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Sammandrag 
 

C-uppsats i Statsvetenskap av Johanna Henningsson, VT-15.  
Handledare: Andreas Öjehag-Pettersson. 

"Sveriges syn på globalisering” – dess konsekvenser och utveckling 
 
Syftet med denna studie att granska hur den svenska innovationspolitken framställer 
globalisering och vilka konsekvenser detta medför. Beroende på hur länder ser på 
globalisering så förs det olika politik. Mina övergripande forskningsfrågor är: På vilket sett 
beaktar svensk innovationspolitk globalisering, utifrån ett nyliberalistiskt, reformistiskt eller 
ett systemkritiskt perspektiv? Vilka konsekvenser medför synen på globalisering för svensk 
innovationspolitik? 

Denna studie präglas av en idealtypsanalys. De olika idealtyperna jag har utgått ifrån 
beskriver tre olika perspektiv på globalisering. De tre valda idealtyperna är Nyliberalerna, 
Reformisterna och Systemkritikerna. För att besvara mina frågeställningar har jag valt ut tre 
olika dokument som jag analyserar. Dessa dokument berör regeringens aktuella syn på 
tillväxtstrategier då innovation utgör en viktig del. Innovation har nämligen blivit Sveriges 
svar på globaliseringen. De tre utvalda dokumenten är: Den nationella innovationsstrategin 
(2012), En nationell strateg strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 samt 
Svenska framtidsutmaningar – slutrapport från regeringens framtidskommission (2013). 

Slutsatserna med min studie är att den svenska innovationspolitiken framställer globalisering 
ur ett nyliberalistiskt perspektiv. Detta innefattar att Sverige har en mycket positiv bild jämt 
emot globalisering. Regeringen ser stora utvecklingsmöjligheter för Sverige då globalisering 
är något de vill satsa på. Genom att främja innovation, utbildning, attraktiva miljöer för 
företag att etablera sig i samt samverkan på både lokal till global nivå menar regeringen att 
Sverige är beredd på att möta de framtidsutmaningar de står inför.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
Globalization is a diffuse term, which is why it’s interpreted very differently.  The purpose of 
this study is therefore to examine how the Swedish innovation policy portrays globalization 
and what consequences this imposes. How countries’ politics are run depends on their views 
on globalization. 

This study involves an ideal type analysis. The chosen ideal types represent three different 
perspectives on globalization. The three ideal types I have chosen are the neo-liberals, the 
reformists and the dissidents. In order to answer this study’s questions, I’ve chosen three 
documents to analyze. These documents concern the governments’ current view on growth 
strategies since innovation constitutes an important part. Innovation has now become 
Sweden’s response to globalization. The three chosen documents are: Den nationella 
innovationsstrategin (2012), En nationell strateg strategi för regional tillväxt och 
attraktionskraft 2014-2020 samt Svenska framtidsutmaningar – slutrapport från regeringens 
framtidskommission (2013). 

The conclusions of this study suggest that the Swedish innovation policy portrays 
globalization from a neo-liberalism perspective. This means that Sweden has a very positive 
view on globalization. The Swedish government sees great opportunities in this matter since 
globalization is something they want to invest in. By supporting innovation, education, 
attractive environments that allow companies to establish themselves and collaboration on 
both a local and a global scale, the Swedish government suggests that Sweden is prepared to 
confront the future challenges they are facing. 
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1. Inledning  

1.1 Problembild 
 
Strävan efter att uppnå en hållbar utveckling på en så väl nationell till global nivå har blivit 
allt viktigare. Sverige som land lägger stort fokus på utveckling och framtiden. I statliga 
dokument och rapporter är globalisering något som ideligen nämns och ses som en viktig del 
för den svenska utvecklingen. Men vad innebär egentligen globalisering? Globalisering är ett 
väldigt diffust och omstritt begrepp samtidigt som det har blivit ett alltmer vanligare ord att 
tillämpa inom samhällsdebatten (Jensen & Tollefsen 2012, s. 11). Vissa hävdar att begreppet 
är vår tids kliché. Det finns inte någon enhetlig definition av vad globalisering egentligen 
innebär och betyder. Ofta förs inte argumentationer om begreppets innebörd utan individer 
argumenterar ofta med begreppet. Begreppet är så omstritt att det ändvänds både i positiva 
och negativa bemärkelser. Alltså, i vissa sammanhang belyses globalisering som något 
negativt samtidigt som i andra argumentationer framhävs begreppet som något positivt. En 
del forskare så som exempelvis Samir Amin och David Harvey (2013) menar att globalisering 
är något som har präglat samhällets utveckling historiskt medan andra framhäver det som ett 
nytt fenomen som vuxit fram på senare tid (Coleman & Sajed 2013, s. 117). Beroende på hur 
ett land/regering ser på globalisering och dess konsekvenser förbereder och utvecklar länder 
sig utefter det. Alltså, länder formar sitt sätt att både se och styra politiken kring utveckling i 
relation till globaliseringen. Därför blir det viktigt att först studera vilket förhållningsätt den 
svenska regeringen har till globalisering för att sedan kunna studera dess konsekvenser 
(Jensen & Tollefsen 2012, s. 11). 
 
Samtidigt som globaliseringen blivit allt vanligare inom samhällsdebatter har också den 
svenska innovationspolitiken blivit en allt mer viktigare del för att främja utvecklingen i 
Sverige. Innovationspolitiken har utvecklats och kan idag ses som ett svar på globaliseringen. 
Regionalpolitik och innovation ligger tätt förknippat då det är på den regionala nivån som 
arbetet med innovation främst ska ske (Säll 2014, Öjehag-Pettersson 2015). Dokument som 
berör innovation och regionala strategier blir därför extra centrala och intressanta för min 
studie. Jag kommer utgå ifrån tre olika dokument som kommer ligga till grund för min studie 
kring hur globalisering diskuteras i svensk innovationspolicy. Dessa dokument är; Den 
nationella innovationsstrategin (2012), En nationell strateg strategi för regional tillväxt och 
attraktionskraft 2014-2020 samt Svenska framtidsutmaningar – slutrapport från regeringens 
framtidskommission (2013). 
 
Forskningen kring globalisering berör olika slags processer och fenomen. Dessa fenomen 
omfattar all sort av samtida processer som har med ekonomi, politik, kultur och sociala 
aspekter att göra. Eftersom konsekvenserna av alla dessa processer och fenomen varierar och 
ses som differentierade ger detta också upphov till hur globalisering värderas och uppfattas 
som ett samlingsbegrepp. I och med detta skapas olika synsätt på vad globalisering innebär 
och betyder beroende på hur människan uppfattar och legitimerar konsekvenserna av samtida 
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kulturella, sociala, ekonomiska och politiska förändringar (Scholte 2004, s. 103, Jensen & 
Tollefsen 2012, s. 11). 

Genom att utgå ifrån olika globaliseringsperspektiv kan jag studera vilket perspektiv som bäst 
stämmer överens med den svenska innovationspolitikens syn på globalisering. Det finns olika 
ingångar och perspektiv att studera globalisering utifrån. De tre övergripande perspektiven jag 
har valt att studera den svenska innovationspolitikens syn utifrån anser jag vara lämplig då det 
ramar in och kategoriserar forskare i allmänhets uppfattning kring globalisering. Dessa 
innefattar Nyliberalerna, Systemkritikerna och Reformisternas perspektiv på globalisering. 
Systemkritikerna omfattar kritiker som är skeptiska till att globalisering är ett begrepp som 
ens kan omfatta samtiden. Kritikerna menar exempelvis att handeln och flyktingströmmar 
skedde i större utsträckning på 1800-talet än vad det gör idag (Jensen & Tollefsen 2012, s. 
20). Nyliberalerna ser globalisering som något nytt som varje individ oundvikligen måste 
anpassa sig till. Det finns ingen koppling historisk sett till denna nya tid mer än att historien 
ses som ett resultat för globaliseringens uppkomst (Jensen & Tollefsen 2012, s. 27). 
Reformisterna menar att det har uppstått en ny kapitalistisk fas. Anhängarna lägger inte 
jättestort fokus på begreppet globalisering utan menar att det finns lämpligare begrepp och 
teorier som förklarar och kan analysera samtida fenomen (Jensen & Tollefsen 2012, s. 33). 
 

1.2 Syfte 
 
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att beskriva hur Sveriges innovations politik 
framställer globalisering samt att öka förståelsen av vilka konsekvenser detta medför. Då 
definitionen av globalisering är väldigt bred och diffus blir min avsikt att studera Sveriges syn 
av globalisering utifrån det nyliberalistiska, reformistiska samt systemkritiska perspektiven. 
Därefter vill jag belysa de konsekvenser som uppstår utefter Sveriges uppfattning av 
begreppet globalisering.  
 

1.3 Frågeställningar 
 

• På vilket sätt beaktar svensk innovationspolitk globalisering, utifrån ett 
nyliberalistiskt, systemkritiskt eller ett reformistiskt perspektiv? 

• Vilka konsekvenser medför synen på globalisering för svensk innovationspolitik? 
 

1.4 Disposition 
	  
Mitt andra kapitel inleds med ett avsnitt som berör globaliseringsforskning. Därefter följer tre 
avsitt som presenterar olika perspektiv av globalisering. Mitt tredje kapitel innefattar min 
metod. Min metod består av en metodbeskrivning kring val av metod, material och mitt 
konstruerade analysverktyg. I mitt metodkapitel berör jag även validitet och reliabilitet.  
Mitt femte kapitel innefattar min analys. Detta kapitel innehar tre olika avsnitt som består av 
analyser kring mina tre utvalda dokument. I dessa avsnitt analyseras både min första och 
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andra frågeställning som berör vilket sett svensk innovationspolitk beaktar globalisering samt 
vilka konsekvenser detta medför. Därefter kommer mitt sista kapitel som behandlar slutsats 
och diskussion. 
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2. Globaliseringsforskning 
 
Globaliseringsstudier är ett ganska nytt forskningsområde. Begreppet globalisering dök upp i 
inom det politiska området samt inom forskningen först för 30 år sedan. Däremot har 
begreppet mycket tydligt associeras med många professionella publikationer och 
forskningsinstitut på senare tid. Dessutom berör många universitetskurser och program 
utbildning med fokus på globalisering (Scholte 2004, s. 102) 

Olika discipliner och forskare har haft olika syn på globalisering. Exempelvis menar Carl 
Marx och David Harvey (2013) att globaliseringen har funnits århundranden tillbaka medan 
andra forskare menar att det uppstått på senare tid (Mitander m.fl. 2013, s. 105, Coleman & 
Sajed 2013, s. 117). Detta har medfört att deras forskningsstudier sett olika ut. Studenter inom 
sociologin uppstod intresset för globalisering på 1980-talet som en reaktion mot 
världssystemet som ett ramverk att tänka på transnationella sociala strukturer samt ökade 
sociala förändringar och skillnader världen över. Studenter inom internationella relationer har 
däremot undersökt globalisering som ett fenomen som utvecklats och går emot den politiska 
realismen då realismen utgör en stark tro till ett statligt styre. Alltså kan globaliseringen ses 
som ett hot för realismen då den dominerade synen på globalisering bland annat förespråkar 
privatisering, frihandel och mer makt till medborgarna (Axelrod & Keohane, 1993, s. 85). 
Ekonomer framhäver globalisering i termer av liberal syn på internationell handel och 
finansiering. Vissa ekonomer menar att globalisering är en omskrivning av vad som tidigare 
hette imperialismen men idag kallas för globalisering. Globaliseringen är en mer reformerad 
variant av den traditionella kolonialismen (Scholte 2004, s. 103). 

Globaliseringsbegreppet är alltså omstritt och diffust och en del forskare menar att det därför 
inte finns något värde i att spendera alltför mycket forskning på en definitionsfråga. Själva 
grunden för globaliseringsforskning skulle då kunna ifrågasättas. Andra forskare menar att det 
behövs en definition av begreppet då det kan bryta upp olika gränser, så som exempelvis 
territoriella eller identitetsgränser. Det är viktigt att definiera begreppet på rätt sätt då det 
kommer bidra med konsekvenser för olika länder i världen. Det kan kommas påverka individ 
och grupper i samhället negativt eller positivt. Dessutom menar ekonomen Kevin O´Rourke 
(1999) att begrepp som exempelvis ”handel” och ”kapital” är lätt att hantera men inte 
begreppet globalisering. Han menar därför att det vore lämpligt att fokusera på de begrepp 
som berör globalisering som fortfarande är diffusa och ouppklarade bland allmänheten och 
forskarna (O’Rourke & Williamson 1999, Scholte 2004, s.104). 

Definitionen av begreppet globalisering hänger samman med forskningen kring begreppet. 
Det vill säga, olika definitioner av globalisering skapar olika former av forskning beroende på 
vad forskarna vill förstå. Forskare menar att globalisering inte är ett ämne som kan hanteras 
på egen hand då olika forskare från olika discipliner har intressanta saker att undersöka. 
Däremot är forskarna inte överens om hur all kunskap om globalisering ska hanteras. Utbyten 
och samarbeten ses som en förutsättning till god kunskap inom ämnet. Genom att avskaffa 
akademiska specialiseringar kring forskning av globalisering skulle många insikter 
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undanröjas och detta skulle även kunna leda till ovälkomna minskningar av mångfald i 
akademisk kunskap (Scholte 2004, s. 105). 

2.1 Nyliberalerna 
	  
Nyliberalerna är ense om att globalisering är något nytt. Anhängare menar att globalisering är 
en process som uppstått genom den teknologiska utvecklingen och även av den kapitalistiska 
marknadens existens (Mitander m.fl. 2013, s. 105). Enligt det nyliberala perspektivet ses 
globalisering och framförallt marknaden som något positivt. Utvecklingen är på väg åt rätt 
håll. Ekonomisk tillväxt ses som ett bevis på att kapitalism är en förutsättning och bidrar med 
förmågan att skapa och fördela resurser vilket kategoriseras med välstånd. Globalisering 
öppnar upp världshandeln och det är framför allt det tillsammans med den fria handeln som 
ses som den goda processen. Den skapar möjligheter där både individer och små grupper har 
samma möjlighet att påverka. Informationsteknologin är även den en viktig faktor som leder 
samhället framåt. Den tillväxt som skett under de senaste decennierna har medfört att 
människors välbefinnande aldrig har varit så bra i förhållande till den snabba utvecklingen 
(Jensen & Tollefsen 2012, s. 72,78). Thomas Friedman (1999) är ett exempel på en anhängare 
av nyliberalerna. Han skriver i sin bok ”The lexus and the olive tree” att kapitalism har 
bidragit till de rika ländernas välstånd och att det idag är en del som spridit sig världen över. 
Det är en del av globaliseringen: 

”The drivning idea behind globalization is free – market capitalism- the more you let 
market forces rule and the more you open your economy to free trade and competition, 
the more efficient and flourishing your economy will be. Globalization means the spred 
of free-market capitalism to virtually every country in the world. Globalization also has 
its own set of economic rules- rule that revolve around opening, deregulating and 
privatizing your economy” (Friedman 1999, s. 8).  

Länder vars utveckling har gått framåt, som bland annat har ett stort inflytande inom 
världshandeln, ses inte oberoende av kapitalismen. De nyliberala ger en förklaring till att 
dessa länder har legat inbäddade inom ett kapitalistiskt område. Idag har däremot 
kapitalismen spridit sig världen över. Genom att ekonomisk tillväxt uppstår i ett land kommer 
det naturligt att påverka länder i närområdet. Alltså, länder omkring ett land med ekonomisk 
tillväxt kommer även dem öka sin ekonomiska tillväxt, så länge de inte är kommunistiska 
länder (Jensen & Tollefsen 2012, s. 74,76). 

De negativa fenomen som uppstått på senare tid kommer i och med en ökad kapitalistisk 
samhällsutveckling allt mer sällan uppstå. Kapitalismen leder till balans i världen. Så länge 
kapitalismen klassificeras som liberal och därmed innefattar demokrati involverat i sociala 
och ekologiska problem samt möjligheter till utveckling kommer en tilltro från nyliberalerna 
att existera. Att värdesätta sunda principer är viktigt (Jensen & Tollefsen 2012, s. 72). 
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Öppen marknad och individuell frihet är två termer som utmärker nyliberalernas synsätt. 
Globalisering innefattar just detta, frihet, drivkraft samt möjligheter. Exempelvis menar 
Lepage (1980) att ekonomisk politik inte borde utövas av staten. Därför blir förhållandet 
mellan stater, medborgare och aktörer på marknaden väldigt viktigt för de nyliberala. Det är 
alltså viktigt att minska statens inflytande då exempelvis hierarkier ses som ett hot. Även 
saknad av både visioner och drömmar likaså (Jensen & Tollefsen 2012, s. 74,78). Johan 
Norberg (2001) som skrivit boken ”Till världskapitalismens försvar” skriver: 

”Kapitalism innebär frivillighet, och att ingen får utsättas för yttre tvång. Vi kan låta bli 
att ingå avtal eller göra affärer om vi tycker att någon annan lösning är bättre. Det betyder 
att enda sättet att bli rik på en fri marknad är att ge människor något som de vill ha, så att 
de frivilligt betalar för det. Båda parter måste tycka sig tjäna på det, annars skulle ingen 
affär bli av.” (Norberg 2001, s. 57). 

Naturtillgångar är till för att exploateras då den största möjliga samhällsnyttan bör uppnås där 
värde innebär medborgares efterfrågan. Genom att exploatera naturen minskar 
naturtillgångarna. Detta anses vara acceptabelt så länge välfärden ökar i from av kapitalt 
värde inom skola, vård, entreprenörskap och liknande (Jensen & Tollefsen 2012, s. 82). 
Nyliberalerna menar att ökad tillväxt och välfärd leder till bättre miljö. Till en början 
försämras miljön men i och med att ett land ökar sin ekonomiska tillväxt tar länder allt mer 
ansvar och kraven för miljömål förbättras. Detta i form av lagar och regler men även på sikt 
en utveckling inom teknologin som kan förhindra miljöförstörelse. Samhälleliga institutioner 
och reformer anses därför nödvändiga (Jensen & Tollefsen 2012, s. 79). Norberg (2001) 
skriver: 

”I många fall beror miljöförbättringarna på just den kapitalism som ofta beskylls för 
motsatsen… Många miljöfrågor kräver också internationella regelverk och 
överenskommelser, vilket ställer oss inför helt nya utmaningar. I diskussionen om 
marknad och miljö är det viktiga att slå fast att arbetet med detta kommer att bli lättare i 
en friare och växande ekonomi, som kan utnyttja de bästa lösningarna och den nyaste 
tekniken världen över.” (Norberg 2001, s. 209). 

 

2.2 Systemkritiker  
	  
Systemkritikerna riktar stor kritik mot det kapitalistiska systemet. De problem som finns med 
globaliseringen orsakas främst av kapitalismens system. Globalisering innebär att länders 
globala position bestäms utifrån deras konkurrensförmåga på den globala marknaden. Detta 
leder till att länder konkurrerar om att få vara med på den globala finansarenan genom att dra 
ner på människors välfärd och levnadsstandard. Människors välbefinnande prioriteras bort då 
ekonomi och ett vinstintresse ligger i fokus. Människor utnyttjas och arbetar under dåliga 
förhållanden där de producerar varor och tjänster. Systemkritikerna riktar även kritik mot att 
naturen exploateras då våra naturtillgångar hotas. Periferin är de länder som drabbas hårdast 
av detta system. Det finns däremot fattiga länder som lyckats skaffa sig en bättre position, 
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men enligt systemkritikerna är detta endast möjligt på bekostnad av ett annat lands välfärd 
och förhållande. De kriser som sker i samhället anses hänga samman med kapitalismen och 
detta systemet är ett hot som nödvändigtvis måste avskaffas. Dock ses inte det kapitalistiska 
systemet som heltäckande. Det finns produktion och marknader som inte ingår i kapitalismen, 
där emot är de påverkade (Jensen & Tollefsen, s. 11,100). 

Nationalekonomen Samir Amin (2013) är en av systemkritikerna och hävdar att kapitalismen 
och imperialismen producerar en polarisering av makt och rikedom mellan dominanta och 
fattiga länder. Imperialism är alltså en del av kapitalism. Det verkar finnas en blandad 
uppfattning om när globaliseringen egentligen startade då kulturgeografen David Harvey, 
influerad av marxismen, menar att globaliseringen funnits flera århundranden tillbaka 
(Coleman & Sajed 2013, s. 117). Amin (2013) menar att globalisering har uppstått på senare 
tid:   

”He identifies three phases of imperalist support of capitalism: a mercantilist one from 
1500 ti 1800; a ’classical’ imperialist era from 1800 to the start of World War II; and the 
present era, which begins in 1945, but intensifies after 1980. Globalization intensified in 
the second phase with the European imperial powers securing the opening up of China 
and the Ottoman Empire, repressing the Eepoy mutiny in India, and carving up the 
African continent” (Coleman, Sajed 2013, s. 15). 

 
Systemkritikerna förstår globaliseringen och det nyliberala systemet som ett styrningsätt som 
upprätthåller medborgares tillit till kapitalismen. Nyliberalerna vill få medborgarna att tro att 
kapitalismen är en process som inte går att påverka som dessutom kräver underordning och 
anpassning. Systemkritikerna menar att den kapitalistiska historian undangöms där olika 
utvecklingar inom kapitalismen faktiskt har skett. Denna syn på globalisering menar 
systemkritiker stänger ute alternativa synsätt att se globaliseringen och styrningsätt ifrån 
(Jensen & Tollefsen, s. 97). 
 
I takt med att kapitalismen fortgår så ökar ojämlikheten i samhället. Det skapas större 
klassklyftor och större skillnader mellan olika kön och etnicitet. Detta leder till social 
ojämlikhet som bidrar till ökad känsla av osäkerhet. Detta ser systemriskerna som ett sätt det 
nyliberala kapitalistiska systemet tar till för att få medborgarna att inte göra uppror. Alltså för 
att underminera allmänheten från att bruka deras kollektiva makt (Jensen & Tollefsen 2012, s. 
101). 
 
Systemkritikerna anser att det är kapitalismen och den ekonomiska tillväxten som orsakat de 
ekologiska problem som finns. Dessutom är det extra intressant att studera de miljöpolicyer 
som förekommer inom politiken. Och framför allt den kamp som pågår om begreppet hållbar 
utveckling samt vem som har tolkningsföreträde angående just detta. Miljöansvaret ligger 
främst på många företag och därefter har dess anpassning rättat sig efter att passa in i det 
kapitalistiska system som präglas av vinstintresse. Kritikerna menar att detta är fel då de 
själva blir deras egna granskare av deras egen miljöanpassning (Jensen & Tollefsen 2012, 
s.103).  



	   8	  

 
Systemkritikerna pratar även om värdeskapande. Detta begrepp innefattar att vi brukar de 
naturresurser som vi faktiskt erhåller i form av det som anses vara nödvändigt. De ställer sig 
frågan ifall att västvärlden på senare år haft någon tillväxt inom just detta. Resultatet visar att 
värdeförstörandet faktiskt varit högre än värdeskapandet. Det kapitalistiska systemet 
innefattar ett hot mot naturresurser och det behövs en förändring (Jensen & Tollefsen 2012, s. 
106,107). 
 
Systemkritikernara menar att det kapitalistiska systemet bör ersättas. Karl Marx menar att det 
ska ske med uppror från underklassen som i sin tur ger plats åt ett kommunistiskt samhälle. 
Amin menar att det finns andra sätt att hantera det kapitalistiska systemet på. Han förespråkar 
ett demokratiskt system där rika länder inte längre skulle kunna utnyttja fattigare länder. Att 
demokratisera genom att bland annat avskaffa olika dominanta monopol kommer 
ojämlikheterna i världen jämna ut sig. Det krävs samarbete och kommunikation länder i 
mellan där världsorganisationen FN ses som något bra. Det krävs organisationer vars uppdrag 
är att se till att de gemensamma spelreglerna upprätthålls (Coleman & Sajed 2013, s. 18). 
 

2.3 Reformisterna 
	  
Reformisternas huvudsakliga åsikt är att kapitalismen och globaliseringen delvis är bra. Det 
handlar inte om att säga ja eller nej till globalisering utan det handlar huvudsakligen om 
vilken sorts globalisering, på vilket sätt och på vilka villkor. Detta system bör reformeras på 
grund av systemkriser. Utmaningen vi står framför är att utveckla nya grunder och 
styrningsmodeller för att räta upp både de sociala och ekologiska problem som idag präglar 
globaliseringen. Det kapitalistiska systemet är orättvist då en del länder drabbas hårt av den 
varu- och tjänsteproduktion som sker. Samtidigt sker det en kontinuerlig expansion av 
miljöproblem. Genom en reformering är det möjligt att lösa befintliga problem men 
reformisterna ser olika på detta. Det finns två typer av reformister; försiktiga och kritiska 
(Jensen & Tollefsen 2012, s. 83). 

Den stora skillnaden mellan reformisternas syn på globalisering är att de kritiska 
reformisterna är mer skeptiska till att ekonomin inom det kapitalistiska systemet fördelar sig 
till de platser där det behövs i högst grad. Dessutom verkar de mer kritiska reformisterna ha 
ett större engagemang för att ansvara över fattigdomsbekämpning och miljöfrågor då 
lösningen på detta är att utveckla ett samarbete på global nivå bortom marknadsmekanismen. 
De försiktiga reformisterna har i motsats en större tilltro till att det kapitalistiska systemet ska 
fördela resurser genom institutioner och reformer (Jensen & Tollefsen 2012, s. 83). De 
kritiska reformisterna avser i huvudsak att det bör ske en utveckling inom den globala 
handelsordningen. Syftet med den globala handelsordningen är idag att stödja förmögna 
länders bolags- och finansintressen. Reformisten Joseph Stiglitz (2012) anser att denna 
handelsordning är orättvis och att det nuvarande patentsystemet bör ändras då individer i 
dagens samhälle med patent kan äga kunskap. Detta system drabbar endast de fattiga delarna 
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av världen och stänger dem ute från intellektuell kunskap då kunskapsklyftor uppstår. Enligt 
Stiglitz leder detta till att den ekonomiska effektiviteten minskar samtidigt som 
innovationsförmågan och innovationstakten också minskar. Detta system bör reformeras om 
(Jensen & Tollefsen 2012, s. 85). Stiglitz (2007) skriver: 

”Ett av de viktigaste problem som hela dagens värld står inför är fattigdomen i tredje 
världen. Utvecklingsländer behöver större resurser – till exempel mer bistånd – och fler 
möjligheter… att etablera en rättvisare handelsregim… Men, som jag noterade i kapitel 2, 
det som skiljer utvecklade länder från utvecklingsländer är inte bara en resursklyfta utan 
också en kunskapsklyfta, och systemet för intellektuell äganderätt kan göra det lättare 
eller svårare att minska den klyftan” (Stiglitz 2007, s. 115). 

”Det är få i utvecklingsvärlden som kan betala medicin med de monopolpriser som 
västerländska läkemedelsbolag tar ut – priser som ofta är många gånger högre än 
produktionskostnaderna… Tre reformer skulle öka tillgången på befintlig livräddande 
mediciner” (Stiglitz 2007, s. 117). 

Reformisterna förespråkar fri handel samtidigt som de menar att globalisering genererar 
klassklyftor och ökade sociala spänningar. Detta skulle kunna motverkas i form av reglering 
av de fria marknadskrafterna men även av finansmarknaden. Det är viktigt att ta tag i 
problemet idag då det faktiskt går att lösa. Ju längre tiden går ju mer minskar möjligheterna 
till att kunna hantera den klimatförändring, ökade klassklyftorna och sysselsättningspolitiken 
som nu sker inom globaliseringen (Jensen & Tollefsen 2012, s. 86,87). 

En annan diskussion som belyses inom reformisternas argumentationer är skattekonkurrens i 
relation till skatteparadis. Anhängarna menar att skatteparadis och kapitalflöden över gränser 
leder till skattekonkurrens vilket sedan bidragit till att länder bolags-, kapital- och 
förmögenhetsskatter pressats neråt. Detta har varit den huvudsakliga orsaken till låga löner 
och dåliga arbetsförhållanden för de anställda samtidigt som kapitalägarna tjänat allt mer. 
Reformisterna menar att detta bidragit till en försämring av offentliga verksamheter men även 
länders allmänna välfärdsystem. Det ses som en kapitalistisk kris, ”centrums systemkris”. Det 
går inte att skylla på regeringar utan det är främst etablerade banker och finansinstitutionen 
som oraskt dessa (Jensen & Tollefsen 2012, s. 89). Stefan De Vylder (2009) skriver: 

”En indirekt effekt av skatteparadisens blotta existens är att de sätter press nedåt på 
övriga länders bolagsskatter och kapital- och förmögenhetsskatter. Därmed påskyndar 
de den skattekonkurrens som sedan länge varit en följd av globaliseringen, och de 
svårigheter med att beskatta så kallad rörliga skattebaser – kapital, företag, 
förmögenheter och rika människor – som fria kapitalrörelser ger upphov till. Detta är en 
av flera orsaker till att fördelningen av inkomster mellan kapital och arbete i de flesta 
länder har förskjutits kraftigt, till löntagarnas nackdel” (De Vylder 2009, s. 89). 
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Ekologisk modernisering är ett begrepp som präglar reformisternas ekologiska syn. Det 
innebär att en fortsatt tillväxt inom det kapitalistiska systemet bör fortsätta men borde 
anpassas ekologiskt, en så kallad ”grön tillväxt”. Detta skulle även kunna ses som en drivande 
faktor för den ekonomiska tillväxten i form av både utveckling och export av miljöteknik. 
Reformisterna menar att ekonomisk tillväxt är nödvändigt för den sociala och ekologiska 
hållbarheten. Dock krävs det reformeringar men även politiska överenskommelser för att det 
ska kunna fungera. Det behövs reglering och styrning på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. Som tidigare nämnt kan inte kapitalismen själv komma tillrätta med de 
globaliserade miljöproblemen. En annan aspekt som reformisterna belyser är begreppet 
frikoppling. Detta innebär att ekonomisk tillväxt och det ekologiska systemet skiljs åt. 
Ekonomin ska alltså kunna frikopplas från den materiella resursförbrukningen och det 
ekologiska systemet. (Jensen & Tollefsen 2012, s. 91,92). 

Kritikerna menar att det är möjligt att skapa ett samhälle genom att reformera globalisering 
och det kapitalistiska systemet så att ekonomisk tillväxt inte existerar, samtidigt som 
samhället håller sig inom den ekologiska gränsen. Kritikerna hävdar att det finns 
kapitalistiska ekonomier som sår still i sin ekonomiska utveckling samtidigt som det sker 
ökning inom andra områden så som exempelvis inom det sociala eller ekologiska området 
(Jensen & Tollefsen, s. 95). 

Sammanfattningsvis är en ökad ekonomisk tillväxt en bidragande faktor till att 
miljöproblemen kan lösas. Ekonomisk tillväxt är inte orsaken till detta. De miljöproblem som 
finns orsakas inte av kapitalismen eller globaliseringen utan karaktäriseras av fattigdom, 
befolkningstillväxt, osäkerhet samt en bristande kunskapsnivå. För att hantera de ekologiska 
problem som finns är teknologiöverföring från de rika länderna till de fattiga en viktig aspekt. 
Genom lokala organisationer är det viktigt att medborgare är delaktiga i politiska diskussioner 
kring miljön. Det är viktigt att människor i centrumländer, underifrån är med och påverkar på 
det politiska systemet. Däremot ses detta inte som den centrala utgångspunkten för att 
förbättra systemet. Det är främst genom teknikutveckling och skapandet av ett nytt 
marknadssystem som bidrar till ett hållbart samhälle karaktäriserat av både globalisering och 
kapitalism (Jensen & Tollefsen, s. 93). 
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3. Metod 

3.1 Metodbeskrivning 
	  
Studien är uppbyggt utifrån en idealtypsanalys där termen idé blir en central utgångspunkt i 
min metod. Idé kan betraktas likt en tankekonstruktion karakteriserad av stabilitet. Inom 
denna metod kan en idé innefatta en föreställning av verkligheten, en värdering av olika 
händelser eller en tro på ett tillvägagångsätt om hur individer bör handla och agera. Olika 
ideologier uppfattas därför som samlingar av olika idéer som berör både samhället och 
politiken (Bergström & Boréus 2012, s. 140). 

Denna studie är strukturerad utifrån tre idealtyper, perspektiven Nyliberalerna, Systemkritiker 
samt Reformisterna, för att sedan utveckla en idealtypsanalys med ett beskrivande syfte. 
Utgångspunkten med denna metod är att analysera existensen av allmänna idéer inom 
politikområden. Idealtyperna kan likställas med ett analytiskt instrument som särskiljer olika 
uppfattningar och tolkningar. Detta används sedan för att formulera olika hypoteser eller 
föreställningar. Genom att skapa en typologi som kort och koncist förklarar de olika 
idealtyperna som används, kan ett analysverktyg konstrueras. Detta verktyg används som ett 
instrument för att sortera innehåll i olika texter. Alltså kan forskare med detta tillvägagångsätt 
studera texters innehåll utifrån de olika idealtyperna som valts ut (Bergström & Boréus 2012, 
s. 150). 

Jag har utgått ifrån tre olika dokument som jag behandlat utifrån mitt analysverktyg. Dessa 
dokument utgör en del av grunden för min studie. Som tidigare nämnt i mitt inledningsavsnitt, 
kan innovationspolitk ses som Sveriges svar på globalisering. I Sverige är innovation särskilt 
central på regional nivå vilket medförde att jag analyserade dokument där innovation men 
även regional tillväxt är central (Säll, 2014). De tre dokument jag valt att studera är; Den 
nationella innovationsstrategin (2012), En nationell strateg strategi för regional tillväxt och 
attraktionskraft 2014-2020 samt Svenska framtidsutmaningar – slutrapport från regeringens 
framtidskommission (2013). Förutom att dessa dokument berör innovation så utgör dessa 
dokument Sveriges/regeringens aktuella syn på utvecklingsstrategier vilket är väl lämpat för 
min studie. Dessutom identifierar framtidsplanerna i de olika dokumenten de konsekvenser 
Sverige som land skapar och bör förhålla sig till som utgör min andra frågeställning. 

Vid utformningen av min analys använder jag som tidigare nämnt metoden idealtypsanalys. I 
denna metod är det vanligt att använda sig av citat för att förtydliga analysen. Genom att 
citera stycken ur de tre statliga dokumenten jag studerat hoppas jag kunna underlätta läsarens 
förståelse i hopp om att jag skapat en både tydligare och transparentare bild av materialet. 
Utefter min analys kommer jag tydligt och strukturerat redovisa resultaten av denna studie 
(Bergström & Boréus 2012, s. 154). 
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3.2 Analysverktyg 
	  
Mitt analysverktyg utgår ifrån tre olika perspektiv på globalisering. Detta analysverktyg 
innehåller fyra olika ståndpunkter som berör alla samtliga globaliseringsperspektiv. För att 
skapa ett analysverktyg som ger den bästa möjliga verklighetsbild har jag noggrant valt ut de 
fyra olika ståndpunkterna som berör perspektivens helhet i så stor utsträckning som möjligt. 
Jag anser att dessa ståndpunkter särskiljer och genererar tydliga skillnader mellan 
perspektiven. På så sätt hoppas jag kunna få ett tydligt resultat. Mina ståndpunkter jag utgår 
ifrån behandlar hur anhängarna till de olika globaliseringsperspektiven ser på: 
Globaliseringens start, synen på kapitalism i relation till globalisering, synen på staten, 
utvecklingen och styrning och slutligen synen på miljön i relation till globalisering/kapitalism. 
Nedan har jag kort sammanfattat dessa ståndpunkter. 

3.2.1 Globaliseringens start 
	  
Det råder en delad uppfattning om när globaliseringen egentligen uppkom. Inom de tre olika 
globaliseringsperspektiven förs det olika argumentationer kring detta. Åsikterna skiljer sig åt 
och det blir därför väldigt tydligt att studera just detta. Nyliberalerna menar att 
globaliseringen startades ur den kapitalistiska marknaden där utvecklingen inom teknologin 
har haft en betydande roll (Mitander m.fl. 2013, s. 105). I motsats till nyliberalerna menar 
systemkritikerna att globalisering är något som pågått århundranden tillbaka då det 
exempelvis skedde större flyktingströmmar då än vad det gör idag (Coleman & Sajed 2013, s. 
117). Reformisterna menar att globaliseringen är något som funnits tidigare. Däremot är detta 
något kvalitativt nytt. Alltså, globaliseringen speglar andra möjligheter och förutsättningar 
idag än vad det har gjort tidigare (Jensen & Tollefsen 2012, s. 83).  

3.2.2 Synen på kapitalism i relation till globaliseringen 
	  
Synen på kapitalismen i relation till globalisering är både en stor och viktig del inom 
globaliseringsdebatten. Ofta förs diskussioner kring huruvida det kapitalistiska systemet kan 
bidra till balans i världen då exempelvis systemkritikerna menar att kapitalism och 
globalisering är den bidragande faktorn till världens alla brister (Jensen & Tollefsen 2012, s. 
101). Reformisterna menar däremot att globalisering kan medföra både orättvisa och 
klasskillnader samtidigt som en del aspekter inom samhället gynnas (Jensen & Tollefsen 
2012, s. 83). Nyliberalerna är systemkritikernas motsats och framhäver att de 
samhällsproblem som uppstår, kommer i takt med att globaliseringen och kapitalismen ökar 
allt mer försvinna. Kapitalism skapar balans i världen (Jensen & Tollefsen 2012, s. 72). Synen 
på kapitalism i relation till globaliseringen utgör en stor del av debatten kring synen på 
globalisering och blir därför en viktig del att studera.  
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3.2.3 Syn på staten, styrning och utveckling 
	  
Synen på staten, styrning och utveckling är ännu en central och avgörande aspekt när det 
gäller synen på globalisering. Att studera hur regeringen framhåller sin politik kring just detta 
blir därför ännu en avgörande faktor för min studie. Även åsikterna för denna ståndpunkt 
skiljer sig åt mellan de tre globaliseringsperspektiven jag valt att utgå ifrån. Både 
Nyliberalerna och Reformisterna menar att öppna marknader är bra då det leder till 
ekonomisk tillväxt. Skillnader mellan dessa perspektiv är att Reformisterna menar att det 
kapitalistiska systemet skapar orättvisa och det behövs reformer. Nyliberalerna har en starkare 
tro på den fria marknaden då privatisering är en del som bidrar till en öppen marknad där 
handel sker mellan länder. Nyliberalerna vill minska statens inflytande (Jensen & Tollefsen 
2012, s. 72). Systemkritikerna vill däremot avskaffa det kapitalistiska systemet då det ses som 
ett hot. Ett kommunistiskt samhällsystem är det mest fördelaktiga (Jensen & Tollefsen 2012, 
s. 101). 

3.2.4 Syn på miljön i relation till globalisering 
	  
Detta är den sista ståndpunkten jag valt att studera. Klimatförändringar och miljöfrågor är 
även dessa aktuella ämnen som diskuteras och kritiseras. Inom denna ståndpunkt förs tydliga 
argumentationer som skiljer varandra. Nyliberalerna menar exempelvis att miljöförstörelser 
kommer att lösas i takt med utvecklingen av miljöteknik. Rika länder förväntas utveckla 
teknik som gynnar miljön (Norberg 2001, s. 209). I motsats till detta menar Systemkritikerna 
att miljöproblem och klimatförändringar kommer ske i större utsträckning i takt med att 
kapitalismen och globaliseringen ökar (Jensen & Tollefsen 2012, s. 106,107). Reformisterna 
anser att det är de fattiga länder med brist på kunskap som bidrar till miljöförstörelse. Det 
behövs reformer som gör rika länder delar med sig av sin kunskap och på så sätt blir 
förutsättningen för en hållbar miljö bättre (Jensen, Tollefsen, s. 93). 
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Tabell 1.  

 
 
Analysverktyg 

 
Globaliseringens 
start 

 
Syn på kapitalism 
i relation till 
globalisering 

 
Syn på staten, 
styrning och 
utveckling 

 
Syn på miljön i 
relation till 
globalisering 

Nyliberalerna Skapats ur den 
teknologiska 
utvecklingen samt ur 
den kapitalistiska 
marknadens logik. 
Något nytt. 

Ökad kapitalism 
minskar negativa 
fenomen. Kapitalism 
bidrar till balans i 
världen. 

Ökad privatisering, 
handel mellan länder 
samt innovation. Mer 
makt åt medborgarna. 
Minska statens 
inflytande. Hierarkier 
ses som ett hot. 

Ökad kapitalism och 
globalisering bidrar 
till bättre miljö. 
Genom att rika länder 
utvecklar miljöteknik 
skapas förutsättningar 
för en hållbar miljö. 

Systemkritiker Kapitalism och 
globalisering har sin 
historia århundranden 
tillbaka. 

De problem som finns 
eller har uppstått är på 
grund av kapitalismen 
och globaliseringen. 

Avskaffa det 
kapitalistiska systemet 
I ett liberalt samhälle 
utnyttjas fattiga 
människor. 

Innefattar ett hot mot 
miljön och 
naturresurser. 

Reformister Har funnits tidigare 
perioder av 
globalisering. 
Globalisering är 
däremot något 
kvalitativt nytt, något 
annorlunda. 

Globalisering bidrar 
med orättvisa, 
genererar klassklyftor 
och ökade sociala 
spänningar. 

Globalisering är det 
mest fördelaktiga 
system men bör 
reformeras. Vill se en 
fortsatt ökad 
ekonomisk tillväxt 
med öppna 
marknader. 

Fattigdom och 
bristande kunskap 
medför miljöproblem. 
För att lösa detta 
måste rika länder ge 
fattiga länder bland 
annat kunskap och 
teknologi. 

 

 
3.3 Material/Validitet/reliabilitet 
	  
De tre dokumenten jag valt att studera framhåller aktuella och tydliga strategier för svensk 
utveckling då innovation utgör en väldigt stor del. Varför jag valt att studera dokument som 
berör innovation är på grund av att innovation har blivit Sveriges svar på globalisering (Säll 
2014, Öjehag-Pettersson 2015). Dokumentet En nationell strategi för regional tillväxt och 
attraktionskraft 2014-2020 utgör strategin för att uppnå en hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft till och med år 2020. Målet är att stärka utvecklingskraften i hela Sverige för 
att på så sätt bli konkurrenskraftig på den internationella arenan. I dokumentet presenteras 
fyra olika områden som behandlar innovation, företagande och entreprenörskap, attraktiva 
miljöer, kompetensförsörjning samt internationell och gränsöverskridande samarbete 
(Näringsdepartementet, s. 1). Dokumentet innehåller tydliga och ensidiga argument. Detta har 
bidragit till tydliga och pålitliga resultat av min studie. Nedan lyfter jag ett tydligt exempel på 
ett citat ur dokumentet: 
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Sverige är ett befolkningsmässigt sett litet, öppet land där välståndet är byggt på och 
fortsatt bygger på handel och kunskapsutbyte med andra länder, i Europa och övriga 
världen (Näringsdepartementet 2014, s.1). 

Detta citat lyfter tydliga kopplingar till det nyliberala perspektivet av globalisering. Citatet 
visar tydligt att Sveriges välstånd skapats på grund av handel och kunskapsutbyte världen 
över vilket också nyliberalerna menar. 

Slutrapporten Svenska framtidsutmaningar som jag studerade, berör och identifierar 
utmaningar som Sverige kan komma att ställas inför i framtiden. Regeringen menar att den 
historiska framgång Sverige levt i inte medför någon garanti till fortsatt framgång. Syftet med 
denna rapport var därför att sätta igång en samhällsdiskussion om hur Sverige ska utvecklas 
samt hur regeringen ska nå dit. November 2011 tillsatte regeringen Framtidskommissionen 
där den huvudsakliga fokusen legat på: 1. Den demografiska utvecklingen, 2. Hållbar tillväxt, 
3. Integration, jämställdhet, demokrati samt deltagande, och 4. Samanhållning och rättvisa 
(Statsrådsberedningen 2009, s. 13). I detta dokument framhävs globalisering som en process 
som medför positiva aspekter. Lika så som det lyfts positiva aspekter kring globalisering lyfts 
även negativa. Ibland är argument som lyfts i rapporten till viss del motsägelsefulla men 
utifrån min helhetsuppfattning har jag ändock kunna gjort tydliga och värdefulla bedömningar 
för att besvara mina frågeställningar. Nedan presenteras två citat som jag bedömt vara 
motsägelsefulla: 

Mot den här bakgrunden råder det inget tvivel om att globaliseringen har tilltagit under 
de senaste decennierna. Nationalstaterna är fortsatt mycket viktiga, men idag betyder 
landsgränserna mindre än förr… (Statsrådsberedningen 2009, s. 61). 

Det har skett förr: Under perioden 1860–1913 präglades världen också av en 
omfattande globalisering, som bröts i och med utbrottet av första världskriget 
(Statsrådsberedningen 2009, s. 64). 

Detta är ett väldigt tydligt och det mest motsägelsefulla exemplet på hur dokumentet 
framhåller två olika synsätt. Detta skedde bara vid ett tillfälle i texten vilket gjorde att jag 
ändock såg detta dokument som en aktuell rapport att studera. Dessutom, som tidigare nämnt, 
finns det ett tydligt förhållningsätt igenom hela dokumentet emot globalisering vilket 
medförde att de bedömningar jag gjort är trovärdiga och betydande.   

Dokumentet Den nationella innovationsstrategin är en strategi för att skapa ett 
innovationsklimat till år 2020. Syftet är att förstärka möjligheten till innovation och 
regeringen vill att fler människor ska våga ta chansen att starta och driva företag. Det är 
viktigt att göra Sverige till en del på den internationella konkurrenskraftiga arenan och i takt 
med att globaliseringen ökar är möjligheterna stora för både handel och utbyte av kunskap 
och idéer. I dokumentet framställs tydliga argument kring innovationsstrategierna. Jag anser 
att detta material är väl lämpat till min studie då innovation och globalisering är tätt 
förknippat och beskrivet med varandra. Då argumenten är tydliga och ensidiga i dokumentet 
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blir mina slutsatser tillförlitliga och risken för att jag feltolkat innehållet mindre 
(Näringsdepartementet 2012, s. 5). 
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4. Analys 
	  
4.1 En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 

Dokumentet En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 är en 
strategi vars syfte är att främja arbetet för att uppnå en hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft till år 2020 (Näringsdepartementet 2014, s. 1). Dokumentet innehåller tydliga 
och ensidiga argument. Globalisering beskrivs som en process som skapar stora möjligheter 
för den svenska samhällsutvecklingen.  

4.1.1 Global i ser ingens s tart  
	  
Inledningsvis i dokumentet presenteras globalisering. Globalisering beskrivs som något som 
bidrar till att gränser mellan länder allt mer suddas ut och öppnar upp möjligheter för 
kommunikation och handel länder emellan. Olika arbetsmarknader och ekonomier integreras. 
Likväl som dokumentet framhäver att det finns stora möjligheter med globalisering så skriver 
de också att det finns utmaningar. Utmaningarna handlar snarare om att anpassa sig till 
systemet snarare än att göra motstånd. Olika regioner i Sverige påverkas olika beroende på 
näringslivsstruktur samt regionstorleken. Regioner, där näringslivet är utbrett, påverkas mera 
av globalisering och den globala ekonomin. Näringsdepartementet menar att det kan ske 
snabba förändringar inom dessa regioner. I dokumentet beskrivs inte när globaliseringen 
börjar men det diskuteras om det som att det är en pågående process som samhället bör börja 
anpassa sig efter (Näringsdepartementet 2014, s. 6). Ett exempel på detta är: 

Möjligheterna är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och branscher snabbt 
kan förändras, vilket gör att utvecklingen är svårare att förutsäga. För att ta till vara på 
globaliseringens möjligheter och möta dess utmaningar krävs insatser inom strategins 
alla prioriteringar (Näringsdepartementet 2014, s. 6). 

Dess diffusa beskrivning av när globalisering uppstod gör det svårt att bedöma under vilket 
perspektiv detta faller in. Däremot gör jag den bedömningen att det eventuellt skulle passa in i 
antingen Nyliberalernas syn på globalisering eller inom reformisternas syn. Nyliberalerna 
menar att globalisering är något nytt, skapat ur den teknologiska utvecklingen samt ut den 
kapitalistiska marknadens logik medan reformisterna påstår att det funnits tidigare perioder av 
globalisering men att denna period är något nytt och annorlunda. Varför jag utesluter 
Systemkritikerna är för att de menar att globalisering alltid har funnits samtidigt som det i 
detta dokument diskuterar kring det som de vore något nytt (Jensen & Tollefsen 2012, s. 83). 
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4.1.2 Synen på s taten,  s tyrning och utveckl ing 
 
Dokumentet präglas av att uppnå ökad innovation, företagande och entreprenörskap, 
attraktiva miljöer, kompetensförsörjning samt internationell gränsöverskridande samarbete. 
Det är inte särskilt svårt att se tydliga paralleller med det nyliberala perspektivet. 
Nyliberalernas syn på staten, styrning och utveckling är framförallt att öka privatiseringen, 
handeln mellan länder samt att öka innovationen. Detta är precis vad dokumentet syftar till. 
Indirekt handlar detta dokument om att stärka den fria individen för att på så sätt öppna upp 
möjligheter att genererar ekonomisk tillväxt med hjälp av den rådande globaliseringen 
(Jensen & Tollefsen 2012, s. 72). Här nedan presenteras två exempel på hur både handel och 
innovation framställs i dokumentet: 

Sverige är ett befolkningsmässigt sett litet, öppet land där välståndet är byggt på och 
fortsatt bygger på handel och kunskapsutbyte med andra länder, i Europa och övriga 
världen (Näringsdepartementet 2014, s. 1). 

Innovationer är nya eller förbättrade lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i 
vardagen och omvärlden, exempelvis varor, tjänster, organisationssätt, tekniska 
lösningar eller utveckling av design-, affärs- och organisationsmodeller. Detta skapar 
värden för samhälle, företag och individer, värden som uppstår i nyttiggörandet och 
tillämpningen av idéer (Näringsdepartementet 2014, s. 10). 

I både det första och andra citatet framställs regeringens uppfattning kring handel och 
innovation väldigt tydligt. Dessa påståenden är något som inte endast vid ett tillfälle nämns då 
dokumentet/strategin för regionerna bygger på att handel och innovation gynnar samhället. 
 
4.1.3 Synen på kapita l i sm i  re lat ion t i l l  g lobal i ser ing  

I dokumentet belyses inte kapitalism i relation till globalisering särskilt specifikt. Däremot 
syftar hela dokumentet på att globalisering gynnar Sverige i sin helhet vilket är det närmaste 
jag finner relevant för kategorin ”Synen på kapitalism i relation till globalisering”. Ett stycke 
som jag uppmärksammade belyser detta. Regeringen menar att det är nödvändigt att skapa 
starkare relationer internationellt för att på så sätt öka investeringarna utomlands. Genom att 
öka investeringarna på ett internationellt plan ökar möjligheterna för att möta de svenska 
samhällsutmaningarna. Tidigare i dokumentet benämns dessa utmaningar bland annat handla 
om välfärd (Näringsdepartementet 2014, s. 33). I dokumentet skriver de: 

Regeringen menar att de Svenska regionerna är i stort behov av öka investeringar 
internationellt. Regionerna kräver detta då det är viktigt att stärka ett internationellt 
konkurrenskraftigt näringsliv. Detta i sin tur leder till att de regionala aktörerna i 
Sverige skapar bättre förutsättningar till att möta de samhällsutmaningar Sverige står 
inför (Näringsdepartementet 2014, s. 33). 

Även om detta inte precist stämmer överens med något av de olika globaliseringsperspektiven 
så bedömer jag det passa bäst in på Nyliberalerna. Nyliberalerna menar att ökad globalisering 
som innefattar handel påverkar kapitalism i en positiv riktning. De menar att kapitalism bidrar 
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till balans i världen då länder som är med i områden som präglas av internationell handel 
skapar ekonomisk tillväxt och kan då skapa välfärd för sitt land (Jensen & Tollefsen 2012, s. 
72). 

4.1.4 Syn på mil jön i  re lat ion t i l l  g lobal i ser ing 
	  
Miljö är en viktig del som dokumentet berör i relation till samhällsutmaningar. Dokumentet 
beskriver att klimatförändringar är en av de utmaningar som världens står inför. Det krävs 
åtgärder på den globala nivån såväl som på den lokala. Samhället måste anpassa sig efter dess 
klimatförändringar som sker. För att minska påverkan på klimatsystemet bör produktions- och 
energisystemet utvecklas så att beroendet av den fossila energin avtar. Genom att driva 
miljöfrågor framåt öppnar förutsättningen för ny utveckling och investeringar inom 
miljöteknik. Medvetenheten länder har emot miljön utgör en drivkraft för miljöutveckling 
(Näringsdepartementet 2014, s. 7). I dokumentet beskrivs detta såhär: 

Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör samtidigt en drivkraft för teknik-, varu- 
och tjänste- utveckling i alla branscher och därmed en miljödriven 
näringslivsutveckling. Affärsmöjligheter skapas för svenska företag i och med den 
växande globala efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster. För att 
styra mot en hållbar ekonomi krävs både förändrad och förbättrad teknik och 
förnybara energikällor, förbättrade kretsloppsflöden samt affärsmodeller, system och 
metoder som främjar detta (Näringsdepartementet 2014, s. 7). 

 
I dokumentet konstateras detta ytterligare då det mer specifikt belyser Sveriges möjligheter 
till att skapa resurseffektiva varor och tjänster som skapar affärsmöjligheter. Tydligt och 
specifikt framhävs det att denna teknik bidrar till att miljöpåverkan minskar 
(Näringsdepartementet 2014, s. 17). 

Den växande globala efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster 
skapar affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som miljöpåverkan minskar. 
Ny och miljövänlig teknik efterfrågas i allt högre grad, till exempel när energi- och 
transportsystem ska ställas om för att möta miljö- och klimatutmaningarna 
(Näringsdepartementet 2014, s. 16). 

Nyliberalernas huvudargument som behandlar miljöproblematiken i relation till globalisering 
är att miljön blir bättre i takt med att globaliseringen och kapitalismen växer sig större. 
Genom att öka den ekonomiska tillväxten i världens länder genom kapitalism och 
globalisering ökar också kunskapen. Detta medför att rika länder har både kunskap och den 
ekonomiska förutsättningen för att utveckla miljömässigteknik för att lösa de miljöproblem 
som finns. Därför anser jag att detta område också kan klassificeras med Sveriges beskrivning 
av globalisering som ett nyliberalt perspektiv (Jensen & Tollefsen 2012, s. 79). Ingenstans i 
dokumentet beskrivs miljöproblematiken som ett direkt problem eller hot. 
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4.2 Konsekvenser 
 
I detta avsnitt framställs olika utvecklingsområden som är viktiga för Sverige att investera i. 
Detta för att möta de samhällsutmaningar Sverige står inför. För att studera dessa 
konsekvenser har jag noggrant valt ut fyra olika områden att studera detta utifrån. Dessa 
områden är innovation, attraktiva miljöer, kompetensförsörjning samt internationell- och 
gränsöverskridandesamarbete. Dessa områden är viktiga delar inom den svenska 
innovationspolitiken då även samtliga dokument tar upp just detta. 
 

4.2.1 Innovat ion  
	  
I dokumentet skriver de att ett bra näringslivsklimat bidrar till att intresset för att utveckla, 
starta och driva ett framgångsrikt företag ökar. Detta är avgörande för att skapa en hållbar 
regional tillväxt i form av ökad efterfrågan på arbetsmarknad, välfärd och inte minst 
attraktivitet. Genom att skapa innovations, företags- samt entreprenörskapsklimat ökar 
näringslivets konkurrenskraft och förutsättningen för att möta samhällsutmaningar som berör 
globalisering, klimat och miljöfrågor, energi men även den demografiska utvecklingen ökar 
(Näringsdepartementet 2014, s. 10).  

 
Regeringen vill med sin politik stärka olika entreprenörskap och expansiva företag i form av 
olika ramverk och insatser. Regeringen vill stärka näringsklimatet där alla medborgare ska 
våga ta möjligheten till att starta och driva företag (Näringsdepartementet 2014, s. 13). I 
dokumentet skriver de: 

En politik för att främja entreprenörskap och expansiv företag omfattar ramvillkor, 
incitament och riktade insatser. Sverige behöver ett näringsklimat där många människor, 
oavsett ålder, kön eller bakgrund, ser möjligheter och vågar ta risker, men också har 
tillgång till de resurser och stöd de kan behöva i kritiska utvecklingsskeden… 
Regeringen anser därför att det är angeläget att ytterligare underlätta tillväxt i befintliga 
företag och stärka tillväxtorienterade företags utveckling, liksom att fortsatt främja 
entreprenörskap och företagande i hela landet (Näringsdepartementet, s. 13). 

 
Miljön är en annan aspekt som kräver utveckling inom bland annat innovation. Regeringen 
framhåller den växande globala efterfrågan på miljöteknik som gynnar hållbar utveckling. I 
och med att världens länder blivit allt mer medvetna om de miljöproblem som finns så är det 
viktigt att satsa på företag som utvecklar miljöteknik. Detta kan gynna Sverige då stora 
exportmöjligheter samt arbetstillfällen skapas (Näringsdepartementet 2014, s. 16). I 
dokumentet beskrivs detta såhär: 

Miljödriven näringslivsutveckling har potential i alla branscher och kan därmed bidra 
till ökat företagande, exportmöjligheter och sysselsättning i både stads- och 
landsbygdsregioner. Det är därför viktigt att främja utvecklingen av små och medelstora 
företag som vill utveckla ett mer hållbart företagande (Näringsdepartementet 2014, s. 
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16). 

4.2.2 Attraktiva mil jöer  
	  
Att skapa attraktiva miljöer är något regeringen vill satsa på. För att locka medborgare att 
lokalisera sina företag i de svenska regionerna är det viktigt att skapa sådana miljöer. För att 
skapa dessa detta krävs det åtgärder inom en rad olika områden. Det är viktigt att regionerna 
konkurrerar med varandra för att på så sätt nå tillväxt. I dokumentet skriver de:  

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är 
avgörande för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga regioner och kommuner… 
Därför måste kommuner tillsammans med regionala och nationella aktörer, arbeta 
gemensamt och systematiskt med att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och 
män vill leva, bo, besöka och driva företag i (Näringsdepartementet 2014, s. 19). 

Det krävs en rad olika förändringar för att öka attraktiviteten för lokala och regionala 
områden. Att utveckla infrastrukturen är en av de faktorer som regeringen menar bör 
utvecklas för att öka attraktiviteten. Genom att exempelvis utveckla infrastrukturen och 
transportsystem förminskas resetiden. Detta leder till att medborgarna blir allt närmare den 
service de behöver och på så sätt blir regioner med goda reseförbindelser allt mer attraktiva. 
Andra faktorer som bör förbättras är bland annat kombinationen av arbete, fritid och omsorg 
(Näringsdepartementet 2014, s. 19). I dokumentet skriver de: 

God tillgänglighet till arbetsmarknad, kommersiell och offentlig service samt kultur och 
fritids- aktiviteter är viktiga delar i en attraktiv miljö. En god tillgänglighet skapas bl.a. 
genom effektiva och hållbara transportsystem. Dessa är en förutsättning för att utvidga 
och knyta ihop arbetsmarknads- regioner och stärka kopplingarna mellan tätorter och 
omgivande landsbygder (Näringsdepartementet 2014, s. 19). 

Andra områden som kräver insatser är bland annat regional tillväxt, informationsteknik, 
klimat, miljö och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, 
innovationer, bostadsbyggande, kultur och servicefrågor. Regeringen menar att det krävs 
bättre samordning inom dessa områden för att stärka och skapa attraktiva miljöer 
(Näringsdepartementet 2014, s. 19).  

 

4.2.3 Kompetens försör jning 
	  
Kompetensförsörjning är det nästsista ämne som dokumentet behandlar. Regeringen menar att 
det är viktigt att stärka kompetensen hos allmänheten. Det är viktigt att ta tillvara på hela 
befolkningens kunskap och därför är kompetensförsörjning en viktig del att sträva efter 
(Näringsdepartementet 2014, s. 28). I dokumentet skriver de: 

Kompetensförsörjning och att använda hela befolkningens kompetens är centralt för 
att främja företagande, entreprenörskap och innovation… Utmaningarna handlar bl.a. 
om behov av att förbättra matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, att 
skapa en inkluderande tillväxt för alla grupper av människor samt att möta den 
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demografiska utvecklingen, med bl.a. en åldrande befolkning och en kraftig 
urbanisering (Näringsdepartementet 2014, s. 28). 

Det är även centralt att arbeta för ökad inflyttning och invandring av arbetskraft. Och som 
tidigare nämnt är det då viktigt att göra olika områden attraktiva för att locka till sig 
arbetskraft. Att öka tillgängligheten i form av att utveckla pendlingsmöjligheter kan 
kompetensförsörjning också gynnas. Regeringen ställer stort krav på att regioner och 
kommuner ska arbeta aktivt för att stärka kompetensförsörjningen (Näringsdepartementet 
2014, s. 31).  

4.2.4 Internat ione l l t -  och gränsöverskridande samarbete  
	  
För att på bästa möjliga förutsättning möta de samhällsutmaningar som Sverige står inför är 
det viktigt att stärka det internationella samarbetet. Ett samarbete internationellt handlar 
exempelvis om att stärka och integrera väg och järnväg länder emellan och öppna upp 
nationella gränser. Utbyte av kunskap är minst lika viktigt. Där vill regeringen stödja 
forskningssamarbeten, utbytesstudenter samt kulturella utbyten (Näringsdepartementet 2014, 
s. 32). I dokumentet skriver de: 

I arbetet med en hållbar regional tillväxt är det betydelsefullt att ha ett internationellt 
perspektiv. Internationellt och gränsöverskridande samarbete är en förutsättning för att 
bättre kunna möta samhällsutmaningarna som Sverige och svenska regioner står inför 
på grund av bl.a. ökad global konkurrens, den demografiska utvecklingen samt klimat-, 
miljö- och energifrågor (Näringsdepartementet 2014, s. 33). 

Regeringen menar att det är viktigt att ta tillvara på de möjligheter som globalisering medför. 
Genom ett starkt internationellt samarbete förväntas handelsmöjligheterna betyda mycket för 
Sverige och dess näringsliv. Genom att värna och knyta kontakt med olika handelspartner 
skulle mer investeringar i företag och innovationsmiljöer öka (Näringsdepartementet 2014, s. 
32). I dokumentet skriver de: 

Genom att stödja tillkomsten av nätverk och kontaktytor som syftar till att ta till vara 
små och medelstora företags utvecklingspotential förväntas ett starkare internationellt 
samarbete skapa betydelsefull nytta för svenskt näringsliv. Den typen av samarbete kan 
exempelvis leda till ökade utländska och privata investerar i företag och 
innovationsmiljöer (Näringsdepartementet 2014, s. 32). 

Regeringen menar att de Svenska regionerna är i stort behov av öka investeringar 
internationellt. Regionerna kräver detta då det är viktigt att stärka ett internationellt 
konkurrenskraftigt näringsliv. Detta i sin tur leder till att de regionala aktörerna i Sverige 
skapar bättre förutsättningar till att möta de samhällsutmaningar Sverige står inför. Att skapa 
attraktiva regioner för utländska företag, forskare, studenter, arbetskraft och besökare behövs 
(Näringsdepartementet 2014, s. 33). 
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4.3 Svenska framtidsutmaningar 
	  
Slutrapporten Svenska framtidsutmaningar behandlar och identifierar samhällsutmaningar 
som Sverige kan komma att bemöta i framtiden. Syftet rapporten var därför att väcka en 
samhällsdiskussion om hur Sverige som land ska utvecklas samt hur regeringen ska nå detta. 
Emellanåt är argument som lyfts i denna rapport till viss del motsägelsefulla. Utifrån min 
helhetsuppfattning har jag trots detta kunna gjort explicita och värdefulla granskningar av 
dokumentet. 

4.3.1 Global i ser ings s tart  
	  
När och hur globalisering startade framhävs några enstaka gånger i texten och det finns inget 
enhetligt svar på detta. På ett ställe i texten framhävs det att det är något som funnits långt 
tillbaka historiskt sett. Andra delar av dokumentet beskriver globalisering som något nytt. 
Globalisering och teknikutveckling är något som presenteras väldigt tätt förknippat till 
varandra och dess utveckling framställs innefatta globaliseringens tillväxt. Rent generellt 
uppfattar jag som att Statsrådsberedningen i sin helhet framställer globalisering som något 
som vuxit fram under de senaste decennierna där också teknikutvecklingen haft en stor 
betydelse. I texten skriver de: 

Mot den här bakgrunden råder det inget tvivel om att globaliseringen har tilltagit under 
de senaste decennierna. Nationalstaterna är fortsatt mycket viktiga, men idag betyder 
landsgränserna mindre än förr… (Statsrådsberedningen 2009, s. 61). 

Enligt anhängare av det nyliberala perspektivet ses globalisering som något som uppstått på 
senare tid. De menar att den teknologiska utvecklingen har haft en stor betydelse för 
globaliseringens framväxt (Mitander m.fl. 2013, s. 105). Utifrån det ovanstående citatet skulle 
jag kunna bedöma att dokumentet framhåller en syn på globaliseringens uppväxt utifrån det 
nyliberala perspektivet. Däremot beskrivs globalisering vid ett annat tillfälle i dokumentet 
som något som har existerat historiskt. I dokumentet skriver de: 

Det har skett förr: Under perioden 1860–1913 präglades världen också av en 
omfattande globalisering, som bröts i och med utbrottet av första världskriget 
(Statsrådsberedningen 2009, s. 64). 

Detta illustrerar att globalisering redan funnits på 1860-talet. Dokumentet framhåller 
globalisering utifrån två olika synsätt gällande när och hur globalisering egentligen uppstod. 
Detta påstående passar bättre ihop med systemkritikernas syn på globaliseringen. Enligt 
systemkritikerna uppstod globalisering långt tillbaka historiskt sett vilket gör att dessa två 
påståenden är motsägelsefulla. Det blir svårt att bedöma dokumentets framställning kring när 
globalisering startades. Däremot vill jag förtydliga att dokumentet i sin helhet framställer 
globalisering som något relativ nytt och som ett fenomen som länder måste börja anpassa sig 
efter. Detta gör att dokumentet till största del presenterar samma tankar kring när 
globaliseringen uppstod som nyliberalerna gör (Coleman, Sajed 2013, s. 117). 
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4.3.2 Synen på s taten,  s tyrning och utveckl ing 
	  
Det är viktigt att anpassa sig till den globaliseringsprocess som nu sker. 
Globaliseringsprocessen ställer höga krav på individer och företag samtidigt som det krävs en 
ökad frihandel. Sverige bör präglas av öppenhet för influenser, ny teknik och nya 
innovationer. Därför är en välutbildad befolkning med öppenhet till omvärlden nödvändigt. 
Det gäller att bevara och utveckla kreativiteten, tilliten och toleransen hos allmänheten. 
Genom att främja dessa aspekter kommer Sverige vara beredd att möta de framtidsutmaningar 
landet står inför. Flera gånger i dokumentet nämns just detta. Det råder inget tvivel på att detta 
dokument framställer globalisering som en process det gäller att anpassa sig till 
(Statsrådsberedningen 2009, s. 257). I Dokumentet skriver de: 

Globaliseringen har med andra ord både en framsida och en baksida. Framtiden för 
Sverige som land hänger i hög grad samman med hur framgångsrika företag och 
enskilda människor är i sina strävanden efter att växa och utvecklas, och med förmågan 
att skapa en kreativ och innovativ miljö som attraherar och uppmuntrar såväl företag 
som enskilda människor som vill och kan utvecklas och växa. En del av detta handlar 
om att globaliseringen medför att både företag och enskilda är rörligare än någonsin 
förr, samtidigt som konkurrenstrycket är ständigt ökande. För fortsatt framgång krävs 
därför ständig förnyelse, utveckling och entreprenörskap (Statsrådsberedningen 2009, s. 
81). 

 

Även om dokumentet inte alltid framhäver globalisering som något bra så förs det mest 
positiva diskussioner. Dessutom vill de satsa på ökad företagsanda och innovationer vilket gör 
att synen på staten, styrning och utveckling är desamma som Nyliberalerna syn på 
globalisering. Det framhävs aldrig några stora argumentationer kring att globalisering skapar 
orättvisa eller ses som ett hot vilket gör att jag utesluter både reformisterna och 
systemkritikernas synsätt på globalisering i relation till synen på staten, styrning och 
utveckling (Jensen & Tollefsen 2012, s. 106,107). 

4.3.3 Synen på kapita l i sm i  re lat ion t i l l  g lobal i ser ing 
	  
Globalisering framställs som en process som medverkat till att antalet demokratier samt fria 
länder har vuxit. Detta förklaras i form av att kommunikationsteknologier via globalisering 
har medfört att både kunskap och idéer spridits länder emellan. Dessutom påstår de i 
dokumentet att globaliseringen upprätthåller demokrati och mänskliga rättigheter. Genom en 
ökad globalisering skapas det större insynen till länder och de normativa reglerna eftersträvas 
för att kunna upprätthålla en konkurrenskraftig position på den kapitalistiska marknaden 
(Statsrådsberedningen 2009, s. 55).  

Detta har gjort det lättare att sprida idéer över gränser och svårare för länder som vill 
öka välståndet och vara konkurrenskraftiga att upprätthålla olika inskränkningar av 
politiska fri- och rättigheter och att isolera sig politiskt (Statsrådsberedningen 2009, s. 
55). 
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Vi flera tillfällen i dokumentet bekräftas det att globaliseringen är något som medför 
positivitet för världen. Andra citat som lyfter detta är exempelvis: 

 
Det finns många förklaringar till varför det ekonomiska välståndet har ökat. Det råder 
emellertid ingen tvekan om att globaliseringen och den ökade frihandeln är en viktig 
förklaring… Globaliseringen handlar dock inte bara om ekonomiskt välstånd, utan 
också om den ökade spridningen av demokrati och mänskliga rättigheter 
(Statsrådsberedningen 2009, s. 54). 

Att globaliseringen medfört positiv utveckling i världen är något som Nyliberalerna också 
påstår. Det finns tydliga kopplingar mellan hur dokumentet framhäver kapitalism i relation till 
globalisering och hur Nyliberalerna gör det. Däremot nämns det även att globalisering kan 
bidra med ojämlikhet trots att det också bidragit med globalt välstånd, minskat fattigdomen, 
spridit demokrati och mänskliga rättigheter. Den globala ojämlikheten växer både inom och 
mellan länder och det är till viss del globaliseringen som medfört detta. Det är viktigt att vara 
medveten om att den globala finansmarknaden har blivit allt känsligare då länder kan snabbt 
komma att beröras. Dessa påståenden skulle också kunna kategoriseras med reformisterna 
som påstår att globalisering bidrar med orättvisa. Det är svårt att göra en bedömning av vilket 
perspektiv som stämmer bäst överens med dokumentets beskrivning. Däremot beskrivs 
globaliseringen till största del i positiva termer vilket gör att jag tycker att det nyliberalistiska 
perspektivet förhåller sig bättre till detta dokument (Jensen, Tollefsen 2012, s. 72). 

4.3.4 Synen på mil jön i  re lat ion t i l l  g lobal i ser ing 
	  
I dokumentet beskrivs teknik som en bidragande faktor till att globaliseringen uppstått. I och 
med en ökad tillväxt av globaliseringen blir teknik en allt mer viktigare faktor. Det är viktigt 
att utveckla ny teknik och inte främst inom miljön för att konkurrerar inom den internationella 
arenan. Att utveckla miljövänlig teknik möjliggör skapandet av nya företag med ekonomiskt 
tillväxt i fokus samtidigt som det gynnar miljön (Statsrådsberedningen, s. 243). Det är viktigt 
att hitta lösningar på de miljöproblem som finns då de anses vara väldigt stora och utgöra ett 
hot mot vår miljö (Statsrådsberedningen 2009, s. 241). I dokumentet skriver de:  

Varje land har ett ansvar för att lösa sina inhemska miljöproblem och att konstruktivt 
bidra till att hitta internationella lösningar. Problemen är stora, men öppnar också upp nya 
möjligheter för såväl nationer som företag och individer. Ett effektivare resurs- 
utnyttjande bidrar inte bara till ekologiska utan också till ekonomiska vinster 
(Statsrådsberedningen 2009, s. 243). 

För att länder ska kunna möjliggöra en hållbar utveckling inom miljön är bland annat en god 
marknadsekonomi och demokrati en förutsättning. Fattiga länder med brist på ekonomisk 
tillväxt ses inte som någon bidragande faktor till att miljön förbättras. Det finns samband 
mellan ekologiska och ekonomiska utvecklingar (Statsrådsberedningen 2009, s. 84). I 
dokumentet skriver de: 
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Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att brist på ekonomisk tillväxt inte är någon 
räddning för miljön – det är en av de viktigaste förklaringarna till varför många länder 
inte har råd att satsa på att värna miljön. Det finns ett samband mellan en ekologiskt och 
en ekonomiskt långsiktigt hållbar utveckling. Hållbar utveckling förutsätter 
marknadsekonomi, men också mänskliga rättigheter och demokrati (Statsrådsberedningen 
2009, s. 84). 

Dessa två påståenden kategoriserar jag med nyliberalernas syn på miljö i relation till 
globalisering. Nyliberalerna menar att globalisering ökar välståndet i ett land och det på så 
sätt skapar förutsättningarna för de länderna att utveckla miljövänlig teknik. De menar att de 
fattiga länderna måste utvecklas genom det kapitalistiska systemet för att sedan kunna 
investera. Varför jag inte förknippar dessa påståenden med exempelvis reformisterna som 
menar att fattigdom och bristande kunskap medför miljöproblem och att rika länderna måste 
ge de fattiga länderna både kunskap och teknologi för att utvecklas, är för att i dokumentet 
nämner att demokrati och en god marknadsekonomi framkommer genom globalisering och 
ökad handel. Detta är något som nyliberalerna också påstår (Statsrådsberedningen 2009, s. 
55). 

 

4.4. Konsekvenser 

4.4.1 Innovat ion 
	  
Innovation är en viktig aspekt gällande de framtidsutmaningar Sverige står inför. I 
dokumentet beskrivs exempelvis att Sverige har brist på entreprenörer och därför blir det 
viktigt att uppmuntra både kvinnor och män till att starta nya företag. Genom att främja en 
god förutsättning att skapa företag hoppas antalet entreprenörer i Sverige öka. Detta ses som 
en viktig framtidsutmaning (Statsrådsberedningen 2009, s. 103). I dokumentet skriver de: 

Sverige har brist på entreprenörer. Att uppmuntra företagsamhet bland både kvinnor och 
män och ge goda förutsättningar för nya företag att startas och växa är en viktig utmaning 
för framtiden (Statsrådsberedningen 2009, s. 103). 

Att främja teknikutvecklingen är ytterligare något som lyfts. Genom att satsa på Sveriges 
teknikutveckling i relation till miljön ser möjligheterna till ett konkurrenskraftigt Sverige 
internationellt, stora ut. De vill utveckla innovationer och det är viktigt att värna om 
näringslivsklimatet och entreprenörskapet då Sverige vill befinna sig på fronten inom 
utvecklingen av miljöteknik (Statsrådsberedningen 2009, s. 256). I dokumentet skriver de: 

Dit hör bland annat globaliseringen och dess konsekvenser, att följa med i 
teknikutvecklingen och se till att Sverige befinner sig i fronten, att värna 
näringslivsklimatet och entreprenörskapet så att Sverige och det svenska näringslivet är 
internationellt konkurrenskraftigt, att stärka utbildningen på alla dess nivåer och 
forskningen för att ge människor de bästa möjliga redskapen inför framtiden och för att 
Sverige ska kunna konkurrera internationellt, att se till att Sverige är ett land som är 
ännu mer innovativt… (Statsrådsberedningen 2009, s. 256) 
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Ett annat intressant citat som stärker detta ytterligare är: 

Den övergripande utmaningen handlar därför om att hitta vägar att åstadkomma en 
utveckling och en tillväxt som både ekologiskt och ekonomiskt är hållbar, och att göra 
det på ett sådant sätt att vi möter de lokala och nationella miljöproblemen samtidigt som 
vi bidrar till en bättre global Samtidigt krävs ett näringslivsklimat i världsklass och en 
ledande position inom forskning och utveckling för att Sverige och svenska företag ska 
säkra fortsatt stark konkurrenskraft, bidra till nya lösningar och svara på miljö- och 
klimatutmaningarna (Statsrådsberedningen 2009, s. 242). 

 

4.4.2 Attraktiva mil jöer  
	  
Då innovationer och företagande ses som en viktig bidragande faktor till utvecklingen för den 
svenska välfärden så är det viktigt att skapa kreativa och innovativa miljöer. Dessa miljöer är 
betydande för företag och dess utveckling. Genom att attrahera och uppmuntra företag och 
enskilda människor till att utvecklas och växa hoppas regeringen kunna möta de 
samhällsutmaningar som Sverige stå inför (Statsrådsberedningen 2009, s. 81). I dokumentet 
skriver de: 

Framtiden för Sverige som land hänger i hög grad samman med hur framgångsrika 
företag och enskilda människor är i sina strävanden efter att växa och utvecklas, och 
med förmågan att skapa en kreativ och innovativ miljö som attraherar och uppmuntrar 
såväl företag som enskilda människor som vill och kan utvecklas och växa 
(Statsrådsberedningen 2009, s. 81). 

 

4.4.3 Kompetens försör jning 
	  
Kompetensförsörjning är något som dokumentet lyfter vid ett flertal tillfällen. I samband med 
diskussionen kring utveckling av innovationer tas exempelvis kompetensförsörjning upp. De 
menar att det är viktigt att stärka utbildningsnivån för att på bästa möjliga sätt möta 
framtidens samhällsutmaningar. Ökad kompetensen skapar bättre förutsättningar till 
internationell konkurrens. Genom att stärka och förbättra kompetensen hos medborgarna blir 
invånarna mer innovativa (Statsrådsberedningen 2009, s. 256). I dokumentet skriver de:  

… att stärka utbildningen på alla dess nivåer och forskningen för att ge människor de 
bästa möjliga redskapen inför framtiden och för att Sverige ska kunna konkurrera 
internationellt, att se till att Sverige är ett land som är ännu mer innovativt… 
(Statsrådsberedningen 2009, s. 256). 

Vid ett annat tillfälle i texten diskuteras det att det är viktigt att alla kommer in i arbetsmarknaden och 
särskilt migranter. De anses viktigt att satsa på de individer som saknar en högre utbildning.  I takt 
med att globaliseringen växer kommer högre kompetens att krävas och på så sätt finns det risk att 
exempelvis andelen lågutbildade immigranter skulle öka. Det behöver därför göras åtgärder som 
bidrar till att trösken för att komma in på arbetsmarknaden sänks (Statsrådsberedningen 2009, s. 248). 
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Dessutom beskrivs det viktigt att skapa en god integration på arbetsmarknaden. Ju bättre detta 
fungerar desto bättre blir förutsättningarna att möta demografiska utmaningar. Detta skulle gynna de 
mänskliga, sociala, ekonomiska och kulturella möjligheter migranter för med sig 
(Statsrådsberedningen 2009, s. 249). I dokumentet skriver de: 

Ju bättre integrationen på arbetsmarknaden fungerar, desto bättre är förutsättningarna att 
möta de demografiska utmaningarna, och desto bättre är förutsättningarna för att ta till 
vara de mänskliga, ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter som migrationen för 
med sig (Statsrådsberedningen 2009, s 249). 

 

4.4.4 Internat ione l l -  och gränsöverskridande samarbete  
	  
I dokumentet diskuteras det kring samverkan. Det är viktigt att öka samverkan länder emellan 
på grund av flera orsaker. Främst är det viktigt att satsa på en internationell samverkan som 
gynnar Sverige och dess näringsliv. Det gäller att vara en betydande faktor på den 
internationella arenan. Något annat som lyft i samband med detta är möjligheterna till 
samverkan gällande migranter. De menar att det är minst lika viktigt att ta tillvara på 
migranters kunskap då det gäller att överföra både idéer, kunskap och innovationer länder 
emellan (Statsrådsberedningen, s. 66). I dokumentet skriver de: 

På samma sätt får Sverige konkurrensfördelar internationellt i och med att utlandsfödda 
som bor i Sverige har kopplingar till sina hemländer. Det är dock inte bara pengar som 
rör sig över gränser som en följd av migrationen, utan minst lika viktigt är att 
migrationen bidrar till att överföra idéer, kunskaper och innovationer mellan länder 
(Statsrådsberedningen, s. 66). 

Ett annat argument som lyfts är att utmaningar av bland annat olika beslutprocesser under 
senare tid har blivit allt mer komplicerade. De menar att många av de utmaningar och 
problem som Sverige står inför också involverar andra nationer. För at undvika dess 
komplexitet gällande beslutsprocesser krävs det en godare samverkan (Statsrådsberedningen 
2009, s. 254). I dokument skriver de: 

En annan utmaning handlar om att beslutsprocesserna under de senaste decennierna har 
gått mot en allt högre komplexitet. Det viktigaste skälet till det är att många av de 
problem och utmaningar som Sverige står inför skär över gränser, dels mellan den 
lokala, regionala och nationella nivån, dels mellan Sverige och andra delar av världen. 
Samtidigt kommer det sannolikt att behövas mer snarare än mindre gränsöverskridande 
samverkan för att lösa problem i framtiden. Det riskerar att öka beslutsprocessernas 
komplexitet ytterligare (Statsrådsberedningen 2009, s. 254). 

Genom en god samverkan länder emellan finns det goda förutsättningar för att bemöta 
framtidens samhällsutmaningar som världen står inför. Miljöproblematiken kan exempelvis 
lösas genom goda samarbeten på en internationell nivå. Det är viktigt att satsa på fortsatta 
samarbeten med länder runt om i världen, det är en avgörande faktor (Statsrådsberedningen 
2009, s. 25). 
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4.5 Den nationella innovationsstrategin 
	  
Dokumentet Den nationella innovationsstrategin är en strategi vars syfte är att skapa ett 
innovationsklimat till år 2020. Målet är att stärka möjligheten till innovation och regeringen 
vill att fler människor ska våga ta chansen att starta och driva företag. I dokumentet framhöll 
entydiga och ensidiga argumentationer. Globalisering och kapitalism ses som något positivt 
(Näringsdepartementet 2012, s. 5).  

4.5.1 Synen på s taten,  utveckl ing och s tyrning 
	  
Dokumentet Den nationella innovationsstrategin belyser vikten av att satsa på innovation. I 
sin helhet diskuteras innovation som något nödvändigt för att möta de framtida globala 
framtidsutmaningar världen står inför. Genom innovation ökar värdet inom ekonomiska, 
sociala eller miljömässiga former. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för att 
individer i hela Sverige ska våga ta möjligheten till att utveckla företag och verksamheter 
(Näringsdepartementet 2012, s. 1, 9). I dokumentet skriver de: 

I Sverige behöver vi därför bli mer innovativa, för att möta de globala 
samhällsutmaningarna, öka konkurrenskraften och förnya framtidens välfärds- och 
samhällstjänster. För detta krävs ett innovationsklimat som ger bästa möjliga 
förutsättningar för individer, företag, verksamhet och civilsamhällets organisationer att 
vara innovativa (Näringsdepartementet 2012, s. 1). 

Att innovation är positivt för samhället råder det ingen tvekan om. Inte heller att innovation 
bidrar till nytta på global nivå. Det är viktigt att skapa konkurrenskraftiga företag som 
konkurrerar på den internationella arenan. Sverige har mycket att vinna på det. Därför främjar 
regeringen ett innovativt Sverige, med öppna marknader och samverkan på internationell 
nivå. I dokumentet skriver de: 

De starkt internationaliserade företagen är också viktiga som samarbetspartners för 
andra företag och organisationer. Sådan samverkan är betydelsefull för utvecklingen av 
starka innovationsmiljöer i Sverige med unika förutsättningar vad gäller internationell 
kunskaps- och kompetensförsörjning samt ledande leverantörer, användare och kunder 
(Näringsdepartementet 2012, s. 37). 

Det är uppenbart att dokumentet framhåller en politik likt Nyliberalerna. Nyliberalerna menar 
att det är bra med ökad innovation och handel mellan länder. I dokumentet skriver de inte 
någonstans om att systemet må motarbetas eller att det krävs reformeringar av 
samhällsystemet. Sverige bör arbeta för och med det kapitalistiska systemet och inte emot det 
(Jensen & Tollefsen 2012, s. 72,78). 
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4.5.2 Synen på kapita l i sm i  re lat ion t i l l  g lobal i ser ing 
	  
I dokumentet diskuteras innovation som avgörande för den långsiktiga 
produktivitetsutvecklingen. Produktivitetsutvecklingen tros stärka den svenska tillväxten samt 
framtidens välstånd då regeringen menar att ett bra innovationsklimat skapar goda 
förutsättningar för konkurrenskraft inom näringslivet (Näringslivsdepartementet 2012, s. 7). I 
dokumentet skriver de: 

Innovation är avgörande för den långsiktiga produktivitetsutvecklingen och därmed för 
tillväxt och framtida välstånd. Ett gott innovationsklimat är ett villkor för företagens 
konkurrenskraft (Näringslivsdepartementet 2012, s. 7). 

Alltså innovation ses som en av de grundläggande förutsättningarna för att skapa välfärd. 
Genom att främja innovation skapar medborgare mer idéer som bidrar till en bättre samverkan 
internationellt. Innovation bidrar till internationell samverkan som gör att Sveriges näringsliv 
bli konkurrenskraftigt på den globala arenan som i sin tur leder till välstånd och ökad välfärd. 
Detta är något som nämns vid flera ställen i dokumentet. Ett annat exempel på när 
dokumentet lyfter detta är: 

Tillsammans med andra länder behöver Sverige bidra till innovativa och hållbara 
lösningar på globala samhällsutmaningar. Det kan ge ökad livskvalitet för människor 
och en mer hållbar utveckling och dessutom bidra till stärkt attraktionskraft för Sverige. 
Vidare leder det till tillväxt och nya jobb, eftersom efterfrågan på nya lösningar 
samtidigt lägger grunden för framtidens marknader (Näringslivsdepartementet 2012, s. 
7). 

Välfärd i relation till övriga länder är inte något som beskrivs djupgående i dokumentet. Detta 
gör det svårt att bedöma hur dokumentet framhåller kapitalismen i relation till globalisering i 
exempelvis fattiga delar av världen. Däremot skrivs det vid ett flertal gånger i dokumentet att 
globalisering är något som kan påverkar länder positivt. Min bedömning blir därför att 
dokumentet framhåller en syn som mest liknar nyliberalernas syn på kapitalismen. Alltså, 
ökad kapitalism stabiliserar samhällen och nationer. Detta är precis vad Sverige både menar 
och satsar på (Jensen & Tollefsen 2012, s. 72,78). 

 

4.5.3 Synen på mil jön i  re lat ion t i l l  g lobal i ser ing 
	  
Miljöproblematiken är något som vid flera tillfällen diskuteras i dokumentet. Som tidigare 
nämnt är det viktigt att främja innovation och då särskilt inom miljöteknik. Det krävs bland 
annat insatser för att bemöta framtida globala samhällsutmaningar och klimat- och 
miljöområdet innefattar en stor del av detta. Regeringen tror sig kunna bemöta miljöproblem 
som finns med hjälp av en stärkt innovation av miljöteknik. I dokumentet skriver de: 

Detta innebär till exempel att innovationspolitiska insatser för att möta globala 
samhällsutmaningar inom klimat- och miljöområdet behöver innefatta såväl insatser för 
att ta fram ny kunskap eller teknik som insatser för att stimulera framväxten av 
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marknader för nya lösningar (Näringslivsdepartementet 2012, s. 12). 

Att bidra med en miljöinnovation är något regeringen vill satsa på för att möta de 
samhällsutmaningar som Sverige står inför. Däremot finner jag ingen djupare diskussion om 
detta vilket gör det svårare att få en djupare förståelse om hur miljöproblem tolkas. Trots detta 
är syftet med dokumentet att framhäva innovation som något som bidrar till bättre 
förutsättningar. Detta tillsammans med att de vid flera tillfällen skriver i texten att 
miljöinnovation krävs för att bemöta de svåra klimatförändringarna, bedömer jag att 
dokumentet framhåller en Nyliberalistisk syn. Det framgår trots allt att miljöproblematiken 
går att bemöta med miljöteknik. Detta är något Nyliberalerna också framhåller. Dessutom 
poängterar de i dokumentet att miljölagstiftning är något som behövs för att driva 
miljöinnovation. I dokumentet skriver de: 

Ett exempel på styrmedel mot en grön ekonomi är EU-kommissionens meddelande 
Innovation för en hållbar framtid – Handlingsplanen för miljöinnovation 
(KOM(2011)899), som inriktas på innovation för ett grönare samhälle. Meddelandet 
berör bland annat hur miljöpolitik och miljölagstiftning kan utformas för att driva på 
miljöinnovation, och pekar bland annat på betydelsen av stöd till demonstrationsprojekt 
och partnerskap för att underlätta framväxten av marknader för miljöinnovationer 
(Näringsdepartementet 2012, s. 44). 

Enligt nyliberalerna är lagstiftningen kring olika miljöfrågor viktigt för att kunna uppnå en 
hållbar miljö på global nivå. Vad som skiljer sig från nyliberalerna och reformisterna gällande 
detta är att Nyliberalerna menar att det krävs reformer för att tillsammans på global nivå 
kunna möta klimatutmaningar. Reformisterna menar att det krävs reformer som gör att fattiga 
länder också för möjlighet till att utvecklas i form av att bland annat släppa på olika 
patentlagar gällande kunskap inom miljöteknik. Detta gör att dokumentets synsätt på miljö 
ännu en gång påvisar att det liknar Nyliberalernas syn på miljöproblematiken (Norberg 2001, 
s. 209, (Jensen & Tollefsen 2012, s. 86,87). 

 

4.6 Konsekvenser 

4.6.1 Innovat ion 
	  
Det är viktigt att stödja innovationer och därför är en grundläggande förutsättning för ett 
växande näringsliv, tillgång till kapital. Genom att utforma goda ramvillkor och välfungerade 
kapitalförsörjningssystem hoppas innovationsförmågan bland allmänheten öka. Syftet med 
goda ramvillkor är att företag i olika utvecklingsskeden ska kunna utveckla affärsidéer som 
bidrar till tillväxt. I dokumentet skriver de: 

Tillgång till kapital är grundläggande för företags tillväxtförmåga och möjlighet till 
innovation. En förutsättning för start och utveckling av företag är därför goda 
ramvillkor och ett väl fungerande kapitalförsörjningssystem för företag i olika 
utvecklingsskeden. Det handlar om kapital såväl för att utveckla affärsidéer som för 
tillväxt på nya och befintliga marknader. Insatser för att utveckla det finansiella 
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systemet och att främja företags kapitalförsörjning är därför en viktig del i arbetet med 
att förbättra innovationsklimatet (Näringsdepartementet 2012, s. 33). 

 

Miljöteknik är en faktor dokumentet framställer viktigt att satsa på. I takt med att den globala 
levnadstandaren ökar så ökar efterfrågan på naturresurser. Detta skapar efterfrågan på 
miljömässig hållbar teknik. Den ökade produktion och konsumtionen i världen har medfört 
större globala affärsmöjligheter. Genom att utveckla teknik som gynnar miljön har Sverige 
chans att bli det land som utvecklar och säljer sådan teknik (Näringsdepartementet 2012, s. 
36). I dokumentet skriver de: 

Detta ökar trycket på jordens samlade resurser och behovet av mer hållbar produktion 
och konsumtion ökar, exempelvis inom energi och material. Detta innebär samtidigt 
ökade globala affärsmöjligheter. För att ta tillvara globala tillväxtmöjligheter och bidra 
till en grön ekonomi samt ett hållbart samhälle är det angeläget att företag i Sverige 
fortsätter att utveckla kunskap och kompetens och stärker sin förmåga att ta fram 
världsledande erbjudanden utifrån unika kombinationer av teknik och tjänsteinnehåll 
(Näringsdepartementet 2012, s. 36). 

 

4.6.2 Attraktiva mil jöer  
	  
Ett attraktivt innovationsklimat är en avgörande faktor för den regionala utvecklingskraften. 
Det är viktigt att attrahera invånare till regioner. För att utveckla ett sådant klimat är det 
viktigt att attrahera, utveckla kompetens, kapital, företag och andra centrala betydande 
verksamheter för att öka stabiliteten på den globala konkurrensmarknaden 
(Näringsdepartementet 2012, s. 46). I dokumentet skriver de: 

Innovationsklimatet har en avgörande betydelse för den regionala utvecklingskraften… 
När företagen blir alltmer internationaliserade och beroende av marknadsutveckling i 
andra länder ökar behovet av strategiskt arbete på regional nivå för att skapa 
förutsättningar för starka innovationsmiljöer (Näringsdepartementet 2012, s. 46).   

 

4.6.3 Kompetens försör jning 
	  
Innovativa medborgare är något regeringen vill satsa på. För att uppnå detta är det viktigt att 
utbildningsnivån i skolan är hög och att skolan utvecklas i en takt för att höja 
kunskapsresultaten. Sverige bör främja alla individer att utveckla sin innovationsförmåga 
under hela livet. Dessutom är det viktigt att stärka samarbetet mellan utbudet av yrken och de 
utbildningssystem som finns. I dokumentet skriver de: 

Utbildningssystemets förmåga – från förskola till gymnasieskola, yrkesutbildning samt 
universitet och högskolor – att utveckla ämneskunskap är grundläggande för ett lands 
innovationsförmåga. Utbildningssystemet spelar även en viktig roll för att bidra till att 
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utveckla människors kreativitet, entreprenörskap och förståelse för en hållbar utveckling 
i samhället m.m. I den globala kunskaps- ekonomin… Att människor kontinuerligt lär 
och lär om för att anpassa sin kompetens i ett föränderligt arbetsliv blir allt viktigare 
(Näringsdepartementet 2012, s. 24). 

	  

4.6.4 Internat ione l l -  och gränsöverskridande samarbete  
	  
Utbyte av kunskap i samband med utvecklingen av innovation är viktigt. I dokumentet 
framhålls digitalisering samt globalisering som en möjlighet att erbjuda och producera tjänster 
på den globala marknaden (Näringsdepartementet 2012, s. 37). I dokumentet skriver de: 

Digitalisering och globalisering gör det möjligt att utveckla nya lösningar och producera 
och erbjuda varor och tjänster i globala nätverk. För att utveckla det svenska 
innovationsklimatet är det därför viktigt att företag i Sverige, stora såväl som små, är väl 
positionerade i sammanflätade globala värdekedjor och kunskapsnätverk 
(Näringsdepartementet 2012, s. 37). 

Det är även viktigt att Sveriges arbetsliv har en internationell mångfald av arbetskraft. 
Exempelvis är det viktigt att ta tillvara på utlandsföddas kunskap och kontakter inom den 
svenska arbetsmarknaden. Där över är det viktigt att stödja företagaren, utbytesstudenter och 
forskare i Sverige som tagit del av kunskap från olika delar av världen. Detta är en del som 
bör göras för att utveckla Sveriges konkurrenskraft på den internationella arenan 
(Näringsdepartementet 2012, s. 26). I dokumentet skriver de: 

En globaliserad arbetsmarknad och ökad rörlighet har inneburit att upprepade 
flyttningar mellan länder – cirkulär migration – har blivit vanligare. Detta bidrar till att 
öka Sveriges kontaktyta mot omvärlden och kan främja överföring av kunskap och 
erfarenheter som kan bidra till utveckling och innovationskraft i både Sverige och i 
andra länder (Näringsdepartementet 2012, s. 27). 

Utveckla incitament som attraherar utländska företagare, arbetstagare, studenter, och 
forskare. Sveriges attraktivitet för människor med sådan kompetens som särskilt 
efterfrågas behöver uppmärksammas (Näringsdepartementet, s. 27).  

I dokumentet belyses även samverkan på regional nivå. Genom att bilda kluster (samverkan 
mellan olika aktörer så som exempelvis universitet, organisationer och privata företag) 
förväntas kunskapen inom dessa aktörer öka. Detta skulle även stärka regionerna på den 
konkurrenskraftiga globala arenan. Samverkan på regional nivå har blivit centrala kriterier 
(Näringsdepartementet 2012, s. 46). I dokumentet skriver de: 

Möjligheterna för företag att samspela med andra företag och offentliga aktörer bland 
annat universitet och högskolor i sin geografiska närhet för att stärka sin 
innovationsförmåga och långsiktiga konkurrenskraft blir allt mer centrala som kriterier 
för investerings- och lokaliseringsbeslut för företag och entreprenörer 
(Näringsdepartementet 2012, s. 46). 
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Det är även viktigt att stärka och främja den svenska forskningen vid universitet och 
högskolor. Genom att stärka samverkan mellan olika lärosäten och samhället med inriktning 
på att utveckla kunskap och lösningar hoppas regeringen kunna möta de samhällsutmaningar 
Sverige står inför (Näringsdepartementet 2012, s.27). Det är även viktigt att stärka samverkan 
inom forskningen internationellt. För att kunna stärka den svenska kunskapsutvecklingen 
samt konkurrenskraften är det viktigt för svenska högskolor, universitet, privata aktörer samt 
organisationer att stärka det internationella samarbetet för att på så sätt kunna positionera sig i 
ett globalt kunskapsnätverk (Näringsdepartementet 2012, s. 29). I dokumentet skriver de: 

För att stärka svensk kunskapsutveckling och konkurrenskraft är det därför alltmer 
angeläget för svenska universitet och högskolor, företag, offentliga aktörer och 
organisationer i civilsamhället att genom inter nationellt samarbete positionera sig väl i 
globala kunskapsnätverk (Näringsdepartementet 2012, s. 29). 
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5. Slutsats  
	  
På vilket sett beaktar svensk innovationspolitisk globalisering, utifrån ett nyliberalistiskt, 
reformistiskt eller ett systemkritiskt perspektiv? 

I alla tre utvalda dokument som jag studerade präglades Nyliberalistiska tankar kring 
globalisering och dess inställning till samhällsutveckling. Utifrån mitt analysverktyg 
studerade jag mina utvalda dokument som genererade svar på denna frågeställning. 
Ståndpunkten ”Globaliseringens start” var den ståndpunkt som gav det mest vaga resultatet. I 
två av tre dokument diskuterades detta. I ett av dessa två dokument, Svenska 
framtidsutmaningar, framfördes flera olika faktabeskrivningar kring när globaliseringen 
uppkom vilket gjorde det otydligt och svårare att bedöma under vilket perspektiv detta 
passade in. Trots detta vill jag påstå att båda två dokument framhöll dessa påståenden ur ett 
nyliberalistiskt perspektiv. Detta på grund av att dokumentet Svenska framtidssatsningar i sin 
helhet utgav ett förhållningsätt till globaliseringens uppkomst utifrån Nyliberalernas syn. 

Min andra ståndpunkt som berör ”Synen på kapitalismen i relation till globalisering” visade 
sig också vara dominerat av det nyliberalistiska perspektivet. Alla tre dokument framhåller 
ungefärligen att globalisering och ett konkurrenskraftigt Sverige motsvarar välfärd vilket 
också nyliberalerna gör. I dokumentet Svenska framtidsutmaningar utryckte de sig väldigt 
tydligt då det skrev att globalisering inte endast handlar om ett ekonomiskt välstånd utan att 
det också medför en ökad demokrati samt mänskliga rättigheter (Statsrådsberedningen 2009, 
s. 54). Detta är ett exempel på ett citat ur dokumentet: 

Innovation är avgörande för den långsiktiga produktivitetsutvecklingen och därmed för 
tillväxt och framtida välstånd. Ett gott innovationsklimat är ett villkor för företagens 
konkurrenskraft (Näringslivsdepartementet 2012, s. 7). 

Synen på staten, styrning och utveckling var min tredje ståndpunkt. Även denna ståndpunkt 
kategoriserades i dokumenten av det nyliberalistiska perspektivet. Det nyliberalistiska 
perspektivet framhåller att en öppen marknad, konkurrens och innovation är det bästa för att 
främja samhällets utveckling (Friedman 1999, s. 8). I dokumentet framhålls det tydligt att 
globalisering är något att satsa på. Att främja öppna marknader, innovation och samverkan 
länder emellan är något alla tre dokumenten lyfter. Det råder ingen delat uppfattning i 
dokumenten kring just detta. Dokumentet ”Den nationella innovationsstrategin” skriver 
exempelvis: 

I Sverige behöver vi därför bli mer innovativa, för att möta de globala 
samhällsutmaningarna, öka konkurrenskraften och förnya framtidens välfärds- och 
samhällstjänster. För detta krävs ett innovationsklimat som ger bästa möjliga 
förutsättningar för individer, företag, verksamhet och civilsamhällets organisationer att 
vara innovativa (Näringsdepartementet 2012, s. 1). 
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Synen på miljön i relation till globaliseringen är den sista ståndpunkten jag studerade. Alla tre 
dokument framhöll i stort sett samma tankar kring miljön i förhållande till globalisering. Det 
huvudsakliga argumentet som lyftes var att Sverige hade stora möjligheter till att konkurrera 
på den internationella arenan gällande utvecklingen av miljöteknik. Genom att utveckla 
miljövänlig teknik stärker Sverige sin konkurrenskraft internationellt och detta i sin tur leder 
till ekonomisk tillväxt. Genom att de rika länderna utvecklar miljövänlig teknik kommer 
miljöförstörelser att minska (Näringsdepartementet 2014, s. 16). Ett exempel på detta ur 
dokumenten är: 

Den växande globala efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster 
skapar affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som miljöpåverkan minskar. 
Ny och miljövänlig teknik efterfrågas i allt högre grad, till exempel när energi- och 
transportsystem ska ställas om för att möta miljö- och klimatutmaningarna 
(Näringsdepartementet 2014, s. 16). 

Denna ståndpunkt kan även den kategoriseras med Nyliberalerna då de menar att 
miljöförstörelse kommer att minska i takt med att kapitalismen i världen ökar. Exempelvis 
skriver Johan Norberg (2001) att miljöförbättringar ofta skett på grund av kapitalismen och att 
den i många fall blir bedömd för just motsatsen (Norberg 2001, s. 209). 

Tabell 2. 

 Globaliseringens 
start 

Synen på 
kapitalism i 
relation till 
globalisering 

Synen på staten 
styrning och 
utveckling 

Synen på miljön 
i relation till 
globalisering 

Nyliberalerna x x x x 
Reformisterna     
Systemkritikerna     
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Vilka konsekvenser medför den svenska innovationspolitiskens syn på globalisering som 
stat? 
 
Innovation 
Samtliga dokument som jag studerade framhåller i huvudsak samma ståndpunkter som 
Sverige bör beakta. I alla tre dokument lyft vikten av att skapa ett Sverige som främjar 
innovation för att bli konkurrenskraftiga på den internationella handelsarenan. För att skapa 
ett innovationsklimat bör regeringen forma olika ramverk som stödjer företag i alla olika 
utvecklingsfaser. Särskilt viktigt är det att stödja miljöteknik. Då stora klimatförändringar 
sker ökar efterfrågan på hållbar teknik och genom att utveckla sådan teknik har Sverige stor 
chans till internationell konkurrens och ekonomisk tillväxt. 
 
Attraktiva miljöer 
För att uppmuntra både individer till att starta företag samt befintliga företag att etablera sig i 
Sverige är det viktigt att skapa attraktiva miljöer. Genom att utveckla fritidsaktiviteter, 
utbildningsmöjligheterna, kultur, bostäder och att skapa goda möjligheter till service i svenska 
regioner ökar städers attraktivitet. Detta är viktigt för att skapa konkurrenskraftiga regioner 
som kan konkurrera på den internationella arenan. I dokumentet ”En nationell strategi för 
regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020” skriver de exempelvis: 
 

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är 
avgörande för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga regioner och kommuner 
(Näringsdepartementet 2014, s. 19). 

Det råder ingen delad uppfattning i de tre olika dokumenten jag studerade angående attraktiva 
miljöer. Samtliga dokument belyser vikten av att främja just detta. 
 
Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är ytterligare en aspekt som alla dokument berör. Då innovation är 
avgörande är det också viktigt att se till att samtliga invånare får möjlighet till en bra 
utbildning. Att utveckla och förbättra utbildningar på alla nivåer i samhället är en viktig del 
inom detta. Genom att minska arbetslösheten i Sverige skapas större chanser till mer 
innovation och möjligheten att konkurrera internationellt ökar. Regeringen framhåller att det 
är centralt att höja samhällets kompetensnivå. Kompetensförsörjning är helt klart en viktig del 
inom den svenska innovationspolitken att främja. Detta för att på så sätt kunna konkurrera 
internationellt och skapa ekonomisk tillväxt. I dokumentet ”Svenska framtidsutmaningar” 
skriver de: 
 

… att stärka utbildningen på alla dess nivåer och forskningen för att ge människor de 
bästa möjliga redskapen inför framtiden och för att Sverige ska kunna konkurrera 
internationellt, att se till att Sverige är ett land som är ännu mer innovativt… 
(Statsrådsberedningen 2009, s. 256). 
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Internationellt- och gränsöverskridande samarbete 
Nationell och internationell samverkan är ytterligare två avgörande faktorerna till ekonomisk 
tillväxt. För att skapa den bästa möjligheten till att konkurrera internationellt är samverkan 
med andra aktörer och länder världen över nödvändigt. Migranter likaså. Genom att ta tillvara 
på andra aktörers kunskap och idéer ökar möjligheten till en lyckad innovation och 
konkurrenskraft. På den nationella nivån är bland annat samverkan mellan universitet, 
organisationer och företag viktigt. Vikten av samverkan mellan olika universitet både 
nationellt och internationellt är också något samtliga dokument nämner. Genom samverkan 
ökar innovationen som i sin tur leder till ökad konkurrens. Detta kommer i sin tur leda till 
ekonomisk tillväxt. I dokumentet ”En nationell strategi för regional tillväxt 2014-2020” 
skriver de bland annat: 
 

I arbetet med en hållbar regional tillväxt är det betydelsefullt att ha ett internationellt 
perspektiv. Internationellt och gränsöverskridande samarbete är en förutsättning för att 
bättre kunna möta samhällsutmaningarna som Sverige och svenska regioner står inför 
på grund av bl.a. ökad global konkurrens, den demografiska utvecklingen samt klimat-, 
miljö- och energifrågor (Näringsdepartementet 2014, s. 33). 
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6. Egna reflektioner 
	  
Det är uppenbart att Sverige är i en pågående förändringsprocess där staten lämnar ifrån sig 
mer ansvar till den enskilda individen samtidigt som konkurrens blivit allt viktigare. 
Globalisering är en process som Sverige ser skapa stora möjligheter till ekonomisk tillväxt. 
Genom att stärka svenska regioner, individer och främja innovation hoppas regeringen kunna 
möta de framtidsutmaningar Sverige står inför. Frågan är om regeringens strategi faktiskt 
kommer att kunna bemöta de framtidsutmaningar Sverige står inför genom denna politik. Att 
vara en betydande aktör på den internationella arenan kommer givetvis kunna skapa 
ekonomisk tillväxt. Men frågan är hur de svaga individerna i samhället ska klara av denna 
samhällsutveckling. Vad händer exempelvis med de människor som inte passar in i ett 
kunskapssamhälle, vem ska ta ansvar över dessa?  

Jag själv skulle vilja påstå att konkurrens många gånger skapar ojämlikhet. Med konkurrens 
uppstår det alltid både vinnare och förlorare och detta på både lokal till global nivå. I takt med 
att konkurrensen ökar finns det stor risk att exempelvis klasskillnaderna mellan de fattiga och 
rika i samhället ökar. Då individen får allt större ansvar ökar också konkurrensen bland 
invånarna och även där finns det både vinnare och förlorare. För att exemplifiera ytterligare 
ett fall som orsakas av bland annat konkurrens vill jag lyfta problematiseringen som de olika 
dokumenteten lyfter kring en åldrande befolkning i mindre kommuner. De unga invånarna 
flyttar ut från små kommuner och söker sig till större medan pensionärerna lever kvar. 
Intäkterna i kommunen blir inte tillräckligt vilket leder till att kommunerna går i konkurs och 
dör ut (Statsrådsberedningen 2009, s. 111). Genom att främja konkurrenskraftiga regioner har 
jag svårt att se att alla kommuner kommer att gynnas. Förlorarna i denna konkurrenskraftiga 
anda är inte storstadskommuner utan det är de små. Det är viktigt att upprätthålla samtliga 
städer i Sverige. Det är dessutom viktigt att se till att förutsättningarna i landet ser lika ut 
oavsett var invånarna är bosatta.  

Att konkurrensen på den globala nivån ständigt ökar är också intressant att diskutera. Skapar 
kapitalismen och globaliseringen balans i världen? Jag skulle vilja påstå att den ökade 
globaliseringen skapar både positiva och negativa konsekvenser. Att globalisering kan främja 
välfärden och öka demokratin kan jag delvis hålla med om. I samband med att globaliseringen 
blir att större ökar också insynen i länder. Att demokrati sprids över gränser i samband med 
handelsavtal och liknande kan jag inte alltid hålla med om. Då konkurrens handlar om att 
konkurrera för att uppnå ekonomisk tillväxt så är det lätt för aktörer att ignorera att deras 
handelspartner exempelvis kränker medborgarnas mänskliga rättigheter. Ett aktuellt exempel 
är Sveriges export av vapen till Saudi Arabien. Förvisso så ska detta utredas men det är ingen 
nyhet att diktaturen Saudi Arabien bland annat kränker mänskliga rättigheter. Men eftersom 
Sverige gynnas av en export till Saudi Arabien har denna handel pågått under längre tid. Ett 
annat exempel är att rika länder utnyttjar billig arbetskraft. Stora klädföretag som exempelvis 
Forever21 samarbetar med företag i Bangladesh där arbetarnas rättigheter och förhållanden är 
usla. 
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Kina och dess utveckling är ett mycket intressant fenomen att diskutera. Kina är ett exempel 
på hur kapitalism och globalisering har medfört ekonomisk tillväxt för ett land. 
Globaliseringen har medfört att Kina, från att ha klassats till ett av världens fattigaste länder, 
har blivit ett av världens rikaste (Näringsdepartementet 2012, s. 36).  Enligt Nyliberalerna och 
Sveriges syn på globalisering så borde Kina idag vara ett land som har full demokrati och där 
medborgarna lever under goda förhållanden. Riktigt så ser det ju faktiskt inte ut. Däremot har 
medelklassen i Kina fått det bättre men det finns fortfarande områden i landet som lever under 
dåliga förhållanden. Dessutom har jag svårt att klassificera Kina som ett demokratiskt land. 
Utvecklingen för Kina går i rätt riktning och jag tror delvis att det har med globaliseringen att 
göra. Men att presentera kapitalism och globalisering som en process som skapar balans i 
världen håller jag inte med om. 

Globalisering är delvis bra och delvis dåligt. Det är helt klart viktigt att vara en del i 
globaliseringen för att inte hamna efter i den globala konkurrensen. I och med globaliseringen 
så skapas otroliga fördelar då organisationer som exempelvis FN bildas. Med globalisering 
har vi möjlighet att utbyta varor, kunskaper och idéer. Detta påskyndar bland annat 
utvecklingsprocessen av miljövänlig teknik och inte minst av olika läkemedel. Däremot för 
globalisering också med sig negativa aspekter att ta hänsyn till. I och med att länder handlar 
med varandra skapas ett ömsesidigt beroende. Detta ömsesidiga beroende leder till att länder 
blir allt mer bundna till varandra för att få ekonomin att fungera. Detta beroende kan länder 
utnyttja både på gott och ont och kan till och med skapa obalans i världen. Ett exempel på 
detta är på 1970-talet då OPEC-länderna vägrade att exportera olja till länder som stötte Israel 
i Oktoberkriget (Handelns historia). Som sagt, det gäller att hitta en balans för att få samhället 
att fungera. Det är viktigt att bygga ett samhällsystem som är till för alla och inte bara för de 
starka individerna. Det är viktigt att vara en del av den konkurrenskraftiga internationella 
arenan för att bidra med tillväxt men det finns också en gräns.  
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