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Abstract 
Essay in political science, C-level, by Åsa Halvordsson, spring semester 2006. Tutor: 

Gregg Bucken-Knapp. “The existence or not existence of influence for developing 

countries in the WTO. The world system theory explains.”  

 

The purpose of this essay is to examine to which degree the world system theory can 

explain developing countries possibilities to influence in the WTO. Influence is defined as 

a state’s ability to change “something” through its economic quality, strength and power 

resources. I have looked at three components in the world system theory; (1) the 

relationship between states, (2) the way the market function, and (3) fundamental 

ideologies for institutions. And to be able to say anything generally about WTO as an 

organization I have looked at the Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Agreement and (A) how the situation looked before the negotiations about the agreement 

started, (B) how the negotiations about the agreement proceeded, and (C) what 

consequences the agreement has for developing countries.  

The examination is thereby a case study. And by looking at if the three 

components in the world system theory can be seen in the TRIPS Agreement I’m able to 

say something about how well the theory can explain developing countries possibilities to 

influence in the WTO.    

 My delimitation lies in the fact that I only have examined one single case and 

three of the five components in the world system theory. The material that I mainly use is 

the TRIPS Agreement, two books written by Immanuel Wallerstein who is the leading 

advocate of the world system theory and books written by different authors to explain the 

situation before the negotiations started and the consequences of the agreement for 

developing countries.   

 The answer to my research question is that the world system theory in some parts 

can explain the developing countries possibilities to influence in the WTO according to 

economic qualities and strength. But it fails a bit when it comes to power resources.  

   



Innehållsförteckning 
FIGURFÖRTECKNING .................................................................................................... 1 
FÖRKORNINGAR............................................................................................................. 1 
1. INLEDNING................................................................................................................... 2 

1.1 Ämnesval och problembild ....................................................................................... 2 
1.2 Syfte och perspektiv.................................................................................................. 4 
1.3 Forskningsfrågor ....................................................................................................... 5 
1.4 Bakgrund................................................................................................................... 5 
1.5 Definitioner ............................................................................................................... 7 
1.6 Tidigare forskning..................................................................................................... 8 
1.7 Metod och material ................................................................................................. 12 

1.7.1 Angreppssätt .................................................................................................... 12 
1.7.2 Avgränsning ..................................................................................................... 13 
1.7.3 Material............................................................................................................ 14 
1.7.4 Metoder för datainsamling och dataanalys ..................................................... 14 
1.7.5 Operationalisering........................................................................................... 16 
1.7.6 Validitet och reliabilitet ................................................................................... 18 

1.8 Disposition .............................................................................................................. 19 
2. VÄRLDSSYSTEMTEORIN ........................................................................................ 21 

2.1 Bakgrund................................................................................................................. 21 
2.2 Staten....................................................................................................................... 22 
2.3 Marknaden .............................................................................................................. 25 
2.4 Universalism och rasism/sexism............................................................................. 27 
2.5 Sammanfattning ...................................................................................................... 28 

3. TRIPS-AVTALET........................................................................................................ 29 
3.1 Situationen innan och under förhandlingarna kring TRIPS-avtalet........................ 29 
3.2 TRIPS-avtalets innehåll .......................................................................................... 31 

3.2.1 Patent ............................................................................................................... 33 
3.3 TRIPS-avtalet och utvecklingsländerna.................................................................. 34 

4. ANALYS ...................................................................................................................... 36 
4.1 Staten....................................................................................................................... 36 
4.2 Marknaden .............................................................................................................. 38 
4.3 Universalism och rasism/sexism............................................................................. 40 
4.4 Sammanfattning av analysen .................................................................................. 43 

Tabell 4.1 Analys av världssystemteorin och TRIPS-avtalet 5. SLUTSATS OCH 
AVSLUTANDE DISKUSSION....................................................................................... 43 

5.1 Slutsats .................................................................................................................... 44 
5.2 Avslutande diskussion ............................................................................................ 46 

REFERENSER ................................................................................................................. 49 
 
BILAGA 1 
 
 

 



 

FIGURFÖRTECKNING 
Tabell 1.1: Modell för att tydiggöra operationaliseringen     18 

Tabell 4.1: Analys av världssystemteorin och TRIPS-avtalet   43 
 
FÖRKORNINGAR 
BNP  Bruttonationalprodukt 

EU  Europeiska Unionen 

FN  Förenta Nationerna 

GATT  General Agreement on Trade and Tariffs 

GSP  Generalized System of Preferences  

IBRD  International Bank for Reconstruction and Development (Världsbanken) 

IMF  International Monetary Fund (Internationella Valutafonden) 

IPC  Intellectual Property Committee 

ITO  International Trade Organization 

MUL  Minst Utvecklade Länder 

NAFTA the North American Free Trade Agreement 

TRIPS  Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

WIPO  World Intellectual Property Organization 

WTO  World Trade Organization (Världshandelsorganisationen)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



1. INLEDNING 
1.1 Ämnesval och problembild 

Mitt ämnesval har sin utgångspunkt i den motsättning som finns mellan de som menar att 

utvecklingsländer gynnas av att vara medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO) 

och att de har fått ett ökat inflytande och möjlighet att påverka inom organisationen och 

de som menar att reglerna inom WTO grundar sig på de rika ländernas villkor och att 

västvärldens ekonomiska styrka gör att utvecklingsländers inflytande och möjlighet att 

påverka inom WTO fortfarande är liten och i det närmaste oförändrad.  

 Att frihandel är något positivt och något eftersträvansvärt är en grundläggande 

ståndpunkt inom WTO. Ett viktigt argument som förs fram av dem som förespråkar 

frihandel och WTO är att möjligheterna till ekonomisk tillväxt för utvecklingsländerna 

förbättras avsevärt i och med frihandel och i förhållande till om de inte skulle vara 

medlemmar i organisationen över huvud taget. Ju mer frihandel desto mindre fattigdom.1 

Det finns också åsikter om att utvecklingsländerna dessutom är de som har allra mest att 

vinna på en friare världshandel och att de måste sluta se sig själva som offer. Istället bör 

utvecklingsländerna inta en mer konstruktiv position i förhandlingar som syftar till att 

slopa handelshinder och öppna upp marknader för konkurrens.2 Utvecklingsländernas 

handelshinder, menar man, drabbar i första hand andra utvecklingsländer3 och att skydda 

den inhemska marknaden för utländsk konkurrens är ett effektivt sätt att se till att landet 

hålls utanför världshandeln i fortsättningen4. Problemet med WTO är således inte att 

fattiga länder tvingas in i en viss ekonomisk världsordning, utan att de med hjälp av 

tullhinder och jordbrukssubventioner stängs ute från den5.  

Motståndare till frihandeln och WTO (som det fungerar idag) menar dock att de 

rika och fattiga länderna konkurrerar med helt olika förutsättningar vilket gör att de 

fattiga länderna missgynnas av att tävla på en fri marknad. De rika länderna har redan en 

väl utvecklad industri som till stor del har utvecklats bakom skydd av höga tullmurar.6 

                                                 
1 Sydsvenskan, (2004b), Mer frihandel, mindre fattigdom, (11-04-2006). 
2 Omvärlden, (2006), Även u-länderna har ett ansvar, s. 20f. 
3 Sydsvenskan, (2004a), Ge Afrika handel på lika villkor, (11-04-2006) & Göteborgs Posten, (2005), 
“Kommerskollegium: U-länderna tjänar på att sänka sina tullar, (11-04-2006). 
4 Omvärlden, (2004b), Pyrrhusseger för de fattigaste länderna, s.7. 
5 Dagens Nyheter, (2003), Tullmuren delar världen, (11-04-2006). 
6 Fältbiologen, (2004), Frihandel: På den rika världens villkor, s.34f. 
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Och man menar att utvecklingsländerna också behöver ha möjligheten skydda sina 

inhemska marknader med tullar för att få igång sin produktion7 och ett utrymme för att 

utforma sin utvecklingspolitik utifrån sina egna behov och intressen8. Det finns också 

åsikter om att inom WTO är det de rika länderna som skriver regelverket9 och att det är 

utformat av utvecklade länder för utvecklade länder. Att handelsreglerna är snedvridna. 

De ger tullfrihet för de industriprodukter som de utvecklade länderna vill exportera och 

tullskydd mot de jordbruks- och livsmedelsprodukter som kapitalfattiga 

utvecklingsländer kan exportera.10 Istället bör länder som öppnar sig för en hög grad av 

frihandel med varandra vara på någorlunda samma nivå av teknologisk utveckling och 

arbetsproduktivitet. Detta då man menar att i fall av frihandel mellan utvecklade länder 

och utvecklingsländer kommer de utvecklade ländernas absoluta fördelar att leda till att 

de fattigaste utvecklingsländerna får kroniska handelsunderskott, växande utlandsskulder 

och ständigt återkommande skuldkriser. Resultatet blir ekonomisk stagnation, ökad 

fattigdom och bestående underutveckling i de fattigaste utvecklingsländerna. För att bidra 

till utvecklingen i Syd bör de utvecklade länderna ensidigt öppna sina marknader speciellt 

för industrivaror där producenterna i något utvecklingsland är internationellt 

konkurrenskraftiga. Men en allmän, multilateral frihandel mellan utvecklade länder och 

utvecklingsländer menar man kommer att vara förödande för utvecklingsländerna, oavsett 

vilka varor det handlar om.11  

Mer än tre fjärdedelar av WTO:s 149 medlemmar har självvalt statusen som 

utvecklingsländer och av dessa kan 32 stycken rubriceras som ”minst utvecklade länder”. 

Därmed utgör således utvecklingsländerna en majoritet av alla medlemmar i WTO.12 

Detta faktum tillsammans med den beskrivna motsättningen ovan kring om WTO gynnar 

eller missgynnar utvecklingsländer och om fattiga länder har eller inte har någon 

påverkansmöjlighet inom organisationen utmynnar i en intressant problembild. Eftersom 

utvecklingsländerna utgör en så pass stor del av alla medlemsländerna i WTO så borde de 

                                                 
7 Omvärlden, (2004a) Frihandel är inte lösningen i kampen mot fattigdom, baksidan. 
8 Sydsvenskan, (2005), Kenneth Hermele om WTO-möte i bistert klimat, (11-04-2006). 
9 Aftonbladet, (2001), Hur mycket av u-länderna är till salu? – Gunnar Ohrlander om ett nytt 
världshandelsavtal, (11-04-2006). 
10 Dagens Nyheter, (2004), Frihandel på i-ländernas villkor, (11-04-2006). 
11 Clarté, (2003), Frihandelsmyten, s. 33. 
12 Världshandelsorganisationen. www.wto.org, (08-05-2006). 
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också ha en stor möjlighet till att påverka och utöva inflytande över organisationen. Om 

så inte är fallet, som vissa alltså hävdar, vad är i så fall orsakerna till det?  

 

1.2 Syfte och perspektiv 

Uppsatsen kommer att undersöka det marxistiska perspektivet på den internationella 

handelsordningen inom WTO då min analysram utgörs av den marxistiska 

världssystemteorin. Jag avser dock inte att förklara om utvecklingsländer gynnas eller 

missgynnas av WTO utifrån världssystemteorin, utan fokus ligger istället på hur 

världssystemteorin kan förklara vilken möjlighet utvecklingsländerna har till inflytande i 

organisationen. Utifrån detta formuleras uppsatsens syfte att undersöka i vilken grad den 

marxistiska världssystemteorin kan förklara utvecklingsländers möjlighet till inflytande 

inom WTO.  

 Marxismen, och därmed världssystemteorin, som teori utgör ett instrument för att 

förklara världen vi lever i. Då marknaden och dess mekanismer i allt högre och ökande 

grad har betydelse för livets alla aspekter kan hävdas att Marx´ teorier kring kapitalismen 

är mer relevant nu än vad de var på hans egen tid. Mycket av den begreppsmässiga 

arsenalen som Marx utvecklade i sin analys av kapitalismen är också en tillgång i en 

värld som allt mer domineras av fria marknader. Till skillnad från realismen och 

liberalismen är marxismens syfte att visa på de djupare, underliggande orsakerna till 

varför något sker, snarare än att enbart återberätta vad som sker. Enligt marxismen 

förekommer alla händelser i världspolitiken inom strukturer och dessa strukturer har i sin 

tur ett enormt inflytande över själva händelserna. Och dessa strukturer utgörs av det 

globala kapitalistiska systemet. Därmed måste alla försök att förstå världspolitiken 

baseras på en bredare förståelse av processerna som pågår inom den globala 

kapitalismen.13   

 Frågan är statsvetenskapligt intressant då WTO är ett av de första 

områdena där följderna av globaliseringen märks tydligast. Rundor inom WTO har som 

målsättning att både utforma avtal som formar internationella regler och staters politik 

och att söka lösningar för rättsliga tvister som uppstår i skuggan av dessa internationella 

regler. I slutändan fastställer dessa förhandlingar vem som får ta emot fördelarna och 

                                                 
13 Baylis, John & Smith, Steve, (2005). s. 226f. 

 4



vilka som får bära den tunga bördan av den internationella handeln. Och utfallet får, i alla 

händelser, konsekvenser för lokala samhällen runt om i världen.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

Utifrån uppsatsens syfte har jag formulerat en övergripande forskningsfråga för att 

underlätta kopplingen mellan syftet och den teori som uppsatsen använder sig av. 

• Till vilken grad kan den marxistiska världssystem teorin förklara 

utvecklingsländers inflytande i WTO?  

För att på ett mer hanterligt sätt kunna undersöka utvecklingsländernas inflytande 

i WTO utifrån världssystemteorin har jag valt ut tre komponenter ur teorin som också kan 

hänföras till uppsatsens definition av inflytande (se kapitel 1.5 och för operationalisering 

kapitel 1.7.5). De tre komponenterna är (1) staters förhållande till varandra, (2) 

marknadens sätt att fungera, samt (3) institutioners grundläggande ideologier. För att 

kunna säga något generellt om utvecklingsländers inflytande i WTO som organisation så 

undersöker jag avtalet om Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS-avtalet) 

som ett fall och (A) hur situationen såg ut innan förhandlingarna kring TRIPS-avtalet, (B) 

hur förhandlingarna som ledde fram till TRIPS-avtalet fortskred, samt (C) vilka 

konsekvenser TRIPS-avtalet har för utvecklingsländer. Och därefter tittar jag på hur väl 

världssystemteorins tre komponenter kan förklara utvecklingsländernas inflytande när det 

gäller TRIPS-avtalet och WTO.  

      

1.4 Bakgrund 

Viljan att organisera och strukturera handeln mellan länder växte fram ur det 

internationella samarbetet som präglade andra världskrigets slutskede. Vid en Förenta 

Nationerna (FN)-konferens om handel och utveckling 1946 utarbetades ett utkast till en 

stadga för en internationell handelsorganisation, International Trade Organization (ITO). 

ITO kunde dock aldrig realiseras vilket främst berodde på att USA:s kongress inte 

ratificerade ITO-stadgan.14 Istället ingick 23 länder, inklusive USA, den 1 januari 1948 

ett internationellt handelsavtal, General Agreement on Trade and Tariffs (GATT), med 

överenskommelser om att vissa tullar på industrivaror skulle avvecklas. Och 1986 tog 

                                                 
14 Regeringens hemsida. www.sweden.gov.se/sb/d/2654/a/14549, (03-05-2006). 
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GATT-ländernas ministrar vid ett möte i Uruguay initiativet till en åttonde 

förhandlingsrunda, den så kallade Uruguayrundan, som lade den slutgiltiga grunden för 

bildandet av WTO. 15 WTO bildades således formellt 1 januari, 1995 och har idag 149 

medlemsländer vilka svarar för drygt 97 % av världshandeln.16 En grundläggande tanke 

bakom tillkomsten av WTO är att frihandel är något positivt och att handeln mellan olika 

länder bidrar till en ökad välfärd runt om i världen, vilket också är organisationens 

övergripande mål 17 . Enligt WTO:s stadgar ska således organisationen driva på en 

utveckling mot frihandel18.  

De centrala delarna i det gamla GATT-avtalet, principerna om ”mest-gynnad-

nation” och ”nationell behandling”, utgör grunden också för WTO. Principen om mest-

gynnad-nation innebär exempelvis att om en WTO-medlem sänker tullen på en vara från 

ett annat land, måste detta genast och ovillkorligt också gälla importen av liknande varor 

från samtliga övriga WTO-medlemmar. Medan mest-gynnad-nations principen värnar om 

icke-diskriminering mellan länder innebär nationell behandling icke-diskriminering av 

varor och tjänster oavsett om de är inhemskt eller utländskt producerade. På varuområdet 

innebär nationell behandling att importerade varor, när de väl passerat gränsen, inte får 

behandlas sämre än inhemska varor när det gäller exempelvis interna skatter och 

avgifter.19  Den stora skillnaden mellan WTO och GATT-avtalet från 1948 är att WTO är 

en internationell organisation med samma status som en institution under FN. Detta 

innebär bland annat att WTO löpande kan övervaka medlemsländernas handelspolitik. 

När WTO bildades infördes även en ny princip, som brukar kallas singel-undertaking, 

vilken innebär att alla länder måste skriva under alla delar som ingår i varje nytt avtal.20    

 Den övervägande delen av avtalen inom WTO är bindande för alla 

medlemsländer. 21  När det gäller beslutsfattande inom WTO har varje medlemsland 

formellt sett en röst, och beslut fattas i de allra flesta fall enligt den så kallade 

konsensusprincipen.22 Denna princip innebär att ett beslut anses antaget om ingen av 

                                                 
15 Springfeldt, Pernilla, (2004). s. 27.  
16 Sveriges regering. www.sweden.gov.se/sb/d/2654/a/14549, (03-05-2006). 
17 Seth, Torsten, (2004). s. 9. 
18 Sjöstedt, Gunnar, (2004). s. 15. 
19 Kleen, Peter, (1996).s. 20ff. 
20 Springfeldt, Pernilla, (2004). s. 27. 
21 Seth, Torsten, (2004). s. 50. 
22 Kommerskollegium. www.kommers.se, (08-05-2006). 
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staterna som deltar i det möte där beslutet fattas gör några formella invändningar mot det 

föreslagna beslutet. WTO:s uppgifter är att övervaka tillämpningen och genomförandet 

av de olika avtalen inom organisationen, fungera som ett forum för multilaterala 

handelsförhandlingar, administrera systemen med tvistlösning och granskning av de 

enskilda WTO-medlemmarnas handelspolitik och samarbeta med Världsbanken (IBRD) 

och Internationella Valutafonden (IMF) för att få större samstämmighet i den globala 

ekonomiska politiken.23

 

1.5 Definitioner 

Inom WTO finns ingen definition vare sig för utvecklade länder eller utvecklingsländer 

utan medlemmarna tillkännager själva om de är utvecklade länder eller 

utvecklingsländer. 24  Däremot skiljer WTO-systemet på utvecklingsländer och minst 

utvecklade länder (MUL). När det gäller definition av MUL hänvisar WTO till United 

Nations Conference on Trade and Development, (UNCTAD). Enligt UCTAD 

kännetecknas MUL av en hög grad av underläge i sin utvecklingsprocess, ofta på grund 

av geografiska anledningar, och möter i högre grad än andra länder risken att misslyckas 

att ta sig ur fattigdomen. UNCTAD använder sig av tre kriterier för att fastställa ett lands 

status som ett MUL; (1) Låg inkomst, genomsnittet av BNP per capita under en treårs 

period (mellan 750 och 900 dollar), (2)  Svag mänsklig tillgång, mäts genom Human 

Assets Index och, (3) Ekonomisk sårbarhet, mäts genom Economic Vulnerability Index.25 

Att en stat har inflytande innebär att landet har en förmåga att på grund av sina 

materiella faktorer, så som ekonomiska egenskaper, sin ställning/styrka och sina 

maktresurser, kunna inverka och påverka någots utveckling (se operationalisering kapitel 

1.7.5). En stats ekonomiska egenskaper beror på landets utvecklingsnivå och grad av 

ekonomisk tillväxt. De ekonomiska egenskaperna påverkar i sin tur en stats styrka att till 

exempel kunna intervenera i andra, svagare, staters inre angelägenheter. Staters 

maktresurser beror också på de ekonomiska egenskaperna och avser en stats förmåga att 

upprätthålla och begagna sig av regler och principer inom ett system som gynnar dem 

själva. Inflytande kan också vara sådant som inte har med materiella faktorer att göra som 

                                                 
23 Kleen, Peter, (1996). s. 12. 
24 Världshandelsorganisationen. www.wto.org, (08-05-2006). 
25 UNCTAD. www.unctad.org, (08-05-2006). 
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att skapa och bibehålla en identitet genom interaktion från att ha varit den 

protektionistiska ”andra” till att bli en del av det handelsmultilaterala ”jaget”26. Detta kan 

dock refereras till händelser som sker inom redan föreliggande strukturer. Och om 

strukturen som ligger till grund för en institution är sådan att vissa stater redan från 

början har större möjlighet till inflytande än andra stater så förs detta också över till 

händelserna inom strukturen. Inflytande som begrepp i föreliggande undersökning 

refererar därför till den grundläggande strukturen inom WTO och där är materiella 

faktorer så som staters ekonomiska egenskaper, ställning/styrka och maktresurser av 

avgörande vikt.27  

Universalism och Rasism/sexism är två motsatta men ändock symbiotiska 

ideologiska teman eller principer. Alla institutioner i en världsekonomi (se kapitel 2.1) 

genomsyras av dessa. Den universalistiska normen är ett stöd för dem som drar nytta av 

det kapitalistiska systemet och får dem att känna att de förtjänar vad de har. 

Rasismen/sexismen är antiuniversalistiska normer som motiverar varför lågt rankade 

grupper befinner sig där de befinner sig och har till syfte att göra den underordnade 

positionen någorlunda acceptabel för dem som intar den.28  

 

1.6 Tidigare forskning 

För att sätta min egen undersökning i ett större perspektiv presenterar jag nedan tre olika 

författare och vad de har kommit fram till gällande utvecklingsländers inflytande i WTO. 

Detta kapitel är också av vikt för att få en bredare förståelse för den mängd olika sätt som 

detta inflytande kan mätas på och varför jag undersöker i vilken grad världssystemteorin 

kan förklara utvecklingsländers inflytande i WTO genom just TRIPS-avtalet.  

Jane Ford har i ”Social Theory of the WTO: Trading Cultures” undersökt hur 

utvecklingsländers inflytande förändrats under Uruguayrundan utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Ford menar att utvecklingsländers roll i WTO 

ändrades under Uruguayrundan och att de omformades från deras traditionella roll som 

de protektionistiska ”andra” till att bli en del av ett multilateralt handels ”jag”. Genom att 

forma en ny kollektiv identitet kring marknadsorienterade normer säkrade 

                                                 
26 Ford, Jane, (2003). s. 8. 
27 Definitionen utgår till största delen utifrån och är influerad av världssystemteorin. 
28 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 70ff  

 8



utvecklingsländerna ett större inflytande i handelsregimen. Enligt Ford har 

utvecklingsländer traditionellt sett varit motståndare till handelsliberaliseringar i den 

multilaterala handelsregimen. Och då utvecklingsländer motsatt sig handelsregimen, 

genom att de skyddat deras industrier och genom att de sökt eftergifter i handeln, har de 

etablerat en roll som ”outsiders”. Utvecklingsländer har således spelat rollen som 

motståndare till den multilaterala handeln medan stora utvecklade länder har 

karaktäriserats som starka företrädare till handel, menar Ford. Men tidigare förhandlingar 

och utvecklingsländers nuvarande handelspolitik visar, enligt Ford, att 

utvecklingsländerna hade en betydande roll i förändringen av WTO under 

Uruguayrundan. Detta samtidigt som utvecklade länder, vilka förväntas vara de stora 

försvararna av handels liberaliseringar, antog ett annat spår under Uruguayrundan genom 

att börja prata om behovet av att skydda sina industrier från ”orättvis” konkurrens från 

länder med lägre löner och miljömässiga standarder, det vill säga utvecklingsländer. 

Utvecklingsländer antog därmed en ny roll i handelsförhandlingarna under 1990-talet 

genom att argumentera för en starkare multilateral handelsregim och en kraftigare 

handelsliberalisering än vad många utvecklade länder ville, menar Ford. Vidare anser 

Ford att det är den socialkonstruktivistiska teorin som bäst kan förklara denna ökande roll 

som utvecklingsländerna intagit i förändrandet av WTO:s etablerande av  sociala regler 

eller normativa ramverk. Detta eftersom Ford anser att makt inom en regim är socialt 

konstruerad och därmed kan även de som saknar materiell makt påverka utfallen av 

förhandlingar.29  

Ford kritiserar användandet av marxismen för att förklara utvecklingsländers 

inflytande i WTO då hon menar att teorin enbart förklarar staters intressen utifrån 

materiella förhållanden och säger lite om processen som formar en stats förståelse av 

egennyttan. Enligt marxismen ”föds” stater med ett vetande om vad deras egennytta är 

och också hur de skall handla för att skydda detta i alla situationer. Här skiljer sig dock 

socialkonstruktivismen genom att den just fokuserar på processen i vilken staters 

identiteter och intressen formas. Medan marxismen således främst är intresserad av vem 

som får ut vad av en regim fokuserar den socialkonstruktivistiska teorin på vilka 

identiteter och intressen som formas.  

                                                 
29 Ford, Jane, (2003). s. ixff 
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 Christina L. Davis har också undersökt utvecklingsländers inflytande i WTO 

i ”Negotiating Trade. Developing Countries in the WTO and NAFTA” och menar att det 

har ökat under bland annat Uruguayrundan. Detta då utvecklingsländer förvånansvärt bra 

klarat att hålla sin linje trots deras svagare ekonomiska position. Hon anser dock 

samtidigt att vissa aspekter av tvistlösningssystemet inom WTO fortfarande är till 

nackdel för utvecklingsländerna. Men att bara att titta på den relativa makten över 

marknaden hos två parter i en ekonomisk förhandling är otillräckligt enligt Davis. Även 

de strategier som används i en förhandlingsprocess spelar lika mycket roll som varje 

medlems materiella resurser. Dessutom kan den institutionella kontexten för 

förhandlingarna generera ett tryck för en liberalisering. När det gäller 

handelsförhandlingar skapas den institutionella kontexten av GATT och WTO. Enligt 

Davis upprätthåller WTO handelsregler som tillämpas lika för rika och fattiga länder och 

tvistlösningssystemet tillgodoser utvecklingsländerna med en fördelningstaktik som 

hjälper dem att förhandla kring minskningen av handelshinder mot deras produkter.30  

Davis´ fokus ligger på användandet av rättsliga domar och hon menar att dessa 

bidrar till att utvecklingsländer erhåller bättre utfall från förhandlingar med deras mäktiga 

handelspartners än vad de skulle göra i bilaterala förhandlingar utanför WTO. För att 

länder som har mindre makt skall kunna förbättra sin kapacitet att erhålla eftergifter från 

andra stater med mer makt bör de, enligt Davis, använda sig av institutionella 

mekanismer. Som till exempel garantin till rätten att förhandla, den gemensamma 

standarden för att bedöma utfallen av förhandlingarna, möjligheten för flera länder att 

ansluta sig till en tvist än de som direkt berörs av tvisten och incitamenten för stater att 

förändra en politik som visar sig bryta mot handelsreglerna. Davis menar att skapandet av 

gemensamma regler är nyckelmekanismen inom WTO och genom denna reduceras också 

vikten av att ha materiell makt på marknaden.  

 Också Constantine Michalopoulous menar i ”Developing Countries in the WTO” 

att många utvecklingsländer spelade en väldigt viktig och aktiv roll i förhandlingarna 

under Uruguayrundan. Och utvecklingsländers deltagande inom WTO har ökat i 

jämförelse med deras tidigare deltagande i GATT. Detta gäller särskilt att antal medel- 

och höginkomst utvecklingsländer. Men Michalopoulous menar dock att den stora 

                                                 
30 Odell, John S., (2006). s. 219ff. 
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majoriteten av utvecklingsländer känner att de är oförmögna att bedriva sina 

handelsintressen effektivt inom WTO. 31  Enligt Michalopoulous beror 

utvecklingsländernas kapacitet att skapa förändringar som gynnar deras utveckling i 

regelsystemet som styr den internationella handeln mycket på deras effektivitet i 

deltagandet inom WTO. Och ett sådant deltagande har två viktiga aspekter; involvering i 

de pågående aktiviteterna inom organisationen och deltagande i de multilaterala 

handelsförhandlingarna inom WTO, inklusive de förberedande processerna som leder 

fram till förhandlingarna.32   

 Som Ford visar så kan det finnas vissa problem med att använda marxismen som 

teori för att förklara internationella relationer och utvecklingsländers möjlighet till 

inflytande i WTO. Men ingen teori kan stå emot all kritik. Jag anser att det ändock finns 

en styrka i att använda marxismen som förklaring till staters möjlighet till inflytande 

inom världshandeln då teorin försöker förklara de djupare och underliggande orsakerna 

till varför saker ser ut som de gör och varför saker och ting sker. Istället för att fokusera 

på identiteter och intressen om formas (som i Fords fall), gemensamma handelsregler 

(som i Davis´ fall) eller effektiviteten i deltagandet i handelsförhandlingar (som i 

Michalopoulous fall) fokuserar marxismen på de underliggande strukturerna i systemet. 

Och det är dessa strukturer, som utgörs av det globala kapitalistiska systemet, som sedan 

påverkar vad som sker inom världshandeln, som staters utformande av identiteter och 

intressen, utvecklandet av gemensamma handelsregler eller möjligheten att effektivt 

deltaga i handelsförhandlingarna. Och därmed måste alla försök att förstå världspolitiken 

baseras på en bredare förståelse av processerna som pågår inom den globala kapitalismen. 

 Och här får jag stöd av Susan Sell. Hon skriver i ”Private Power, Public Law” att 

analyser av internationella relationer måste förstås som inbäddade i djupare strukturer 

som avgör vem som får vara med och spela spelet från allra första början. Strukturer 

hjälper till att identifiera de betydande/viktiga aktörerna i en kontext och skapar också 

preferenserna. De strukturella faktorerna visar oss också, enligt Sell, vilkas preferenser 

                                                 
31 Michalopoulous, Constantine, (2001). s. 2f. 
32 Michalopoulous, Constantine, (2001). s. 152. 
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som spelar någon roll på den internationella arenan. Genom att till exempel fokusera på 

asymmetriska möjligheter till makt hos stater kan man förklara förhandlingars resultat.33   

 Sell förklarar i sin undersökning politiken bakom TRIPS-avtalet och de 

kontroverser som bildades i dess kölvatten genom att fokusera på den globala 

kapitalismen, dess idéer och ekonomiska tvång34. Enligt Sell inledde TRIPS-avtalet en 

fullfjädrad och bindande global regim kring immaterialrättigheter som sträcker sig långt 

in i staters inre angelägenheter35. Och hennes undersökning argumenterar för att den 

globala kontrollen över immaterialrätter är en produkt av ett strukturerat aktörs 

förhållande. Aktörer är inbäddade i strukturer som gör deras handlande möjligt. 36  

Strukturen utgörs av makt och resurser men kan dock inte ensam fastställa ett 

systems ”outcomes” utan måste också innefatta aktörerna för att inbegripa politiken 

bakom dessa ”outcomes”. Och enligt Sell är det därför viktigt att undersöka de 

institutioner som binder samman strukturen och aktörerna. WTO är en sådan institution.37  

 

1.7 Metod och material 

1.7.1 Angreppssätt 
Metodansatsen för denna undersökning är en enfallstudie, det vill säga att jag bara 

använder mig av en enda analysenhet, TRIPS-avtalet, för att besvara min forskningsfråga. 

Peter Esaiasson m.fl. menar att det finns en komplikation med de fallstudier som enbart 

ser till en analysenhet då det utan jämförelsepunkter är besvärligt att avgöra om teorin får 

stöd eller inte och om värdet på variablerna skall anses vara högt eller lågt respektive 

lyckat eller misslyckat.38 Jag anser dock att detta inte är något problem för min uppsats 

då jag har tidigare forskning i form av Jane Fords, Christina L. Davis´ och Constantine 

Michalopoulous´ undersökningar som använt sig av andra angreppssätt än vad jag har 

gjort för att undersöka utvecklingsländers inflytande i WTO och därmed har jag min 

jämförelsepunkt. Och fördelarna med att använda sig av fallstudien som metod är att den 

är förankrad i verkliga situationer och resulterar därför i en ”rikhaltig och holistisk 
                                                 
33 Sell, Susan, (2003). s. 5. 
34 Sell, Susan, (2003). s. i.  
35 Sell, Susan, (2003). s. 1. 
36 Sell, Susan, (2003). s. 7. 
37 Sell, Susan, (2003). s. 4ff 
38 Esaiasson, Peter, et.al., (2003). s. 119f. 
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redogörelse av företeelsen” 39 . Processen för urval av fall samt hur jag kommer att 

använda det återkommer jag till i kapitel 1.7.4.    

1.7.2 Avgränsning 
Undersökningens begränsade omfång, både i tid och i storlek, medför behov av en 

avgränsning och därmed ett urval av möjliga undersökningsobjekt. Jag har därför valt att 

endast studera ett fall, TRIPS-avtalet, för att besvara min forskningsfråga. TRIPS-avtalet 

introducerade en ny era i immaterialrätternas utveckling genom att skyddet för 

immaterialrätter globaliserades. Detta i sin tur utmanade staters befogenheter att skapa en 

egen politik kring immaterialrätter som kanske var bättre lämpad för det egna landet. Och 

därmed är det av största vikt att undersöka vilket inflytande de olika medlemsländerna 

hade vid bildandet av avtalet.40  

Substanskapitlet redogör för hur situationen såg ut innan förhandlingar kring 

TRIPS-avtalet togs upp, hur förhandlingarna sedan fortskred och vilka konsekvenser 

TRIPS-avtalet har för utvecklingsländerna. Detta av den anledningen att det enbart är 

denna information som är intressant för undersökningen då det ur dessa tre stadier går att 

utläsa vilka som hade mest intresse av att förhandlingar kring immaterialrätter togs upp, 

vilka som fick sin vilja igenom under förhandlingarna och vilka som gynnas eller 

missgynnas av bestämmelserna i avtalet.  

Teorin som kommer att användas, världssystemteorin, fokuserar på stater, 

produktiva företag (marknaden), hushåll, klasser och gruppidentiteter (universalism och 

rasism). Jag kommer dock att avgränsa teorin och enbart studera staters förhållande till 

varandra, marknadens betydelse och principerna universalism och rasism. Också denna 

avgränsning har sitt ursprung i undersökningens begränsningar i tid och utrymme. Detta 

behöver dock inte vara en svaghet för undersökningen, dels då jag har med de 

grundläggande principerna universalism och rasism som sammanlänkar de olika 

institutionerna i en världsekonomi och dels då hushåll och klasser snarare förklarar hur 

det ser ut inom staten än mellan stater, vilket är det jag är intresserad av.   

                                                 
39 Merriam, Sharan B., (1994), s. 46. 
40 Urvalsprocessen beskrivs utförligt i kapitel 1.7.4. 
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1.7.3 Material 
Undersökningens primärmaterial består av TRIPS-avtalet som är ett officiellt WTO-

dokument och som har hämtats på WTO:s officiella hemsida. I de officiella dokument 

som finns att tillgå på WTO:s hemsida kring förhandlingarna angående TRIPS-avtalet är 

det svårt att utläsa vem som egentligen ville vad då det inte står vilket land som yttrar sig 

utan då man istället skriver ”some participants” eller ”a participant”. Därmed har det 

uppstått ett behov av en användning av sekundärmaterial för att beskriva hur situationen 

innan förhandlingarna började såg ut och också för att undersöka vilka konsekvenser 

TRIPS-avtalet har för utvecklingsländer. Det finns vissa problem med att använda sig av 

sekundärkällor och därför är primärkällor att föredra. Men då jag använder mig av flera 

sekundärkällor som bekräftar varandra anser jag att problemet med användningen av 

sekundärkällor minskar. Jag bedömer att WTO:s officiella hemsida har en stor 

trovärdighet då den är ett av de största forum för både allmänheten och medlemsländerna 

att ta del av organisationens regelverk. De böcker jag använt mig av för att beskriva 

situationen innan förhandlingarna och avtalets efterverkningar anser jag också har en god 

trovärdighet då författarna till synes är väl insatta i hur WTO som organisation fungerar. 

 Undersökningens primärmaterial utgörs också av två böcker skrivna av Immanuel 

Wallerstein som används för uppbyggandet av min teoretiska analysram. För att 

ytterligare underbygga den teoretiska uppbyggnaden av uppsatsen har jag använt mig av 

en bok skriven av André Gunder Frank då han också hänger sig till världssystemteorin. 

Denna bok kategoriseras dock som sekundärmaterial då den enbart används för att stödja 

Wallerstein. Även här menar jag att trovärdigheten är god dels då Wallerstein är 

världssystemsteorins främsta förespråkare och dels då båda författare är välkända inom 

sitt område och ofta citeras i andra undersökningar.    

1.7.4 Metoder för datainsamling och dataanalys 
Peter Esaiasson m.fl. pekar på att när man urskiljt populationen, så finns det tre alternativ 

kring hur man skall gå vidare för att kunna generalisera resultaten; (1) studera samtliga 

fall, (2) göra ett slumpmässigt urval av ett stort antal fall eller, (3) göra ett strategiskt 

urval. Målsättningen med urvalet är att kunna generalisera resultaten från de fall som 

undersöks till de övriga fallen i populationen. Jag har använt mig av ett strategiskt urval 

och detta är mycket beroende på de tidigare nämnda arbetsmässiga begränsningarna, som 
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tid och utrymme. Ett större antal fall, utvalda i ett slumpmässigt urval ger visserligen 

större möjligheter till att kunna generalisera men samhällsvetenskapliga forskare tenderar 

ofta att generalisera utifrån ett fåtal fall och det mycket beroende på samma 

förutsättningar som jag uppvisar här.41

 Det fall jag har valt att studera för att sedan kunna säga något om 

utvecklingsländers inflytande i WTO är TRIPS-avtalet. Anledningen till detta är som 

följer. TRIPS-avtalet introducerade en ny era i immaterialrätternas utveckling genom att 

skyddet för dessa immaterialrätter globaliserades. Detta i sin tur utmanade staters 

befogenheter att skapa en egen politik. De konventioner som tidigare utgjorde 

bestämmelserna för immaterialrätter, Pariskonventionen och Bernekonventionen, skapade 

inga faktiska nya lagar och påtvingade inte heller några nya lagar på medlemsländerna 

utan var snarare en reflektion av den konsensus som redan fanns bland medlemsstaterna. 

Staterna hade en avsevärd självständighet att bilda lagar som reflekterade deras nivå av 

ekonomisk utveckling både gällande nya uppfinningar och imitation av redan befintliga 

produkter. Därmed erkände detta system inneboende variationer i utvecklingsnivån hos 

olika länder. I kontrast till detta utgör TRIPS-avtalet en mycket mindre flexibel styrning 

för skyddet av immaterialrätter och är också det mest omfattande avtalet någonsin om 

immaterialrättigheter. Det främjar ett universellt skydd för immaterialrättigheterna och 

det som förut var lagligt är nu olagligt. TRIPS-avtalet kräver också att stater inför straff 

för brott mot immaterialrättigheterna och för första gången införlivas tvångsmekanismer i 

den multilaterala styrningen av immaterialrätter. Avtalet medför en skarp minskning av 

staters grad av självständighet och möjlighet att själva kunna besluta om en lämplig nivå 

av skydd för immaterialrätterna på hemmaplan. 42  Detta sammantaget med att 

förhandlingarna under Uruguay rundan hade en tydlig Nord-Syd dimension43 gör att det 

är det av största vikt att undersöka vilket inflytande de olika medlemsländerna inom 

WTO hade vid framarbetandet av ett sådant betydande avtal och vilka konsekvenser som 

avtalet ger upphov till för medlemsländerna. Och då frågan om patent var den 

immaterialrättsliga fråga som de allra flesta utvecklingsländer förenade sig kring och som 

                                                 
41 Esaiasson, Peter, et.al., (2003). s. 175f. 
42 Sell, Susan, (2003). s. 11f. 
43 Michalopoulous, Constantine, (2001). s. 129. 
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troligtvis var det mest kontroversiella diskussionsämnet under Uruguayrundan 44  så 

kommer särskild vikt läggas vid detta.          

 Insamlingen av data består främst i att hitta befintliga data i form av TRIPS-

avtalet och böcker som förklarar situationen före förhandlingarna kring avtalet påbörjades 

och vilka konsekvenser avtalet har för utvecklingsländer. Startpunkten för denna 

insamling är WTO:s hemsida, då det delvis är där organisationens officiella dokument 

publiceras, men också universitetsbibliotekets databas för att finna relevanta böcker kring 

TRIPS-avtalet och utvecklingsländer. Analysen av dessa texter görs sedan utifrån de tre, 

tidigare nämnda, komponenterna i världssystemteorin (se kapitel 1.4) med syftet att 

kunna utgöra till vilken grad världssystemteorin kan förklara utvecklingsländers 

inflytande i WTO.45  

 Den teoretiska ramen (kapitel 2) utgörs främst av Immanuel Wallersteins 

världssystemteori om internationella relationer. Det kan vara ett problem att enbart 

använda sig av en persons utvecklade teori, men att Wallerstein är den främsta 

förespråkaren för teorin innebär således inte att han är den enda. För att underbygga 

Wallersteins teser har jag därför också tittat på en bok skriven av André Gunder Frank 

som också hänger sig till världssystemteorin, och har även hänvisat till denna i 

undersökningen i de fall där Franks förklaringar varit tydligare än Wallersteins. 

Världssystemteorin är alltså inte Wallersteins egen teori, men han är en av de främsta 

försvararna av teorin och därför ansåg jag det önskvärt att utifrån hans texter utläsa de 

komponenter i världssystemteorin som är av vikt för min undersökning.   

1.7.5 Operationalisering 
För att undersöka hur väl världssystemteorin kan förklara utvecklingsländers inflytande i 

WTO tittar jag på om de tre komponenterna i världssystemteorin kan skönjas i 

situationen innan och under förhandlingarna kring TRIPS-avtalet och i vilka 

konsekvenser avtalet har för utvecklingsländerna. Hur situationen såg ut innan 

förhandlingarna kom till stånd har betydelse för att se vilka stater som ville att ett skydd 

för immaterialrätter skulle inrättas och vilka som inte ville det, och också vilka som fick 

sin vilja igenom. Att titta på hur förhandlingarna kring TRIPS-avtalet fortskred och vad 

                                                 
44 Michalopoulous, Constantine, (2001). s. 130. 
45 Se Operationalisering kapitel 1.7.5.  
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de resulterade i har också det betydelse för att utläsa vem som ville vad och vem som fick 

igenom det man ville. Och genom att undersöka konsekvensernas natur som följde med 

avtalet och hur de slog mot utvecklingsländerna kan det urskönjas om de ville att ett avtal 

om immaterialrätter skulle komma till stånd eller inte.  

Inflytande är ett relativt abstrakt begrepp och går således att mäta på en mängd 

olika sätt. För att mäta inflytande i undersökningen som följer så utgår jag från min 

tidigare definition av begreppet i kapitel 1.5. Inflytande definierades då som en stats 

förmåga att på grund av sina ekonomiska egenskaper, sin ställning/styrka och sina 

maktresurser kunna inverka och påverka någots utveckling. Ju mer utvecklat landet är 

ekonomiskt, ju starkare landet är och ju mer maktresurser det har desto mer inflytande 

har också landet. En stats ekonomiska egenskaper mäts genom att jag tittar på om ett land 

är ett utvecklat land eller ett utvecklingsland. Här undersöker jag också vilka som innehar 

patenträtter och vilka som inte har det. Detta då graden av monopolisering på en produkt 

är sammankopplat med lönsamheten hos produkten och därmed den ekonomiska 

tillväxten. En stats styrka hänger ihop med hur utvecklad staten är ekonomiskt. Styrkan 

mäts genom att jag tittar på en stats förmåga att etablera monopol på den internationella 

handelsmarknaden, vilket gör att staten då kan påverka marknadens sätt att fungera 

genom att en monopoliserad produkt inte kan utsättas för konkurrens från andra 

produkter. Men styrkan mäts också genom en stats förmåga att intervenera i andra staters 

inre angelägenheter för att få dessa stater dit man vill. För att mäta en stats maktresurser 

tittar jag på vilka stater som har störst möjlighet att upprätthålla och begagna sig av olika 

principer/regler inom WTO genom att inrätta dessa i avtal, som till exempel i TRIPS-

avtalet.  

För att göra det hela mer överskådligt har jag utvecklat en modell som utgår från 

definitionen av inflytande och som tydliggör operationaliseringen. Denna kommer att 

användas för att sammanfatta analysen av världssystemteorin och TRIPS-avtalet men 

också för att kopplingen mellan analysen och slutsatserna skall bli så tydlig som möjligt.  
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 Världssystemteorin TRIPS-avtalet 

Ekonomiska egenskaper 
(utvecklingsnivå, ekonomisk 
tillväxt, grad av 
monopolisering) 

  

Ställning/styrka (förmåga att 
etablera monopol och 
intervenera i andra stater) 

  

Maktresurser (möjlighet att 
upprätthålla principer och 
regler inom ett system) 

  

Tabell 1.1 Modell för att tydliggöra operationaliseringen  

1.7.6 Validitet och reliabilitet 
Reliabiliteten anger i hur hög grad resultaten från ett mätinstrument eller en mätmetod 

inte påverkas av tillfälligheter och hur säkert man mäter det man faktiskt mäter46. För att 

undvika reliabilitetsproblem så har jag gått igenom analysen och slutsatserna noggrant ett 

flertal gånger. Således anser jag att uppsatsen visar på god reliabilitet. Undersökningen 

har dock inte gjorts om av någon annan då tid inte har funnits till detta, men jag bedömer 

att operationaliseringen är tydlig och att resultatet därmed för det mesta blir det samma 

oavsett vem som utför analysen, givet att materialet och analysinstrumentet är desamma. 

Dock kan de otydligheter som finns i preciseringen av variablerna leda till att tolkningen 

kan skilja sig åt från olika aktörer. Detta är dock en risk som varit svårt att avskärma sig 

från då begreppet inflytande är så brett och abstrakt.  

Med uppsatsens validitet avses huruvida uppsatsen har undersökt det den avsett 

att undersöka. Är teorin och materialet lämpligt för att besvara forskningsfrågorna och är 

dessa i sin tur relevanta för att besvara undersökningens syfte? Validiteten kan delas upp i 

intern validitet och extern validitet. Den interna validiteten består av två delar, 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Med begreppsvaliditet avses huruvida 

operationaliseringen stämmer överens med de teoretiska begreppen.47 Jag anser att jag till 

viss del har lyckats att göra det teoretiska begreppet mätbart men dock inte så tydligt som 

jag önskat vilket har att göra med, som jag tidigare nämnt, att begreppet inflytande är ett 

svårt begrepp att göra mätbart. Och dessutom är riskerna att göra systematiska mätfel 

                                                 
46 Winter, Jenny, (1992). s. 59. 
47 Esaiasson, Peter, et.al., (2003). s. 62. 
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större vid undersökningar av kontroversiella begrepp som till exempel inflytande48. Jag 

bedömer ändock att de argument som underbygger min operationalisering resulterar i en 

god nivå av begreppsvaliditet. Eftersom jag ansett att både reliabiliteten och 

begreppsvaliditeten är acceptabla i min undersökning så innebär det också att 

resultatvaliditeten är det, eftersom denna utgörs av kombinationen av de andra två.  

Den externa validiteten avser hur väl resultaten kan användas till att generalisera 

till en större bild49. Då detta är något som jag till viss del har avsett att göra är det högst 

relevant att diskutera uppsatsens externa validitet. Det fall som jag har valt att undersöka 

är det mest omfattande avtalet gällande immaterialrätter, det innebär helt nya förpliktelser 

för många medlemsländer och det medför en skarp minskning av staters grad av 

självständighet och möjlighet att själva besluta om en lämplig nivå på det egna landets 

lagstiftning. Då mitt fall är av så pass stor vikt för medlemsländerna och förhållandena på 

den internationella marknaden så borde det om något synas här vilka som har något att 

säga till om och vilka som inte har det inom WTO som helhet. Jag anser därför att den 

externa validiteten är god. Dock skulle den öka om ytterligare fall undersöktes.  

 
1.8 Disposition 

Uppsatsens första kapitel lägger grunden för övriga uppsatsen i och med att ämnesval, 

perspektiv, syfte, bakgrund, forskningsfrågor, definitioner och metodiska frågor och 

operationalisering för uppsatsens tillvägagångssätt redogörs.  

 Kapitel 2 är uppsatsens teorikapitel då det ägnas helt åt Immanuel Wallersteins 

världssystemteori. Kapitlet är uppdelat i fyra olika delar där den första är en bakgrund av 

teorin och de tre övriga grundar sig i de tre komponenter ur världssystemteorin som jag 

menar är av intresse för min undersökning; staten, marknaden och universalism och 

rasism/sexism. Det finns vissa nackdelar med att inte placera uppsatsens teoridel i 

inledningskapitlet då vissa delar av inledningskapitlet, till exempel forskningsfrågorna, är 

baserade på teorin och operationaliseringen av denna. Men definitionerna i kapitel 1.5 

borde ge läsaren tillräcklig information för att förstå inledningskapitlet. Fördelarna med 

att jag placerat teorin i ett eget kapitel är att det gör teorin mer överskådlig och att de 

                                                 
48 Esaiasson, Peter, et.al., (2003). s. 63. 
49 Esaiasson, Peter, et.al., (2003). s. 171. 
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andra delarna i inledningskapitlet inte blir mindre överskådliga, vilket kan vara en risk då 

teoridelen består av mycket text i förhållande till dessa delar.  

 Kapitel 3 är uppsatsens substanskapitel. Här placeras det material som kommer att 

undersökas. Kapitlet är indelat i tre olika delar där den första delen presenterar 

situationen innan och under förhandlingarna kring TRIPS-avtalet, den andra delen 

presenterar TRIPS-avtalets innehåll och den tredje delen presenterar TRIPS-avtalets 

konsekvenser för utvecklingsländerna som är medlemmar i WTO. 

 I kapitel 4 redovisas analysen, det vill säga kopplingen mellan kapitel 2 och 3. 

Detta kapitel är också indelat i tre delar för att göra analysen mer överskådlig. Dessa 

grundar sig på de tre komponenterna staten, marknaden och universalism och 

rasism/sexism i världssystemteorin.  

 I kapitel 5 som är uppsatsens slutkapitel besvaras min forskningsfråga och 

undersökningens slutsatser presenteras. 

 I kapitel 6 för jag en diskussion om resultatets relevans, dels i fråga om resultatet 

är relevant ur ett metodiskt perspektiv men också hur resultatet kan relateras till annan 

forskning och hur man kan gå vidare med resultaten som utgångspunkt. Här diskuterar 

jag också för och nackdelar med att använda sig av världssystemteorin för att förklara 

utvecklingsländers inflytande i WTO. 

 Till sist referenslistan som är uppdelad i källor (det som undersöks) och litteratur.  
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2. VÄRLDSSYSTEMTEORIN  
 
2.1 Bakgrund 

Karl Marx kan skildras som den första globaliserings teoretikern och från ett marxistiskt 

perspektiv är de kännetecken som pekas ut som bevisning för globaliseringen knappast 

nya utan snarare moderna yttringar som ett resultat av långtgående tendenser inom 

kapitalismens utveckling50. Marx lade inte själv in den internationella dimensionen i sin 

teoriutveckling av kapitalismen och dess konsekvenser, utan istället har många av dem 

som inspirerats av hans arbete försökt applicera den teoretiska kunskapen på 

internationella relationer.51 Därmed har en mängd olika skolor utvecklats som har Marx 

som direkt inspiration, en av dessa är världssystemteorin som kan beskrivas som en neo-

marxistisk teori52.  

 Världssystemteorins rötter kan spåras tillbaka till det första systematiska 

försöket att applicera Marx idéer på den internationella sfären och teorins kanske främsta 

förespråkare är Immanuel Wallerstein. Enligt Wallerstein är den dominanta formen av en 

social organisation ett så kallat ”världssystem”. Termen världssystem innebär inte att det 

är frågan om system, ekonomier och imperier som omfattar hela världen, utan om system, 

ekonomier och imperier som var för sig utgör en egen värld, men som inte sträcker sig 

över hela jordklotet. Ett världssystem inrymmer således många olika institutioner som till 

exempel stater och ett mellanstatligt system och produktiva företag. Historien har enligt 

Wallerstein hittills bevittnat två olika typer av världssystem; världsimperier och 

världsekonomier.53 Huvudskillnaden mellan ett världsimperium och en världsekonomi är 

relaterat till hur beslut kring resursfördelning och vem som får vad, tas. I ett 

världsimperium använder ett centraliserat politiskt system sin makt för att omfördela 

resurser från de perifera områdena till det centrala kärnområdet. I en världsekonomi 

däremot, finns det inget enskilt politiskt maktcentrum utan snarare ett flertal maktcentra 

som konkurrerar med varandra. Resurser fördelas inte genom bestämmelser från centralt 

håll utan genom marknaden. Dock är nettoeffekten av de båda systemen densamma, det 

                                                 
50 Baylis, John & Smith, Steve, (2005). s. 225. 
51 Baylis, John & Smith, Steve, (2005). s. 231. 
52 Burchill, Scott, et.al., (2001). s. 140. 
53 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 36. 
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vill säga en omplacering av resurser från periferin till kärnan, trots att mekanismen för 

resursfördelning är olika.54   

 Enligt Wallerstein är dagens moderna världssystem ett exempel på en kapitalistisk 

världsekonomi som använder sig av utbyte av resurser via marknaden55. Världssystemet 

uppstod i Europa under 1500-talet och har sedan dess expanderat till att omfatta hela 

jorden och den drivande kraften bakom expansionen har varit kapitalismen56. Det är inte 

den första världsekonomin någonsin men det är den första som överlevt och blomstrat 

under en längre period, och Wallerstein menar att den lyckats med detta just genom att bli 

fullfjädrat kapitalistisk57 . Med begreppet världsekonomi så avses ett stort geografiskt 

område inom vilket det råder en arbetsfördelning och där det interna utbytet av basala 

eller livsnödvändiga varor är betydande lika väl som kapital- och arbetsflödena. 

Världsekonomin inrymmer ett flertal olika politiska enheter som är sammanfogade med 

varandra till ett internationellt statssamfund. Och det som i första hand binder samman 

strukturen är den arbetsfördelning som upprättas inom dess gränser. Begreppet kapitalism 

i sin tur innebär inte bara att det finns individer och företag som producerar varor som är 

till salu på marknaden med det enda syftet att göra vinst. Ett kapitalistiskt system innebär 

också att systemet prioriterar en ändlös kapitalackumulation, det vill säga att människor 

och företag ackumulerar kapital i avsikt att ackumulera ännu mer kapital, en process som 

är kontinuerlig och ändlös58.    

 

2.2 Staten 

I det kapitalistiska systemet finns det enligt A.G. Frank en inneboende tendens till 

centralisering som antar formen av polarisering mellan metropola centra (centrum) och 

perifera satelliter (periferi). Detta då metropolerna exproprierar ekonomiskt överskott 

från satelliterna och lägger beslag på det för sin egen ekonomiska utveckling (se kapitel 

2.3). Satelliterna förblir således underutvecklade på grund av att de saknar tillgång till sitt 

eget överskott. Detta förstärker också utvecklingsprocessen hos de alltmer dominanta 

                                                 
54 Baylis, John & Smith, Steve, (2005). s. 232. 
55 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 37. 
56 Baylis, John & Smith, Steve, (2005). s. 232. 
57 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 37. 
58 Wallerstein, Immanuel, (1995). s. 20. &  Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 48f. 
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metropolerna och underutvecklingen i de alltmer beroende satelliterna. 59  Och den 

dualism som paret utveckling-underutveckling bildar åtföljs överallt av en monopolistisk 

koncentration av resurser och makt.60  

Då kvasimonopol (se kapitel 2.3) är beroende av starka staters skydd så tenderar 

de, enligt Wallerstein, att etablera sig inom sådana stater. Därmed följer uppdelningen i 

centrum och periferi ett geografiskt mönster. Centrumartade processer har en benägenhet 

att hopa sig i ett fåtal stater där de utgör ett dominerande inslag i den totala produktionen. 

Perifera processer är lika benägna att spridas ut över ett stort antal stater och dominera 

produktionen där. Därmed kan man, menar Wallerstein, för enkelhetens skull tala om 

centrumstater och periferistater så länge man håller i minnet att vad som egentligen avses 

är ett förhållande mellan olika typer av produktionsprocesser. Somliga stater har en 

nästan jämn fördelning mellan centrumartade och perifera produkter, så kallade 

semiperifera stater men man kan dock, enligt Wallerstein, inte tala om semiperifera 

produktionsprocesser.61

Den enskilda statens roll i förhållande till produktionen skiftar kraftigt, enligt 

Wallerstein, beroende på hur sammansättningen ser ut mellan centrumartade och perifera 

processer. Starka stater, som rymmer en oproportionellt stor andel centrumartade 

produktionsprocesser, är böjda att prioritera sin funktion som kvasimonopolens 

beskyddare. Mycket svaga stater, som rymmer en oproportionellt stor andel perifera 

produktionsprocesser, är vanligen oförmögna att påverka den axiella arbetsdelningen och 

tvingas i stort sett att acceptera den lott de blivit tilldelade. Den svåraste situationen, 

menar Wallerstein, befinner sig dock de semiperifera staterna i. Detta då de utsätts för 

påtryckningar från centrumstaterna och själva utövar påtryckningar mot periferistaterna 

och då deras mest angelägna uppgift är att undvika att halka ner i periferin och samtidigt 

göra vad de kan för att införlivas med centrum.62 Enligt Wallerstein så är det också de 

semiperifera staterna som mest aggressivt och öppet driver en så kallad protektionistisk 

politik. Därigenom hoppas de kunna skydda sin produktion från konkurrens utifrån och 

dessutom förbättra effektiviteten hos sina egna företag för att bli en starkare konkurrent 

                                                 
59 Frank, André Gunder, (1970). s. 34f. 
60 Frank, André Gunder, (1970). s. 273. 
61 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 55. 
62 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 55f. 
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på världsmarknaden. De är ivriga mottagare av före detta ledande produkter när dessa 

omallokeras geografiskt (se kapitel 2.3) och Wallerstein menar att detta förlopp är 

synonymt med ekonomisk utveckling för de semiperifera staterna. (Exempel på 

semiperifera stater vid 2000-talets början är Sydkorea, Brasilien och Indien).63

Den moderna staten är en suverän stat som i teorin har rätt att bestämma vad som 

får passera dess gränser och på vilka villkor. Ju starkare en stat är, desto större är dess 

byråkratiska apparat och därmed också, enligt Wallerstein, dess möjligheter att 

implementera beslut rörande gränsöverskridande transaktioner i form av flöden av varor, 

kapital och människor.64 Staters relativa styrka visar sig dock, menar Wallerstein, inte 

enbart i hur väl de förmår att upprätthålla sin auktoritet internt utan också i deras 

kapacitet att hävda sig i världssystemets konkurrenspräglade miljö. Även om alla stater i 

teorin är suveräna är det enligt Wallerstein ojämförligt mycket lättare för starka stater att 

intervenera i svagare staters inre angelägenheter än vice versa. Starka stater utövar 

påtryckningar mot svagare stater på den internationella nivån, för att de skall öppna sina 

gränser för flöden av produktionsfaktorer som gynnar företagen i de starka staterna, 

samtidigt som de motsätter sig alla krav på ömsesidighet i detta avseende.65  

 Wallerstein menar att starka stater per definition är rivaler inom den kapitalistiska 

världsekonomin. Konkurrensen mellan dessa påverkas dock av en motsägelse som har en 

dämpande effekt på rivaliteten. Detta då dessa stater samtidigt är varandras motståndare i 

ett slags förment nollsummespel, som att de har ett gemensamt intresse av att hålla 

samman det mellanstatliga systemet och hela det moderna världssystemet. I denna 

motsägelsefulla kamp har också de semiperifera staterna en viktig roll att spela då dessa 

medelstarka stater lägger all sin energi på att i sämsta fall hålla sig kvar på sin 

mellanposition eller i bästa fall klättra en bit uppåt i hierarkin. De starka staternas 

inbördes tävlan kombinerad med de semiperifera staternas strävan att öka sin makt och 

status leder, enligt Wallerstein, till en kontinuerlig kamp i det mellanstatliga systemet 

som tar sig uttryck i en så kallad maktbalans, en situation där ingen enskild stat 

automatiskt kan få sin vilja fram på den internationella arenan.66    

                                                 
63 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 56. 
64 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 79. 
65 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 90f. 
66 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 92f. & Wallerstein, Immanuel, (1995). s. 58. 
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2.3 Marknaden   

En av de mest grundläggande institutionerna inom en kapitalistisk världsekonomi är 

marknaden. En marknad är enligt Wallerstein både en konkret lokal struktur där individer 

eller företag säljer och köper varor och en virtuell institution omfattande ett visst område 

där samma typ av utbyte äger rum. I en kapitalistisk världsekonomi sträcker sig den 

virtuella marknaden i princip över hela världsekonomin. Wallerstein menar att 

marknaden påverkar allt beslutsfattande inom världsekonomin men att den aldrig kan 

verka fullt och fritt. Den totalt fria marknaden fungerar snarare som en ideologi och som 

en myt men aldrig som en vardaglig realitet. Anledningen till detta menar Wallerstein är 

att en totalt fri marknad omöjliggör en ändlös kapitalackumulation, vilket är ett 

kapitalistiskt systems absoluta prioritet. Vad kapitalisterna i själva verket behöver är 

marknader som inte är totalt utan bara delvis fria. Om det skulle finnas en världsmarknad 

där samtliga produktionsfaktorer utbyttes fullständigt fritt, det vill säga en marknad där 

alla faktorer flödar obehindrat, där det finns ett mycket stort antal köpare och ett mycket 

stort antal säljare och där perfekt information råder (vilket innebär att alla säljare och 

köpare känner till de exakta framställningskostnaderna för varje produkt), skulle köparen, 

enligt Wallerstein, alltid kunna förhandla ned priserna så att säljaren lämnades med 

minsta tänkbara vinst. Den låga profitnivån skulle därmed göra det kapitalistiska spelet 

fullständigt ointressant för producenterna och därigenom eliminera systemets sociala 

underbyggnad.67  

 Enligt Wallerstein föredrar alltid säljarna på marknaden monopol. Om de har 

monopol kan de skapa en relativt bred marginal mellan produktionskostnad och 

försäljningspris och på så sätt uppnå en hög vinstkvot. Perfekta monopol är dock svåra att 

inrätta och därmed sällsynta, något som kvasimonopol 68  däremot inte är menar 

Wallerstein. För att få till stånd ett kvasimonopol behövs stöd från en någorlunda stark 

statsapparat som kan tvinga fram det. En av de mest grundläggande metoderna att ta hjälp 

av är, enligt Wallerstein, ett patentsystem som låter varje ny ”uppfinning” exploateras av 

dess upphovsman under ett bestämt antal år. Ett kvasimonopol är dock självförstörande 

då de fördelar som en producent kan utvinna ur ett monopol motsvaras av nackdelar för 

                                                 
67 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 50f. 
68 I princip monopol men inte riktigt. 
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någon annan producent och förlorarna försöker därmed genom politiska medel få 

vinnarnas privilegier upphävda. Och när ett kvasimonopol upphör att existera flyttar de 

stora kapitalackumulerarna sina kapital till nya ledande produkter eller nya ledande 

industrier.69 Konsekvensen av detta, menar Wallerstein, är att det skapas en cykel av 

ledande produkter vilken är orsaken till den underliggande axiella arbetsdelningen mellan 

centrum produkter (i hög grad monopoliserade) och perifera produkter (i hög grad 

konkurrenskraftiga) som råder i den kapitalistiska världsekonomin70. 

 Begreppen centrum och periferi är relationella och hänför sig till 

produktionsprocessernas lönsamhet. Då lönsamheten enligt Wallerstein är direkt kopplad 

till graden av monopolisering är de centrumartade produktionsprocesserna i grund och 

botten identiska med dem som kontrolleras genom kvasimonopol. De perifera 

processerna är följaktligen de verkligt konkurrenskraftiga. När utbyte äger rum hamnar 

de konkurrenskraftiga produkterna i en svag position och de kvasimonopoliserade 

produkterna i en motsvarande stark position. Och i och med detta ojämlika 

styrkeförhållande mellan monopoliserade produkter och produkter med flera tillverkare 

på marknaden, resulterar utbytet av centrala och perifera produkter i att mervärdet (en 

stor del av de reala vinsterna från en mängd lokala produktionsprocesser) flyter till stater 

med ett stort antal centrumartade produktionsprocesser eftersom handelsvaror förflyttas 

mellan zonerna på ett sådant vis att de områden med minst knappa produkter säljer dessa 

till andra områden till ett pris som innebär en högre kostnad än en ”likvärdig” produkt 

som rör sig i andra riktningen mellan zonerna.71 Mervärdet har således betydelse för att 

åstadkomma såväl ekonomiskt överskott som underutveckling 72 . Inom 

världssystemteorin betecknar man detta som ett ojämnt utbyte där centrum zonerna 

är ”vinnarna” och periferi zonerna ”förlorarna” 73.   

     

                                                 
69 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 51ff. 
70 Wallerstein, Immanuel, (1995). s. 142. 
71 Wallerstein, Immanuel, (1995). s. 31. & Frank, André Gunder, (1970). s. 29. 
72 Frank, André Gunder, (1970). s. 32. 
73 Wallerstein, Immanuel, (1995). s. 32. 
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2.4 Universalism och rasism/sexism 
De komplexa relationer som sammanlänkar de olika institutionerna inom en kapitalistisk 

världsekonomi genomsyras enligt Wallerstein av två motsatta men ändock symbiotiska 

ideologiska teman; universalism å den ena sidan och rasism och sexism å den andra.74  

 Enligt Wallerstein kan universalismen som tema i högsta grad associeras med det 

moderna världssystemet som finns idag. De enda bestämmelser som anses tillåtna inom 

universalismens ramar är de som kan visas ha en gynnsam effekt på världssystemets 

riktiga funktionssätt. Universalismen tenderar att vara den styrande principen för vad 

Wallerstein kallar för världssystemets ”kader”. Denna grupp befinner sig varken på 

rikedomens eller makten högsta topp utan utgör en mellankategori av personer med 

ledande eller övervakande funktioner inom olika institutioner. Hur stor denna grupp är i 

varje land beror på den enskilda statens position i världssystemet samt och ju starkare ett 

lands ekonomiska ställning är desto större är kategorin.75

 Rasism och sexism är, enligt Wallerstein, enskilda exempel på ett mycket vidare 

fenomen som benämns som antiuniversalism. För varje typ av identitet finns en social 

rangordning av såväl världsomspännande karaktär som lokal och i och med detta finns 

det alltid en grupp på toppen och en eller flera grupper på botten.76 Enligt Wallerstein 

fungerar rasismen som en övergripande ideologi som rättfärdigar denna ojämlikhet och 

dess syfte är att socialisera in grupper i olika roller i världsekonomin.77   

 Å ena sidan anses universalismen, enligt Wallerstein, garantera en relativt 

kompetent organisation, vilket ökar effektiviteten i världsekonomin och förbättrar 

möjligheterna att ackumulera kapital. Följaktligen eftersträvas universalistiska kriterier 

normalt sett av dem som kontrollerar produktionsprocesserna. De universalistiska 

kriterierna spelar också en avgörande roll i det att legitimera den meritokratiska 

positionstilldelningen. Det gör att kadrerna kan känna sig värda sina fördelar och ignorera 

övrigas anspråk på likvärdiga materiella förmåner. Den universalistiska normen är enligt 

Wallerstein ett enormt stöd för dem som drar nytta av systemet; universalismen får dem 

att känna att de förtjänar vad de har.78

                                                 
74 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 67. 
75 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 67ff. 
76 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 68f. 
77 Wallerstein, Immanuel, (1995). s. 79. 
78 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 70. & Wallerstein, Immanuel, (1995). s. 154. 

 27



 Å andra sidan fyller rasismen, sexismen och andra antiuniversalistiska normer i 

sin tur lika viktiga funktioner i fördelningen av makt och privilegier inom det moderna 

världssystemet, menar Wallerstein. Sådana normer tycks implicera uteslutning från den 

sociala arenan, men egentligen är de tvärtom exempel på olika slags 

inneslutningsprocedurer. Deras uppgift är att motivera varför lågt rankade grupper 

befinner sig där de befinner sig samt att göra den underordnade positionen någorlunda 

acceptabel för dem som intar den. De antiuniversalistiska normera rättfärdigar således 

världssystemets polarisering.79

 Kontentan av det hela menar Wallerstein, är att det moderna världssystemet har 

gjort det till ett av sina grundläggande drag att på en och samma gång omfatta, förespråka 

och praktisera såväl universalism som antiuniversalism. Och denna dubbelsidiga duo är 

av lika fundamental vikt för systemet som den axiella arbetsdelningen mellan centrum 

och periferi.80  

 

2.5 Sammanfattning 

För att världssystemteorin skall kunna förklara situationen innan och under 

förhandlingarna kring TRIPS-avtalet och dess konsekvenser för utvecklingsländerna kan 

följande förväntas skönjas. De länder som kategoriseras som centrumstater är i hög grad 

de stater som både förespråkar och använder sig av kvasimonopol. De länder som 

däremot kategoriseras som perifera stater är för svaga för att kunna etablera 

kvasimonopol och deras produkter är således de mest konkurrenskraftiga. 

Centrumstaterna är också starka stater och har större möjlighet att intervenera i andra 

staters inre angelägenheter i högre grad än vad de perifera och svagare staterna har. Dessa 

tvingas snarare att acceptera den lott de blivit tilldelade. De semiperifera staterna är de 

som mest öppet och aggressivt driver en protektionistisk politik och spelar en viktig roll i 

den motsägelsefulla konkurrens som finns mellan de starka staterna vilket resulterar i en 

maktbalans. Centrumstaterna är de som har störst möjlighet att upprätthålla normer och 

regler inom systemet som gynnar dem själva och som rättfärdigar den ojämlikhet som 

finns mellan centrumstater och perifera stater.  

                                                 
79 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 70f. & Wallerstein, Immanuel, (1995). s. 154. 
80 Wallerstein, Immanuel, (2005). s. 71. 
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3. TRIPS-AVTALET  
 
3.1 Situationen innan och under förhandlingarna kring TRIPS-avtalet 

Under Uruguayrundan föreslog USA att man skulle förhandla om införandet av särskilda 

regler om immaterialrättigheter. GATT innehöll sedan tidigare inga bestämmelser som 

angav att staterna måste ha regler som skyddar immaterialrättigheter, men frågan om 

intellektuell egendom var dock ingen ny fråga i det internationella samarbetet i övrigt. 

Frågan hanterades inom ett särskilt FN-organ, World Intellectual Property Organization 

(WIPO) som upprättades 1974 men som hade sitt ursprung i 1883 år Paris Convention for 

the Protection of Industrial Property och Bernkonventionen for the Protection of Literary 

and Artistic Work.81 Det var på inrådan av multinationella företag inom läkemedels- och 

informationsteknologi industrin (främst i USA i och med den så kallade Intellectual 

Property Committee (IPC), men också i EU och Japan82) som förslaget lades, då de 

menade att de led stora förluster på grund av det bristfälliga skyddet av deras 

intellektuella egendom utomlands 83 . Frågan var vinklad som ett problem i det 

internationella handelsutbytet och förhandlingarna som skedde hade till syfte att få bort 

handelshindret ”piratvaror” 84 . Förslaget baserades på industrialiserade länders redan 

existerande lagar85 och möttes av motstånd hos många regeringar och då särskilt från 

många u-länder (bland annat den så kallade ”Group of Ten” som leddes av Indien och 

Brasilien86) som menade att immaterialrättigheter skulle vara till nackdel för dem då de 

skulle berövas den möjlighet som tidigare funnits att använda andra länders teknik, vilket 

många av dagens utvecklade länder använt sig av för att utvecklas87.  

Efter hårda motsättningar, vid vilka de rika ländernas överlägsna styrka i 

handelspolitiken tydligt framkom, tvingades de kritiska staterna, och då framförallt flera 

utvecklingsländer, att gå med på att immaterialrättsfrågan skulle bli föremål för 

förhandlingar 88 . Orsakerna var flera till varför de tidigare omedgörliga 

utvecklingsländerna gick med på att förhandla om immaterialrätter. De fick bland annat 
                                                 
81 Sjöstedt, Gunnar, (2004). s. 19. 
82 Kommerskollegium. www.kommers.se, (08-05-2006). & Sell, Susan, (2003). s. 2. 
83 Jawara, Fatoumata & Kwa, Aileen, (2003). s. 36. 
84 Sjöstedt, Gunnar, (2004). s. 19. 
85 Sell, Susan, (2003). s. 2. 
86 Sell, Susan, (2003). s. 109. 
87 Sjöstedt, Gunnar, (2004). s. 33.  
88 Jawara, Fatoumata & Kwa, Aileen, (2003). s. 36.  
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erfara en intensifierad press från USA genom åtgärder i enlighet med Sektion 30189 och 

Generalized System of Preferences (GSP)90. Många utvecklingsländer hoppades på att i 

och med ett samarbete kring TRIPS-avtalet så skulle denna press lindras. 

Utvecklingsländer gavs också löften om ett ökat tillträde till marknaden för deras 

jordbruksprodukter och textilier i utbyte mot att de gick med på ett ökat skydd för 

immaterialrätter. Och vid år 1989 hade motståndet från utvecklingsländerna 

övervunnits.91   

De huvudsakliga förhandlingarna kring immaterialrätter ägde rum i en grupp 

bestående av fem utvecklade länder och fem utvecklingsländer, med ibland referens till 

en bredare grupp om tio medlemmar från varje sida. EG, USA, Japan och Canada var 

regelbundna medlemmar från de utvecklade länderna och Brasilien, Argentina och Indien 

från utvecklingsländerna.92 Förhandlingarna präglades dock av en Nord-Syd dimension 

och senare också av en Nord-Nord dimension. De utvecklade länderna menade att 

fördelarna i och med ett ökat skydd för immaterialrätter också skulle komma 

utvecklingsländerna till del då det skulle stärka deras incitament att engagera sig i 

forskning och utveckling, främja utländska direkt investeringar och uppmuntra till en 

omplacering och spridning av teknologi. De flesta utvecklingsländer såg dock en liten 

nytta med att binda sig till grundläggande globala standarder för ökat immaterialrättsligt 

skydd, vilka var bättre anpassade till utvecklade länders intressen och som kunde vara 

olämpliga för deras egna sociala, ekonomiska och teknologiska behov.93 Att ett TRIPS-

avtal alls kom till stånd menar Peter Kleen i ”Världshandelns spelregler”, är en bedrift 

med tanke på det kraftiga motståndet från flertalet u-länder94 . Förhandlingsprocessen 

skiftades sedan från motsättningarna mellan Nord och Syd till ihärdiga förhandlingar 

kring vissa bestämmelser mellan européerna och amerikanarna och mellan amerikanarna 

                                                 
89 ”Section 301 of the Trade act of 1974 is the principal statutory authority under which the U.S. may 
impose trade sanctions against foreign countries that maintain acts, policies and practices that violate, or 
deny U.S. rights or benefits under, trade agreements or are unjustifiable, unreasonable or discriminatory 
and burden or restrict U.S. commerce.” (Department of Trade Commerce (USA), 
www.osec.doc.gov/ocg/occic/301.html), (02-05-2006).  
90 Ett amerikanskt program för att främja ekonomisk tillväxt i den utvecklande världen. (Office of the 
United States Trade Representative, 
www.ustr.gov/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/Section_Index.html), (02-05-2006). 
91 Sell, Susan, (2003). s. 109ff. 
92 Seth, Torsten, (2004). s. 305. 
93 Michalopoulous, Constantine, (2001). s. 129. 
94 Kleen, Peter, (1996). s. 64. 
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och japanerna. I huvudsak pressade européerna amerikanarna att acceptera vissa 

europeiska artiklar gällande immaterialrätter, och amerikanarna ifrågasatte de områden 

som skilde de japanska metoderna från de amerikanska.95  

 De immaterialrättsfrågor man skulle förhandla om var de som direkt berörde 

handeln mellan olika stater och intresset var främst inriktat mot att förhindra att åtgärder 

och procedurer kring immaterialrättigheter i sig inte skulle utgöra hinder för handeln samt 

att man skulle stoppa handeln med varumärkesförfalskade varor. Det slutliga TRIPS-

avtalet kom dock att handla om mycket annat, till exempel rena immaterialrättsfrågor och 

skyddsnivåer för olika rättigheter.96 Anledningen var att antalet bilaterala konflikter på 

detta område ökat, oftast med USA som drivande part, vilket gjorde det nödvändigt att 

reglera frågorna på ett multilateralt handelspolitiskt plan97. Och IPC lyckades därmed 

erhålla 95 % av vad de från början ville åstadkomma i och med TRIPS-avtalet98.  

 

3.2 TRIPS-avtalets innehåll 

TRIPS-avtalet undertecknades 1994 och trädde i kraft den 1 januari 1995 99 . Avtalet 

består av en inledning och därefter sju olika delar. Syftet med avtalet är att man önskar 

minska störningar och hinder för den internationella handeln, med avseende på behovet 

att främja ett effektivt och adekvat skydd för immaterialrätter och se till att åtgärder och 

förfaranden för säkerställande av skydd för immaterialrätter inte hindrar handeln100. Den 

första delen av avtalet innehåller allmänna bestämmelser och grundläggande principer. 

Här stadgas att medlemmarna i huvudsak måste följa de regler som finns i vissa tidigare 

internationella konventioner om immaterialrätt, som till exempel Pariskonventionen och 

Bernkonventionen. 101  Här anges också som mål och principer att skyddet för 

immaterialrättigheter skall befrämja social och ekonomisk välfärd och skapa balans 

mellan rättigheter och skyldigheter. Det stadgas även att en stat kan besluta om åtgärder 

som bedöms nödvändiga för att främja det allmännas intressen inom områden av 

väsentlig betydelse för den sociala, ekonomiska och tekniska utvecklingen. Här tilläggs 
                                                 
95 Sell, Susan, (2003). s. 111. 
96 Seth, Torsten, (2004). s. 306. 
97 Kleen, Peter, (1996). s. 64. 
98 Sell, Susan, (2003). s. 115. 
99 Världshandelsorganisationen. www.wto.org, (08-05-2006). 
100 TRIPS-avtalet, inledningen.  
101 TRIPS-avtalet, artikel 1 och 2. 
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dock att detta är tillåtet endast under förutsättning att åtgärderna i fråga är förenliga med 

TRIPS-avtalets bestämmelser. 102   I del I fastslås också att de två grundläggande 

principerna om nationell behandling 103  och mest-gynnad-nations-behandling 104  skall 

gälla. I avtalets del II finns det bestämmelser om olika immaterialrätter och vilka 

minimikrav som medlemsstaternas nationella lagstiftning skall uppfylla för dem. De 

rättigheter som behandlas här är a) upphovsrätt, b) varumärken, c) geografiska 

ursprungsbeteckningar, d) mönster, e) patent, f) kretsmönster för halvledarprodukter, g) 

företagshemligheter och h) åtgärder mot konkurrensbegränsande förfaranden i 

licensavtal.105 Del III i TRIPS-avtalet stadgar om hur skyddet för immaterialrätterna skall 

säkerställas. Förutom att ett skydd skall införas i en stats lagstiftning skall det också 

kunna tillämpas effektivt. Staterna skall därför i sina rättsordningar införa förfaranden 

som gör det möjligt att vidta effektiva åtgärder mot alla former av intrång i 

immaterialrätterna, exempelvis sanktionsmöjligheter. 106  Det finns också utförliga 

bestämmelser i del III som gäller åtgärder vid landets gräns107. Del IV i avtalet stadgar 

om att staterna kan införa skäliga förfaranden och formaliteter för att en fysisk eller 

juridisk person skall kunna erhålla de rättigheter som omnämns i del II108. Del V i avtalet 

handlar om hur tvister kan förebyggas och hur de kan lösas. Tvistlösningsmekanismen 

som gäller för WTO som helhet skall vara tillämplig mellan medlemsländerna om en tvist 

skulle uppstå. Ett tvistlösningsförfarande finns och även en sanktionsmekanism som kan 

användas mot stater som inte följer reglerna i TRIPS-avtalet.109 I del VI stadgas om 

övergångstider. Utvecklingsländer skall ha implementerat TRIPS-avtalets regler till år 

2000. Detta bortsett från bestämmelserna om mest-gynnad-nation och nationell 

behandling vilka började gälla omedelbart när avtalet ratificerades. 110  De minst 

utvecklade länderna, MUL-länderna, skall ha implementerat avtalet till år 2005111. För att 

underlätta implementeringen av TRIPS-avtalet skall utvecklade medlemsländer på 

                                                 
102 TRIPS-avtalet, artikel 7 och 8. 
103 TRIPS-avtalet, artikel 3. 
104 TRIPS-avtalet, artikel 4. 
105 TRIPS-avtalet, artikel 9-40. 
106 TRIPS-avtalet, artikel 41. 
107 TRIPS-avtalet, artikel 51-60. 
108 TRIPS-avtalet, artikel 62. 
109 TRIPS-avtalet, artikel 63-64. 
110 TRIPS-avtalet, artikel 65. 
111 TRIPS-avtalet, artikel 66. 
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förfrågan och på ömsesidigt överenskomna villkor tillhandahålla tekniskt och ekonomiskt 

samarbete som gynnar utvecklingsländerna 112 . Del VII i TRIPS-avtalet innehåller 

institutionella bestämmelser som att ett TRIPS-råd inrättas till vilket alla medlemsstater 

har tillträde. Rådets uppgift är bland annat att övervaka tillämpningen av avtalet och att 

medlemmarna uppfyller av sina skyldigheter.113  

3.2.1 Patent 
TRIPS-avtalets regler om patent bygger på Pariskonventionen och skyddstiden för patent 

är tjugo år från den dag då ansökan om patent görs114. Avtalet innefattar tre principer som 

reglerar om patent kan beviljas eller inte; uppfinningen skall vara ny, den skall ha 

uppfinningshöjd och den skall kunna tillgodogöras industriellt. Patent skall kunna 

meddelas och patenträttigheter åtnjutas oberoende av platsen för uppfinningen, 

teknikområde, och om den patentskyddade produkten importeras eller tillverkas lokalt. 

Dessutom är medlemsstaterna i WTO skyldiga att bevilja patent på alla uppfinningar, 

både produkter och processer, inom alla tekniska områden.115 Man kan dock undanta 

uppfinningar från patentbarhet till skydd för ”ordre public”116. Bland skyddade intressen 

anges särskilt människors, djurs och växters liv och hälsa, samt miljön.117  I TRIPS-

avtalet anges också de rättigheter som en patenthavare har. Patenthavaren har rätt att 

hindra tredje man att utan patenthavarens samtycke framställa, använda, utbjuda till 

försäljning, försälja eller för dess ändamål importera produkten118. Patent kan förutom 

produkter också beviljas på en process. Om någon har patent på en produkt så kan denne 

hindra andra från att använda processen och också hindra andra från att använda, sälja 

och importera produkten som erhålls från processen.119

 I TRIPS-avtalet finns vidare regler om så kallad tvångslicens. En myndighet, till 

exempel en domstol, kan därmed ge någon annan än patentinnehavaren rätten att också 

                                                 
112 TRIPS-avtalet, artikel 67. 
113 TRIPS-avtalet, artikel 68. 
114 TRIPS-avtalet, artikel 33. 
115 TRIPS-avtalet, artikel 27.1. 
116 Grunderna för rättsordningen, d.v.s. de grundläggande värderingar som finns bakom ett land lagstiftning. 
(Seth, Torsten, (2004). s. 315). 
117 TRIPS-avtalet, artikel 27.2. 
118 TRIPS-avtalet, artikel 28.1(a). 
119 TRIPS-avtalet, artikel 28.1(b). 
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utnyttja den patenterade uppfinningen.120 Detta gäller dock speciella situationer, skälig 

ersättning skall ges, beslutet skall kunna prövas rättsligt och licensen skall vara icke-

exklusiv, det vill säga att den ursprungliga patenthavaren inte skall kunna hindras från att 

använda och sälja sin patenterade produkt121.  

Utvecklingsländer som den 1 januari 1996 saknade ett effektivt skydd för 

produktpatent får tio år på sig att införa sådant skydd122.  

 

3.3 TRIPS-avtalet och utvecklingsländerna 

Torsten Seth skriver i ”WTO och den internationella handelsordningen” att för de flesta 

utvecklade länder så betyder inte TRIPS-avtalet så mycket då man redan innan hade de 

bestämmelser som finns i avtalet. Men för många utvecklingsländer betyder det desto 

mer, menar han. De måste förändra sin lagstiftning då många haft mycket begränsad 

lagstiftning kring dessa frågor och i den mån man har haft någon så har den oftast inte 

fungerat i praktiken. Men enbart detta räcker inte då TRIPS-avtalet inte bara ställer krav 

på att man skall ha lagstiftning utan också att den verkligen fungerar, detta med hjälp av 

myndigheter som garanterar att reglerna följs. För utvecklingsländerna för detta med sig 

olika konsekvenser då det är dyrt att skapa de myndigheter som krävs och man måste 

också utbilda jurister i frågor som är juridiskt komplicerade.123  

 En annan skillnad för utvecklingsländerna, jämfört med de utvecklade länderna, 

är att man måste införa bland annat patentskydd på en rad områden där det tidigare varit 

tillåtet att fritt kopiera. Ett rättviseargument här med ett ekonomiskt innehåll, menar Seth, 

är att många utvecklade länder en gång i tiden byggde upp sitt välstånd genom att kopiera 

uppfinningar i andra länder och varför skulle då utvecklingsländer inte få göra detsamma. 

Ytterligare en rättviseaspekt gäller den praktiska tillämpningen av de immaterialrättsliga 

lagarna.124

Constantine Michalopoulous skriver i ”Developing Countries in the WTO” att de 

utvecklade länderna står för närmare 95 % av all patent världen över. Och att 

innovationer i utvecklingsländer är koncentrerade på mindre anpassningsbara 
                                                 
120 TRIPS-avtalet, artikel 31. 
121 TRIPS-avtalet, artikel 31(h), 31(i), 31(d). 
122 TRIPS-avtalet, artikel 65.4. 
123 Seth, Torsten, (2004). s. 343. 
124 Seth, Torsten, (2004). s. 343f. 
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förändringar som troligtvis inte faller under patentsystemet. Och andra innovationer och 

utformningar som innehåller och använder sig av kunskap, till exempel kunskapen hos 

inhemska samhällen och deras användande av växter och örter för medicinala eller andra 

syften, skyddas inte under TRIPS-avtalet. Och ju mindre utvecklat landet är desto mer 

sannolikt är det, menar Michalopoulous, att sådana innovationer är den dominanta 

formen av uppfinningar. Följaktligen kommer utvecklingsländer med begränsade 

uppfinnings och innovations kapacitet att bli netto importörer och netto användare av 

teknologi skapad av utländska uppfinningar.125

 Ett argument för att införa skydd för immaterialrätter i utvecklingsländer är att 

sådana lagar skulle bidra till att länderna skulle få fler utländska investerare då utländska 

företag inte skulle våga investera om de inte garanteras immaterialrättsligt skydd för sina 

produkter. 126  Keith E. Maskus skriver i ”Development, Trade and the WTO. A 

Handbook” att immaterialrättigheter på ett betydande sätt  kan uppmuntra till förvärvande 

och spridande av teknologisk information. Maskus menar att teknologi förflyttas över 

gränserna genom bland annat internationell handel av varor och utländsk 

direktinvestering. Import av kapitala varor och teknisk tillförsel reducerar direkt 

produktionskostnaderna och ökar produktiviteten hos företagen som använder sig av dem. 

Och Maskus menar att det finns det studier som visar på ett positivt samband mellan 

internationell handel av högteknologiska varor och graden av möjlighet till patent i 

utvecklingsländer. Starkare patent rättigheter i utvecklingsländer kan således öka den 

långvariga produktivitetstillväxten markant. Enligt Maskus finns det också ett samband 

mellan styrkan hos immaterialrättigheterna, förmågan att genomdriva kontrakt och 

multinationella företags beslut om vart de skall investera och om de skall omplacera 

avancerad teknologi genom utländsk direktinvestering.127  

 

 

                                                 
125 Michalopoulous, Constantine, (2001). s. 131. 
126 Seth, Torsten, (2004). s. 344. 
127 Hoekman, Bernard, et.al., (2002). s. 369. 
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4. ANALYS 
För att kunna besvara min övergripande forskningsfråga kommer jag i det här kapitlet att 

analysera utifrån världssystemteorins tre komponenter och TRIPS-avtalet hur väl 

världssystemteorin kan förklara utvecklingsländers inflytande i WTO. För att göra 

analysen mer överskådlig delar jag upp den i underrubriker som utgår från de tre 

komponenterna i världssystemteorin. Därefter avslutar jag kapitlet med att redovisa en 

sammanfattning av analysen i tabellform för att kopplingen mellan analysen och 

slutsatserna skall bli så tydlig som möjligt. 

 

4.1 Staten 

Världssystemteorin talar om centrum och periferi stater och att centrumstaterna är de 

stater som är utvecklade genom att de exproprierar det ekonomiska överskottet från de 

perifera staterna. Periferi staterna i sin tur är därmed underutvecklade av den orsaken att 

de saknar tillgång till sitt eget överskott. Således går det att dra paralleller mellan 

centrumstater och utvecklade länder och mellan perifera stater och utvecklingsländer av 

den enkla anledningen att de utvecklade länderna är just utvecklade och att 

utvecklingsländerna, i förhållande till de utvecklade länderna, är underutvecklade.  

 Under Uruguayrundan var det centrumstaterna USA och Japan som tillsammans 

med EU, där majoriteten av medlemsländerna kan kategoriseras som centrumstater, lade 

fram förslaget om att förhandlingar kring immaterialrätter (där kvasimonopol = patent 

ingår) skulle påbörjas med den främsta anledningen att företagen led stora förluster på 

grund av det bristfälliga skyddet av deras produkter utomlands och att man ville få 

bort ”piratvaror”. Många utvecklingsländer satte sig, som jag tidigare nämnt, emellertid 

emot att immaterialrätter skulle tas upp till förhandling och i spetsen för dem gick Indien 

och Brasilien som båda är semiperifera stater. Till slut tvingades dock de kritiska staterna 

av de starkare staterna att gå med på att immaterialrättsfrågan skulle bli föremål för 

förhandlingar. Förloppet innan frågan om immaterialrätter togs upp till förhandlingar 

följer således världssystemteorins förklaring av staters agerande då USA, Japan och EU 

som centrumstater förespråkade kvasimonopol, Brasilien och Indien gick i spetsen för 

dem som motsatte sig förslaget och drev därmed också den mest protektionistiska 
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politiken av motståndarna och utvecklingsländerna som perifera stater fick till slut finna 

sig i att förhandlingar om immaterialrätter skulle komma till stånd.  

 Orsakerna till varför de kritiska utvecklingsländerna ändå gick med på att 

förhandla om immaterialrättigheter var att USA utövade påtryckningar mot dem i form av 

åtgärder i enlighet med Sektion 301 och GSP. Utvecklingsländerna gavs också löften om 

att ifall de gick med på ett ökat skydd av immaterialrätter skulle deras jordbruksprodukter 

och textilier få ett ökat tillträde till marknaden (se kapitel 3.1). Detta kan förklaras genom 

världssystemteorin med att starkare stater har lättare för att intervenera i svagare staters 

inre angelägenheter än vice versa och starka stater utövar påtryckningar mot svagare 

stater för att de skall öppna sina gränser för flöden av produktionsfaktorer som gynnar 

företagen i de starka staterna. När det gäller USA:s påtryckningar mot 

utvecklingsländerna under Uruguayrundan så handlar det i och för sig inte om att man 

ville att utvecklingsländerna skulle öppna sina gränser utan man ville få bort ett 

handelshinder, i form av piratvaror, för att varor skulle kunna flyta mer fritt mellan 

gränserna. Grunden till förslaget om att immaterialrätter skulle tas upp till förhandling 

var dock, som tidigare nämnts, att många multinationella företag led stora förluster av det 

bristfälliga skyddet av deras produkter utomlands och de skulle därför gynnas om ett 

starkare skydd, i form av ett avtal, kring immaterialrättigheter kom till stånd. De 

utvecklade länderna hade således mer inflytande här än utvecklingsländerna då de hade 

större förmåga att intervenera i de andra staternas inre angelägenheter för att få dem att 

gå med på det man ville.   

 Under förhandlingarnas gång kring TRIPS-avtalet fanns en Nord-Nord dimension 

då det uppstod motsättningar mellan amerikanarna och européerna och mellan 

amerikanarna och japanerna (se kapitel 3.1). Enligt världssystemteorin är starka stater, 

som USA, Japan och EU, per definition rivaler. Konkurrensen dämpas dock av den 

motsägelsen att samtidigt som de starka staterna är varandras motståndare har de också 

ett gemensamt intresse av att hålla samman det mellanstatliga systemet. Det 

gemensamma intresset under TRIPS förhandlingarna var att få fram ett avtal som 

utgjorde ett starkt skydd för immaterialrätter. Och trots att motsättningar fanns mellan 

centrumstaterna så kollapsade inte förhandlingarna utan ledde snarare fram till att 

centrumstaterna i slutändan erhöll i stort sett vad de från början ville åstadkomma. Som 
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tidigare nämnts präglades förhandlingarna kring TRIPS-avtalet också av en Nord-Syd 

dimension där Indien och Brasilien som semiperifera stater spelade en aktiv roll på 

utvecklingsländernas sida. Detta ledde dock inte till att en maktbalans mellan centrum 

staterna och de semiperifera staterna uppstod som världssystemteorin förutspår. Och även 

om ingen enskild centrumstat fick sin vilja fram så fick i alla fall centrumstaterna som 

grupp sin vilja fram i och med att det till exempel förhandlades om fler områden inom 

immaterialrätter än vad som från början var tänkt. Här hade de utvecklade länderna mer 

inflytande än de semiperifera staterna ur den synvinkeln att de semiperifera staterna inte 

lyckades hålla fast vid sitt motstånd, de var inte tillräckligt starka, och de utvecklade 

länderna fick därmed som de ville.  

 

4.2 Marknaden 

En grundläggande tanke inom WTO är att frihandel är något bra och enligt 

organisationens stadgar skall medlemsländerna tillsammans driva på utvecklingen mot 

frihandel då det ökar välfärden i världen (se kapitel 1.4). Enligt Wallerstein kan en 

marknad dock aldrig verka fullt och fritt eftersom det skulle innebära att det fanns ett 

stort antal köpare och ett stort antal säljare och att perfekt information råder vilket leder 

till att köparen skulle kunna förhandla ned priserna så att säljaren lämnades med minsta 

tänkbara vinst (ingen ekonomisk tillväxt och därmed ingen välfärd). Vid första anblicken 

kan det således verka som om världssystemteorin krockar med den grundläggande tanken 

inom WTO. Men då det i realiteten är en omöjlighet att alla köpare och säljare känner till 

den exakta framställningskostnaden för varje produkt försvåras det således för köparen 

att förhandla ned priserna så att säljaren erhåller minsta tänkbara vinst och därmed 

omöjliggörs inte heller den ändlösa kapitalackumulationen. Och därmed är inte den 

frihandel som WTO förespråkar  otänkbar.  

 Enligt världssystemteorin föredrar alltid säljarna på marknaden monopol genom 

att man på så vis kan uppnå en hög vinstkvot. Då perfekta monopol är svåra att inrätta är 

de dock sällsynta. Så är det emellertid inte med kvasimonopol. För att få till stånd ett 

kvasimonopol behövs det, enligt världssystemteorin, en stark statsapparat som kan tvinga 

fram det, där en av metoderna är att använda sig av ett patentsystem. I TRIPS-avtalets 

andra del finns det bestämmelser om olika immaterialrätter och vilka minimikrav som 
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medlemsstaternas nationella lagstiftning skall uppfylla för dem. En av de rättigheter som 

behandlas är patent (se kapitel 3.2.1). Detta skulle, i enlighet med världssystemteorin, 

innebära att i teorin så har alla stater möjlighet till att införa patent på olika produkter och 

processer men i realiteten är det dock de utvecklade länderna som är de enda som har den 

möjligheten eftersom de är de enda som är tillräckligt starka. Och som tidigare nämnts 

beviljas patent enbart på nya uppfinningar, patenttiden är tjugo år från det att ansökan om 

patent görs och medlemsländerna är skyldiga att bevilja patent på alla uppfinningar inom 

teknologiska områden. Detta leder till att de utvecklade länderna är de som kommer att 

producera alla ledande produkter och också inneha rätten till dem under en längre tid. 

Den som har rätten till patent på en produkt kan också hindra tredje man att använda, 

utbjuda till försäljning, sälja eller för dess ändamål importera produkten vilket leder till 

att utvecklingsländerna (eftersom det i de flesta fall enligt världssystemteorin är de 

utvecklade länderna som innehar rätten till patent) inte har någon möjlighet att skapa 

någon egen produktion av produkten då det är förbjudet att kopiera och därmed blir de 

netto importörer av de utvecklade ländernas produkter. Ett kvasimonopol är dock 

självförstörande och när det upphör att existera flyttar de stora kapitalackumulerarna sina 

kapital till nya ledande produkter eller industrier. Och detta resulterar i en cykel av 

ledande produkter som ligger till grund för den axiella arbetsdelningen mellan 

centrumprodukter och perifera produkter. Lönsamheten för en produktionsprocess är 

enligt världssystemteorin direkt kopplad till graden av monopolisering och 

centrumstaterna exproprierar det ekonomiska överskottet från de perifera staterna genom 

att monopolisera sina produkter. Då de utvecklade länderna är de som har den största 

möjligheten att på grund av sin styrka kunna etablera kvasimonopol och också står för 95 

% av all patent världen över är det deras produkter och processer som är mest lönsamma i 

den internationella handeln medan utvecklingsländernas produkter däremot är mycket 

konkurrenskraftiga då de uppfinningar som dominerar i utvecklingsländerna inte 

innefattas i TRIPS-avtalet och därmed inte alls lika lönsamma. När ett utbyte sedan äger 

rum mellan dessa produkter menar världssystemteorin att de konkurrenskraftiga 

produkterna hamnar i en svag position och de kvasimonopoliserade produkterna i en 

motsvarande stark position. Ett utbyte mellan ett utvecklat land och ett utvecklingsland 

resulterar således i ett ojämnt utbyte där mervärdet flyter till de utvecklade länderna och 
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de underutvecklade länderna mister sitt ekonomiska överskott och förblir 

underutvecklade. Då de utvecklade länderna är de som till synes har styrkan att etablera 

monopol på världsmarknaden är det också de som därmed kan påverka och ha inflytande 

över marknadens sätt att fungera genom att en monopoliserad produkt inte kan utsättas 

för konkurrens från andra produkter. Därmed har de utvecklade länderna också en större 

möjlighet till inflytande då en stats ekonomiska egenskaper ökar då graden av 

monopolisering i ett land ökar och ju starkare de ekonomiska egenskaperna är i ett land 

desto större är möjligheten till inflytande. 

  

4.3 Universalism och rasism/sexism 

Inom världssystemteorin finns det två ideologiska teman, två principer, som genomsyrar 

alla institutioner inom en kapitalistisk världsekonomi; universalismen och 

rasismen/sexismen. Universalismen, och därmed rasismen/sexismen, tenderar att vara 

den styrande principen för världssystemets ”kader”, det vill säga den mellankategori av 

personer med ledande eller övervakande funktioner inom olika institutioner, och ju 

starkare ett lands ekonomiska ställning är desto större är kategorin. Då ett lands 

ekonomiska ställning påverkas av mervärdet och då mervärdet tenderar att flyta från 

perifera stater till centrumstater är alltså kategorin av kadrerna större i centrumstaterna än 

i de perifera staterna. De utvecklade staterna innehar således mer maktresurser än 

utvecklingsländerna. Den universalistiska normen upprätthålls, enligt världssystemteorin, 

av kadrerna och är ett stöd för dem genom att normen får dem att känna att de förtjänar 

vad de har då det är de som drar nytta av systemet. Alltså är det centrumstaterna som drar 

mest nytta av systemet eftersom det är där kategorin av kadrer är som störst. Och således 

skulle det vara de utvecklade länderna inom WTO som drog nytta av det internationella 

handelssystemet. När det gäller TRIPS-avtalet och dess konsekvenser för 

medlemsländerna så är det utvecklingsländerna som ”missgynnas” mest då det är dessa 

länder som får förändra sin lagstiftning eftersom många innan avtalet haft en mycket 

begränsad lagstiftning kring immaterialrätter (se kapitel 3.3). Och de utvecklade 

länderna ”gynnas” då förslaget som lades fram av USA tillsammans med EU och Japan 

under Uruguayrundan, vilket nämnts tidigare, i stort byggde på industrialiserade länders 

redan existerande lagar. Då TRIPS-avtalet dessutom innebär att alla medlemsländer 
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måste införa ett patentskydd på en rad områden där det tidigare varit tillåtet att fritt 

kopiera har utvecklingsländerna mist möjligheten att öka sitt välstånd genom att kopiera 

uppfinningar i andra länder. Något som många av de utvecklade länderna gjorde för att 

bygga upp sitt välstånd. Utvecklingsländerna kommer också, som tidigare nämnts, att bli 

nettoimportörer och nettoanvändare av utvecklade länders produkter då de utvecklade 

står länderna för närmare 95 % av all patent världen över och då den dominerande 

formen av deras egna uppfinningar inte innefattas av TRIPS-avtalet. De utvecklade 

länderna hade således ett större inflytande gällande vad TRIPS-avtalet skulle innehålla 

för regleringar och kunde med hjälp av sina maktresurser införa och sedan också använda 

sig av regler som gynnar dem själva.   

Men det finns dock sådana som menar att utvecklingsländer inte alls missgynnas 

utav TRIPS-avtalets bestämmelser kring immaterialrätter (se kapitel 3.3). Utan att 

starkare patent rättigheter i utvecklingsländer ökar den långvariga produktivitetstillväxten 

markant och att ett starkt skydd av immaterialrättigheter påverkar multinationella företags 

beslut om vart de skall investera och detta bidrar således till att utvecklingsländerna får 

fler utländska investerare. Enligt världssystemteorin skulle detta kunna ses som argument 

som faller under den rasistiska/sexistiska principen. Denna princips uppgift är att 

motivera varför lågt rankade stater befinner sig där de befinner sig och här är 

motiveringen således argumentet att om utvecklingsländerna inte har ett starkt skydd för 

immaterialrätter så kommer de inte heller att kunna utvecklas ekonomiskt, därför behöver 

de ett avtal som TRIPS-avtalet. I TRIPS-avtalet stadgas det också i den sjätte delen om 

övergångstider (se kapitel 3.2). Utvecklingsländer fick fem år på sig att implementera 

TRIPS-avtalets bestämmelser i nationell lagstiftning och de minst utvecklade länderna 

fick tio år på sig. Detta gäller dock inte bestämmelserna om mest-gynnad-nation och 

nationell behandling. Dessutom skall utvecklade länder tillhandahålla tekniskt och 

ekonomiskt samarbete som gynnar utvecklingsländerna för ett underlättande av 

implementeringen av TRIPS-avtalet. Dessa bestämmelser kan kopplas samman med 

rasismen/sexismen inom världssystemteorin på så vis att TRIPS-avtalet blir mer 

acceptabelt för utvecklingsländerna eftersom de får längre tid på sig att implementera 

avtalet och dessutom får de hjälp med det av de utvecklade länderna. Här lyser de 

utvecklade ländernas större möjlighet till inflytande således också igenom. Detta då det 
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kan tänkas att de med hjälp av sina maktresurser fick igenom så mycket av de regler som 

de ville samtidigt som de fick utvecklingsländerna att gå med på detta genom att erbjuda 

dem en längre implementeringstid. 

TRIPS-avtalet innehåller dock två principer som också ligger till grund för hela 

WTO som organisation; mest-gynnad-nation och nationell behandling (se kapitel 1.4 och 

3.2). I och med att dessa två icke-diskriminerings principer behandlar alla medlemsländer 

lika faller de varken under den universalistiska normen eller under den 

rasistiska/sexistiska normen. Därmed borde också alla stater oavsett ekonomiska 

egenskaper, ställning/styrka och maktresurser ha samma möjlighet till inflytande. 
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4.4 Sammanfattning av analysen 
 Världssystemteorin TRIPS-avtalet 
Ekonomiska 
egenskaper 

Centrumstaterna exproprierar det ekonomiska 
överskottet från de perifera staterna genom att 
monopolisera sina produkter och förblir därmed 
utvecklade.  
De perifera staterna saknar tillgång till sitt 
ekonomiska överskott, deras produkter är i hög grad 
konkurrenskraftiga (eftersom de är för svaga för att 
etablera monopol) och de förblir därmed 
underutvecklade.  

I.o.m. TRIPS-avtalet är skyddstiden för patent 20 år. 
Medlemsländerna är skyldiga att bevilja patent på alla uppfinningar 
inom tekniska områden. Patenthavaren har rätt att hindra tredje 
man att använda produkten. Idag står de utvecklade länderna för 95 
% av all patent världen över och de uppfinningar som dominerar i 
utvecklingsländer innefattas inte i TRIPS-avtalet.  

Ställning/styr
ka 

Starka stater (1) förespråkar kvasimonopol, t.ex. i 
form av patent, och är också de som har störst 
möjlighet att etablera dem, (2) har större möjlighet 
att intervenera i andra staters inre angelägenheter, 
samt (3) är varandras rivaler samtidigt som de drivs 
av ett gemensamt intresse. 
Semiperifera stater (1) driver mest öppet och 
aggressivt en protektionistisk politik samt, (2) spelar 
en viktig roll när det gäller motsättningarna mellan 
starka stater då de lägger all sin energi på att öka sin 
makt vilket resulterar i en maktbalans mellan starka 
och semiperifera stater. 
Svaga stater (1) tvingas acceptera den lott de blivit 
tilldelade, samt (2) har en liten möjlighet att 
intervenera i andra staters inre angelägenheter.  

USA, Japan och EU lade fram förslaget om att förhandlingar kring 
immaterialrätter (där patent ingår) skulle påbörjas. Indien och 
Brasilien gick i spetsen för de utvecklingsländer som motsatte sig 
förslaget. Utvecklingsländerna tvingades dock att acceptera 
förslaget då USA utövade påtryckningar mot dem.  
Förhandlingarna kring TRIPS-avtalet präglades av en fortsatt Nord-
Syd dimension mellan de utvecklade länderna och 
utvecklingsländerna med Brasilien och Indien i spetsen. Men också 
av en Nord-Nord dimension i.o.m. motsättningar mellan 
amerikaner, européer och japaner.  
Förhandlingarna resulterade dock i att de utvecklade staterna erhöll 
95 % av vad de från början velat åstadkomma ang. skydd av 
immaterialrätter. 

Maktresurser Universalismen (1) upprätthålls och är den styrande 
principen för världssystemets kader vars storlek 
bestäms av ett lands ekonomiska ställning samt, (2) 
är ett stöd för dem som drar nytta av världssystemet 
då de känner att de förtjänar vad de har. 

Rasismen/Sexismen (1) rättfärdigar den ojämlikhet 
som finns mellan centrumstater och perifera stater, 
(2) motiverar varför perifera stater befinner sig där 
de befinner sig samt, (3) gör den underordnade 
positionen någorlunda acceptabel för dem som intar 
den. 

 

De utvecklade länderna gynnas av TRIPS-avtalet då (1) förslaget 
som ledde fram till förhandlingarna som sedan resulterade i avtalet 
baserades på de utvecklade ländernas redan existerande lagar, (2) 
de hann bygga upp sitt välstånd genom att kopiera uppfinningar 
innan avtalet kom till stånd, samt (3) de står för 95 % av all patent. 
Utvecklingsländerna missgynnas av TRIPS-avtalet då (1) de måste 
förändra sin lagstiftning eftersom många innan avtalet hade en mkt 
begränsad lagstiftning kring immaterialrätter, (2) patentskydd 
måste införas på en rad områden där det tidigare varit fritt att 
kopiera, samt (3) de blir netto importörer och netto användare av 
utländska uppfinningar eftersom den dominanta formen av 
uppfinningar i många utvecklingsländer inte omfattas av TRIPS-
avtalet.  
TRIPS-avtalet rättfärdigar ojämlikheten mellan utvecklade länder 
och utvecklingsländer genom att antyda att utan ett starkt skydd för 
immaterialrätter kommer produktivitetstillväxten inte att öka och 
utländska investeringar inte att göras i utvecklingsländerna. Avtalet 
har gjorts mer acceptabelt för utvecklingsländer genom att stadga 
om längre övergångstider och att utvecklade länder skall 
tillhandahålla tekniskt och ekonomiskt samarbete som gynnar 
utvecklingsländerna. 
Principerna om mest-gynnad-nation och nationell behandling 
innebär dock att alla medlemsländer skall behandlas lika och inte 
diskrimineras.  

Tabell 4.1 Analys av världssystemteorin och TRIPS-avtalet 
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5. SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta kapitel kommer jag att presentera mina slutsatser som svar på min forskningsfråga; 

till vilken grad kan den marxistiska världssystemteorin beskriva utvecklingsländers 

inflytande i WTO? Samt att jag kommer att föra en diskussion kring ytterliggare 

forskning och huruvida världssystemteorin är en bra teori att använda sig av för att 

förklara utvecklingsländers inflytande i WTO.  

 

5.1 Slutsats 

Världssystemteorin kan till viss del förklara utvecklingsländers inflytande i WTO när det 

gäller staters ekonomiska egenskaper och styrka men misslyckas dock till viss del när det 

gäller staters maktresurser. Att de utvecklade länderna var de som lade fram förslaget om 

immaterialrätter, där patent ingår, och att de också fick till stånd förhandlingar som 

senare ledde fram till TRIPS-avtalet genom att utöva påtryckningar mot 

utvecklingsländerna kan förklaras med att de är centrumstater. Detta leder till att de 

förespråkar och också har styrkan att upprätta kvasimonopol och att de har en stor 

möjlighet till att intervenera i svagare staters inre angelägenheter. Att de motsättningar 

som fanns mellan Nord-länderna inte resulterade i att förhandlingarna kollapsade utan 

snarare till att de erhöll i det närmaste allt de ville åstadkomma med förslaget om ett 

starkare skydd för immaterialrätter kan förklaras med att trots de motsättningar som finns 

mellan starkare stater så drivs de också av ett gemensamt intresse. I detta fallet avtalet om 

immaterialrätter. Dock uppstod ingen maktbalans mellan semiperifera stater och 

centrumstater under förhandlingarna. Här stämmer därmed inte världssystemteorin 

överens med vad som skedde under förhandlingarna kring TRIPS-avtalet då de 

semiperifera staterna visade sig ha mindre möjligheter att påverka förhandlingarna än vad 

världssystemteorin menar att de har. Däremot gick Brasilien och Indien i spetsen för de 

utvecklingsländer som motsatte sig förslaget till att inrätta ett skydd för immaterialrätter i 

WTO och drev den mest protektionistiska politiken, vilket världssystemteorin förutspår.  

Det är dock svårare för världssystemteorin att förklara utvecklingsländernas 

inflytande i WTO genom staters maktresurser och därmed möjligheter att upprätthålla 

grundläggande ideologier inom systemet som får dem att känna att de förtjänar vad de har, 

som rättfärdigar den ojämlikhet som finns mellan centrumstater och perifera stater och 
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som motiverar varför perifera stater befinner sig där de befinner sig. TRIPS-avtalet 

innehåller nämligen de två icke-diskrimineringsprinciper som också ligger till grund för 

WTO som helhet. Dessa innebär att ett medlemsland inte får diskriminera ett annat 

medlemsland och diskriminering av varor och tjänster oavsett om de är inhemskt eller 

utländskt producerade får inte heller förekomma. Då dessa principer är grundläggande 

utgör de också grunden för övriga bestämmelser och regler som tas inom WTO och 

därmed också TRIPS-avtalet. I och med detta skall alla länder och alla länders varor och 

tjänster ha lika möjligheter på den internationella handelsmarknaden. Det finns dock 

vissa tendenser som tyder på att så inte är fallet och att världssystemteorins universalism 

och rasism/sexism existerar inom WTO. Att rättigheter kring patent infördes i TRIPS-

avtalet är till exempel ett stöd för de utvecklade länderna i och med det faktumet att de i 

dagsläget innehar 95 % av all patent världen över och att bestämmelserna i avtalet 

innebär att dessa produkter inte får kopieras av andra länder. Detta tillsammans med att 

det faktum att det var de utvecklade länderna som lade fram förslaget om immaterialrätter 

kan förklaras som att de utvecklade länderna hade maktresurser nog att trots de två icke-

diskriminerande principerna ge uttryck för universalismen genom att de utvecklade 

länderna genom patent kan känna att de förtjänar vad de har, de har ju rättigheterna till 

det. Och att utvecklingsländerna till exempel får längre övergångstid för att implementera 

TRIPS-avtalet och att de utvecklade länderna skall tillhandahålla tekniskt och ekonomiskt 

samarbete som gynnar utvecklingsländerna och underlättar implementeringen kan 

förklaras som ett uttryck för den rasistiska/sexistiska principen inom världssystemteorin. 

Detta då den ojämlikhet som finns mellan utvecklade länder och utvecklingsländer, 

gällande bland annat grad av utveckling, rättfärdigas.    

 Utvecklingsländerna har således en liten möjlighet till inflytande inom WTO 

enligt världssystemteorin då de saknar de ekonomiska egenskaperna och styrkan som 

krävs för att kunna inverka och påverka på någots utveckling. Men trots att de saknar 

tillräckligt med maktresurser för att upprätthålla styrande principer inom organisationen 

som skulle gynna dem själva har de ändå genom icke-diskriminerings principerna om 

mest-gynnad-nation och nationell behandling samma möjligheter som övriga 

medlemsländer att konkurrera på världsmarknaden. Dock spelar ändå maktresurserna en 

viss roll då de utvecklade länderna i högre grad än utvecklingsländerna kan få igenom 
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bestämmelser inom WTO som gynnar dem och som rättfärdigar den ojämlikhet som finns 

mellan dem och utvecklingsländerna.  

 

5.2 Avslutande diskussion 

Som jag nämnt tidigare i uppsatsen finns det en risk med att enbart använda sig av ett fall 

att generalisera utifrån. Jag försvarade dock mitt val av att enbart titta på TRIPS-avtalet 

och till vilken grad världssystemteorin kan förklara utvecklingsländernas inflytande inom 

WTO utifrån det, med att TRIPS-avtalet är ett omfattande avtal av särskild betydelse för 

medlemsländerna. Men för att underbygga mina slutsatser ytterligare och göra dem mer 

säkra skulle det vara bra om fler antal fall undersöktes för att generaliseringen till WTO 

som helhet från avtalen som del skulle bli så tillförlitlig som möjligt. Då min 

undersökning enbart koncentrerar sig på tre komponenter inom världssystemteorin skulle 

det också vara önskvärt att undersökningar kring övriga komponenter gjordes för att 

komplettera och göra slutsatserna än mer utförliga och säkra.  

 Beroende på hur man definierar inflytande får man också olika svar på vem som 

har möjlighet till inflytande och vem som inte har det. Detta visar sig bland annat i 

skillnaden mellan min undersökning och Jane Fords, Christina Davis´ och Constantine 

Michalopoulous´ underökningar. Och dessutom har vi alla tittat på olika delar inom WTO 

för att förklara utvecklingsländers inflytande i WTO. Det skulle därför vara intressant om 

en undersökning genomfördes som tittade på olika definitioner av inflytande och hur de 

olika definitionerna förklarar utvecklingsländers inflytande inom WTO gällande ett enda 

fall, till exempel TRIPS-avtalet.   

Det finns anledningar att diskutera kring användandet av världssystemteorin för 

att förklara utvecklingsländers inflytande i WTO som organisation. Dels i och med den 

kritik som Jane Ford riktar mot marxismen som teori i ”Social Theory of the WTO: 

Trading Cultures” och dels i och med att världssystemteorin är en relativt ”dyster” teori.  

Ford kritiserar användandet av marxismen i och med att teorin förklarar staters 

intressen enbart utifrån materiella faktorer och förhållanden och säger lite om den process 

i vilken staters identiteter och intressen formas. Jag anser dock att det finns en styrka i att 

använda sig av marxismen som teori för att förklara utvecklingsländers inflytande i WTO. 

Detta då teorin fokuserar på de underliggande strukturerna i ett system vilka sedan 
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påverkar allt som sker inom strukturen. Strukturen avgör vem som får vara med och spela 

spelet från allra första början och identifierar vilka de betydande aktörerna inom 

strukturen är. Men samtidigt så tror jag, precis som Ford, inte att enbart materiella 

aspekter är det enda som avgör vem som har inflytande och vem som inte har det. Sådant 

som skicklighet i förhandlingar och förmågan att övertyga andra till sin fördel spelar 

också in i vad man får ut av förhandlingarna. Däremot anser jag att de materiella 

aspekterna är en mycket viktig och ibland kanske också avgörande faktor för att man i 

dagens samhälle skall ha någon möjlighet till att inverka och påverka på någots 

utveckling.  

Världssystemteorin är dock en ”dyster” teori då den innebär att det inte finns 

någon möjlighet till förändring inom världsekonomin utan allt kommer att vara som det 

alltid har varit. Och detta gäller därmed också utvecklingsländers inflytande i en 

organisation som WTO. Utvecklingsländerna kommer således aldrig kunna ha någon 

möjlighet till inflytande i WTO då de kommer att fortsätta att kategoriseras som perifera 

stater eftersom de inte kan utvecklas ekonomiskt på grund av att centrumstaterna 

exproprierar de perifera staternas ekonomiska överskott. Och perifera stater saknar de 

ekonomiska egenskaper, styrkan och de maktresurser som krävs för att kunna påverka 

och inverka på någots utveckling. Är det därmed någon mening med att 

utvecklingsländer är med och förhandlar om sådant som till exempel TRIPS-avtalet? 

Enligt världssystemteorin skulle svaret på den frågan antagligen vara nej. Jag anser dock 

att det är av största vikt att utvecklingsländerna är med och påverkar, i den mån de kan, i 

sådant som sedan också kommer att gälla dem. För mig handlar det om demokrati där alla 

som ett beslut gäller också skall ha möjligheten att vara med och påverka beslutets 

utformning. Jag kan emellertid hålla med världssystemteorin om att de utvecklade 

länderna har mindre möjlighet till inflytande än vad de utvecklade länderna har, däremot 

anser jag inte att de länder som kategoriseras som utvecklingsländer idag inte kan vara 

utvecklade länder i morgon. Och detta finns det dessutom ”bevis” på då flera länder som 

tidigare kategoriserats som utvecklingsländer numera är utvecklade länder. Men trots 

dessa ”brister” hos världssystemteorin så anser jag ändå att det finns en styrka med att 

använda sig av teorin (enligt ovan) och att den tillhandahåller en bra analys av 

utvecklingsländers inflytande inom WTO genom TRIPS-avtalet.    
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Sammantaget finns det således vägar från denna undersökning att ta som leder till 

andra intressanta undersökningar. Vid dessa undersökningar kan det dock vara bra att 

hålla i minnet att trots de styrkor som finns med att använda världssystemteorin för att 

förklara världen vi lever i så har den också svagheter, till exempel i form av att världen 

inte ses som föränderlig utan att den alltid kommer att se ut som den gör.  
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