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Abstract 

The purpose of this thesis is to explain one aspect of how and why the 
development in the third world is lagging behind. The precondition is that 
development through an agricultural revolution is necessary and that all countries 
benefit from trading. But these two conditions are not met today. By using the 
urban-bias and the world system theory I have analysed how the situation appears 
to be according to the precondition. It appears that both the urban-bias and the 
world system theory are essential to understand how and why the situation in third 
world still has not reached the same development phase as most other countries. 
With the urban-bias the elite in the city acquire investments from the rural to 
urban areas which undermine the development in rural areas. And according to 
the world system theory the countries in the third world are thoroughly kept 
dependent on the richer countries in the north.  
 
 
 
Keyword: Urban-bias, world system theory, agricultural development and third 
world.  
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1 Inledning 

Jag har länge varit intresserad av utvecklingsfrågor och sökt svar på frågan: varför 
har inte utvecklingsländernas ekonomier tagit fart? Det enkla svaret finns inte. U-
landsproblematiken är flerdimensionell vilket skapar ett ytterst komplext 
problemområde och samtidigt en enorm utmaning och, därmed, ett exemplariskt 
uppsatsämne. Jag vill redan på detta stadium påpeka att jag inte kommer att föra 
fram någon helhetslösning på problematiken. Att på utrymmet och tiden för en 
kandidatuppsats göra något liknande ter sig dumdristigt. Men trots denna 
invändning är det varken lönlöst eller dumdristigt att analysera hur och varför den 
ekonomiska situationen ser ut som den gör. Vad som dock bör undvikas är 
helhetslösningar. Precis som i all forskning gäller det att avgränsa sig för att inte 
ta sig vatten över huvudet. Utöver själva avgränsningen är preciseringen av 
problemområdet viktig.  

1.1 Utgångspunkter och problemområde  

Frågan om varför vissa länder uppnått en, vad Abramovitz (1995) kallar, modern 
ekonomisk tillväxt samtidigt som vissa länder inte gjort det ter sig nästan evig1. 
Detta skapar ett oöverskådligt problemområde varför en distinkt avgränsning är på 
sin plats. Precis som inom mycket annan forskning går vissa trender igen, så även 
i ekonomisk historia. Just nu är institutionerna och deras roll för ekonomin 
populära, samtidigt som andra teorier/perspektiv försvinner från rampljuset. 
Denna uppsats kommer att utgå från ett institutionellt perspektiv, om än kanske 
inte i ekonomihistorisk tappning. Jag kommer primärt att använda mig av två 
olika teorier, Michael Liptons urban-bias teori samt Immanuel Wallersteins 
världssystemteori. Medan Lipton presenterar en smalare teori på det lokala planet 
som enbart fokuserar på fördelningsperspektiv mellan stad och land står 
Wallersteins världssystemteori i bjärt kontrast då den är att beakta som en 
systemteori2 där flera faktorer analyseras. På så sätt kommer Wallersteins 
världssystemteori att användas utifrån ett mer aggregerat perspektiv samtidigt som 
Lipton kommer att användas på det lokala planet. Därmed kan de båda teorierna, 
förhoppningsvis, ge varandra en kompletterande bild av situationen.  
 

                                                                                                                                                         
 

1 Åtminstone sedan slutet av andra världskriget då detta forskningsfält skapades.  
2 Se ex. Ragin & Chirots (1995) presentation av Wallerstein.  
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Själva grunden för all utvecklingsforskning utgår från att peka på problem som 
kan/borde lösas och därmed skapa nya ekonomiska möjligheter. Ett liknande 
förfarande kommer även denna uppsats bygga på, även om de normativa och 
konstruktiva resonemangen kommer att föras mer explicit än i andra studier. Var i 
ligger då själva problemet? Vad är det som ska undersökas?  
 
Denna uppsats kommer att vila på två utgångspunkter som inte nämnvärt kommer 
att problematiseras utan snarare tas för givna3. Den första utgångspunkten härrör 
ur Mellors tes om böndernas roll för den ekonomiska utvecklingen (Mellor 1995). 
Genom en historisk tillbakablick kan vi se att bönderna spelat en framträdande 
roll för ekonomisk utveckling både i väst och i de nyare industrialiserade länderna 
i Östasien. Genom att skapa ekonomiska incitament för bönderna kan en modern 
ekonomisk tillväxtperiod inledas samtidigt som uteblivna ekonomiska incitament 
kommer att fördröja den ekonomiska utvecklingen (se även Gunnarsson & Rojas 
1995:114 och Djurfeldt et. al. 2005).  

 
Den andra premissen som uppsatsen vilar på utgår ifrån den klassiska liberala 
teorin om att handel gynnar båda parterna. Redan under 1700- och 1800-talet 
förfäktade Adam Smith och David Ricardo att handel mellan nationerna ökar 
välståndet. Genom komparativa fördelar kunde alla länder både delta och gynnas, 
även om de inte hade absoluta fördelar (se ex. Pålsson Syll 2002:138 ff., Palm 
1991:59 ff.). Även om denna bild inte längre står helt oemotsagd av det liberala 
lägret, ex. av nobelpristagaren i ekonomi Joseph Stiglitz (2003), är den fortfarande 
rådande bland de större ekonomiska institutionerna ex. WTO. Vad Stiglitz menar 
är att handel på lika villkor gynnar alla berörda paret. Därmed torde handel på lika 
villkor kunna användas som ett av de antaganden som denna uppsats bygger på.  
 
Lägger vi ihop de två utgångspunkterna som presenterats ovan kan vi konstatera 
att om bönderna ges en ökad roll i tredje världen samtidigt som handeln mellan 
nord och syd sker på likartade villkor bör dessa länder kunna generera en ökad 
ekonomisk aktivitet samt tillväxt. Kontrasterar vi dessa två antaganden med 
Lipton och Wallersteins teorier stöter vi dock på problem. Enligt Liptons urban-
bias teori föreligger det orättvisor i den ekonomiska fördelningen mellan land och 
stad, aggregerar vi teori kan vi finna en liknande orättvisa i fördelningen mellan 
nord och syd, en fördelning som i mångt och mycket bestäms och gynnas av nord. 
Som läsaren säkert själv inser skapar detta problem för de ekonomiska utsikterna i 
tredje världen. De två förutsättningarna som presenteras först motarbetas därmed 
om vi väljer att beakta världen utifrån Liptons och Wallersteins perspektiv, häri 
ligger själva kärnan i studien. Den ekonomiska utvecklingen, definierad som en 
ökning i BNP/capita, för tredje världen ter sig allt annat än ljus. 
 
Innan själva uppsatsen tar vid bör det dock krasst konstateras att även om dessa 
två utgångspunkter efterlevs är utsikten för länderna i tredje världen inte särskilt 

                                                                                                                                                         
 

3 Dvs. de kommer att utgöra en form av postulat som uppsatsen kommer att utgå ifrån.  
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god eftersom fattigdomsproblematiken är betydligt mer komplex. Men även med 
en ytterst komplex bild bör vi analysera villkoren för länderna i tredje världen, 
denna uppsats tar sin utgångspunkt kring handel samt de agrara villkoren. Andra 
problem eller svårigheter kommer enbart i ringa utsträckning att påpekas.  

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftena med denna uppsats är flera, det övergripande syftet utgår dock från att 
klargöra den problematiska bild som uppkommer kring jordbruket i tredje 
världen. Detta syfte kan sedan brytas ner i olika subgrupper; jag vill visa på olika 
teoriers styrkor respektive svagheter, dock inte teoriprövning enligt den 
hypotetiskt deduktiva metoden. Vilka teorier kan vara användbara på vilka 
områden? Uppsatsen tar, som noterats, avstamp i Mellors teori om böndernas roll 
för den ekonomiska utvecklingen samt teorin om att handel mellan stater gynnar 
alla inblandade parter. Vad jag vill visa på är användbarheten, likheterna och 
skillnaderna mellan Liptons urban-bias samt Wallersteins världssystemteori i 
ljuset av Mellor och de komparativa fördelarna. Denna del blir på ett sätt 
teoriprövande, för att avgöra om dessa teorier verkligen kan förklara dagens 
situation. Efter att redogjort för teorierna övergår uppsatsen i en mer empirisk 
riktning. Här gäller det att beskriva samt analysera hur och varför urban-bias och 
världssystemet gestaltar sig. Problemformuleringarna som uppsatsen kommer att 
bygga vidare på kan således utformas så här:  

 
• Hur förklarar urban-bias respektive världssystemteorin den 

ekonomiska situationen i tredje världen? 
 

• Hur och varför gestaltas denna urban/”world-bias”?  
 

Även om själva frågorna inte ter sig som speciellt nydanande är själva syftet i 
uppsatsen ett nytt steg mot ökad förståelse för både frågorna men också av de 
teorier som kommer att nyttjas. Ett underliggande syfte med uppsatsen består 
nämligen inte enbart i att besvara de konkreta frågorna utan också att påvisa ett 
nytt perspektiv varpå både nya och gamla teorier kan kopplas ihop. Att använda 
sig av både ett vänster/marxistiskt respektive ett liberalt perspektiv behöver inte 
enbart betyda konfrontation utan kan – förhoppningsvis - komplettera varandra på 
ett, för båda teorierna, fruktbart sätt. Att syftet och problemformuleringen inte 
direkt sammanfaller behöver inte heller innebära något hinder. Syftet blir mer 
generellt samtidigt som frågorna ringar in själva essensen av uppsatsen.  
 
Ett annat delsyfte utgår från ett mer metodologiskt perspektiv då ekonomi ofta, 
utan någon större reflektion, flyttar sig från ”är” till ”bör” dvs. anbefaller olika 
konstruktiva lösningar på olika problem. Just utvecklingsekonomin, som är den i 
särklass mest normativa/konstruktiva av de ekonomiska disciplinerna, kan behöva 
problematiseras. Genom en kritisk granskning kring värden hoppas jag kunna 
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belysa vissa problem som jag menar mig se inom den litteratur som använts under 
uppsatsens gång.  

1.3 Metod 

Efter att ha preciserat mitt syfte och frågeställning är det dags att tydliggöra mina 
metodologiska ställningstaganden. Genom att explicit redogöra för personliga 
ställningstaganden i olika metoddebatter tydliggörs utgångspunkterna och därmed 
ökar intersubjektiviteten. Innan olika metodologiska inriktningar förtydligas bör 
mina grundläggande perspektiv på världen och kunskap generellt kungöras, dvs. 
förtydliga inställning till ontologin respektive epistemologin. Eftersom grunden i 
flertalet av olika vetenskapsteoretiska ställningstaganden beror på forskarens 
förhållande till dessa frågor kan ett förtydligande inte underskattas utan bör 
kanske snarare bejakas som en norm inom all forskning. Eftersom det är 
problematiskt att enbart ta ställning till ontologin eller epistemologin kan vi 
kombinera dessa två till en kritisk realistisk ansatts som innebär att ”there are 
deep structural relationships between social phenomena which cannot be directly 
observed” (Marsh & Furlong 2002:20). Ett sådant perspektiv kommer vara till stor 
nytta i denna uppsats och det av främst två anledningar: a) det är primärt olika 
strukturer som kommer att utgöra uppsatsens fokus och b) vissa delar av 
uppsatsen kommer att kretsa kring informella delar av institutioner, dvs. 
studieobjekt som inte är direkt observerbara. Dessutom ser jag ett stort värde i att 
ständigt förhålla mig kritisk både till olika teorier samt den empiri som framställs. 
Precis som Lundquist menar jag att grunden i själva vetenskapen utgår från att 
ständigt beakta världen med kritiska glasögon (Lundquist 2000:9).  

 
Efter att ha klargjort var min personliga positionering återfinns ökar förståelsen 
för resterande metodologiska ställningstaganden. Till att börja med bör studien 
klassas som en kvalitativ studie, med tanke på min mer djuplodande presentation 
och analys av de ojämna villkoren mellan nord och syd samt mellan staden och 
landsbygden. Anledningen till det kvalitativa perspektivet är att min förförståelsen 
säger mig att ett dito perspektiv kan lämpligast användas för att analysera och 
förklara hur världen ser ut utifrån de villkoren som faktiskt existerar. Med den 
kvalitativa ansatsen ökar förståelsen både för analysen samt resultaten jämfört 
med om en kvantitativ metod anammats (Devine 2002:199). Alternativet till den 
kvalitativa metoden, den kvantitativa, ter sig inte lämplig i förhållande till 
studiens karaktär, materialet eller mina personliga åsikter kring ontologiska och 
epistemologiska problem.  
 
Eftersom mina ontologiska respektive epistemologiska ställningstaganden 
möjliggör bejakandet av ett institutionellt perspektiv samtidigt som studiens syfte 
fokuserar på strukturella ojämlikheter kommer en sådan metod att anammas, 
närmare bestämt det nya institutionella perspektivet. Hur ser då detta 
institutionella metodologiska perspektiv ut? Det första som bör påpekas är 
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perspektivets bejakande av relativt autonoma institutioner. Detta innebär dock inte 
att de är helt opåverkbara av enskilda aktörer, utan snarare att de bör ses som 
självständiga ramverk som delvis agerar autonomt4. Genom ett sådant perspektiv 
blir institutionerna viktiga studieobjekt eftersom både dess roll och funktion 
påverkar ekonomin och samhället i hög grad. Samtidigt kan institutionerna också 
betraktas som kontextberoende samt dynamiska (Lowndes 2002:99 ff.). Detta 
innebär att de inte existerar i något vakuum utan faktiskt kan förändras av 
individer samt att de normer och värderingar som för tillfället speglar samhället 
därmed kan spegla institutionerna. Det kausala sambandet här är definitivt 
intressant, men kommer inte närmare att problematiseras. Utgångspunkten 
kommer att ligga i ett ömsesidigt samband mellan institutionerna och normerna i 
samhället. Frågan om hur autonom institutionen är i förhållande till enskilda 
aktörer beror på vilken definition av institution samt i vilken kontext som 
forskaren använder begreppet. De problem som uppkommer med den 
institutionella ansatsen är svårighet att definiera vad institutionen är för något. 
Detta utgör självklart ett allvarligt problem som jag återkommer till5, härvid vill 
jag enbart poängtera svårigheten med definieringen. Dock kan, och bör, det snabbt 
konstateras att med institutioner anses någon form av regler som föreligger i 
samhället och som utgör den grund varur samhällets olika delar interagerar.  
 
Utöver institutionernas relativa autonomi använder sig institutionalisterna primärt 
av den deduktiva ansatsen. Detta skulle kunna bli ett problem i en kvalitativ studie 
då deduktionen främst används för att testa hypoteser, personligen ser jag dock 
inget principiellt problem med att använda en kvalitativ metod sprungen ur 
deduceringen. Vad institutionalisterna menar är att teorin bör föregå empirin 
(Lowndes 2002:94-95), vilket också denna uppsats tar avstamp från. Med denna 
grund kan vi sedan dela in den institutionella ansatsen i flera olika inriktningar, 
jag kommer att använda mig av den normativa institutionalismen.  
 
Vad detta perspektiv menar är att ”institutions influence actors’ behavior by 
shaping their values, norms, interests, identities and beliefs” (March & Olson 
citerad i Lowendes 2002:95). I de tillsynes neutrala institutionerna återfinns 
värden och maktrelationer som bestämmer beteendet och agerandet inom de givna 
ramarna. Utöver vad den normativa institutionalismen kan användas för att 
skingra villfarelser kommer också Habermas emancipationiska intresse att 
implicit vägleda mig genom ideologierna. Med den normativa institutionalismen 
undersöker forskaren vilka värderingar/normer som föreligger utan att själv 
avgöra huruvida dessa värden är goda eller ej, dvs. en form av empirisk-teoretisk 
värdeanalys (Badersten 2005:6). Genom detta perspektiv kan vi bättre förstå hur 
institutionerna påverkar beteendet hos aktörerna. I mitt fall kan vi se hur 
institutionerna skapar hinder för bönderna samt förstå bakgrunden till dessa 
orättvisa institutioner. Även om värderingar tydligare uppkommer vid 

                                                                                                                                                         
 

4 Kring denna fråga pågår en intensiv debatt.  
5 Se kapitel 2.3 
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komparation av olika institutioner (Lowndes 2002:93) kommer något sådant 
tillvägagångssätt inte användas i denna uppsats. Anledningen beror dels på de 
avgränsningar som jag varit tvungen att göra, men kanske framförallt på att det 
inom världssystemteorin inte återfinns något annat ”system”, dvs. kapitalismen, 
som gör komparationen möjlig. Genom att studera de dolda normerna som styr 
världssystemet respektive urban-bias ställer det högre krav på intersubjektiviteten 
i arbetet. Rhodes skriver angående detta: ”Implicit assumptions must give way to 
an explicit theory within which to locate the study of institutions” (citerad i 
Lowndes 2002:94). En tydlig förankring i teorierna är därmed nödvändigt för att 
bibehålla den vetenskapliga tyngden.  

 
Vidare bör studien betraktas som både teorianvändande samt teoriprövande. 
Primärt kommer jag använda redan etablerade teorier, men i ett försök kommer 
jag också att koppla ihop Wallersteins teori med Liptons. Denna del skulle då 
möjligen kunna ses som teoriutvecklande. 
 
I den avslutande diskussionen kommer studien att gå i normativ och konstruktiv 
anda varpå ett normativt metodologiskt perspektiv ter sig naturligt att utgå ifrån. 
Utifrån den analys som då har föregåtts i uppsatsen torde normativa och 
konstruktiva förslag vara berättigade. Därmed befinner jag mig i bjärt kontrast till 
den skotske filosofen David Hume som menade att vi inte kan sluta ett ”bör” från 
ett ”är”, Humes inställning förutsätter dock en ontologi respektive epistemologi 
som jag inte delar. Med en normativ inriktning gäller det primärt att definiera 
vilka värden som bör ses som goda och eftersträvansvärda. Badersten skriver: 
”[v]arje analys av och ställningstagande i normativa frågor tar sin utgångspunkt i 
ett eller flera värden. Ett värde […] är för den normative analytikern vad 
verkligheten är för en empirist – utan detta kan ingen vetenskap bedrivas” 
(2005:3). Därmed kommer det institutionella perspektivet avslutningsvis att 
kompletteras med ett normativt dito. Det värde som redan här bör definieras, 
eftersom det subtilt kommer bejakas under uppsatsens gång, är ekonomisk tillväxt 
samt en form av rättvisa till liknande förutsättningar/utgångspunkter mellan 
ekonomiska aktörer. Detta innebär att ekonomisk tillväxt, så länge inget annat 
uttrycks, alltid ses som ett önskvärt värde. 

1.4 Material, avgränsning samt disposition 

Det material som kommer att användas i denna uppsats utgörs främst av 
sekundärkällor i form av vetenskapliga böcker och artiklar, både teoretiskt 
respektive empiriska dito. Visst material, i form av enkel statistik, är en form av 
bearbetat sekundärmaterial, men kan även ses som primärmaterial6. Precis som 

                                                                                                                                                         
 

6 Avgörande blir tilltron till källan.  
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brukligt kommer ett källkritiskt granskande att genomsyra all faktainsamlande 
samt speciell hänsyn tas till de områden som på ett distinkt sett kan påstås eller 
antas vara utsatta för tendensiösa författare (Esaiasson et. al. 2005:311 ff.).  
 
Som tidigare noterats är helhetslösningar/analyser av fattigdomsproblematiken 
mer eller mindre omöjliga att genomföra. Därför kommer jag primärt att fokusera 
på bönderna samt hur handeln med jordbruksvaror påverkar deras villkor. 
Självklart skulle jag kunnat välja en annan avgränsning men jag anser att denna är 
den mest fruktbara och intressanta. Valet av böndernas roll för ekonomin 
härstammar från de handlingsrundor som återkommer inom WTO, där bönderna i 
tredje världen ofta utpekas som ”rundans förlorare”. En annan avgränsning utgör 
definitionen av tredje världen, som, om inget annat nämns, uteslutande kommer 
fokusera på Afrika söder om Sahara. Eftersom uppsatsen följer ett tämligen 
abstrakt resonemang ser jag ingen anledning till att välja ut ett eller flera länder 
utan diskussionen kommer att föras på en mer generell nivå.  

 
Dispositionen av uppsatsen blir därmed på följande sätt. I kapitel två förs den 
teoretiska diskussionen, då uppsatsens primära syfte är teoretiskt kommer denna 
del att utgöra huvuddelen av uppsatsen. Därpå följer kapitel tre med den 
empiriska beskrivningen samt analysen av de villkor som tredje världen ställs 
inför, både inomstatliga samt internationella. Avslutningsvis, i kapitel fyra, förs en 
diskussion kring de resultat som framkommit samt en normativ och konstruktiv 
diskussion.  
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2 Teori 

I denna del kommer både Liptons urban-bias teori samt Wallersteins 
världssystemteori att analyseras. Vi börjar på det lokala planet med Liptons teori 
om hur länderna i tredje världen konsekvent gynnar staden på bekostnad av 
landsbygden. Varför ser situationen ut så och vilka konsekvenser får detta på den 
ekonomiska utvecklingen? I den andra delen kommer Wallersteins 
världssystemteori att användas som förklarningsmodell för hur och varför 
förhållandet mellan centrum och periferi ser ut som det gör idag. Enligt 
Wallerstein är det aktörerna i centrum som gynnas av den världsordning som 
råder i dag. I avslutningen av denna del kommer dessa båda teorier 
problematiseras samt analyseras för att påvisa eventuella likheter respektive 
skillnader.  

2.1 Urban-bias 

Enligt Lipton kan och bör situationen i tredje världen främst ses som en 
intressekonflikt mellan staden och landsbygden, eller som Lipton själv skriver: 
”The most important class conflict in the poor countries of the world today is […] 
between rural classes and urban classes” (Lipton 1977:13). Trots att Lipton här 
använder sig av klassisk marxistisk retorik är det inte klasserna som homogena 
grupper striden står emellan, vad som är viktigare är ”klassernas” geografiska 
hemvist, i staden eller på landsbygden. Hur gestaltas då denna urban-bias som 
Lipton tycker sig se, och kan en sådan bias verkligen påträffas i tredje världen? 
Enligt Lipton är svaret tveklöst jakande på den sista frågan. Urban-bias är inte 
enbart framträdande i dagens fattiga länder, denna bias är till och med överordnad 
alla andra förklarningsmodeller kring varför tredje världen inte uppnått samma 
ekonomiska standard som västvärlden. Innan analysen tar vid ska det dock 
poängteras att urban-bias teorin inte anser sig ge någon helhetsförklarning till 
fattigdomsproblematiken som länderna i tredje världen är utsatta för. Lipton 
påpekar detta:  
 

It’s not my wish, in this book, to overstate the case for reducing urban bias. Such a 
reduction is not the only thing necessary. But a shift of resources to the rural sector 
and within it to the efficient rural poor even if they do very little for urban 
development, is often, perhaps usually, the overriding development task. (1977:18)  

 
Urban-bias ska därmed ses som en pusselbit bland många andra även om Lipton, 
med emfas, menar att just denna teori utgör en av grundbitarna till pusslet.  
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I likhet med Mellor menar Lipton att själva grunden till en ekonomisk utveckling 
bygger på att jordbruket utvecklats innan en industrialiseringsprocess tar vid 
(Lipton 1977:23). Den urban-bias som råder i tredje världen är därmed ytterst 
skadlig för den ekonomiska utvecklingen. Lipton ringar in denna problematik på 
följande sätt:  
 

In LDC7s today, far more than in now rich countries yesterday, it is urban interests 
that are the more concentrated, articulated and powerful. It is these interests that 
bias resource allocations away from efficiency, and equity as well, in the direction 
of pushing more resources towards the cities (1977:48). 

 
Enligt Lipton går de knappa resurserna som länderna i tredje världen förfogar över 
till felaktiga projekt och satsningar. Genom att bortse från landsbygden och dess 
behov av investeringar blir det svårt att skapa en stabil grogrund för tillväxt. 
Lipton menar dock inte att alla resurser oavkortat bör gå till landsbygden, däremot 
ses en mer balanserad fördelning som nödvändig. Enligt Lipton får staden ca. 80% 
av investeringarna vilket inte skapar den grund som är nödvändig för en 
ekonomisk tillväxt (Lipton 1977:17).   
 
Efter att Lipton konstaterat att det råder en form av bias i förhållandet mellan stad 
och landsbygd går han vidare med att definiera hur denna bias gestaltas, det gör 
han främst genom att använda sig av ett effektivitets- och ett rättviseperspektiv8. 
Ett vanligt förekommande effektivitetsperspektiv inom ekonomin är att använda 
sig av Pareto-optimal effektivitet, denna definition menar Lipton är dock för 
statisk och minimal. Därför konstruerar Lipton ett eget effektivitetsperspektiv som 
innebär:  
 

the allocation of resources is efficient if and only if it is impossible to increase total 
national output by shifting one or more resources among product lines, and/or by 
improving the technique in one or more product lines (1977:49).  

 
Skillnaden mellan denna definiering och Paretos är att Liptons medger att resurser 
som skiftar från en sektor till en annan kan och får minska ena sektorns output om 
den totala andelen ökar. Så länge den totala andelen ökar har ju också 
effektiviteten ökat. Dessutom säger inte Pareto något om inom vilken tidshorisont 
som något ska maximeras, Lipton menar att effektiviteten bör ses utifrån ett 
längre9 tidsperspektiv för att maximera den totala produktionen. Tidsperspektivet 
innebär därmed att investeringar som i det korta perspektivet inte ses som hållbara 
i det längre perspektivet kan gynna den totala ekonomin, exempelvis satsningar 
inom jordbruket samt infrastruktur på landsbygden.  
 
Den andra definitionen av urban-bias utgår från ett jämlikhetsperspektiv vilket, 
enligt Lipton, är ett distinkt problem som inte bör undgå någon betraktare. Själva 

                                                                                                                                                         
 

7 Least Developed Country  
8 Equity 
9 Dock oklart hur långt detta tidsperspektiv sträcker sig.  
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utgångspunkten i jämlikheten är: “[a]ny ’equity norm’ must imply - among other 
things, perhaps - distributing long-run income so as to maximize welfare” 
(1977.53). Denna grundtanke utgår således från ett klassiskt rättviseperspektiv där 
jämlikheten bör eftersträvas samt att jämlikhet definieras utifrån en form av 
materiell standard. Det är dock ingen marxistisk ”extremjämlikhet” som 
eftersträvas, snarare en form av rationell jämlikhet. Lipton är dock vag om vad 
den rationella jämlikheten är för något och går istället över till ett mer konkret 
exempel. Enligt Lipton bör exempelvis £ 100 i tredje världen göra mer nytta i 
rurala områden än i urbana, detta eftersom boende i rurala områden kommer 
spendera dessa pengar på ett mer ”rationellt” sätt. Därmed kan vi, enligt Lipton, 
konstatera att det utifrån ett effektivitets- samt ett jämlikhetsperspektiv råder en 
urban-bias eftersom inget av dessa värden bejakas. 
 
Utifrån effektivitets- och jämlikhetsperspektivet fortgår sedan analysen för att visa 
på hur dessa två perspektiv konsekvent missgynnas av stater i tredje världen. 
Resultatet blir att den ekonomiska tillväxten motarbetas. Varför fortgår då denna 
urban-bias? Lipton menar att det finns flera olika förklarningsmodeller till detta.  
 
I likhet med exempelvis den brittiska filosofen Thomas Hobbes (2005) menar 
Lipton att människan drivs av egenintresset och att det politiska spelet segras av 
dem som i slutänden vinner den politiska makten (1977:68)10. Detta i 
kombination med att statsapparaten i regel återfinns i de större städerna utgör 
grunden för urban-bias. Eftersom statsapparaten återfinns i staden läggs flertalet 
av investeringarna just inom detta geografiska område eftersom sådana 
investeringar gynnar staden i allmänhet och de styrande i synnerhet. Men detta 
sker på bekostnad av landsbygden och i det långa loppet även den långsiktiga 
ekonomiska tillväxten i hela landet. Även de mindre lyckligt lottade i städerna 
hjälper till att upprätthålla urban-bias då alla i staden gynnas genom denna bias. 
Inom industrin behövs kvalificerad arbetskraft som i tredje världen kan vara svår 
att få tag på eftersom den urbana och läskunniga delen av befolkningen är relativt 
liten. De som innehar de kvalifikationer som efterfrågas åtnjuter därmed förmåner 
i form av högre lön.  Detta eftersom deras kunskap är oumbärlig för producenten, 
för att de utgör en sådan liten del av befolkningen samt att de är billigt att ”pay 
them off” (Lipton 1977:66). Därmed drar även de fattigare i staden kortsiktig 
nytta av den rådande situationen, vilket gör att de stödjer en urban-bias politik. 
Detta är själva kärnan i Liptons resonemang, staden utmanövrerar landsbygden 
vilket ger staden kortsiktiga ekonomiska vinster men långvariga förluster för hela 
samhället, inklusive staden.  
 
Efter en första grundlig förklarning till Liptons teori går vi nu över till 
Wallersteins världssystemteori, dock återkommer Lipton senare då jag ämnar 
jämföra teorin med Wallersteins samt problematiserar och gör en mer djupgående 
analys av båda teorierna.  

                                                                                                                                                         
 

10 Se även Acemoglu et. al. teori om social conflict view (2004) samt Coleman (1990).  
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2.2 Världssystemteorin 

Världssystemteorin är en av de mer framträdande metateorierna om det 
ekonomiska tillståndet i tredje världen (för fler liknande teorier se ex. Roberts & 
Hite 2000). Den mest framträdande teoretikern och också dess grundare är 
Immanuel Wallerstein. Teorin hämtar sitt ursprung ur flera olika teorier, de mer 
framträdande är marxism och imperialism (Shannon 1996:8 ff.).  

 
Hur förklarar världssystemteorin världen? Wallerstein skriver:  
 

Snarare än att söka reducera komplexa situationer till enkla variabler anser 
världssystemsanalytikerna att fokus borde ligga på att problematisera och 
kontextualisera alla så kallade enklare variabler, i syfte att förstå verkliga sociala 
situationer. (2005:40).  

 
Mer konkret vilar teorin på två utgångspunkter11: a) dels i att dela upp världen i 
ett centrum (Väst), en periferi (tredje världen) samt ett mellanläge som kallas 
semiperiferi b) dels i den ändlösa kapitalackumulationen som är kapitalismen 
överordnande drivkraft. Utifrån dessa två punkter kommer analysen att fortskrida.  
 
Uppdelningen av ett centrum, en semiperiferi samt en periferi härrör ur den 
internationella arbetsdelningen samt graden av monopolisering bland företagen i 
länderna. Inom ett enskilt land återfinns en viss arbetsdelning mellan kapitalister 
och lönearbetare. På den internationella arenan föreligger en annan arbetsdelning 
som bygger på handel mellan nationerna, där vissa stater producerar vissa sorters 
varor. Uppdelningen går också att härleda till graden av lönsamhet i den 
producerade varan. Wallerstein menar att produktionen i centrum utgörs av, vad 
han kallar, kvasimonopol där förtjänsten är hög och produktionen kvalificerad. 
Anledningen till att kvasimonopolen uppstår i centrumländerna beror på dessa 
staters starka skydd för vissa institutionella incitament som bl.a. äganderätten. 
Samtidigt råder det full konkurrens bland producenterna i periferin vilket leder till 
lägre vinster. I vissa stater finns det en relativ jämn fördelning mellan centrum- 
respektive periferiproduktion, dessa kallas för semiperifera stater. Den 
internationella arbetsdelningen omgärdas dock av ett ojämlikt utbyte. 
Anledningen till denna uppdelning återfinns i historien, där Västvärlden 
konsekvent utnyttjat övriga delar av världen från 1500-talet och framåt. 
 

Resultatet blir ett ständigt flöde av mervärde från de perifera produkternas 
tillverkare till de centrumartade produkternas tillverkare. Detta är vad som menas 
med begreppet ojämnt utbyte. (Wallerstein 2005:54).  

 

                                                                                                                                                         
 

11 Självklart går det att dela in teorin i fler/andra beståndsdelar, denna uppsats kommer dock att 
fokusera på de utgångspunkter som listas här.   
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Detta ojämlika utbyte grundas i kapitalismens främsta drivkraft, den ändlösa 
kapitalackumulationen (Wallerstein 2005:48). I sin fortsatta analys av 
kapitalackumulationen använder sig Wallerstein av en blandning av marxistiska 
respektive neoklassiska teorier. Det kapitalistiska systemet bygger på fri 
konkurrens mellan företagen, men denna konkurrens är en chimär. I centrum har 
företagen vuxit sig så stora och konkurrerat bort mindre aktörer att de skapat 
kvasimonopol, dvs. det råder inte någon totalt fri marknad utan konsumenterna är 
begränsad till ett fåtal ytterst mäktiga aktörer. I periferin däremot, frodas 
konkurrensen mellan olika företag vilket leder till små, om några, vinster.  
 
För att denna ändlösa kapitalackumulation skall fortgå krävs att den interagerar i 
en världsekonomi, ett större geografiskt område med flera stater. Anledningen till 
att kapitalismen behöver en världsekonomi beror bl.a. på kravet på stora 
marknader för att avsätta sina produkter men också för att kunna undvika 
bångstyriga stater som motsätter sig företagens villkor (Wallerstein 2005:49). 
Inom det kapitalistiska världssystemet återfinns också institutioner som 
upprätthåller de incitament som den ändlösa kapitalackumulationen eftersträvar. 
Dessa institutioner kan både vara formella och informella. Exempel på formella 
institutioner är handelsregler, beskattningsregler, äganderätten etc. De informella 
institutionerna är svåra att spåra varför de återkommer senare i analysen.  
 
Kapitalismen speglar också en kraftig dynamik som är svår att frångå. De 
kvasimonopol som återfinns i centrum löses efter hand upp och flyttar först till 
semiperiferin därefter till periferin. Detta beror på att nya 
strukturer/produktionsmönster uppkommer som gör nya varor/tjänster mer 
lönsamma än de tidigare produkterna (Wallerstein 2005:55 jämför också med 
Lennart Schöns cykler 2000:23 ff.). Anledningen till denna struktur återfinns i den 
kapitalistiska dynamiken. Efter att nya produkter/produktionsmönster dykt upp 
kommer fler och fler kapitalister att vilja göra liknande produkter eftersom det är 
inom dessa segment som de största vinsterna finns att hämta. När produktionen 
ökar, ökar också konkurrensen mellan förtagen varpå vinsterna minskar. Därför 
flyttas tillverkningen till länder med lägre löner för att återigen öka vinsten. När 
tillverkningen flyttas till mer perifera länder uppkommer nya produkter/strukturer 
i centrum vilket gör att cykeln kan börja om från början. Ett historiskt exempel är 
textilindustrin som först uppkom i England och som successivt flyttats ut, först till 
semiperiferin och sedan till periferin. Då de nya produkterna/tjänsterna börjar 
upplösas speglas också detta i världsekonomins cykliska rörelser. I början av 
perioden uppstår en konjunkturuppgång som härrör ur den betydande 
kapitalackumuleringen. Därefter avtar tillväxten då fler och fler aktörer ger sig in 
på den lukrativa marknaden. Efter en period av avtagande tillväxt uppkommer 
dock nya sektorer där vinsterna är höga vilket leder till en ny uppgång i 
konjunkturen (Wallerstein 2005:57). Wallersteins cykler följer därmed ungefär de 
cykler som Kondratjev menade sig se i ekonomin (Pålsson Syll 2002:393).  
 
Utöver den ovan beskrivna dynamiken återfinns en annan, mer destruktiv 
dynamik. I enlighet med klassisk marxistisk teori menar Wallerstein att det 
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kapitalistiska systemet är dömt till undergång. I jakten på den ändlösa 
kapitalackumulationen drivs företagen efter ständigt ökade vinster, detta är enbart 
möjligt genom att antingen höja sina priser eller sänka sina kostnader. Väljer 
företagen att sänka sina lönekostnader ökar deras egna vinster, men samtidigt 
sjunker efterfrågan eftersom befolkningen får mindre pengar att spendera. Detta 
kommer slutligen leda till kris i systemet där kapitalackumulationen upphör vilket 
gör att systemet kommer rämna. I denna process uppstår en bifurkation, dvs. 
”lösningen” på problemet kan uppnås på två diametrala sätt. Vilket som kommer 
att väljas kan vi dock inget veta om förrän efter processen, detta eftersom det kaos 
som uppstår vid bifurkationen är så omstörtande att ingen kan se vad som kommer 
därefter (Wallerstein 2005: 124ff.).  
 
Det kan även vara intressant att jämföra Wallerstein med Schön som använder en 
liknande cyklisk analysram av den ekonomiska historien. Båda menar att det finns 
en inneboende dynamik i kapitalismen som driver den ekonomiska tillväxten. 
Men medan Wallerstein sätter kapitalackumulationen som dess främsta drivkraft 
pekar Schön på innovationernas och utvecklingsblockens roll för att driva 
cyklerna. Vi kan dock se Wallerstein i ljuset av innovationernas roll eftersom det 
är genom nya produkter/produktionsmönster som den ändlösa 
kapitalackumulationen drivs. Oavsett drivkraft återfinns en liknande analys av 
själva cykeln med uppgång och fall. Det är först när vi kommer till nuläget och 
framtiden som deras analyser ånyo skiljer sig åt. Medan Wallerstein ser 
utvecklingen som determinerad menar Schön att historien primärt kan ge en 
fingervisning om vart ekonomin är på väg, däremot kan vi aldrig med säkerhet 
veta vad framtiden kommer att uppvisa. (Schön 2005:19). Även om Wallerstein 
menar att bifurkationsfasen inte kan förutspås ser han världen utifrån ett mer 
determinerat perspektiv än vad Schön menar sig se.  
 
Därmed har Lipton respektive Wallersteins teorier presenterats. Men för en mer 
adekvat förståelse av dessa teorier behöver vi problematisera dem mer samt 
beakta dem i ljuset av ett institutionellt perspektiv. Därför är det dags att mer 
djupgående analysera samt problematisera de både teorierna. Men också för att vi 
sedan på ett adekvat sätt ska kunna applicera dessa teorier på det empiriska 
materialet. Innan analysen fortskrider måste vi dock utröna vad det institutionella 
metodologiska perspektivet mer konkret innebär. För att skapa denna förståelse 
måste vi först definiera vad vi menar med en institution.  

2.3 Vad är en institution? 

Ett problem som uppkommer vid anammandet av en institutionell metod är 
problemet att definiera vad en institution egentligen är (se ex. Lowndes 2002:103 
f.). Avgörande är, självfallet, vad en forskare väljer att inbegripa i sin definition. 
Detta inbegripande kan delvis hänvisas till den ontologiska respektive 
epistemologiska debatten som tidigare noterats. Vad de flesta dock kan enas om är 
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att institutioner betyder någon from av regler. Medan de äldre institutionalisterna 
väljer att fokusera på formella regler väljer de nya institutionalisterna att också 
acceptera informella regler som en del av definitionen. Detta skapar således en 
bredare respektive en smalare definition av institutionen.  

 
På den ena sidan finner vi de som bejakar en smalare definition av begreppet. Här 
kan vi välja att definiera institutionen som de formella regler som styr samhället. 
Denna smalare definiering av begreppet stänger dock ute vissa delar som 
institutionella forskare vill fokusera på, primärt de informella reglerna som kan 
vara minst lika viktiga som de formella. Forskare som väljer de formella 
institutionerna tillhör ofta en mer positivistiskt inriktning som menar att dolda 
strukturer inte går att forska kring eftersom de inte kan operationaliseras. Fördelen 
med detta perspektiv blir dock att avgränsningen blir mer distinkt vilket 
underlättar både för forskaren och för läsaren. 
 
Denna fördel står som främsta nackdel om vi väljer att definiera institutionen 
utifrån ett bredare perspektiv. Den kände ekonomhistorikern Douglas North 
(1990) tillhör de som vill inbegripa ”det mesta”, inklusive traditioner, seder och 
kulturer, i sin definition (Acemoglu et. al. 2004:1). Detta skapar dock stora 
svårigheter och liten tydlighet om vad forskaren egentligen menar med 
institutionen. Som Rothstein (1996) påpekar kan något som inbegriper allt 
medföra att det egentligen inte inbegriper någonting. Fördelen är dock att vi kan 
utvidga forskningsfältet från enbart de formella till de icke formella reglerna. 
Detta är viktigt eftersom de informella reglerna i dag anses vara en viktig källa till 
förståelse och kunskap. Genom tydlig stringens, god intersubjektivitet samt en fast 
teoretisk förankring bör även de informella institutionerna kunna användas i 
vetenskapliga sammanhang. Däremot bör vi kanske undvika en alltför bred 
definition.  
 
Vilken definition bör vi då välja? Utifrån forskarens ställningstaganden i den 
vetenskapsteoretiska debatten ger det oss tillhands att valet egentligen återfinns 
hos forskarens egna preferenser snarare än valet av studieområde. I mitt fall kan vi 
definiera institutionerna mer åt det bredare perspektivet. Genom att inbegripa fler 
studieobjekt samt fler nivåer inom den ram som valts att studera ger det både mig 
och läsaren ett bredare perspektiv. Hall’s metod för att definiera institutioner ter 
sig fruktbar eftersom den sätter in de informella institutionerna i sin kontext. 
Genom att förstå vilka, informella, regler som gäller för vilka delar av de valda 
studieobjekten kan vi på ett mer precist plan definiera institutionerna. För att 
definieras utifrån Hall’s ”standard operating procedures” (Hall 1986) ska 
institutionerna också vara igenkännbara av aktörerna samt kunna bli beskrivna 
respektive förklarade för forskaren.  
 
Med denna genomgång av definitionen av institutionen bör intersubjektiviteten 
öka samtidigt som vi står redo inför den fortsatta institutionella analysen av 
Lipton och Wallersteins teorier. 
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2.4 Ett institutionellt perspektiv 

I början av uppsatsen noterades att jag ämnade anlägga ett institutionellt 
metodologiskt perspektiv. Hur kan vi då se Lipton och Wallerstein utifrån det 
institutionella metodologiska perspektivet?  
 
Wallerstein tycks se en strukturell ojämlikhet mellan nord och syd som förstås 
bäst utifrån en historisk förklarning med avstamp i kolonialismen på 1500-talet. 
Vidare observerar Wallerstein en liberal diskurs som tycks legitimera den 
ojämlika världsordningen (2005:107 ff.). Vad Wallerstein menar är att den liberala 
diskursen hämmar andra diskurser från att göra sina röster hörda. Detta gör de 
liberala värderingarna till ett dolt värde som föreligger utan att de som besitter 
makten tycka notera detta. Liberalismen som kan ses som ett, av Bauman 
formulerat, ”inga alternativ”-credo, en teori/diskurs som inte går att motsäga 
(Lundquist 2001:214). I detta, menar jag, kan vi se liberalismen både som en 
formell och informell institution som präglar världssystemet. Därmed kan det 
institutionella perspektivet ge oss värdefull information om hur och varför 
liberalismen kan nå denna allenarådande roll.  
 
Även om ingen statlig aktör eller företagare tycks propagera för divergensen 
mellan nord och syd ser vi att de institutioner som reglerar den internationella 
ekonomin på ett subtilt sätt ändå skapar gynnsamma förutsättningar för den 
rådande ordningen (Wallerstein 2005:136 ff.)12. Enligt Wallerstein skulle ett 
ifrågasättande av exempelvis tillväxt, handel eller kapitalackumulation aldrig 
kunna överleva. Utifrån ett normativt institutionellt perspektiv ser vi att sådana 
institutioner är normgivande även om det är på ett latent plan. För att upprätthålla 
en ordning krävs att de som besitter den politiska/ekonomiska makten också själva 
gynnas av den ordningen, vilket fallet tycks vara, både hos Wallersteins och 
Liptons perspektiv. Wallerstein skriver: ”[h]ur varje enskild förhandling eller 
kamp slutar beror på vilken ekonomisk, politisk och kulturell styrka respektive 
sida kan uppbåda” (2005:127).  
 
Eftersom Wallerstein anammar både ett marxistiskt strukturellt perspektiv på 
världen samt, om än omedvetet, ett institutionellt perspektiv uppkommer vissa 
problem. Samtidigt som vissa institutioner styr världsekonomin finns det en 
marxistisk historiesyn som medger att den rådande situationen förr eller senare 
kommer att omkullkastas. Lika säker som Marx var på kapitalismens undergång 
under 1800-talet är Wallerstein anno 2005 (2005:125 ff.). Bakom de starka 
institutioner finns således en form av determinism som inte kan undgås. Men 
därmed säger Wallerstein att institutionerna både kan agera autonomt, dvs. 
determinerat, samtidigt som de också är kontextberoende där den liberala 

                                                                                                                                                         
 

12 Mer om detta följer också i den empiriska delen av uppsatsen.  
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kontexten satt sin prägel på världssystemet sedan 1500-talet. Denna 
metodologiska kontradiktion tycks inte Wallerstein uppmärksamma. En möjlig 
ursäkt kan vara att han inte explicit använder sig av ett institutionellt perspektiv. 
Men vid användandet av en dito metod i en analys av teorin uppkommer dock 
detta problem. Vad innebär då detta för den fortsatta analysen? Självfallet blir det 
ett problem när samhället både speglas av en determinism som pekar åt ett håll 
samtidigt som vissa institutioner pekar åt det motsatta hållet. Hur kan vi då 
använda det institutionella perspektivet på Wallersteins teori? 
 
En av grundpelarna i Wallersteins teori utgör det ojämlika utbytet mellan centrum 
och periferi, en liknande slutledning som även Lipton kommer fram till. Med ett 
institutionellt perspektiv kan vi se vilka värderingar och normer som tycks styra 
själva världssystemet. Med en öppen policy om något är det relativt enkelt att 
åstadkomma en förändring. Med en mer dold policy, möjligtvis rentav omedveten 
i detta fall, är det betydligt svårare att göra några bestående förändringar. Detta 
eftersom det dolda inte ens uppfattas som en policy. Institutionen, eller 
regeln/normen, har blivit så etablerad att den inte ses som någon norm utan 
sanning. Eftersom det är de som innehar den reella makten som också bestämmer 
vilka institutioner som ska bejakas blir den ojämlika situationen alltmer 
svårforcerad för tredje världen. Då de rådande normerna, värderingarna samt 
maktrelationerna inom de institutioner som styr världsekonomin i allmänhet och 
handeln i synnerhet är dolda är de svåra att analysera eftersom dess faktiska 
existens är osäker13. Här kan dock metodvalet samt val av teori åtminstone hjälpa 
oss att belysa denna ojämlikhet.  
 
Ett annat problem som uppkommer är Wallersteins normativa resonemang. 
Eftersom han konsekvent åberopar marxismen kan vi anta att det hämmar 
resonemanget. Vad som däremot kan ses som positivt är att hans ideologiska 
perspektiv inte döljs när det är så pass knutet till marxismen. Därmed ökar 
förståelsen för den analys samt de slutsatser som Wallerstein förfäktar (se ex. 
Ricouer 1981 och Lipton 1977:89 ff.)  
 
Även om några av de slutsatser som kan dras utifrån det institutionella 
perspektivets applicering på Wallerstein också kan överföras till Liptons teori 
finns det speciella egenskaper hos Lipton som gör att det institutionella 
perspektivet ånyo bör appliceras även på honom.  
 
Även Liptons teori om urban-bias kan vi applicera på den institutionella metoden. 
Här ser vi att de institutioner som upprätthåller divergensen mellan stad och land 
gör detta på liknande sätt som hos Wallerstein. Även om urban-bias inte är någon 
officiell policy ligger den inte mer dold än att Lipton kunde ”upptäcka” den 
genom en mer kvantitativ än kvalitativ metod. När de strukturella ojämlikheterna 
”upptäcks” med kvantitativ data kan vi anta att de dolda normerna inte varit 

                                                                                                                                                         
 

13 En kvantitativ studie skulle inte acceptera något icke-mätbart.  

 16



 

särskilt väl dolda, eftersom den kritisk realistiska ansatsen säger oss att de dolda 
orsakerna till ett visst fenomen inte går att avslöja med enbart kvantitativ data. I 
den kontext som institutionerna verkar kring kan vi se att urban-bias byggs upp 
från flera olika håll. Både de egna staterna samt i-länder som genom bistånd och 
handel med tredje världen bejakar, enligt Lipton, en urban-bias politik. Dessutom 
ser Lipton att äldre institutioner från kolonialtiden kvarstår vilket gör att 
institutionerna kan ses utifrån en bred definition där normerna ”ärvts” från flera 
generationer tillbaka. Lipton undgår dock att hamna i någon form av institutionell 
motsägelse på så sätt som Wallerstein gjorde.  
 
Väljer vi att beakta hur urban-bias drivs framåt, utifrån egenintresset hos 
makthavarna, kan vi se att de formella institutionerna åsidosätts. Eftersom urban-
bias präglat ekonomin i tredje världen under flera decennier har de formella 
spelreglerna helt åsidosatts i syfte att berika ett fåtal makthavare14. Denna starka 
drivkraft i kombination svaga institutioner ökar förståelsen för hur urban-bias har 
utvecklats. De formella institutioner som satts upp för att förhindra oegentligheter 
har därmed på ett informellt sätt undgåtts.  
 
Även i fallet med urban-bias råder vissa normer respektive värderingar, i fallet 
med Lipton handlar det om egenintresse hos politiker som är det värde som ligger 
bakom orsaken till urban-bias. Lipton menar att denna norm kommit att styra stora 
delar av den politik som bedrivs i tredje världen. Detta tilltrots att en dito politik 
faktiskt försämrar den ekonomiska utvecklingspotential som föreligger. De 
konkreta exemplen på makthavare i tredje världen som berikat sig själv på 
bekostnad av det stora flertalet är, tyvärr, många. Därmed är det möjligt att också 
beakta Liptons teori utifrån det institutionella perspektivet. Med det institutionella 
perspektivet kan vi finna normer som vägleder den ekonomiska politiken. I likhet 
med Wallerstein återfinner vi tydliga personliga värderingar hos Lipton, dock inte 
lika tydligt ideologiskt bundna som hos Wallerstein, Lipton förespråkar snarare ett 
materiellt rättviseperspektiv. Som tidigare noterats kan den tydliga anknytningen 
till en ideologi öka den vetenskapliga stringensen, vilket implicerar att Liptons 
teori inte är lika stringent som Wallersteins. Lipton löser dock detta problem 
genom att explicit definiera ett rättviseperspektiv vilket ökar intersubjektiviteten i 
hans teori.  

2.5 Ekonomin, värden och metoden 

Vi kan också beakta Wallerstein och Lipton utifrån en mer generell metodologisk 
aspekt och finna flera problem och motsägelser i deras resonemang. Genom den 
kritisk realistiska aspekten som denna uppsats bygger på kan vi se att främst 

                                                                                                                                                         
 

14 Mobutu Sese Seko i f.d. Zaire är ett exempel.  
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Wallerstein, men också Lipton, har flera luckor i resonemangen. Problem som 
uppkommer utgår från distinktionen mellan är och bör frågor, något som tidigare 
noterades. Utifrån mitt perspektiv innebär alltid en ”är” fråga ett implicit ”bör”. 
Forskarens förförståelse för det valda studieobjektet förutsätter ett visst 
förhållande till det. Vad som framkommer hos både Lipton och Wallerstein är att 
de drar sina bör från är, vilket leder dem till epistemologiska motsägelser som de 
själva inte uppmärksammar. Detta då de båda två kan anses tillhöra den mer 
realistiskt sinnade skolan inom den kunskapsteoretiska debatten.  
 
I enlighet med den klassiska historiematerialismen anlägger Wallerstein ett 
positivistiskt perspektiv. Detta innebär att han ser samhället som styrt av lagar, 
lagar som kan förutsägas (Ragin & Chirot 1995:284). Detta objektiva perspektiv 
är också viktigt vilket grundar sig på att forskaren menar att världen existerar 
oberoende av honom samt att det är möjligt att nå objektiv kunskap om världen 
(Marsh & Furlong 2002:18-19, se även Thurén 2003 kap. 3). Enligt Wallerstein är 
det determinerat att kapitalismen, förr eller senare, kommer omkullkastas vilket 
utgör det tydligaste exemplet på det positivistiska tänkandet. Därmed bestrider 
Wallerstein, möjligen omedvetet, Humes lag om distinktionen mellan är och bör. 
Liknande problem stöter vi på hos Lipton, liksom hos flera andra ekonomer. 
Problemet har med positivismen och de normativa och konstruktiva utsagorna 
som ekonomer presenterar.  
 
I enlighet med normativ forskning måste alltid ett värde definieras innan vi kan 
påstå oss hantera det utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt (Badersten 2005). 
Problemet inom ekonomin är att tillväxten alltid ses som önskvärd utan att den 
egentligen definieras eller problematiseras som ett värde. Hos positivismen möts 
normativa frågor i regel med viss ringaktning (Lundquist 2000:75). Trots det kan 
vi se att normativa ståndpunkter av olika slag förekommer hos både Wallerstein 
och Lipton. Lipton kan dock delvis undkomma kritiken eftersom han definierar ett 
abstrakt rättviseperspektiv som kan ses som det värde varur hans 
ställningstaganden hämtar sin legitimitet. Hos Wallerstein definieras eller 
laboreras det aldrig med något värde. Däremot återfinns normativa resonemang i 
hans texter. Detta utgör den metodologiska konflikten hos Wallerstein, och för 
den delen hos många ekonomer/ekonomhistoriker.  
 
Hur uppkommer då denna konflikt? Min analys av situationen återfinns i den 
liberala diskursen/institutionen. Som tidigare noterats lever den neoklassiska 
teorin i dag nästintill oomstridd inom det ekonomiska lägret. Därmed blir de 
värden som den neoklassiska teorin utgår ifrån, exempelvis tillväxt och minskad 
statlig inblandning, sanningar som inte kan motsägas. Dessa värden har därmed 
blivit så pass accepterade att de inte längre ses som värden utan objektiv fakta. De 
normativa inslagen har blivit empirisk fakta. Från att ha utgått från ”är” frågor har 
”bör” frågorna smugits in i analyserna, trots forskarnas realistiska epistemologi. 
”Bör” frågan har därmed blivit en ”är” fråga. Vad som är frapperande är att 
Wallerstein både laborerar med neoklassiska och marxistiska värden utan att 
reflektera kring dessa. Även om Wallerstein inte vidhåller de neoklassiska 
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värdena ser han de trots allt som ”fakta”. Detta pekar på att även liberalernas 
antagonister ser deras värden som fakta, vilket i sådana fall visar på en enorm 
styrka i den liberala institutionen. Att den neoklassiska teorin är sanningen medan 
övriga teorier ses med stor skepsis fångas på ett slagkraftigt sätt i Blomqvist och 
Lundahls citat: ”[d]e [alternativa teorier till den neoklassiska skolan] har också en 
klart normativ karaktär, dvs. de innehåller värdeomdömen om t ex jämlikhet och 
rättvisa i det ekonomiska systemet” (1992:97). Detta ska då ses i bjärt kontrast till 
den neoklassiska teorin som, enligt författarna, inte är normativ. Att förhålla sig så 
pass okritisk till sin egen teoribildning bör inte ses med blida ögon men kanske 
inte heller frappera.  
 
Vad denna ovanstående analys syftar till är att påvisa den kritisk realistiska 
ansatsens styrka. En ansats som kan jämföras med vad Habermas kallar det 
emancipatoriska intresset. Enligt Habermas avgör intresset forskarens 
infallsvinkel. Både utifrån det emancipatoriska respektive det kritisk realistiska 
perspektivet utgör det kritiska intresset det värde som styr forskningen. Med detta 
perspektiv kan vi blottlägga ideologiska samt systematiska förvrängningar av 
världen som är sprungna av hur eliten och makten inverkar på institutionerna. Den 
generella kritik som här framkommit bör därmed ses som en av de 
uppgifter/intressen som jag ålagt mig själv redan vid valet av min metodologiska 
infallsvinkel. Att avfärda den ekonomiska vetenskapen är dock inte syftet. Det är 
däremot viktigt att påvisa hur och varför vissa institutioner, institutioner som 
hämmar den ekonomiska tillväxten i tredje världen, fortlever. Genom att påvisa de 
dolda strukturer som hämmar tillväxten blir det betydligt enklare att vara 
konstruktiv i det fortsatta arbetet. Denna konstruktiva del kommer jag att 
återkomma till i den avslutande delen i denna uppsats.  
 
Här kommer dock denna metodologiska analys att avslutas, vad jag förfäktar är att 
distinktionen mellan normativa respektive empiriska utsagor måste preciseras för 
att undvika en metodologisk härdsmälta. Antingen bör den problematiseras på ett 
betydligt mer kvalificerat sätt inom ekonomiska discipliner vid universiteten 
alternativt att distinktionen mellan ”är” och ”bör” återupprättas på ett betydligt 
mer resolut sätt än i dag, dvs. en tillbakagång till Humes lag, en tillbakagång som 
jag personligen ogärna ser.  
 
I den avslutande delen av uppsatsen kommer jag att återkomma till värden inom 
ekonomin och problematisera dessa på ett djupare plan och ställa de mot andra 
tänkbara värden. Nu är det dock hög tid för den empiriska analysen.  
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3 Från urban- till world-bias 

Hitintills har uppsatsen kretsat kring den teoretiska diskussionen av Liptons 
respektive Wallersteins teorier. Förhållningssättet till dessa teorier har primärt 
utgått från ett rent teoretiskt perspektiv även om avslutningen speglade ett 
metodologiskt förhållningssätt. Nu är det dags att se hur väl dessa teorier stämmer 
överens med både den kvalitativa respektive kvantitativa informationen som 
återfinns. Den empiriska delen inleds med Lipton och fortsätter därefter med 
Wallerstein.  

3.1 Vilken urban-bias? 

Enligt Lipton råder det en urban-bias i tredje världen, en bias som drivs av att de 
resurserna som borde återbördas till landsbygden istället fortsätter att gynna en 
liten del av den politiska respektive ekonomiska eliten i staden. Men hur väl 
stämmer egentligen denna bild med dagens tredje världen? Lipton utvecklade sin 
teori för ca 30 år sedan, kan den fortfarande stämma och om den frågan ges ett 
jakande svar, varför fortsätter denna bias att hämma den ekonomiska 
utvecklingen?  

 
Att visa på hur bärkraftig Liptons teori är skapar vissa problem eftersom vi finner 
motstridande information om denna bias. Enligt Robert B. Potter kan vi se att den 
procentuella andelen fattiga på landsbygden överstiger, med god marginal, de 
fattiga i staden (Potter et. al. 1999:241). Därmed skulle vi snabbt kunna konstatera 
att någon form av urban-bias fortfarande råder i tredje världen. Men att enbart 
andelen fattiga i rurala områden är högre behöver inte innebära att urban-bias 
fortfarande vägleder den ekonomiska politiken. Sedan Lipton skrev sin bok har 
urbaniseringsgraden stigit i alla länder vilket medfört en ny befolkningsstruktur 
(Potter et. al. 1999:217). När befolkningsunderlaget i städerna ökar, ökar också 
arbetskraften vilket gör att den gynnsamma position som fabriksarbetarna har inte 
längre är lika fördelaktig. I dag trängs en allt större andel av befolkningen i 
städerna vilket skapar stora slumområden (United Nations Center for Human 
Settlements15). Å andra sidan borde detta visa på att en urban-bias fortfarande 
pågår. Trots de påfrestningar som befolkningen i städerna utsätter sig för, främst 
sociala samt sanitära förhållanden, väljer de att fortsätta flytta in till städerna 

                                                                                                                                                         
 

15 Kommer fortsättningsvis förkortas UNCHS, http://www.unchs.org/istanbul+5/12.pdf  
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istället för att stanna kvar på landsbygden. Någon form av både ”push” respektive 
”pull” faktorer finns således inblandade. Att urban-bias skulle spela en roll här ter 
sig troligt, men innan vi kan fastställa det bör analysen fortskrida för att stärka, 
alternativt avfärda, teorin. 
 
Hitintills kan vi se att Liptons teori verkar stämma, men innan ett sådant 
konstaterande kan klargöras bör vi problematisera bilden ytterligare. Hur ser den 
ekonomiska situationen ut i dagens tredje värld? Fram tills nu har vi främst 
koncentrerat oss på befolkningen och dess struktur, men hur ser ekonomin ut?  
 
Trots den dystra bild som uppvisats finns det delar av Afrika som kan uppvisa en 
tillväxt, om än ytterst blygsam i ett längre tidsperspektiv16. En tillväxt som främst 
återfinns i städerna vilket, med Liptons teori i åtanke, inte ter sig speciellt 
förvånande. UNCHS skriver dock följande:  
 

[y]et despite the significant economic roles played by cities, they often receive less 
than they might warrant for there contribution to the national economy, negatively 
influencing their productive potential (http://www.unchs.org/istanbul+5/82.pdf).  

 
Enligt UNCHS är det investeringar inom infrastrukturen och förbättrade 
ägandeförhållanden (se även de Soto 2001 för analys om äganderätten) som krävs 
för att staden ska kunna stimulera den nationella makroekonomin. Därmed finner 
vi två diametrala åsikter om städernas roll, vilken är den ”riktiga” blir den 
naturliga frågan? Svaret kan dock visa på olika användningsområden för både 
urban-bias och UNCHS:s perspektiv. 
 
Ett första konstaterande som kan vara till UNCHS nackdel är att deras rapport 
enbart har staden som fokus, men därmed skulle vi lika gärna kunna anklaga 
Lipton för att vara partisk eftersom han primärt fokuserar på landsbygden. 
Skillnaden tycks återfinnas i tidsperspektivet men också i ett abstrakt jämlikhets 
perspektiv.  Lipton tycks förespråka satsningar i landsbygden dels för att dessa, på 
lång sikt, kommer ge bättre makroekonomisk avkastning men också pga. ett 
jämlikhetsperspektiv. Detta samtidigt som UNCHS vill öka investeringarna i 
staden eftersom de kommer ge en snabbare ekonomisk avkastning. Denna 
snabbare avkastning bör dock ifrågasättas eftersom de långvariga konsekvenserna 
inte nödvändigtvis behöver vara ökad ekonomisk tillväxt. Den tillväxt som staden 
genererar kommer, enligt Lipton, främst ett fåtal tillgodo vilket gör att ekonomin 
inte stimuleras på samma sätt som om en större andel av befolkningen skulle 
kunna tillgodogöras sig av. Frågan blir därmed var trickle down effekten ger störst 
effekt, i staden eller på landsbygden? Vi kan dock se att Lipton får ett visst 
medhåll från vissa delar av forskarvärlden (se ex. Abrahamsson 2003, 

                                                                                                                                                         
 

16 
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=1966&intItemID=2510&lang=1&mode=do
wnloads  
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Martinussen 1999, Larsson et. al. 2002) samtidigt som stödet för UNCHS främst 
återfinns bland ekonomer.   
 
Med UNCHS:s perspektiv kan vi dock ifrågasätta Liptons urban-bias. Är det inte 
bättre att investera i staden där, trots allt, mycket av den ekonomiska aktiviteten 
sker? Här är det möjligt att Liptons teori behövs kompletteras till hur situationen 
ser ut i dagens tredje värld. En situation där stadens andel av BNP är större än den 
var under senare delen av 1970-talet. Även beaktandet att en allt större andel av 
befolkningen i dag lever i städerna bör noteras eftersom investeringar i staden 
kommer en allt större andel av befolkningen tillgodo.  
 
Samtidigt kan vi, om vi tar in världssystemteorin i bilden, se att handeln mellan 
periferin respektive centrum inte sker utifrån något rättviseperspektiv. Innan 
denna stötesten är löst är det kanske inte lönsamt att förfäkta vikten av större 
investeringar inom jordbruket eftersom exporten begränsas av tullar i centrum. I 
en UNCTAD17 rapport konstateras de förödande konsekvenserna av I-världens 
jordbrukspolitik på följande sätt: ”[f]arm support systems in OECD countries are 
having serious consequences in Africa specifically in achieving the poverty 
reduction objective of the Millennium Development Goals”18. Detta implicerar att 
jordbrukets roll för tredje världen är av stor betydelse för den ekonomiska 
utvecklingen. Detta återkommer vi dock till i den avslutande delen av uppsatsen.  
 
Dessutom är det möjligt att tolka teorierna på ett mer likartat sätt. Båda menar att 
den ekonomiska tillväxten är nödvändig samt att den stora majoriteten av 
befolkningen bör inkorporeras i den moderna ekonomin. Även om Lipton förordar 
landsbygden är det enbart för att landsbygden ska hjälpa igång tillväxten i staden. 
Om vi nu, som UNCHS menar, kan se en tilltagande ekonomisk tillväxt i staden 
bör den kanske understödjas än mer. Det är trots allt inte av principskäl som 
Lipton förordar en agrar omvandling utan han gör det i ljuset av sitt effektivitets- 
respektive jämlikhetsperspektiv. Om vi ser att dessa perspektiv inte längre ger 
samma starka stöd för landsbygden bör teorin justeras för att passa dagens 
förhållande. Det ska också noteras att varken Lipton eller UNCHS propagerar för 
en ensidig satsning inom deras respektive geografiska område, även om de 
favoriserar varsin del.  

3.2 En world-bias? 

Enligt Wallerstein bör vi beakta världssystemet som ett omvänt ”Robin Hood-
system”, där de rika tar från de fattiga och ger till sig själva. En värld som grundar 

                                                                                                                                                         
 

17 United Nations Conference on Trade and Development 
18 http://www.unctad.org/en/docs/gdsafrica20031_en.pdf  
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sig på olika produktionssätt respektive graden av monopoliserade företag. Men 
stämmer denna bild? 
 
Den beskrivningen av världen utifrån centrum, periferin respektive semiperiferin 
kan stämma om vi ser till BNP/capita19 på en världskarta (exempelvis Knox et. al. 
2003:24) där skillnaderna mellan länderna, grovt indelat, kan delas in i rika, 
medel respektive fattiga länder. Även i produktionssystemet kan vi observera de 
trender som Wallerstein menar sig se samtidigt som graden av ”monopolisering” i 
centrum tycks övertygande (Knox et. al. 2003:192 ff.).  
 
Under det senaste WTO-mötet, december 2005, i Hongkong kunde vi se hur 
samarbetsvilliga centrumländerna tycks vara inför periferin respektive 
semiperiferin. Eftersom handel på liknande villkor torde gynna alla parter är det 
inte själva handeln det är fel på, utan snarare hur den praktiseras. I Hongkong ville 
centrumländerna att periferin respektive semiperiferin skulle sänka sina tullar på 
centrums industrivaror. Denna tullsänkning var dock inte ömsesidig då centrum 
inte själva var villiga att ge efter på sina egna tullar på jordbruksvaror från tredje 
världen. En ordning som inte alls ter sig speciellt rättvis men som trots det 
fortlever. Statliga kommerskollegium skriver följande:  
 

Vid en närmare granskning kan dock konstateras att tullsänkningarna varit mer 
begränsade eller i vissa fall rentav obefintliga för varor av särskilt intresse för u-
länderna, t.ex. textil och konfektion (teko). I genomsnitt möter därför u-länderna 
högre tullar än i-länderna vid export20.  

 
Att den svagare parten i förhandlingarna ställs inför hårdare krav än den starkare 
speglar en bild av ett världssystem grundat på någon form av darwinistisk survival 
of the fittest teori. Beaktar vi hur WTO fattar sina beslut är det en röst per land 
som gäller, dvs. den officiella institutionen, samtidigt som man i praktiken 
använder sig av konsensus, dvs. en form av informell institution21. Användandet 
av konsensusprincipen gör att centrumländerna kan manövrera förhandlingarna så 
att de själva gynnas. Om alla centrumländerna står emot ett förslag kommer det 
därmed inte att antas, om däremot flera perifera länder motsätter sig 
överenskommelsen kan centrum utöva hårda påtryckningar för att uppnå 
”konsensus”.  
 
Utifrån teorin om komparativa fördelar så straffas därmed tredje världen inom den 
delen av ekonomin där de återfinner sina komparativa fördelar. Eller utifrån 
Wallersteins perspektiv; i de produktionsmönster som världen delas upp i är det 
centrum som har mest att vinna på fortsatt handel. Anledningen till detta beror på 
den makt som centrumländerna utövar på världsekonomin. En maktposition som 

                                                                                                                                                         
 

19 Ungefärliga mönster uppkommer om vi beaktar HDI, läskunnighet eller liknande 
jämförelsevariabler.  
20 http://www.kommers.se/binaries/attachments/2592_slutsatser.pdf  
21 http://www.sweden.gov.se/sb/d/6013/a/51844  
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främst förklaras i ekonomisk styrka (Wallerstein 2005:95). Även om alla stater 
officiellt sett ses som suveräna och likvärdiga återspeglas sällan denna bild inom 
världssystemet, så även inom världshandeln. Wallerstein formulerar detta på 
följande sätt:  
 

[p]å internationell nivå utövar starka stater påtryckningar mot svagare kontrahenter 
för att de ska 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 (2005:91).  

 
Argumenten för Wallersteins teori tycks överväldigande, men kan vi beakta 
världssystemet utifrån en annan vinkel eller finna andra brister? Wallerstein 
menar att den kapitalistiska världen uppstod i Europa under 1500-talet och har 
sedan spridits världen över. Arbetsdelningen samt graden av monopolisering utgör 
grunden för definierandet av huruvida ett land tillhör centrum eller någon form av 
periferi. Men att definiera ett land som centrum, semi- eller periferi tycks inte 
alltid enkelt, var ska exempelvis Kina placeras in? I vissa sammanhang utgör Kina 
ett perifert land, men i andra sammanhang kan landet påstås tillhöra centrum. 
Även om Wallerstein utvecklat beroendeskolans teori, som inte inbegriper någon 
semiperiferi, är indelningen både grov och ibland även godtycklig. Ett annat 
problem som tillkommer utgörs om vi beaktar den neoklassiska teorin om 
komparativa fördelar. Utifrån Wallerstein utnyttjar den kapitalistiska 
världsordningen staterna i tredje världen. Men beaktar vi den liberala teorins 
komparativa fördelar bör staterna i tredje världen gynnas av handeln, även om 
villkoren inte är rättvisa. Kan vi legitimera den orättvisa handeln genom att, trots 
allt, kunna konstatera att det faktiskt hade varit än sämre utan handel? Enligt 
Wallerstein bör det inte legitimeras, enligt honom blir valet mellan ingen handel 
eller handel på orättvisa villkor som att välja mellan pest eller kolera. Vad som 
behövs är snarare en ny världsordning för att underminera de institutioner som 
tycks finnas inbyggda i kapitalismen. 
 
Ett annat problem som Wallerstein inte tycks uppmärksamma är att alla länder 
inom centrum/periferin/semiperiferin tycks homogena. Detta till trots att 
skillnaderna varierar kraftigt inom dessa underavdelningar. Olika viljor inom 
centrum kan dock inte analyseras eftersom Wallerstein kollektivt klassificerar in 
de i en och samma kategori. Att försöka uttyda olika åsikter inom EU eller mellan 
Argentina och Brasilien blir därmed ett svårgenomfört projekt. Teorin kan därmed 
enbart användas då vi vill beakta de olika delarna av världssystemet något som 
kan utgöra ett problem beroende av vilken infallsvinkel vi använder oss av. 
 
Även om Wallerstein använder sig av vissa länder för att exemplifiera sin teori är 
det snarare ur det historiska perspektivet som analysen fullbordas. Att applicera 
teorin på olika länder i dagsläget blir ett problem som Wallerstein likväl lyckas 
övertyga läsaren om. Detta trots att teorin i huvudsak är en historisk analys av hur 
och varför olika stater nått olika långt i sin ekonomiska utveckling. I Wallersteins 
fall blir det de historiska analyserna som utgör det grundläggande 
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forskningsområdet. Samtidigt tycks det finnas överväldigande bevis på att utbytet 
mellan olika stater i världssystemet inte bedrivs på ett likvärdigt sätt.  

3.3 Lipton och Wallerstein, en jämförelse 

Att både Wallerstein och Lipton kom med sina teorier under 1970-talet utan att 
uppmärksamma likheterna med varandra tycks frapperande. Även om Lipton i 
grund och botten är liberal använder han sig av en liknande analysram som 
Wallerstein presenterar, om än på det lokala planet. Lipton för, exempelvis, in ett 
rättviseperspektiv i sin analys för att påvisa det orimliga i den bias som han menar 
sig se. Trots det avfärdar Thomas Shannon Lipton som en obotlig liberal 
(Shannon 1996:167). Jag menar dock att vi bör beakta urban-bias och 
världssystemet som två i grunden liknande teorier även om deras slutsatser är 
svåra att sammanföra. Däremot anammar de liknande utgångspunkter samt analys 
på respektive geografiskt område.  
 
Det bör kanske inte frappera att Lipton avfärdar stora delar av Wallersteins 
argumentering då han inte delar de slutsatser som världssystemteorin leder till. Att 
Wallerstein skulle avfärda Lipton ter sig dock ologiskt. Båda två menar att det 
finns en orättvisa i behandlandet av vissa grupper i samhället/världen. Samtidigt 
som de ser, till skillnad från Marx, att uppdelningen i samhället kanske snarare 
bör beaktas utifrån geografin än utifrån sociala klasser. Att indelningen utifrån 
geografisk hemort är mer avgörande än social klass är en ytterst intressant 
gemensam faktor hos både Wallerstein och Lipton. Denna del hos de båda 
författarna blir dock en av deras svagare punkter då de inte lyckas övertyga 
läsaren om att geografin är viktigare än andra orsaker för sammanhållningen. Har 
verkligen en storgodsägare mer gemensamt med en fattig bonde än kapitalisten i 
staden? En mer renlärig marxist hade hävdat att det är klassen som utgör den 
viktigaste aktören, Wallerstein tycks dock mena att hela tredje världen utgör en 
underklass till centrum. Ett liknande konstaterande gör också Lipton, landsbygden 
har blivit en underklass till staden. Samtidigt är deras teorier uppbyggda så att 
denna indelning av människor utgör grunden för deras resonemang. Det är också 
därför ytterst frapperande att deras argument för den uppdelning som de själva vill 
se inte är så slagkraftig som den kanske borde vara.  
 
Att både Wallerstein och Lipton åberopar den geografiska hemvisten som 
utgångspunkt gör det delvis enklare att jämföra de olika teorierna. Eftersom båda 
två förfäktar geografin som avgörande för hur vi klassificerar befolkningen kan vi 
använda de både teorierna som komplement för olika analysnivåer22. Frågan blir 

                                                                                                                                                         
 

22 Vilket denna uppsats utgår ifrån.  
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då om dessa analysnivåer faller om vi inte kan acceptera den geografiska 
indelningen. Detta återkommer jag till i slutet av uppsatsen.  
 
En annan jämförelse som vi kan göra är hur egenintresset styr över både individer 
samt stater. Enligt Lipton är det elitens egenintresse som styr deras icke-rationella 
beteende. Eftersom eliten återfinns i städerna är det också här investeringarna 
sker. Genom att förlägga investeringar i städerna kan eliten åstadkomma två mål, 
dels gynna sig själva genom korruption och andra oegentligheter. Men eliten kan 
också påvisa deras effektivitet genom att visa städernas befolkning att deras 
skattepengar faktiskt kommer de själva tillgodo, om än i mindre omfattning än 
vad fallet borde vara. Eftersom befolkningen i städerna är mer ekonomiskt 
gynnande, och därmed i högra grad kan läsa och skriva, torde ledarskiktet vara 
mer benägna att gynna dem än analfabeter på landsbygden. Utifrån det sistnämnda 
målet kan politikerna, speciellt i odemokratiska stater (Jansson 1998:107), skaffa 
sig större legitimitet som ledare (se också Beetham 1991). I fallet med 
världssystemet kan vi se att centrumländerna, liksom semi- respektive periferin 
också om än i tafatta försök, primärt förfäktar sina egna intressen. Även om alla 
stater gynnas av handel kan vissa gynnas mer än andra av att vissa stater har en 
öppnare handel än den egna staten har. Därmed har vi ett nationellt egenintresse 
som styr23. Möjligen kan en form av nymerkantilism föreligga, en ståndpunkt som 
vinner ett starkare gehör då vi exempelvis beaktar hur EU agerar i förhållande till 
kinesisk export. Således spelar personliga/nationella intressen en viktig roll både i 
Wallersteins och Liptons förklarningsmekanismer. 
 
Även om vi kan finna flera likheter i både Liptons och Wallersteins teorier återstår 
dock en vid divergens mellan de båda. Divergensen uppkommer när analysen 
leder till någon form av slutsats av situationen. Medan Lipton vill se ökade 
investeringar i agrara områden samt en ökad handel för att hjälpa ekonomierna i 
tredje världen (1977:328 ff.) gör Wallerstein en diametral slutledning. I likhet 
med marxister ser Wallerstein den kapitalistiska världsordningen som 
determinerad att omkullkastas. Eftersom kapitalistens jakt på den ändlösa 
kapitalackumulationen aldrig kan uppnås kommer systemet underminera sig 
självt. Med start i 1968-års ”världsrevolution” tycks Wallerstein se början till 
slutet (2005:134).  
 
Trots distansen mellan de båda författarnas slutsatser av deras teorier finns det 
flera intressanta delar i analysen. Att två personer med två olika ideologier under 
ett och samma decennium presenterar relativt likartade analyser utan att observera 
denna likhet ter sig märklig. Att Shannon, som är den enda av 
världssystemteoretikerna som nämner Lipton oreserverat avvisar hans urban-bias 
gör inte situationen mindre märklig.  
 

                                                                                                                                                         
 

23 Den utrikespolitiska teorin realismen menar exempelvis att nationerna alltid eftersträvar att 
tillvara ta sina intressen (Morgenthau 1993).  
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3.4  En regional och global bias sedd utifrån Mellor 

Återgår vi till Mellors teori (Mellor 1995) - och därmed också till grundtanken hos 
Lipton, där vikten av en agrar revolution tycks nödvändig – finner vi flera 
problem för tredje världens ekonomiska utveckling. Mellor hävdar, som tidigare 
presenterats, att den ekonomiska utvecklingen bör ta avstamp i en agrar 
omvandling. Eftersom historien förtäljer att den moderna ekonomiska tillväxten, 
både Västeuropas samt de nya industrialiserade länderna i Östasien, började på 
landsbygden bör den således också göra det i nuvarande tredje världen. Dessutom 
står jordbruket för en stor del av u-länders ekonomier samt arbetskraft, samtidigt 
som det lilla kapital som återfinns i dessa länder ofta kan bindas till själva 
jordbruket. Det som hitintills framkommit under uppsatsen gång ter sig bilden av 
agrar omvandlig dock avlägsen.  
 
Först har vi en urban-bias som förhindrar en modernisering av landsbygden. 
Istället går majoriteten av investeringarna till projekt i städerna vars långsiktiga 
avkastning kan ifrågasättas. Detta missgynnande har påtagligt hämmat den 
ekonomiska tillväxten i tredje världen. Utöver en urban-bias har Wallerstein 
presenterat en world-bias där centrum alltid gynnas på bekostnad av periferin. De 
handelsvaror tredje världen primärt exporterar är ofta de varor som bestraffas med 
högst tullar i centrum. Därmed ter sig den, nödvändiga, omvandlingen på 
landsbygden ouppnåelig. Med de två utgångspunkter som uppsatsen byggde på 
och utifrån de teorier som presenterats ter sig detta resultat som ytterst nedlåtande. 
Därför kan vi inte stanna vid denna punkt och enbart beakta det hopplösa i 
situationen. Genom att återigen problematisera de resultat som framkommit kan 
uppsatsen erbjuda ytterligare ljus. I den avslutande delen kommer analysen 
därmed att ytligt beakta nya perspektiv på problematiken.  
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4 Diskussion 

Efter att ha presenterat, analyserat samt problematiserat teorierna och det 
empiriska materialet återstår en vidare diskussion om uppsatsens resultat. Hur bör 
vi beakta världen? Kan en lösning på urban och world-bias lösa några 
grundläggande problem för den ekonomiska utvecklingen i tredje världen? Finns 
det aspekter av teorierna samt empirin som hitintills inte presenterats? Dessa är 
några av de frågor som kommer att diskuteras i denna avslutande del av 
uppsatsen. Innan diskussionen fortsätter kan det dock vara på plats att återigen gå 
tillbaka till de ursprungliga frågorna som presenterades i inledningen av 
uppsatsen, dvs.: hur förklarar urban-bias respektive världssystemteorin den 
ekonomiska situationen i tredje världen samt hur och varför gestaltas denna 
urban/”world-bias”?  

4.1 Lipton och urban-bias 

Kan urban-bias teorin hjälpa oss att förstå situationen i dagens tredje värld? 
Mycket pekar åt att Lipton på ett adekvat sätt lyckas fånga en avgörande 
förklarningsmekanism till underutvecklingen. Vi ser att andelen fattiga är större i 
rurala områden än i urbana. Ökad urbanisering kan tolkas som att chansen till ett 
bättre liv24 är större i städerna än på landsbygden. Trots denna bild finns det också 
frågetecken kring teorin, liknande dito som återfinns hos Wallerstein. För det 
första delar urban-bias upp befolkningen utifrån geografin inte, som kanske 
vanligare, utifrån religion, etnicitet eller social klass. Men kan vi verkligen se att 
städernas elit har samma intressen som de som lever i slumområden? Kan den 
fattige bonden antas ha samma intressen som den store godsägaren? Självklart kan 
det finnas en vilja till högre priser på deras varor alternativt låga priser för 
stadsbefolkningen. Men där slutar egentligen de intressen som delas mellan 
bönderna.  
 
Empirisk forskning inom hur och varför vi väljer att gruppera olika delar av 
befolkningen bör bedömas som ytterst svårt, därför kommer jag här nöja mig med 
att resonera kring detta dilemma. Enligt exempelvis Marx är det 
klasstillhörigheten som utgör det sammanhållandet kittet mellan medborgarna. 
Liptons resonemang samt empirisk bevisning för att geografin skulle utgöra en 

                                                                                                                                                         
 

24 Åtminstone rent ekonomiskt 
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bredare sammanhållning av människor övertygar inte mig. Dessutom är det svårt 
att finns stöd för detta antagande utanför Lipton själv. Samtidigt visar Lipton på 
hur egenintresset hos makteliten fortsätter att bära denna bias framåt. Genom att 
ledarna tillgodoser sina egna preferenser före nationella dito undermineras den 
nationella ekonomiska tillväxten.  
 
Sambanden mellan urban-bias och människors geografiska hemvist tycks 
övertygande. Även om Liptons uppdelning av befolkningen inte tycks 
överensstämma innebär det inte att urban-bias inte existerar. Övertygelsen för 
själva tesen tycks stor, oavsett om det finns vissa infallsvinklar som talar emot 
teorin.  

4.2 Wallerstein och världssystemet  

Den teori som Wallerstein presenterar visar på en dyster bild av världssystemet. 
Det enda som gäller är att maximera kapitalackumulationen och vägen dit leder 
oss genom en hård värld där en ohämmad kapitalism sätter agendan. Precis som 
hos Lipton kan vi finna bevisning som stärker den bild som Wallerstein 
presenterat. Produktionssystemet pekar på att de mer tekniskt avancerade 
produkterna tillverkas i centrum medan semiperiferin samt periferin får nöja sig 
med mindre avancerade produkter och därmed lägre kapitalackumulation. 
Företagskoncentrationen, dvs. graden av monopolisering, i centrum kan vi också 
finna i empirin. Men precis som med Lipton finns det problem i Wallerstein 
resonerande. Indelningen i geografin utgör också här ett problem. Enligt klassisk 
marxism bör ju proletärer i alla länder förena sig, samtidigt som Wallersteins 
devis snarare tycks säga proletärer i tredje världen förena er och därmed mena alla 
i tredje världen, inklusive de bättre ställda.  
 
Ett annat problem som uppkommer är den vaga uppdelningen av länderna i de tre 
kategorierna. Att exempelvis både Kina samt Saudi-Arabien befinner sig i enbart 
en av kategorierna ter sig problematiskt. Både länderna kan nämligen påstås 
tillhöra flera av kategorierna. Den uppdelning som Wallerstein väljer att göra blir 
alltför grovmaskig. Till Wallersteins försvar bör dock teorin beaktas som en grand 
theory där svepande generaliseringar är ett förekommande tema för att kunna 
förklara avgörande delar av ett visst fenomen.  
 
Generellt sett, menar jag, ger dock Wallersteins analys av världssystemet en tydlig 
bild av förhållandena mellan centrum och periferin. Möjligen bör bilden 
kompletteras för djupare förståelse. Exempelvis, med de resultat som presenterats 
ovan, kan ett mindre aggregerat perspektiv i likhet med urban-bias komplettera 
Wallersteins makroperspektiv.  
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4.3 Nya dimensioner av problematiken 

I slutet av denna uppsats kan det vara intressant att reflektera över vad som skulle 
ske om de hinder som finns för den agrara omvandlingen försvann. Hur skulle 
länder i Afrika klara av den internationella konkurrensen från högeffektiva 
jordbruk i Väst, Indien, Kina eller Argentina? Sannolikheten är stor att jordbruket 
i Afrika, till stora delar, skulle slås ut eftersom jordbruket i andra länder kan 
producera större kvantiteter till ett lågt pris. Även om den afrikanska bonden kan 
producera till ett mycket lågt pris är den tekniska nivån i jordbruket undermålig 
(Haggblade 2004:152). Detta leder till ett lågt pris men liten kvantitet vilket i sin 
tur får följden att bonden säkerligen inte kan få avsättning för sin produktion på en 
världsmarknad. Snarare är det möjligt att andra länders jordbruk skulle konkurrera 
ut den afrikanska produktionen. Ett möjligt scenario skulle då kunna vara att de 
afrikanska länderna får sätta upp tillfälliga importtullar för att förhindra att deras 
egna jordbruk konkurreras ut av andra länders högeffektiva jordbruk. Det bör 
dock inte vara något självändamål att upprätthålla dessa tullar under någon längre 
tid, utan enbart under jordbrukets uppbyggnadsfas. Därmed skulle problemet med 
andra högeffektiva jordbruk kunna undkommas. Dock kan vi se hur det i bl.a. 
Latinamerika har varit svårt att avskaffa importtullarna när de väl upprättats 
(Gunnarsson & Rojas 2001:215 ff.).  

 
Här uppkommer också ett annat problem som i hög grad kan anknytas till Liptons 
teori. I bjärt kontrast till neoklassisk teori har statens roll för utvecklingen fått ny 
kraft (se ex. Ranis et. al. 2000:197 ff.). Även om det råder delade meningar menar 
jag att statens roll för ekonomisk utveckling är fundamental. Ser vi då att staten, i 
form av urban-bias, motarbetar den ekonomiska utvecklingen uppkommer ett 
djupare och mer komplext problem än de som Lipton initialt noterade.  

 
Även om jordbruket i Afrika skulle kunna möta den hårda konkurrensen på 
världsmarknaden uppkommer andra problem. Det primära kan kopplas till miljön. 
Om importen av jordbruksvaror från Afrika ökar måste också transporterna öka. 
Ökade transporter leder till sämre miljö vilket får globala konsekvenser. Här 
uppkommer frågor om vilka värden som vi bör välja: en ekonomisk tillväxt även 
för tredje världen eller en bättre miljö med mindre utsläpp från transportsektorn. 
Man kan inte med tillräcklig emfas påstå att dessa val är svåra. Här gäller det 
verkligen att definiera vilket värde som bör prioriteras. Vi kan dock visa på 
ytterliggare ett perspektiv som möjligen inte nödvändiggör dessa val. Enligt 
Boserup (1983) kommer den tekniska utvecklingen ständigt att förbättras vilket 
torde medföra minskade utsläpp. Med ett dito optimistiskt perspektiv är det 
möjligt vi både kan få se en ökad tillväxt i tredje världen samtidigt som miljön 
inte skadas. Denna optimism kan dock få allvarliga bakslag om det inte realiseras, 
då uppkommer dilemmat med vilket värde som bör prioriteras.  
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4.4 Avslutning 

I denna uppsats har jag velat visa hur situationen ser ut i dagens tredje värld. 
Genom att utgå från Mellors teori om vikten av en agraromvandling har bilden 
kompletterats och problematiserats genom Lipton och Wallersteins bild av 
världen. Även om fattigdomsproblematiken är ytterst komplex har Lipton en 
poäng när han pekar på att urban-bias är vital för förståelsen av denna komplexa 
bild. Genom att, parallellt med urban-bias, också använda mig av 
världssystemteorin har bilden av möjligheten till agraromvandling belysts utifrån 
två perspektiv, ett lokalt och ett globalt. Den sammanlagda bilden av 
omvandlingsprocessen ger en dyster läsning. Kanske just därför är det viktigt att 
uppmärksamma den bild som Lipton och Wallerstein presenterar. Även om 
teorierna möjligen behöver modifieras för att anpassas till 2000-talet står de sig 
fortfarande starka som alternativa förklarningsmodeller. Genom att belysa de 
problem som dessa båda författare presenterar kan, förhoppningsvis, något göras 
åt de brister som finns i de olika institutionerna som presenterats. Vi bör dock akta 
oss för att bli alltför naiva i vår framtidsoptimism, trots att teorierna utvecklades 
under 1970-talet har det fortfarande hänt förvånansvärt lite kring flera av de 
problemområden som Lipton och Wallerstein introducerade.  
 
Väljer vi att ponera att de hinder som urban- och world bias utgör kommer att 
försvinna kvarstår dock flera hinder för tredje världen. Hur klarar sig Afrika i den 
globala konkurrensen? Vilka konsekvenser får en snabbare afrikansk ekonomisk 
tillväxt på miljön? Dessa frågor leder slutligen till normativa ställningstaganden. 
Kan vi hindra ekonomisk tillväxt i tredje världen genom att argumentera för att 
det leder till en sämre miljö, hårdare konkurrens för bönder i västvärlden eller 
något annat? Om så är fallet bör de problem som Lipton och Wallerstein fokuserar 
på kanske inte åtgärdas. Om vi dock vill se en starkare ekonomisk tillväxt i tredje 
världen bör vi arbeta för att minska både den lokala och den globala biasen.  
 
Genom att påvisa vad som hägrar bakom de resultat som jag kommit fram till i 
denna uppsats vill jag visa på eventuella nya och fortsatta forskningsområden. 
Genom att lösa ett problem för den ekonomiska tillväxten i Afrika skapar vi tyvärr 
nya problem. Dessutom är det inte heller säkert att en agrar omvandlingsprocess 
kan ta vid även om urban och global bias försvinner. Eftersom 
fattigdomsproblematiken är så pass komplex, vilket noterades redan i inledningen 
(se också exempelvis Sachs 2005), är det möjligt att andra hinder uppkommer för 
tredje världen. Oavsett vad framtiden för med sig ökar åtminstone sannolikheten 
för högre ekonomisk tillväxt om urban- respektive global-bias elimineras.  
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