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Kursplan för GLOBALISERING, HANDEL OCH 
RÄTTVISA (EDMA13), 7,5 högskolepoäng 
Nivå G1N 
(Globalization, trade and fairness, 7.5 credits, first cycle) 
 
Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakulteten styrelse 2011-11-17.  
 
Kursen är fastställd av ledningsgruppen för kandidatprogram i Equality and 
Diversity Management 2011-09-27. 
 
Kursplanen börjar gälla 2011-10-01. 
 
Allmänna uppgifter 
Huvudområde: Genusvetenskap 
 
Kursen är den tredje kursen på första terminen inom kandidatprogrammet Equality 
and Diversity Management.  
 
Undervisningen ges på svenska.  
 
Lärandemål 
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse för 

• postkoloniala perspektiv 
• migration i ett historiskt perspektiv, såväl i en svensk som i en global 

kontext 
• sociala och samhälleliga effekter av den globala ekonomiska marknaden ur 

ett genus- och ett etnicitetsperspektiv.  
 
Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att 

• analysera migration ur ett postkolonialt perspektiv 
• resonera kring samhälleliga fenomen med postkoloniala begrepp 
• redogöra för samhälleliga konsekvenser av en global marknad 

 
Efter genomgången kurs ska studenten visa grundläggande färdigheter 

• i såväl skriftlig som muntlig framställning. 
 
 
Kursinnehåll 
Kursens syfte är att studenten med förankring i postkoloniala teorier ska förvärva 
en förståelse för samhälleliga konsekvenser av en global marknad utifrån ett 
etnicitets- och genusperspektiv.  
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Undervisning och examination 
Undervisningen innefattar föreläsningar och seminarier med gruppdiskussioner.  
 
Deltagande i seminarier är obligatoriskt.  
 
Examinationen består av hemskrivning och muntliga presentationer på seminarier. 
 
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och 
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare 
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare 
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan. 
 
Betyg 
Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd. För 
betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som anges för kursen. 
För betyget väl godkänd krävs att lärandemålen är särskilt väl tillgodosedda.  
 
Förkunskapskrav 
Antagen till kandidatprogrammet i Equality and Diversity Management.  
 
Litteratur 
Se litteraturlista. 
 
Övrigt 
- 
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Litteraturlista för Globalisering, handel och rättvisa, 7,5 hp 
(EDMA13) 
 
Litteraturlistan är fastställd av ledningsgruppen för kandidatprogrammet i 
Equality and Diversity Management 2011-09-27. 
 
Litteraturlistan börjar gälla 2011-10-01.  
 
 
 

Anderson, Bridget (2000). Doing The Dirty Work? The Global Politics of  
Domestic Labour. London: Zed Books. (213 sidor. ISBN 1-85649-760-7) 

Andersson, Erik. (2001). Globaliseringens politiska ekonomi. Lund: 
Studentlitteratur. (186 sidor. ISBN 91-44-01704-9)  

Bair, Jennifer (2010). ”On Difference and Capital: Gender and the Globalization of 
Production”, Signs, Vol. 36, No. 1. Feminist Theorize International Political 
Economy Special Issue. (23 sidor). 

Dahlsted, Magnus et al. (2004). Rasismer i Europa: Migration i den nya 
världsordningen. Stockholm: Agora. (178 sidor. ISBN 91-89483-38-3) 

Loomba, Aina (2008). Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett 
forskningsfält, Stockholm: Tankekraft (introduktion, kapitel 1, 2, 4, 6, 7 och 8 – 
95 sidor. ISBN 978-91-976718-4-2).  

Keating, Christine, Claire Rasmussen and Pooja Rishi (2010).”The Rationality of 
Empowerment: Microcredit, Accumulation by Dispossession, and the Gendered 
Economy”, Signs, Vol. 36, No. 1. Feminist Theorize International Political 
Economy Special Issue. (23 sidor). 

Marx, Karl (1848). Det kommunistiska partiets manifest. Tillgängligt på: 
http://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm#rn3 (kapitel I och II 
– ca 20 sidor). 

Mohanty, Chandra Talpade (2003a). ”’Under Western Eyes’ Revisited: Feminist 
Solidarity through Anticapitalist Struggles”, Signs, Vol. 28, No.2. (36 sidor)  

Mohanty, Chandra Talpade (2007). Feminism utan gränser. Avkoloniserad teori, 
praktiserad solidaritet. Hägersten: Tankekraft (kapitel 6, 22 sidor. ISBN 91-
976718-3-5).  

Paolini, Albert (2005). Globalisering i Eriksson et al. (red) Globaliseringens 
kulturer. Nora: Nya Doxa (23 sidor) 

Wallerstein, Immanuel (2007). Världssystemanalysen: En introduktion. Stockholm: 
Tankekraft (175 sidor. ISBN 978-91-976717-0-5) 

Weber, Max (2001). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Tillgängligt 
på: http://xroads.virginia.edu/~HYPER/weber/toc.html (kapitel 5 ”Asceticism 
and the Spirit of Capitalism”, ca 20 sidor) 

 
Totalt antal sidor: ca 1015 


