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G L O B A L I S E R I N G – Noen tendenser 

 
 Forflytninger Forandringer Integrasjon Motstand 
Økonomisk 
 
 

- Liberalisering og 
intensivering av 
verdens-handelen 
- Integrerte 
finansmarkeder 
- Transaksjoner i ”real 
time” 

- Framvekst av 
transnasjonale 
selskaper 
- Privatisering 
- Fra ’reell’ til 
’spekulasjons’-
økonomi (fra ’fabrikk’ 
til ’børs’) 
- Konsentrasjon av 
rikdom; større 
økonomiske forskjeller 

- Prosess i retning av ett 
marked 
- Økt samhandling 
- Økt gjensidig 
avhengighet 
- Ensretting av 
økonomiske systemer: 
markeds-liberalisme 
- Større likhet i 
forventinger og 
aspirasjoner, 
forbruksmønster og 
tilbud av varer og 
tjenester 

- Store ulikheter i tilgangen 
til eller evnen til å skaffe seg 
det markedet tilbyr 
- Ulik fordeling av 
økonomiske goder og byrder 
- Ustabilitet knyttet til 
finansmarkedene 
- Mobilisering mot markeds-
fundamentalismens 
utstøtnings- og 
offermekanismer 

Kulturelt 
 
 

- Økt kulturell 
utveksling gjennom 
migrasjon, turisme og 
mediaindustri 
- Alle kulturer utsettes 
for intensivert 
nærkontakt med  andre 
kulturer nært/fjernt.  

- Kulturmøter 
- Kulturblanding  
- Kulturkonflikter 
 
 

- Kulturmøter:  
Kultur- og 
religionsdialog 
- Kulturblanding: 
Hybridisering, 
kreolisering 

- Kulturell konsolidering, 
aggressiv nasjonalisme, 
fundamentalisme 
- ’Clash of civilizations’ 
- kulturelt /religiøst / 
teologisk inspirert motstand 
mot eksisterende aspekter 
ved globaliseringen til fordel 
for en annen form for 
verdensvidt fellesskap 

Sosialt 
 
 

- ’Fleksibilisering’ i 
arbeidslivet, økt 
usikkerhet 
- Større tilgang til 
informasjon 
- Høyhastighets- 
kommunikasjon 
- Stedløshet og/eller 
stedbundethet 
  

- Samfunnene åpnere, 
mer mottakelige for 
påvirkning, i raskere 
endring 
- ’Øyeblikkets terror’: 
Endring av erfaringen 
av forholdet mellom 
tid og rom. 
Handlingslammelse/ 
maktesløshet. 
- Forandring i 
forholdet mellom nære 
og ’fjerne’ relasjoner 

- Det ’globale’ erfares i 
større grad som relevant 
sosial enhet  
- Bedret kjennskap til 
og kommunikasjon med 
andre sosiale grupper 
- Større grad av felles 
referanseramme og 
forventninger hva angår 
levekår, konsum, etc.  

- Sosial usikkerhet, 
eksklusjon 
- Sosial polarisering, 
konflikt, ny fattigdom i Nord 
og Sør, 
’femtedelssamfunnet’? 
- Oppløsning av nære sosiale 
relasjoner 
- Fragmentering  

Politisk 
 
 

- Økende kompleksitet 
og uoversiktlighet 
- Politiske beslutninger 
og prosesser må skje 
raskere 
- ’Geografiens ende’: 
grenser og territorier 
mindre betydning? 
- Det globale nivå økt 
betydning 
- Sivilt samfunn, 
globale allianser 
- Fokus på ’global 
governance’ og 
’corporate global 
responsibility’ 

- Nasjonalstat og 
nasjonal suverenitet 
svekket? 
- Demokratikrise? 
- Fra partipolitikk til 
interesse / ad hoc-
mobilisering? 
- Fra demokrati til 
økonomi- og 
teknokrati-styring 
- Fra ’stabil 
høyspenning’ (kald 
krig) til labil 
lavspenning 

- Økt internasjonalt 
samarbeid, statlig og 
ikke-statlig 
- FN viktgere rolle og 
større handlingsrom, 
flere oppgaver 
- Større oppslutning om 
menneskerettighetene 
som universelt 
rettsgrunnlag 

- Politisk marginalisering 
- Nasjonalisme, mobilisering 
rundt religiøs/etnisk identitet 
- Tverr-politisk mobilisering 
mot nyliberalistisk 
globalisering 
- Diskrepans mellom FNs 
oppgaver og mandat og FNs 
faktiske finansielle og 
organisatoriske 
gjennomføringskapasitet 
- Motstand mot vestlig 
maktbruk i 
menneskerettighetenes navn 
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G L O B A L I S E R I N G – En definisjon 
 
 

= endringsprosesser  
 
 

- som omfatter de aller fleste samfunn på kloden (om enn på ulike 
måter)  

 
-  skaper et økt gjensidig avhengighetsforhold mellom alle land og 

regioner; 
 

-  som først og fremst skyldes  
 

a) en formidabel akselerasjon og økt rekkevidde innen 
informasjonsteknologi og kommunikasjon  

 
b) en ny-liberalistisk organisering av verdensøkonomien   
 

- som fører til motstridende prosesser i retning av mer  
 
 
 
 

likhet: ulikhet: 
økende grad av felles 
referanseramme 
 
• økonomisk (markedsøkonomi),  
 
• politisk (demokrati),  
 
• sosialt (livsforventninger og 

forbruksmønster), og  
 
• kulturelt (’homogenisering’ / 

’vestliggjøring’, og/eller 
kulturblanding’/ hybridisering’  )  

• sosial og økonomisk polarisering 
(økende fattigdom i Nord og Sør), 

  
• kulturell heterogenisering (økt 

vektlegging av nasjonal identitet, 
religiøs tilhørighet, kulturelt 
særpreg), og 

 
 
• fundamentale endringer i politiske 

maktstrukturer (fra ’politikk’ til 
’økonomi’; fra nasjonalstat til 
transnasjonale selskaper, [globalt] 
sivilt samfunn, regionale og 
globale allianser, organisasjoner, 
institusjoner.)   
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