag anser att det kan 
vara en av den bidragande faktorn till att kulturer tappar en del av sin identitet. Det jag kom 
fram till under tiden jag skrev var att det kan vara en bidragande faktor men inte den främsta. 
Kulturella skillnader minskar i takt med att allt mer människor äter på McDonalds. Enligt 
författaren George Ritzer är spridningen av McDonalds ett hot mot andra kulturer av tre 
anledningar. För det första har den ett inflytande på det sätt som affärer görs upp och 
organiseras. För det andra påverkar den sättet på vilket människor lever sitt dagliga liv. Och 
för det tredje representerar den en uppsättning principer, förutsägbarhet, effektivitet, kontroll 
och kalkylerande som kan skiljas från källan. Eftersom principerna har frigjorts från sina 
rötter och integrerats i det lokala livet och institutionerna har det globala blivit lokalt. En slags 
glokalisering har ägt rum. Men denna glokalisering är från början amerikansk, anser Ritzer. 
McDonalds, Coca Cola, Nokia och Internet sprids över hela världen bidrar globaliseringen 
också till en kulturell heterogenisering, eller mångfald. Och det är när homogenisering och 
heterogenisering möts som fenomenet glokalisering uppstår.  

Ekonomi, media och politiken är även bidragande faktorer till att kulturer globaliseras. 
Medierna är en del av vår vardag, den är den nästan konstanta bakgrundsnärvaron, väven i 
vårt liv. Genom medierna kan vi hålla oss uppdaterad vad som händer i världen och se hur 
andra människor lever. I och med den sentida snabba utvecklingen inom massmediaområdet 
har situationen vad gäller den kulturella socialisationen i hög grad komplicerats. Man kan 
säga att kulturen håller på att övergå från att framför allt ha varit muntlig till att bli mer 
elektronisk. Via den elektroniska kulturen förmedlas bilder, perspektiv och skeenden allt mer 
oberoende av tid och rum till allt fler människor. Vårt dagliga liv präglas allt mer av dessa 
globalt förmedlade bilder och berättelser som utgör en gemensam ”indirekt erfarenhet” för 
människor över hela världen. Vissa extrema händelser kan exempelvis utgöra en typ av socialt 
bindemedel i form av gemensamma samtalsämnen bland de människor som idag är förbundna 
med varandra genom teknologin ex. Internet och television. Att världen krymper elektroniskt 
kan leda till att händelser som exempelvis tsunamikatastrofen i Sydostasien blir föremål för 
sorg och ängslan bland folk på stort geografiskt, socialt och kulturellt avstånd från varandra. 
Således uppkommer en typ av global gemenskap socialt och kulturellt. Det har framkommit i 
undersökningen att median spelar en viktig roll i hur vi får information från andra länder. 
Genom media har Sverige fått upp ögonen för de japanska skräckfilmer och Pokémon.      
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Tack vare den utvecklade kommunikationen som exempelvis Internet har den globala 
ekonomin fått en ny värld att arbeta med, genom Internet kan företagen bygga kontakter med 
länder genom tekniken och skapar nya. Men bortom människans faktiska rörelse över 
gränserna finns det ett växande sammanband mellan den ekonomin i sitt hemland och världen 
i övrigt, genom globala flöden av produktion, pengar, information och kultur. 
Kommunikationen tillåter miljoner människor att leva med olika länder.    

Vad som framgick i den empiriska undersökningen var att framtidens maktspråk ligger i 
användandet av kulturella symboler. Det har redan skett en avgörande kantring genom de 
senaste årens varumärkesanvändande. ”Nike” är en mening, synlig genom sina logotype, ett 
kulturellt uttryck. I andra hand kommer själva produkten. Systemvärlden, det ekonomistiska 
inflytandet på den kulturella sfären kommer att finnas kvar likaså den politiska och framför 
allt den teknologiska om man kollar på Internet som är ganska så global vi det här laget. 
Samtidigt som alltfler människor värjer sig mot denna nedmontering av värde och mening 
som finns i kultur och kulturella uttryck. Castells med flera, pekar på vikten för civila 
samhället och medborgare världen över, att värna om kulturella symboler.  

På frågan om kulturer påverkas av globalisering framkom det i teorin att ingen kultur kan vara 
opåverkad av andra kulturer så globaliseringen är bara en liten men betydande del i att 
kulturer beblandas och så småningom skapar hybridkulturer. Globaliseringen har gjort det 
lättare för människor att välja själva vilken kultur de själva hör till eller mixa olika kulturer 
för att skapa nya. Jag tror att det hade ändå varit oundvikligt att kulturer beblandats och nya 
hade skapats så småningom, globaliseringen har bara påskyndat det hela. När det pratas om 
globalisering så ställs frågan om platsidentiteten går förlorad i ett globalt nätverk eller om den 
förstärks. Enligt Castells är rummet ett uttryck för samhället, rumsliga former formas av den 
övergripande sociala strukturella dynamiken. Människors liv är inte lika platsbundet längre. 
Men detta gäller bara för en minoritet av jordens befolkning som till stor del lever i så kallad 
västvärlden. Genom förbättrad kommunikation och transporter har ökad rörlighet uppstått i 
världen och människor kan ta del av andras kulturer. Världen krymper allt mer och detta 
innebär att människors identitet förändras och det sker en så kallad hybriditet. Rädslan av att 
förlora sin identitet i ett globalt samhälle kan leda till en ökad regionalism.      
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8. Slutsats  

Vi lever i en tid av globalisering. Med det menas flöden och påverkan som löper över hela 
vårat klot, mellan olika nivåer av makroplan (globalt), till lokala sammanhang, tvärs över 
kontinenter, kulturer och sammanhang. Det handlar om ekonomi, kultur, värderings, sociala 
och politiska skeenden. Informationssamhället är en grundförutsättning för denna 
globalisering. Globaliseringen i denna betydelse har både positiva och negativa sidor. Värt att 
lyfta fram den baksida som den ekonomiska och i viss utsträckning en kulturdominerande 
effekt (västerländsk) som denna globalisering medför. En postmodern imperialism.  

En rad omtumlande förskjutningar har skett i kultur och samhälle. Kulturens roll och 
omfattning har växt och samtidigt problematiserats. Modernisering, globalisering, 
individualisering, hybridisering, identitetsrörelser, estetisering, kulturalisering, digitalisering 
och medialisering är alla aspekter av den postindustriella och postkoloniala världens 
transformationer som på nya sätt placerar kulturfrågor på dagordningen. Dessa utmaningar 
ställer nya krav på kulturforskningen. Gamla gränser mellan länder, orter, ämnen och 
traditioner föråldras snabbt när det gäller att begripa hur medier, konstarter och 
uttrycksformer allt mer griper in i varandra, hur kulturella, sociala, politiska, ekonomiska och 
teknologiska faktorer samspelar, hur olika sociala grupperingar intrigerar och skapar både 
gemenskaper och skillnader på tvärs mot vissa traditionella strukturer, hur samhälleliga 
institutioner ges nya former och funktioner, och hur nya globala maktstrukturer och rörelser 
konfronterar varandra på nya villkor.  

En orsak till spridningen av kulturer verkar vara samarbeten mellan olika länder ekonomiskt 
som bidrar till att kulturerna influeras i andra länder. Ekonomin är en stark och styrande kraft 
i globaliserings process, sedan 1945 har den samlade globaliserande ekonomin vuxit 
mångdubbelt. Men så har också de globala klassklyftorna. Numeriskt dör fler människor i dag 
av brist på minimum behovstillfredsställelse än någonsin. Det har varit globalisering av 
fattigdom och lidande, the winner takes it all. Enligt mig så verkar generositeten har trånga 
villkor i somligas ögon.  

I vår tid sprids och likformas livsstilar och konsumtionsmönster över jorden i tidigare aldrig 
skådad takt. Nationella och kulturella särdrag och hotar utslätas av en global McDonalds 
kultur. Denna kultur har även fått namnet McWorld där världen enligt några forskare går mot 
en kultur där människor äter samma mat, konsumerar samma saker och kulturer så kallade 
hybridkulturer blir allt vanligare. Att kulturer beblandas kan ses som något positivt på det 
sättet att vi kanske blir mer toleranta inför främmande kulturer och vi samlar på oss mer 
vetenskap om hur andra länder lever men det finns även en mörk sida av det hela. Det kan 
enligt vissa forskare uppstå större risk för kulturkrockar och rasism när världen får större 
tillgång till kulturer. Identiteter raderas ut av processen och nya identiteter skapas genom 
media som gör reklam för länder. Exempelvis McDonalds som är ett av väldens starkaste 
varumärke ger ett sätt att tillskansa sig marknadsandelar som i människors identitetsbyggen. 
Barber visar vilken enorm makt vissa storföretag har vilket ofta har sin grund i att de helt 
enkelt inte bara säljer en produkt. Nike säljer inte skor, de säljer idéer, om sport, attityd och 
självförverkligande. McDonalds serverar inte bara hamburgare, utan gemenskap, värme och 
livets goda stunder. De pengar som investeras i reklam är enorma. Varumärken, företag och 
reklam koloniserar vårt livsrum. Stanna upp och försök för en stund föreställa er längre 
promenad i en mellanstor västerländsk stad, är den möjlig att genomföra utan att ni kommer 
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att mötas av x antal reklambudskap? Identiteten idag kan hämta sin näring ur varumärken, 
liksom den kan hämta sin näring ur en kritik av densamma och frågan vad som ytterst formar 
våra identiteter tror jag på vissa punkter idag är svårare att besvara än någonsin.  

Är globaliseringen ett hot mot kulturen? Det finns två konkurrerande uppfattningar om 
globaliseringens kulturella konsekvenser i dagens forskning och debatt. Några forskare anser 
att vi går mot en allt mer homogeniserad kultur, där framförallt de amerikanska kommersiella 
kulturyttringarna styr utvecklingen, en global mcdonald/disney/cocacolaisering. Andra anser 
att vi, trots omformning av de existerande kulturerna, inte är offer för en homogenisering utan 
att resultatet istället blir självverkande och nyskapande med olika former av hybridkulturer 
som resultat. Däremot är bägge grupper överens om att globaliseringen är en avgörande 
utfodring för de nationella identitetsbildningarna som byggdes upp under 1800-talet och som 
varit framhärskande under hela 1900-talet. Den globala identiteten baserades mycket på 
gemensamma kulturella upplevelser som ofta var av kommersiell karaktär, det vi kallat 
amerikanisering. Efter murens fall och östblockets kollaps väcktes de nationella känslorna 
igen och fick, trots ett allt mer gränslöst globalt samhälle, snabbt fäste hos de breda 
befolkningslagren. Gränser som inte diskuterats på många år blev viktiga och värda att gå i 
blodiga nationella krig för. Inte bara Europa upplevde denna tendens, den var och är lika aktiv 
på de andra kontinenterna, etniska krig är ett sorgligt faktum idag. Tyvärr måste man fråga sig 
om det överhuvudtaget finns något hopp för en gemensam global identitet, något som kan 
samla jordklotets befolkning utan att förstöra deras genuina kulturer och traditioner men som 
kan bryta ner nationella stridigheter och gamla fördomar mellan folk, religioner och politiska 
system.  

Att kombinera det öppna och det slutna, riva gränserna mellan nationer och folk samtidigt 
som man bibehåller särdrag och traditioner, att överkomma rädslan för ”de andra” är enorma 
utmaningar för det globala samhället.   

Samtidigt som världen alltmer globaliseras och trots det faktum att likheter finns mellan 
länderna, skapas det ett behov att ta avstånd från det globala. Det blir en drivkraft att inte 
anpassa sig till den västerländska, ”mainstream”, kulturen utan att hålla fast vid det egna och 
det man uppfattar vara det ursprungligt eller typiskt svenska, kurdiska eller varför inte det 
typiska med ”den gamla svenska bondekulturen”?  

En annan förändring som präglar västerlandet är att vi börjar upptäcka andra och att gränserna 
mellan vi och döm börjar suddas ut. Men det är på gott och ont. Vi sätter oss själva, alltmer i 
fokus när vi känner att språket blir en viktig del av den egna speciella kulturen och genom att 
tala samma språk tillhör man också en grupp, ett folk eller en nation. Man hör hemma 
någonstans. Det medför både vilsenhet, minskad gemenskap, men också ökad nyfikenhet på 
de andra.  

Till allt detta finns alltid motströmningar och rörelser, nya som gamla. När vi talar om det 
informationella samhället, globalisering, så inkluderar det också sammanhang som går emot 
skeendet. Även om man är en del av hela skeendet. Och t o m använder delar av dess 
kännetecken, bl a IT. Många motrörelser verkar för den lilla skalan, för det enbart lokala 
perspektivet, med risk för isolering och ensamhet. Här kan berättelser frodas som starkt talar 
om ett VI mot Dom. Mångfald och individualiseringen bidrar till att förstärka upplevelser av 
utanförskap och maktlöshet. Det man kan se som positivt i hela processen är att 
globaliseringen medför möjligheter till möte mellan olika människor med olika identiteter och 
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som kulturbärare. Det ger ökad möjlighet till insikter och utveckling, till gemensamt 
ansvarstagande. Både lokalt och globalt.  

8.1 Egna reflektioner  
Efter att ha skrivit uppsatsen känner jag en lätt förvirring över det hela som sker med 
kulturerna. Visst är globaliseringsprocessen positiv på vissa aspekter men kanske mindre 
främjande på andra delar. Jag känner att kulturen ska inte försvaras som ett ting man äger: det 
är en gåva som kräver att den delas av andra, skapas. Det är en mosaik som var och en bidrar 
till att skapa, och på något sätt känns det som att kulturen håller på att tappa sin ”identitet” i 
globaliseringens snabba virvel. Jag har till exempel aldrig mött en fransman som skulle anse 
att den kulturella identiteten skulle vara en konsekvens av enbart kommersiella villkor. 
Fransmännen anser i och för sig att kommersen är något betydelsefullt i livet. Frankrike har 
alltid varit en stor handelsnation, men fransmännen anser inte att handeln är tillräcklig för att 
bestämma deras identitet. Så efter  att ha skrivit denna uppsats förstår jag att människor i 
Frankrike hyser ovilja mot EU. Det måste finnas en balans mellan globaliseringen och 
rikedomen i den kulturella mångfalden som man uppnår genom att lyssna mer på det civila 
samhället. Jag tror att många känner som människor i Frankrike, att vi på något sätt sätter mer 
värde på vår kulturella identitet när vi håller på att förlora den till globaliseringen. Meningen 
med uppsatsen var inte att få ”svart på vitt” att detta kommer hända med kulturerna i ett 
framtida skede utan att förstå varför kulturer påverkas och vilka faktorer som bidrar till detta. 
Jag anser att de flesta ursprungsbefolkningar står inför något av ett dilemma. Om de är alltför 
öppna mot majoritetskulturerna riskerar de att uppslukas och försvinna och sluter de sig alltför 
mycket inom sig själva kan de stagnera och dö. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 
globalisering inte alltid utgör ett hot mot dessa grupper. Den ökade öppenheten och inte minst 
informationstekniken har gjort dem medvetna om varandras belägenhet och på många håll har 
man gjort gemensam sak i kampen för överlevnad. Många grupper har tagit bland annat 
historieskrivandet i egna händer och de motsätter sig den europeiska föreställningen om att de 
och deras kultur inte skulle stå på samma nivå som den europeiska. Många tittar nog tillbaka 
för att känna en längtan efter det ”gamla” men de måste också se framåt tror jag, allt 
förändras, till och med kulturer. Jag har efter att skrivit uppsatsen fått ett annat synsätt och 
blivit mer medveten om vad som händer med olika traditioner och kulturer i världen, 
förhoppningsvis kommer det något positivt ur den pågående processen.   

8.2 Rekommendationer till vidare forskning  

Under arbetets gång har jag hittat uppslag till vidare forskning. Ett förslag kan vara att titta på 
hur pass mycket media påverkar våra kulturer. Media påverkar väldigt mycket idag hur vi 
tänker och vad vi tycker, genom resekataloger så får vi bilder av andra kulturer och hur de 
lever i olika länder. Hur mycket påverkas vi av media egentligen? Människor reser och 
migrerar dessutom i en helt annan omfattning än tidigare. Ett undersökningsområde kan vara 
att titta på vilka de långsiktiga effekterna av detta är?    
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