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Abstract Den samtida globaliseringen har medföljts av nya 

transnationella politiska spörsmål. Problem som internationella 

institutioner uppger sig ämna lösa. För närvarande tycks dock 

nämnda institutioner misslyckas upprätthålla detta åtagande. 

Denna utveckling har kommit att bli en kärnfråga inom 

forskning gällande global demokrati och mänskliga rättigheter. 

Inom detta fält förs en debatt beträffande hur internationella 
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Abstract 
Den samtida globaliseringen har medföljts av nya transnationella politiska spörsmål. 

Problem som internationella institutioner uppger sig ämna lösa. För närvarande tycks 

dock nämnda institutioner misslyckas upprätthålla detta åtagande. Denna utveckling 

har kommit att bli en kärnfråga inom forskning gällande global demokrati och 

mänskliga rättigheter. Inom detta fält förs en debatt beträffande hur internationella 

institutioner bör vara strukturerade för att kunna bemöta samtidens spörsmål. 

Syftet med uppsatsen var att bidra till förståelsen för hur ramverket för mänskliga 

rättigheter kan bistå med verktyg vid bemötandet av den globala samtidens 

framväxande problem. Syftet uppfylls genom en analys av Carol C. Goulds 

nyckelargument beträffande hur och varför internationella institutioner ska reformeras 

så att de mer adekvat kan bemöta dessa framväxande problem. 

Studien visar på att mänskliga rättigheter tolkat som ett diversifierat kulturellt 

ramverk kan bidra till utvecklingen på i synnerhet två vis. Dels kan dem bidra med 

politiska kriterium för nationalstater att underkasta sig. Dels kan dem fungera som en 

lins genom vilken kulturella kontexter kan betraktas för att institutionerna ska kunna 

avgöra hur man bäst går till väga för att uppfylla de behov som existerar inom varje 

givet sammanhang. 

Nyckelord: Socialkonstruktivism, idéanalys, globalisering, demokrati, mänskliga 

rättigheter 

 

 
 
 

 

 
 
¨ 
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1 Introduktion 
Globaliseringen har alltid inneburit nya krav och problem som nationella, 

transnationella, överstatliga och icke-statliga institutioner varit tvungna att 

överkomma (Cofelice, 2016). Något som följaktligen inneburit krav på ett ständigt 

utvecklande av dessa institutioner för att bäst kunna adressera nya spörsmål. Detta 

fortsatta utvecklande, eller reformerande, av internationella institutioner har kommit 

att bli en kärnfråga inom fältet för forskning gällande global demokrati och mänskliga 

rättigheter (Gould, 2004).  

 

Mer specifikt förs det en debatt inom ovanstående nämnda fält som behandlar två 

ämnen. Dels hur internationella institutioner bör vara strukturerade för att bemöta 

samtidens globala krav och problem mer adekvat. Dels hur vi bör betrakta mänskliga 

rättigheter utifrån ett globalt perspektiv med de skiftande kulturer, identiteter, normer 

och värderingar som tillkommer.  

 

Debatten ämnar på så vis öka förståelsen för hur mänskliga rättigheter kan bidra till 

(1) reformerandet av internationella institutioner och på så vis (2) lösningar på 

samtidens globala krav och problem. Krav såsom åtgärder gentemot det ökade 

världomspännande hotet mot miljön eller de växande ekonomiska klyftorna mellan 

nationalstater och världsdelar. Problem såsom ökad transparens runtomkring och 

medborgerligt inflytande inom internationella institutioner.  

 

För att mänskliga rättigheter skall lyckas få större universellt fäste och möjlighet att 

lösa dessa frågor måste vi dock också, enligt Carol Gould (2004), sluta betrakta 

rättigheterna genom ”konventionella västerländska linjer” (Gould, s.1). Detta för att i 

slutändan kunna uppnå större global rättvisa (Hutchings & Dannreuther (ed.), 1999; 

Moyn, 2002; Petersmann, 2013; Namli, 2014).  

2 Problemformulering 
I ljuset av de nya krav och problem som vuxit fram ur den samtida globaliseringen 

hävdar forskare att nya politiska tillvägagångssätt är nödvändiga för att adekvat kunna 

bemöta dessa krav och problem. Tillvägagångssätt som kan gå att finna inom 

mänskliga rättigheter. Detta är det forskningsproblem som uppsatsen utgått ifrån. 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att bidra till förståelsen för hur ramverket för mänskliga rättigheter kan bistå 

med verktyg för att bemöta samtida globala spörsmål. Syftet uppfylls genom en 

analys av Carol Goulds (2004) nyckelargument för varför och hur vi bör 

omstrukturera nuvarande som framtida internationella institutioner.  

 

Frågeställningarna för uppsatsen är således: 

 

Hur anser Gould att internationella institutioner kan fortsätta utvecklas? 

 

Hur tycker Gould att ramverket för mänskliga rättigheter kan användas för att 

utveckla internationella institutioner? 

 

Hur kan hennes argument beträffande dessa två frågor bemötas? 
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2.2 Disposition 
Innan jag presenterar uppsatsen vetenskapsteoretisk ansats och metodologiska 

ramverk beskriver jag den historiska utvecklingen av internationella institutioner i 

relation till nya globala krav som behövt bemötas. Därefter redogör jag för tre röster 

inom den debatt som råder kring samtidens globala spörsmål och hur mänskliga 

rättigheter kan bidra till ett fortsatt utvecklande av institutioner som uppger sig vilja 

bemöta dessa krav och problem. Dessa kapitel utgör en global politisk kontext inom 

vilken analysen av Goulds argumentation äger rum.  

3 Bakgrund 
Nedan följer en beskrivning av framväxten av internationella institutioner och 

institutionernas utveckling i takt med framväxten av nya globala krav och problem.  

3.1 De internationella institutionernas framväxt 

Framväxten av internationella institutioner, eller vad Andrea Cofelice (2016) refererar 

till som internationella parlamentariska institutioner (IPI:s), är en företeelse som i 

synnerhet utvecklats under andra halvan av 1900-talet. Cofelice beskriver 

utvecklingen i tre vågor. Vågor som varje gång uppkommit och svarat mot nya, 

skiftande samhällskrav (Cofelice, 2016). 

 

Institutionerna har sina rötter i konfliktlösning, fred och internationell säkerhet. Dess 

ursprung härstammar, menar Cofelice, från grundandet av den mellanparlamentariska 

unionen (IPU) år 1889. Unionens mål var att förespråka skapandet av en bestående 

institutionell struktur som verkade för fredliga lösningar på konflikter (Cofelice, 

2016). Efter andra världskriget kom så den andra vågen som på allvar inledde den 

sedermera massiva spridningen av dessa institutioner.  

Utvecklingen under den andra vågen beskrivs som nära kopplat till allmänhetens krav 

på bättre transparens vad gällde beslutsfattningen inom internationell politik. 1974 

reformerades den konsultativa församlingen Europeiska rådet och döptes om till 

Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). 

 

Strukturen för det Europeiska rådet kom sedermera att fungera som en modell för de 

internationella organisationer som etablerades under kalla kriget. Efter 1960 spreds 

även internationella parlamentariska institutioner över kontinenterna. 1964 bildades 

det Latinamerikanska parlamentet, 1974 bildades den arabiska inter-parlamentariska 

unionen, 1975 bildades det Centralamerikanska parlamentet, 1977 bildades ASEAN 

Inter-Parliamentary Organization och 1979 bildades det andiska parlamentet - 

företrädande diversifierad sydamerikansk ursprungsbefolkning (Cofelice, 2016).  

 

Den tredje och senaste vågen inleddes enligt Cofelice under slutet av 1980- och 

början av 1990-talet och uppges vara sammanflätad med tre stora trendbrott inom 

internationella relationer. Dels raserandet av så kallade ideologiska väggar som 

tidigare försvårat internationellt samarbete, dels demokratiseringsprocessen på 

nationell nivå och dels globaliseringsprocessen. I mån av relevans och plats kommer 

jag i linje med uppsatsens problemställning och syfte fokusera på de två senare 

trendbrotten. 
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Vad denna tredje samhällsutveckling, enligt Cofelice, framförallt inneburit är 

framväxten av en ny ”multidimensionell form av integration” inkluderandes ekonomi, 

politik samt sociala och kulturella aspekter. Cofelice refererar till utvecklingen som 

”ny regionalism”, en utveckling som går bortom de huvudmål som ”gammal 

regionalism” satte upp, nämligen att skapa frihandelsavtal och på så vis fred mellan 

nationalstater. Istället är den primära politiska ambitionen att etablera en regional 

sammanhållning och identitet (Cofelice, 2016). Sedan 1990-talet har denna ”nya 

regionalism” spridit sig världen över genom stiftandet av nya institutioner eller 

utvecklandet av redan befintliga. Exempel på dessa är den Europeiska Unionen, den 

Afrikanska Unionen eller sammanslutningen av Sydostasiatiska nationer (Cofelice, 

2016). Det är alltså i denna tredje våg av nya framväxande globala spörsmål och 

därmed nya krav på befintliga och framtida internationella institutioner att utvecklas 

som vi befinner oss i nu. 

4 Tidigare forskning  
Detta kapitel ämnar beskriva en pågående debatt beträffande den utveckling ovan 

nämnda institutioner måste ta för att adekvat kunna bemöta samtidens globala krav 

samt hur mänskliga rättigheter kan bistå vid denna utveckling. Beskrivningen sker 

genom en redogörelse för tre röster inom debatten. Tre röster som utgörs av Ernst-

Ulrich Petersmann, emeritus professor vid europeiska universitetsinstitutet med fokus 

på bland annat mänskliga rättighetslagar, Elena Namli, professor i teologisk etik vid 

Uppsala universitet, samt den framstående statsvetaren Lennart Lundquist. Jag har 

valt att redogöra för dessa röster då jag anser att de utkristalliserar vår globala samtid 

och diskuterar de vägar som vederbörande institutioner kan ta på ett adekvat och 

relevant vis för uppsatsen.  

4.1 Den globala samtiden, mänskliga rättigheter och kosmopolitanism 

Såväl Ernst-Ulrich Petersmann (2013) som Elena Namli (2014) menar att de största 

problemen i samtidens globala samhälle är den orättvisa fördelningen av ekonomiska 

och materiella tillgångar samt ett världsomspännande klimathot. Ett av de yttersta 

kraven på internationella institutioner är således att lösa dessa problem.  

 

Det förstnämnda problemet påstås springa ur två huvudsakliga anledningar. Dels från 

den globala finansiella marknadens missbrukande av internationella aktörers numera 

omfattande makt. Multinationella korporationer tillåts ha för stort inflytande i 

internationella institutioner beslutsfattande, något som leder till att fel intressen sätts i 

första rum (Petersmann 2013; Namli 2014). Dels för att nationalstaten fortfarande 

betraktas som den främsta makten inom beslutsfattanden gällande globala ändamål, 

något som påstås innebära företräde för de mäktigaste nationalstaterna. Dessa två 

anledningar anses även vara varför internationella institutioner misslyckas adressera 

ekonomiska och sociala orättvisor tillika varför dessa institutioner måste fortsätta 

utvecklas (Petersmann, 2013; Namli, 2014). I fallet den Europeiska Unionen så har 

till exempel enbart 28 av dess medlemsstater erkänt exekutiv och rättsliga kraft till 

mellanstatliga institutioner och dess företräde framför sina egna nationella rättsliga 

system.  

 

Vägen till att reformera befintliga och framtida internationella institutioner med syfte 

att dessa bättre ska kunna adressera ovanstående nämna globala problem kan så gå 

genom mänskliga rättigheter (Petersmann, 2013; Namli, 2014).  
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Även om dessa rättigheter redan nu är konstituerade och institutionaliserade inom 

såväl nationell som internationell lag är verktygen för att praktiskt implementera 

dessa på global nivå undermåliga. 

 

Trots att internationella konventioner gällande mänskliga rättigheter är accepterade av 

en majoritet av jordens nationalstater är dessa alltså inte kopplade till, vad Namli 

refererar till som, någon effektiv upprätthållande mekanism (Namli, s.38). 

Överenskommelser som inte är kopplade till någon effektiv upprätthållande 

mekanism undergräver självaste idén om internationell politik baserade på mänskliga 

rättigheter (Namli, 2014).  

 

Elena Namli menar vidare att om vi vill veta huruvida en regering tar mänskliga 

rättigheter seriöst så måste vi betrakta hur den behandlar mänskliga 

rättighetsrelaterade påståenden som till någon grad utmanar rådande ekonomiska och 

politiska strukturer. Annars riskerar skyddet för mänskliga rättigheter att, som för 

tillfället verkar vara fallet, enbart fungera som tom retorik (Namli, s.136). En lyckad 

kombination av mänskliga rättigheter och demokrati kräver istället att politiska 

aktörer presenterar en ”bred attraktiv politisk vision av ett rättvist samhälle” (Namli, 

s.139). Just därför, hävdar Namli, är den senaste ”teknokratiska vändan” inom den 

globala kapitalismen ett hot mot framtiden för mänskliga rättigheter. Så länge 

konstituerade människorättslagar förblir beroende av enskilda nationalstaters 

konstitutioner och ekonomiska värderingar kommer inte mänskliga rättigheter att 

effektivt kunna institutionaliseras (Petersmann, 2013).  

 

Denna, i Cofelices ordalag, tredje våg, eller nödvändiga fortsatta utveckling av det 

globala samhället beskrivs av bland andra Petersmann så som påbörjandet av en 

kosmopolitisk era. En era i vilken en ”kosmopolitisk konstitutionalism” succesivt får 

fäste på den internationella arenan i takt med att nya, mellanstatliga konstitutionella 

svårigheter och oegentligheter uppstår på den globala marknaden.  

 

Denna kosmopolitiska konstitutionalism går dels alltså ut på att begränsa nationella 

rättsliga systems makt och men även på att medborgare genom kosmopolitiska 

rättigheter ges befogenheter för att jämlikt kunna kontrollera och dra nytta av de 

internationella beslut som fattas kring jordens resurser. Detta genom en internationell 

flernivåstyrning som skall motverka det nuvarande och närvarande missbruk av 

offentlig och privat makt inom den internationella politiken (Petersmann, s.95).  

4.2 Den globala samtiden, mänskliga rättigheter och värderingar 

Innan vi ger oss i kast med beskrivningen av den teoretiska grunden och det 

metodologiska tillvägagångsättet för denna analys bör vi titta närmare på vilka normer 

och värderingar som dominerar den kontext Petersmann och Namli redogör för ovan. 

Det är viktigt att skaffa sig en större förståelse för dessa beståndsdelar då de är med 

och påverkar de strukturer inom vilka såväl internationella institutioner verkar som 

mänskliga rättigheter ska implementeras. En större förståelse för dessa beståndsdelar 

innebär alltså i slutändan en större förståelse för varför internationella institutioner 

samt implementerandet av mänskliga rättigheter brister och tillåts styras av fel 

intressen.  

 

Lennart Lundquist (1999) samlade dessa värderingar under den ideologiska termen 

ekonomism.  
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Denna ideologi prioriterar ekonomiska värden över demokratiska värden samt ser det 

privata näringslivet som politiskt föredöme före det offentliga.  

Det offentliga som, menar Lundquist, traditionellt svarat för just de demokratiska 

värdena såsom allmänintresset, samhällssamverkan och tillgodoseendet av 

medborgares behov. Det offentliga har, enligt Lundquist, därför utgjort den sfär där 

frihet och likhet skall upprätthållas. Medborgare har rättigheter och skyldigheter som 

står i förhållande till staten, den offentliga makten. Det privata svarar å sin sida för 

värden som egenintresset, konkurrens och tillgodoseende av kunders efterfrågan.  

Den huvudsakliga effekten av ekonomismen är att den allmänna uppfattningen av det 

privata och det offentliga smälter samman, vilket leder till att de värden som det 

offentliga ska svara för får stå åt sidan eller faller bort ställda mot de ekonomiska 

värdena.  

 

Den stora risken med dessa effekter är, hävdade Lundquist, i slutändan att vi 

förminskar eller suddar ut mänskliga rättigheter och de skyldigheter vi har gentemot 

varandra. Det är som nämnt inom denna kontext som Goulds argument har placerats 

och analyserats.  

5 Teori 
Denna studie kommer utgå från ett kritiskt, socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Socialkonstruktivismen är en teoretisk lära om samhällskontexter (Barlebo 

Wenneberg, 2001). Socialkonstruktivism som kritiskt perspektiv fokuserar bland 

annat på att behandla och granska sociala institutioner, såsom de i denna uppsats 

beskrivna internationella institutionerna. Vad perspektivet vill förmedla är att dessa 

institutioner är mänskligt konstruerade.  

På så vis är också dessa institutioner kapabla till att förändras till något helt 

annorlunda (Barlebo Wenneberg, s.14). Denna ansats vidareutvecklas i nedanstående 

delkapitel. 

5.1 Socialkonstruktivism som vetenskapsteoretisk ansats och kritiskt 
perspektiv 

Socialkonstruktivismen söker svar på hur samhällskontexter påverkar vår kunskap om 

omvärlden. Två utgångspunkter här är dels att kunskap är socialt konstruerad då 

kunskap erfaras med hjälp av språket som är en social företeelse och dels att den 

kunskap vi erfar påverkas av den givna samhällskontextens rådande dominerande 

normer och värderingar (Barlebo Wenneberg, 2001).  

 

Berger och Luckmans modell summerar denna vetenskapsteoretiska ansats väl. 

Berger och Luckman utgår från tre påståenden: 1) samhället är en mänsklig produkt, 

2) samhället utgör en objektiv verklighet och 3) människan är en social produkt 

(Barlebo Wenneberg, s.71).  

 

Påståendena grundar sig i att människan ständigt måste utforma vanor. Vanor som 

sprider sig till andra människor som inte nödvändigtvis varit med och format dem. 

Utifrån dessa vanor skapas institutioner som bidrar till att sprida och befästa vanorna 

(Barlebo Wenneberg, 2001).  
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Rättfärdigandet av dessa institutioner för andra individer eller grupper av människor 

som inte varit med att skapa dem kräver dock en legitimeringsprocess. Personer som 

är nya i det givna sammanhanget kan komma att ifrågasätta andras berättigande av 

institutionerna och följaktligen de dominerande vanorna.  

 

Under denna process kan det därför bli nödvändigt att ”dölja institutionernas 

kontingenta karaktär” (Barlebo Wenneberg, s.73). Det vill säga, att de är uppkomna 

på ett tillfälligt vis. Institutioner, och den institutionella ordningen, beskrivs istället 

som något beständigt, alltså på så sätt att den inte kan se ut på något annat vis. Detta 

leder till att vi, trots att samhället och de institutioner som utgör samhället är 

konstruerat och producerat av människan, uppfattar den samtida sociala verkligheten 

som objektiv. Med andra ord, vi uppfattar den som existerandes oberoende av de 

människor som paradoxalt nog skapar den. 

 
Socialkonstruktivismens kritiska perspektiv ämnar alltså vilja förstå större 

samhällssammanhang och dessa sammanhangs institutioner som står i relation till 

dominerande vanor.  

6 Metod 
Uppsatsens metodologiska ramverk utgörs av idéanalysen, och mer specifikt en 

funktionell idéanalys som beskrivs nedan. Idéanalysen är en brett definierad metod 

som bidrar med verktyg för att studera vad Ludvig Beckman (2005) främst refererar 

till som ”politiska budskap”, men det kan lika gärna röra sig om föreställningar eller 

idéer. Jag anser att den sistnämnda termen överensstämmer mest med uppsatsens 

problemställning och syfte och är den term som fortsättningsvis kommer användas för 

att förklara hur metoden är i samklang med teorin och det analyserade materialet.  

 

De hänvisade politiska idéerna formar vidare människors övertygelser och har 

följaktligen stor inverkan på ett samhälles utveckling.  

Beckman argumenterar för att det mot denna bakgrund bör ligga i våra intressen att 

analysera och kritiskt granska de politiska idéer som framförs.  

Utifrån ett idéanalytiskt ramverk kan detta dock göras på olika sätt. Enligt Beckman 

kan idéanalysen fungera för att antingen beskriva innebörden av politiska idéer, 

förklara idéernas uppkomst eller konsekvenser eller ta ställning för hållbarheten i 

idéer (Beckman, s.14). Beckman menar att trots att syftena bör hållas isär så innebär 

inte det att de inte kan kombineras.  

 

Denna kombination har också gjorts i denna uppsats och går att utläsa i min 

problemställning, syftet och frågeställningarna. Genom min första frågeställning 

ämnar jag förklara hur institutioner kan fortsätta utvecklas. Genom min andra 

frågeställning ämnar jag ta ställning för hur mänskliga rättigheter kan bidra till denna 

utveckling. 

6.1 Funktionell idéanalys  

En särskild inriktning inom idéanalysen, refererad till som funktionell idéanalys, 

konstruerad för att granska just politisk-filosofiska texter som uppsatsen gör, betraktar 

politiska idéer som variabler i en kedja av händelser. Idéer ställs med andra ord i 

relation till vissa specifika aktörer och de motiv eller andra omständigheter som 

förklarar att de anslöt sig till idén. 
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Syftet är att fokusera på relationen mellan idén och motiven eller andra 

bakomliggande orsaker. I en funktionell idéanalys intresserar sig forskaren alltså 

antingen för politiska idéers ursprung, vilken spridning de har, eller dess 

konsekvenser (Beckman, s.13). Även detta går hand i hand med uppsatsens syfte, 

såväl som kritiskt teoretiska ansats. 

6.1.1 Idealtyper och argumentationsanalys 
Utifrån den funktionella idéanalysen kommer jag under analysens gång använda mig 

av analysteknikerna idealtyper och argumentationsanalys.  

 

Argumentationsanalysen är ett instrument konstruerat för att beskriva argument som 

framförs i en debatt. Argumentationsanalysens värde, menar Beckman, ligger i att 

strukturera en forskares tankeverksamhet.  

 

Bergström och Boréus (2000) hävdar i enlighet med Beckman att analysen är viktig 

för att skapa en överblick av den kommunikation som sker i olika sammanhang. Hur 

argumenten skall prövas och kritiseras avgörs vidare genom en undersöknings syfte 

(Beckman, 2005). I mitt fall ämnar jag, som nämnt ovan, dels förklara och dels ta 

ställning för de huvudargument som Gould framför, samt hur de hänger samman. 

 

Idealtyper är analytiska instrument som vill verka för att renodla särskilda sociala 

företeelser. Max Weber, främst förknippad med detta begrepp, använde exempelvis 

idealtyper för att renodla företeelser som kapitalism och byråkrati.  

Idealtyper inom idéanalysen används alltså för att konstruera och fånga in 

idealtypiska föreställningar och egenskaper om och hos politiska idéer. 

 

Vad som är viktigt att utgå från vid konstruktionen av dessa idealtypiska 

föreställningar är att den bild man ämnar undersöka är en ”extrembild utan exakt 

motsvarighet i verkligheten” (Beckman, s.28). En idealtyp är därför vare sig sann eller 

falsk, bara användbar. Användbar på så vis att de politiska idéer som ska undersökas 

kan placeras inom extrembilden som utgörs av idealtypen så att vi kan avgöra 

huruvida de undersökta idéerna bekräftar eller kritiserar idealtypen. I denna uppsats 

fall har jag i kapitel tre och fyra ämnat renodla en idealtyp jag refererat till som den 

globala politiska kontexten. Denna idealtyp utgör helhetsbilden mot vilken Goulds 

argument, eller politiska idéer, placeras inom och ställs emot.  

 
Argumentationsanalysen har sålunda använts som ett övergripande verktyg för att 

strukturera texten utifrån Goulds huvudargument. Idealtypen har sedermera fungerat 

som ett mer djupgående verktyg när argumenten analyserats. 
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7 Analys 
Analysen är uppdelad i tre delar. Inledningsvis granskas Goulds filosofiska ansats 

intersociativ demokrati. Därefter granskas hennes argument för hur denna ansats ska 

förkroppsligas och sedermera omvandlas i praktiken genom vad hon refererar till som 

kosmopolitisk demokrati. 

6.1 Mänskliga rättigheter och argumentet om intersociativ demokrati 

”En utforskning av relationen mellan demokrati och mänskliga rättigheter bekräftar idén att 

demokratiskt deltagande delger en av de huvudsakliga vägarna inom vilken människor kan 

skydda sina rättigheter, medan å andra sidan skydd av dessa rättigheter i sig själv är en 

förutsättning för vidsträckt demokratiskt deltagande” (Gould, s.4). 
 

Hur ska samtidens växande politiska och ekonomiska institutioner såväl som 

gränsöverskridande intressegrupper göras mer demokratiskt tillgängliga för dem som 

ständigt påverkas av dess beslut? Hur kan människans rätt till ett antal grundläggande 

förutsättningar som tillsammans bidrar till en dräglig levnadsstandard upprätthållas 

sett till de ojämlikheter och företagsmässiga maktintressen som framkommit som 

följd av globaliseringen? Så inleder Gould sin bok Globalizing Democracy and 

Human Rights (2004). Gould konstaterar att det med dessa frågor också står klart att 

nya politiska sätt att tänka uppenbarligen är nödvändiga.  

 

Beträffande första frågan behöver vi klargöra för över hur stora ytorna och gränserna 

innefattandes människor som kan delta demokratiskt i internationella beslut ska vara. 

Beslut som sedermera ska upprätthållas av internationella institutioner. Detta berör 

lokala som globala kontexter. Utöver långtgående krav på större medborgerligt 

demokratiskt inflytande råder det en ständigt växande diskussion beträffande det 

medborgerliga demokratiska deltagandet över regioner (som i fallet EU).   

I synnerhet i syfte att försöka att upprätta demokratisk trovärdighet hos de överstatliga 

organ som kommit att spela en viktig roll i styrningen av den globala ekonomin (till 

exempel IMF och WTO). Beträffande andra frågan är det utöver krav på större 

demokratiskt inflytande samt styre av internationella institutioner sedermera, enligt 

Gould, även uppenbart hur mänskliga rättigheter måste bli mer ”sammanhängande 

och kraftfullt artikulerade” (Gould, s.1).  

Innebärandes att nya uppsättningar av innebörder kring dessa rättigheter samt en 

utökad interkulturell förståelse är nödvändig. Globaliseringen ställer kort sagt högre 

krav på omfattningen av vår omsorg.  

 

Vi behöver visa att solidaritet och empati kan sträcka sig mer globalt, och inte enbart 

vara applicerbart på de människor som befinner sig i vår närhet (Gould, 2004). Vad 

som således krävs är en ”ökad uppmärksamhet gentemot skillnader, särskilt dem som 

gäller diversifiering av kulturella grupper och interaktionerna grupperna emellan” 

(Gould, s.3). Med detta följer att såväl demokrati som mänskliga rättigheter, som 

påpekat ovan, inte kan tolkas enbart genom konventionella västerländska linjer. Inte 

om vi vill att demokrati och mänskliga rättigheter ska vinna större universell 

acceptans som normer inom en global kontext. Utifrån den funktionella idéanalysen 

går denna ståndpunkt att betrakta som en reaktion gentemot utvecklingen inom det 

globala ekonomiska systemet som Namli refererar till som den ”senaste teknokratiska 

vändan”. En vända som minskat trovärdigheten hos internationella institutioner. Vad 

Gould tycks föreslå är alltså att en mer diversifierad kulturell läsning av de mänskliga 

rättigheterna kan bidra till att förstärka denna trovärdighet. 
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Gould bedyrar också att demokrati och mänskliga rättigheter är de yttersta 

beståndsdelarna att utgå ifrån i takt med att jorden globaliseras och nya globala 

spörsmål uppkommer. För att det fokus på diversifiering som Gould beskriver ovan 

måste vi dock alltså gå bortom de dominerande normerna och värderingarna som 

råder inom idealtypen den globala politiska kontexten. Här introducerar Gould 

konceptet intersociativ demokrati, ett koncept som betonar vikten av solidaritet över 

gränser och följaktligen vikten av gränsöverskridande beslutsfattningar (Gould, 

2004). 

 

För närvarande tillåts globaliseringen fortskrida trots avsaknad av vad Gould refererar 

till som ”demokratiska organisatoriska former på transnationella nivåer”. Detta 

inkluderar även fokus enbart på vissa mänskliga rättigheter där hänsyn för ekonomiskt 

och socialt välstånd, likt den tidigare forskningen argumenterar för, hos stora delar av 

världens befolkning åsidosätts (Gould, s.3). Gould menar att hennes koncept ämnar 

korrigera dessa negativa dimensioner av globaliseringen med strävan efter att i 

slutändan globalisera demokratin.  

 

Med globaliserad demokrati åsyftas så ett utrymme för ”intersociativa demokratiska 

reaktioner” att växa fram som inte är begränsat till transnationella gränser i vår närhet 

(Gould, s.3). Här har mänskliga rättigheter en viktig roll att spela. Gould föreslår dels 

att mänskliga rättigheter måste få utökad regional och global makt för att kunna 

komma med legitima åtstramningar gentemot demokratiskt beslutsfattande. Med 

andra ord vara kapabla till att begränsa vad som inom den nuvarande globala politiska 

kontexten anses vara legitimt att besluta om.  

Med detta följer också förslaget att ett förverkligande av mänskliga rättigheter sätter 

upp relevanta mål för alla samhällen som titulerar sig själva demokratiska och för 

dessa samhällens ekonomiska funktioner (Gould, 2004). I slutändan vill så Gould 

betona behovet av och konstruera ett oberoende rättvisekriterium, med andra ord ett 

kriterium som inte är kopplat till politiska strukturer (Gould, s.32). 

 

Utifrån vår idealtyp vill Gould med andra ord som sagt motarbeta de rådande 

dominerande värderingarna. Värderingar som springer ur den ideologin Lundquist 

refererade till som ekonomismen, eller om man så vill de västerländska liberala 

kapitalistiska värderingarna. Hon tycks vilja göra det genom att, som hon själv 

uttrycker sig, från en filosofisk ansats betraktandes demokrati som ”baserat på 

ömsesidiga och empatiska personliga relationer” framhäva värderingar förknippade 

med ”det offentliga”. Goulds filosofiska ansats framhäver de sociala rörelser som 

ämnar göra globaliseringen mer ”människocentrerad och demokratisk”. Med andra 

ord framhäva samtliga de mänskliga rättigheter som utgår från värderingar som frihet 

och likhet och som den offentliga sfären också ämnar upprätthålla. Detta för att som 

sagt motarbeta de nuvarande internationella institutionerna som för närvarande brister 

i sin hänsyn till vissa fundamentala mänskliga rättigheter. Likt den privata sfärens 

fokus på konkurrens och kundefterfrågan befästs istället förfördelandet av mäktiga 

ekonomiska intressen och rika nationsstater på bekostnad av mindre väl ställda 

grupper och utvecklingsländer (Gould, 2004). 

 

I följande två delar presenteras en analys av Goulds huvudargument beträffande hur 

ovanstående utveckling skall möjliggöras.  
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6.2 Förkroppsligad politik och argumentet om 
grupprättigheter 

”Jag föreslår att mänskliga rättigheter och andra universella normer behöver bli pluraliserade genom 

att ta i åtanke kulturell mångfald och historiska formuleringar på ett sätt som bevarar dess kritiska 

egg” (Gould, s.77). 

 

Med ovanstående ansats och samspel mellan demokrati och mänskliga rättigheter i 

åtanke argumenterar Gould så först och främst för att de båda beståndsdelarna måste 

göras mer förståbara genom termer av ett mer diversifierat kulturellt ramverk. Detta 

så att de kan appliceras olika inom olika lokala kulturella kontexter. 

 
Denna tolkning och efterföljande argument får Gould att resonera kring signifikansen 

av förkroppsligad politik (embodied politics), det vill säga hur vi som människor 

betraktar oss själva och våra behov ur ett politiskt spektra. Gould menar att den 

politiska kroppen måste vara feministisk och icke-essentialistisk (Gould, s.94). 

Innebärandes att kroppen ska uppfattas som socialt konstruerad och därför vara öppen 

för självtolkning och förändring. Erkänner vi ett sådant förkroppsligande av oss själva 

genom politiken menar Gould att vi kan skapa nya möjligheter vad gäller formandet 

av nya politiska kategorier såväl som omstrukturerandet av traditionella diton. 

Omstruktureringar beträffande till exempel betydelsen av vilka behov som existerar 

och hur dessa ska bemötas. Gould markerar specifikt ut tre aspekter av behov som vi 

kan relatera till hur människor förkroppsligas genom politiken. Dessa kallar hon för 

materiella och sinnliga behov, behovet av erkännande och behovet av relationer. 

Behovet av erkännande är särskilt intressant för uppsatsen.  

 

Detta behov har enligt Gould två aspekter: ett erkännande av individen som autonom 

varelse och erkännandet av individen som tillhörandes en grupp eller ett visst 

samhälle. De båda aspekterna går således ut på ett erkännande av människors 

identitet. Förkroppsligandet av denna identitet kan te sig genom hur en människa 

väljer att gestalta sin egen kropp såväl som de objekt människan skapar för att 

representera sig själv, sina förmågor och värden för andra (Gould, 2004). Beträffande 

gruppidentitet menar Gould att vi måste skilja på kroppsliga karaktärsdrag och 

förkroppsligade karaktärsdrag. En respons på kategoriserandet av grupper genom dess 

fysiska attribut.  

Dessa arbiträra karaktärsdrag blir således irrelevant vid erkännandet av 

gruppidentiteter. Gould menar att ett resultat av denna uppfattning när 

gruppidentiteter sedermera ska förkroppsligas i politiska kontexter, med andra ord när 

gruppers behov ska tillgodoses av till exempel en internationell institution, är att 

begreppsfattningen gällande gruppen blir mer ”öppen och flytande” (Gould, s.96). 

Detta istället för de mer traditionella kategoriska beskrivningarna som är fokuserade 

på just fysiska karaktärsdrag som definierande för vad en grupp är. Konceptet som 

Gould introducerar går alltså inte att reducera för biologisk tolkning utan framhäver 

behov som socialt konstruerade aspekter (Gould, 2004).  

 

För att kunna ta hänsyn till skiftande kulturella identiteter och värdet av förståelsen 

för kulturella vitt skilda identiteter har frågan gällande grupprättigheterna inom 

ramverket för mänskliga rättigheter också kommit att bli mer signifikant.  

Gould väljer här att fokusera på rättigheter hos kulturella minoriteter i liberala 

demokratiska samhällen och det problem som uppstår när en majoritet via 

demokratiska beslut förutsätter att sin (dominerande) kultur är obligatorisk. 
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Obligatorisk så till vida att den demokratiska majoriteten då anammar ”assimilerande 

och integrerande handlingssätt” som förnekar nämnda minoriteter rätten till ett 

kulturellt självförverkligande av till exempel de behov som beskrevs ovan (Gould, 

s.119). 

 

Problemet måste överkommas ifall vi vill lyckas globalisera demokrati och mänskliga 

rättigheter. Med ett erkännande av minoritetsgrupper och dess behov till kulturellt 

självförverkligande och utvecklande föreslår Gould, som beskrivet ovan, en ny 

betoning för rättigheter beträffande grupper. Särskilt beträffande de rättigheter 

minoriteter ska ha i demokratiska beslutsfattningar (Gould, s.119). Betraktar vi behov 

på ovanstående vis blir det också enklare för oss att förstå hur mänskliga rättigheter 

kan bidra till att uppfylla olika behov beroende på vilken kulturell kontext vi befinner 

oss inom. Med andra ord, det är så vi gör att mänskliga rättigheter och andra 

universella normer, som Goulds argument föreligger, blir pluraliserade.  

 

Likt denna uppsats teoretiska och metodologiska ansats gör alltså Gould en 

socialkonstruktivistisk läsning av hur politik ska betraktas. Denna teoretiska tolkning 

bäddar för det diversifierade kulturella ramverket och kan idéanalytiskt betraktas som 

ett resultat av Andrea Cofelices beskrivna ”ny regionalism”. Goulds ansats och 

förslag kan härledas till den tredje vågens samhällsutveckling och den växande 

hänsyn som behöver tas till den ”multidimensionella integrationen” av ekonomi, 

politik och kultur. Gould tycks betrakta en utökad förståelse för diversifierad kultur 

som kärnan inom denna multidimensionella integration. Vad som utifrån uppsatsens 

kritiska synsätt också är viktigt att komma ihåg här är dock att kulturella identiteter 

precis som förutsättningarna för att förverkliga dessa identiteter kan komma att skifta 

över tid. Kulturella identiteter kan påverka och integrera varandra utan det 

förtryckande element Gould beskriver ovan. Det är också essentiellt att ha i åtanke att 

minoriteter kan komma att bli en majoritet, och vice versa. Gould ansats erkänner 

också detta, men det fokus hon väljer att lägga på kulturella minoriteters rättigheter 

öppnar för kritik. Paradoxalt nog på hennes egna teoretiska grunder. 

 

Hennes redogörelse för vikten av ett mer diversifierat ramverk och en starkare 

betoning av grupprättigheter är dock fundamentala för att överbrygga den filosofiska 

intersociativa ansatsen och hennes praktiska kosmopolitiska demokrati. Något vi ska 

se i nästkommande delkapitel.   

6.3 Kosmopolitisk demokrati och argumentet om vem som 
påverkas 
”Mitt förslag är att människor över längre distanser ska betraktas som berörda av beslut om deras 

mänskliga rättigheter är påverkade, inkluderandes ekonomiska, sociala, medborgerliga och politiska 

rättigheter” (Gould, s.178) 

 
Utifrån ovanstående utläggning presenterar Gould under de avslutande kapitlen av 

andra delen i sin bok det praktiska politiska ramverk inom vilken vi kan avgöra vem 

som har rätt att delta i internationella beslut. De rådande ekonomiska strukturerna 

inom den globala demokratiska kontexten har som påpekats kommit att väcka flera 

implikationer.  

Två inverkningar som berörts genom uppsatsen kallar Gould för underskottet på 

global rättvisa (global justice deficit) och underskottet på global demokrati (global 

democratic deficit) (Gould, s.201). 
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Den första hänvisar till de stora skillnaderna i välfärd, inkomst och generell 

utveckling mellan människor och länder. Den andra hänvisar till bristen på insyn och 

deltagande, och därmed även bristen på trovärdighet, gällande beslutsfattandet hos 

mellanstatliga och transnationella institutioner som i allt större utsträckning påverkar 

människors liv. Ur ett mänskligt rättighetsperspektiv går de båda underskotten att 

relatera till de påpekade misslyckanden att förverkliga ekonomiska mänskliga 

rättigheter hos det stora antalet människor världen över som fortsätter leva under 

fattiga förhållanden. 

 
Det politiska ramverk Gould vill introducera för att hantera dessa implikationer 

hänvisar hon till som kosmopolitisk demokrati. Denna demokrati grundar sig i idén att 

rätten för demokratiskt deltagande växer från rätten till självbestämmande beträffande 

”allmänna eller gemensamma sociala aktiviteter”. Detta föreslår så en utveckling av 

beslutsfattning bortom den ”politiska sfären” till beslutsfattande inom sociala 

institutioner. Detta då det ”pågår ständiga gemensamma aktiviteter inom dessa 

domäner” (Gould, s.176). Frågan är så hur vi avgör vem det är som deltar i dessa 

aktiviteter inom dessa domäner. Ett förslag är att införa ett alla inblandade-kriterium. 

Gould påpekar här att den främsta svårigheten med detta kriterium är att det är 

tillsynes omöjligt att specificera alla som påverkas, då beslut kan ha oavsiktliga 

konsekvenser inom en oförutsedd räckvidd.  

 
Gould menar dock att kriteriet fångar vissa drag beträffande vem som har rätten att 

delta i ovanstående beslutsfattningar och vill därför omformulera innebörden till det 

mer specificerade synnerligen påverkade. Ytterligare en inriktning vore att lägga till 

koncepten allmänintresse och delade behov till ovanstående idé om gemensamma 

aktiviteter. Detta för att kunna argumentera för att människor som har gemensamma 

intressen i särskilda handlingar eller beträffande den policy som är under luppen 

också har rätt till demokratiskt deltagande, även om de inte är aktiva deltagare i själva 

aktiviteten. För att ge detta resonemang substans vänder sig Gould så till våra 

mänskliga rättigheter, genom vilka hon ger termen påverkad särskild betydelse. 

Förslaget Gould ger, som beskrivet i det inledande citatet av detta delkapitel, är att 

människor är ”synnerligen påverkade ifall deras mänskliga rättigheter påverkas” 

(Gould, s.212). Dessa rättigheter ska inte enbart inkludera medborgerliga eller 

politiska rättigheter utan även de mer förkroppsligade sociala och ekonomiska 

rättigheterna. Denna idé går hand i hand med Goulds intersociativa förespråkande av 

ökad solidaritet gentemot medmänniskor över längre distanser. 

 

Mer specifikt, fortsätter Gould, ska en person betraktas som synnerligen påverkad om 

ett beslut gör anspråk eller har betydande effekter på hens basala frihet, behov eller 

centrala intressen som ska skyddas eller uppfyllas av just mänskliga rättigheter. På så 

vis kan människor betraktas som berörda över potentiellt gränslösa distanser av 

eventuella internationella beslut.  

 

 

 

Gould argumenterar för att denna ”starka tolkning” av mänskliga rättigheter är en 

innovativ lösning gentemot de krav och problem som existerar inom den globala 

politiska kontexten. En kontext där mänskliga rättigheter som påpekat tenderar att 

behandlas utifrån en svagare läsning. 
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Såväl kriteriet gällande gemensamma aktiviteter som de som synnerligen påverkas av 

dessa aktiviteter är relevanta för skapandet av demokratiskt beslutsfattande kontroll 

över överstatliga och internationella institutioner. I synnerhet ekonomiska 

organisationer som IMF, Världsbanken och WTO. En institutionell sfär som likt 

argumenterat ovan kräver demokratisk trovärdighet så till vida att deras 

beslutsfattanden tar i hänsyn den välbefinnandenivå det land inom vilken dess politik 

ska appliceras ligger på. Gould påpekar här att det också är viktigt att beslutet tar i 

hänsyn miljöförhållanden på lokal som global nivå (Gould, 2004).  

Såväl ekonomin som miljön är direkt avgörande för människors aktiviteter och därför 

har, om vi ska utgå från Goulds kriterier, också människor rätt att på något vis delta i 

beslutsfattanden tagna av dessa organisationer.  

 

Som socialkonstruktivismen betonar vill Gould använda språket för att ge mänskliga 

rättigheter tyngre roll men det är oklart ifall Gould lyckas ge ett definitivt argument 

för hur hennes förslag lyckas skapa det oberoende rättvisekriteriet som nämnts ovan. 

Idéanalytiskt kan vi betrakta Goulds ambition och vidare resonemang som något 

nödvändigt; demokrati är en social konstruktion och är inte i sig själv en garanti för 

att rättvisa beslut fattas. Jag ställer mig dock tveksam till ifall Gould lyckas presentera 

ett kriterium som inte är relaterat till eller sammanflätat med nuvarande 

maktstrukturer och de institutioner som utgör strukturerna. Oavsett är idén ur ett 

idéanalytiskt perspektiv tilltalande och något som ska granskas ytterligare i de 

nedanstående avslutande kapitlen. 

8 Slutsats 
”Jag argumenterar att såtillvida både demokrati och dessa mänskliga rättigheter krävs av människors 

jämlika frihet så kan demokratiskt tagna beslut som inkräktar på detta basala villkor, ämnat för att 

skydda och realisera den frihet som även är instituerad för demokratiskt deltagande, adekvat 

vederläggas” (Gould, s.212). 

 
En slutledning Gould så vill dra är att nationalstaten inte längre kan förutsättas vara 

den huvudsakliga politiska aktören vid internationella beslut. Centrala faktorer inom 

människors liv avgörs numera bortom nationalstatens räckvidd.  

Beslut måste fattas utifrån ett transnationellt spektra och ifall vi inte ska tillåta 

mäktiga geopolitiska intressen avgöra frågor utifrån värderingar som egenintresse 

krävs nya tillvägagångssätt. Tillvägagångssätt för att utveckla de internationella 

institutioner som ska verka för att uppfylla och lösa globala sociala och ekonomiska 

krav och problem. Tillvägagångssätt som Gould alltså menar vi kan hämta från 

demokrati och mänskliga rättigheter.  

 

Som vi sett ovan vill Gould bidra med ett tillvägagångsätt som konstruerar 

institutioner och andra entiteter så att de kan fungera för ett mer universellt skydd och 

möjliggörande av mänskliga rättigheter. Detta i takt med de växande krav som ställs 

av en växande, globalt sammanflätad ekonomi. Denna ståndpunkt är inte särskilt 

häpnadsväckande i sig själv.  

Goulds omformulering av vad demokrati bör innebära och hur mänskliga rättigheter 

kan bidra till denna omformulering mot ett mer diversifierat ramverk som betonar 

grupprättigheter gör dock hennes förslag intressant. Min uppfattning är att det är den 

dialektala relation mellan demokrati och mänskliga rättigheter som Gould konstruerar 

och argumenterar för som är hennes trumfkort för att uppnå målet att globalisera 

demokrati inom den globala politiska kontexten.  



 19 

Mänskliga rättigheter ska legitimt kunna begränsa såväl demokratiska beslut av 

internationella institutioner bestående av nationalstater som teknokratiska beslut tagna 

av transnationella icke-statliga entiteter. Denna syntes utgör det kosmopolitiska 

ramverket som nämnts ovan och ämnar alltså bistå med restriktioner på beslut som 

går ut över människors mänskliga rättigheter. Det vill säga beslut som synnerligen 

påverkar människor som inte har givits en chans till demokratiskt deltagande i 

beslutsprocessen.  

 

Detta förslag går alltså till syvende och sist ut på att genom mänskliga rättigheter 

begränsa ett fåtal aktörers kontroll över resurser som behövs av många.  

Internationell ekonomi och politik får inte beröva stora grupper människor på deras 

rättigheter. Genom att utvidga mänskliga rättigheters inflytande så att sociala 

institutioner behöver operera mer demokratiskt kan vi närma oss lösningar på den 

beskrivna samtidens stora spörsmål och mot större social och ekonomisk jämlikhet.  

9 Diskussion 
Delar av Carol Goulds argumentation lämnas underteoretiserade. I synnerhet 

beträffande de mekanismer som behövs för att applicera synnerligen påverkade-

kriteriet och sedermera lyckas praktisera mänskliga rättigheter utifrån Goulds 

”starkare läsning” så att internationella institutioner kan utvecklas. Gould nöjer sig till 

vis del med att fastslå att det finns många och multipla, till och med till synes 

motstridiga vägar att gå, vilket ligger i linje med hennes teoretiska ansats. 

 

Goulds politisk-filosofiska argumentation går dock att härleda till samtida praktiska 

exempel på rörelser som vill reformera internationella institutioner i grunden. Detta 

gör hennes text – utöver de globala spörsmål som belysts - än mer relevant. Ett sådant 

exempel är DiEM25, en pan-europeisk rörelse ledd av såväl politiker, ekonomer som 

akademiker vars mål är att just demokratisera den Europeiska Unionen med 

tillhörande institutioner till år 2025. Rörelsen står på samma moralfilosofiska grund 

beträffande pluralism och solidaritet som den Gould argumenterar för. I enlighet med 

Gould argumenterar rörelsen också för att den politiska beslutsprocessen ska ske från 

ett botten-upp-perspektiv, och inte toppen-ned-perspektiv. Den nuvarande politiska 

beslutsprocessen inom EU ”förhindrar européer från att utöva demokratisk kontroll 

över deras pengar, finanser, arbetsförhållanden och sin miljö” (DiEM25:s manifest, 

s.2). Vad som krävs generellt, argumenterar rörelsen, är större transparens gentemot 

och inkludering av de som påverkas av de transnationella beslut som tas. Medan EU 

lämnar tillbaka makten till nationer att fatta gemensamma beslut beträffande sådant 

som påverkar dem bör man snarare fokusera på att adressera den pågående 

ekonomiska krisen. 

 

En kris som som beskrivet gestaltar sig i till exempel stigande sociala och ekonomiska 

ojämlikheter. Vad som så föreslås för att adekvat kunna bemöta dessa frågor som 

påverkar och berör över nationsgränser är en upplösning av de byråkratiska och 

teknokratiska mekanismer som just nu styr EU.  

En utveckling som skulle innebära att vi lämnar den representativa demokrati som vi 

känner till och som EU är uppbyggt på idag bakom oss och rör oss mot en, vad 

DiEM25 refererar till som, autentisk demokrati (DiEM25:s manifest, s.6). Denna 

autentiska demokrati går ut på att sammanfläta den demokratiska processen från 

lokal, regional och nationell nivå till internationell nivå.  
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På så vis är målet att de transnationella beslut som tas och de globala samarbeten som 

pågår ska kunna rättfärdigas mer rättvist. I denna fas skulle Goulds synnerligen 

påverkade-kriterium vara en lämplig utgångspunkt. En kombination av DiEM25:s 

mål och Goulds filosofiska utläggning beträffande rätten till deltagande i beslut som 

synnerligen påverkar en själv, det vill säga påverkar ens mänskliga rättigheter, skulle 

kunna leda till den större interkulturella förståelsen som för närvarande verkar vara så 

nödvändig. På så vis kan mänskliga rättigheter, betraktat som ett kulturellt 

diversifierat ramverk, bidra till vidareutvecklingen av internationella institutioner 

inom den globala politiska kontexten på dubbla fronter.  

 

Mänskliga rättigheter, som den sociala konstruktionen dem är, bidrar genom Goulds 

kriterium inte enbart med politiska direktiv för internationella institutioner att 

implementera. Dem blir även en lins genom vilka internationella institutioner kan 

betrakta olika kulturella kontexter för att kunna avgöra hur man ska uppfylla de behov 

som finns inom det givna området. Jag anser, i enighet med Goulds analys, att det 

också är så mänskliga rättigheter, likt alla sociala konstruktioner, bäst kan legitimeras 

och rättfärdigas inom den globala politiska kontexten.  

 

Problemställningen och syftet med uppsatsen har varit att förklara hur internationella 

institutioner kan utvecklas i ljuset av samtida globala krav och problem samt hur 

ramverket för mänskliga rättigheter kan bidra till denna utveckling. Detta anser jag 

mig i någon form ha åstadkommit, även om det givetvis fick mycket mer att granska, 

diskutera och besluta om, och detta är viktigt att betona. En sista poäng jag här skulle 

vilja statuera är dock att vi inte kommer kunna sluta oss till ett specifikt system i hopp 

om att lösa våra mest alarmerande globala frågor. 

 

Som exempel kan vi betrakta utvecklingen av internationella institutioner, ständigt i 

förändring beroende på vad den globala allmänheten ställer för krav och vad 

globaliseringen medför för problem för stunden. Vi måste, för att citera den politiske 

teoretikern och politikern Roberto Unger, med andra ord sluta betrakta 

programmatiska politiska och ekonomiska ritningar (”blueprints”) som arkitektur, 

något beständigt, och börja betrakta det som musik, något flytande (Moyn, s.138).  

 

Ritningarna ”lever i sekvenser”, alltså i ständig förändring beroende på de sociala 

kontexter vi formerar och omformerar via normer, värderingar och tillhörande 

institutioner ter sig. Denna utgångspunkt möjliggör för oss att se bortom den globala 

samtidens spektrum. ”Från det steg som kommer härnäst till händelseutvecklingar 

som ligger långt framför oss” (Moyn, s.138). Kontentan är att vi med rätt verktyg kan 

omkonstruera det politiska och sociala livet, exempelvis innebörden och vikten av 

nationalstaten såväl som transnationella entiteter, då det är entiteter som är mänskligt 

konstruerade från början. Detta kan kanske te sig uppenbart, men är något vi alla bör 

ha i åtanke vid politiska och ekonomiska debatter likt dessa.  

 
 
Ord: 6630 
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