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Sammanfattning 
 

Denna studie undersöker huruvida WTO:s tvistlösningsorgan bidrar till ökad handel för 

utvecklingsländer. Därtill presenteras även en kartläggning av utvecklingsländers deltagande i 

tvistlösningsorganet. Undersökningen bidrar därmed till att skapa klarhet kring ett område där 

forskning i stor utsträckning saknas. För att undersöka handelsutfallet till följd av tvister, har 

gravitationsmodellen använts. Datamaterialet är i huvudsak hämtat från WTO, UN-Comtrade 

samt IMF och består av 8324 observationer. I korthet finner uppsatsen inga belägg för att 

tvistlösningsorganet har någon inverkan på utvecklingsländers handelsvolym inom den 

omtvistade sektorn. 

 

 

Nyckelord: Tvistlösningsorganet, Gravitationsmodellen, WTO, utvecklingsländer, bilateral 

handel   
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Lista över förkortningar 
 

AB     Överprövningsorganet (Appellate Body)  

ACWL     Advisory Centre on WTO Law 

BNP     Bruttonationalprodukt 

DSB     Tvistlösningsorganet (Dispute Settlement Body) 

DSU     Dispute Settlement Understanding 

EU     Europiska Unionen 

G2     EU & USA 

GATS Tjänstehandelsavtalet (General Agreement on Trade in 

Services) 

GATT Allmänna tull- och handelsavtalet (General Agreement 

on Tarrifs and Trade) 

HS Harmoniserade Systemet (Harmonized Commodity 

Description and Coding System) 

MAS Gemensam överenskommelse (mutually agreed 

solution) 

MFN Mest gynnad nationsprincipen (Most-Favoured-Nation) 

PTA Avtal om handelspreferenser (preferential trade 

agreement) 

TRIPS Avtalet om handelsrelaterade immaterialrätter (Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights) 

UNCTAD    United Nations Conference on Trade and Development 

WTO Världshandelsorganisationen (World Trade 

Organization) 
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1. Inledning 
 

Världshandelsorganisationens (WTO:s) tvistlösningsorgan (DSB) är, inom olika vetenskaper, 

ett omdiskuterat område som i stor utsträckning varit föremål för forskning. Fokus ligger ofta 

på huruvida organet tjänar organisationens ändamål. Det råder dock meningsskiljaktigheter 

angående vad WTO:s primära mål anses vara. Ekonomer hävdar ofta att organisationens syfte 

är att liberalisera handel (Horn och Mavroidis 2006). Diskussionen om WTO:s 

liberaliseringsförmåga gäller i hög utsträckning utvecklingsländer. Det har bland annat 

argumenterats att WTO domineras av industrialiserade länders intressen och därmed inte 

öppnar upp de marknader som i första hand skulle gynna utvecklingsländer (Stiglitz 2002). 

 

WTO är en medlemsdriven organisation och det är därmed av stor vikt att alla medlemmar har 

möjlighet att på lika villkor få sina röster hörda. Då utvecklingsländer inte har samma 

förutsättningar som industrialiserade länder till detta, har deras deltagande blivit ett flitigt 

efterforskat område. En väsentlig fråga har länge varit om tvistlösningssystemet tar tillräcklig 

hänsyn till utvecklingsländers förutsättningar och möjliggör deltagande på lika villkor (se 

t.ex. Meagher 2007; Nordström 2007; Horn och Mavroidis 2006). Trots den omfattande 

forskning som existerar kring utvecklingsländers deltagande i tvistlösningsorganet saknas, 

praktiskt taget, forskning som behandlar handelsutfallet av tvister där utvecklingsländer 

deltagit.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om utfallet av tvister där utvecklingsländer deltagit 

har påverkat handelsvolymen inom den omtvistade sektorn i form av svarande parts import, 

eller kärande alternativt tredje parts export. Vi ämnar därmed avgöra om det går att påvisa 

huruvida tvistlösningssystemet leder till en liberalisering av handeln för den sektorn där en 

tvist pågått. Uppsatsen avser på så sätt att bidra med kunskap till ett område där forskning 

saknas. Studien undersöker tvister där utvecklingsländer deltagit som svarande, kärande eller 

tredje part, dvs. då någon väckt en tvist mot ett utvecklingsland, då utvecklingsländer har 

väckt tvisten eller då utvecklingslandet på annat sätt haft ett substantiellt intresse av tvisten 

och därför ansökt om delaktighet i denna
1
. Utöver detta kommer vi även att undersöka om det 

                                                 
1
 Djupare förklaring av vad det innebär att vara tredje part ges i avsnitt 2.2. 
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går att utläsa några skillnader i handelsutfallen mellan de tvister där utvecklingsländerna är 

huvudpart och där de utgör tredje part. 

 

Studien innefattar tvister väckta mellan 1 januari 1995, då WTO skapades, till 25 oktober 

2006. Detta är samma tidsperiod som täcks av the WTO Dispute Settlement Dataset, (Horn 

och Mavroidis 2008b), som i viss mån använts i kartläggningen. För att skapa en bild av de 

tvister som ingår i undersökningen har en grundlig bearbetning utförts. Denna presenteras i ett 

deskriptivt, analytiskt avsnitt. Uppsatsen bidrar på så vis till att skapa en uppfattning om de 

fall som behandlas och redogör samtidigt för intressanta mönster. För att sedan undersöka de 

aktuella tvisternas påverkan på handelsflödet används gravitationsmodellen. Inom 

internationell ekonomi är gravitationsmodell en etablerad empirisk modell, som i stor 

utsträckning används för att bland annat uppskatta handelns bestämningsfaktorer. Med 

utgångspunkt från denna kan slutsatser angående förändringar i handelsvolym dras. 

 

I korthet finner uppsatsen inga belägg för att tvistlösningsorganet har någon inverkan på 

utvecklingsländers handelsvolym inom den omtvistade sektorn. Detta öppnar upp för en 

diskussion både kring organisationens syfte och huruvida systemet är anpassat för 

utvecklingsländer. 

 

Uppsatsen inleds med en presentation av tvistlösningsorganets framväxt och utformning med 

fokusering på utvecklingsländer. I det tredje kapitlet kartläggs de tvister som täcks av 

undersökningen för att redogöra för påfallande empiriska mönster. Det fjärde kapitlet ger en 

överblick över tidigare forskning och följs sedan av ett teori- och metodavsnitt där 

gravitationsmodellen presenteras. Senare i samma kapitel redovisas regressionernas resultat 

och en diskussion kring dessa förs. Uppsatsen avslutas i kapitel 5 med slutsatser och 

avslutande kommentarer. 
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2. Tvistlösningsorganet i WTO  
 

Detta avsnitt introducerar i korthet tvistlösningsorganets utveckling och konstruktion, med 

fokus på utvecklingsländer. Även en redogörelse för innebörden av tredje part och 

definitionen av utvecklingsländer presenteras.  

 

Tvistlösningsorganet i WTO har som skyldighet att övervaka hela tvistlösningsprocessen och 

därmed säkerställa efterlevnad av WTO:s regelverk. Denna mekanism gör WTO unik i 

internationella sammanhang då detta multilaterala system är ensamt om att vara juridiskt 

bindande med möjlighet till vedergällning. Det är därför intressant att undersöka om denna 

mekanism kan infria målet om ökad liberalisering. 

2.1 Tvistlösningsmekanismens framväxt  

I och med Uruguayrundans formella avslutande 1993, sju år efter dess start, gick GATT över 

till att bli WTO. Detta var då den ditintills längsta och mest omfattande multilaterala 

handelsförhandlingen. Vad som tidigare varit ett multilateralt avtal blev därmed en 

internationell organisation (Palmeter och Mavrodis 2004, s.11-13). Detta innebar stora 

förändringar, inte minst på ett juridiskt plan, för tvistlösningsmekanismen som efter detta 

beskrivits som mer legalistisk relativt dess föregångare (Busch och Reinhardt 2007). 

 

I samband med övergången till WTO upprättades tvistlösningsorganet som agerar inom det 

ramverk, Dispute Settlement Understanding (DSU), som samtidigt trädde i kraft. De 

förändringar som gjordes i systemet fokuserade i stor utsträckning på att gynna 

utvecklingsländernas deltagande i organisationens olika områden. För att uppnå detta gjordes 

en rad förändringar inom tvistlösningsorganet med syfte att öka utvecklingsländernas 

incitament till att väcka tvister. Tidigare hade ett stort problem varit att tvisterna ofta drog ut 

på tiden, vilket innebar stora utgifter och därmed mindre incitament för länderna att använda 

sig av organet. Samtidigt var det möjligt för enskilda länder att blockera såväl upprättandet av 

en panel som panelresultaten. Därför skapade medlemsländerna genom DSU bland annat 

regler för tidsbegränsning samt beslutade att endast negativ konsensus
2
 kan blockera en panel 

eller ett panelresultat. (Palmeter och Mavrodis 2004, s.15-16; Footer 2001)   

                                                 
2
 Negativ konsensus innebär att alla medlemmar gemensamt måste förkasta panelens upprättande respektive 

panelens resultat för att upphäva dessa. 
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I det första steget i tvistlösningsproceduren begär 

den kärande parten konsultation och medling. 

Detta kan antingen leda till en gemensam 

överenskommelse mellan parterna (Mutually 

Agreed Solution: MAS) eller begäran om 

uppsättande av en panel. En majoritet av 

tvisterna som tas upp i WTO klaras upp genom 

MAS.  Denna sorts lösning uppmuntras av WTO 

då det av regelverket framgår att MAS är det 

stadiet som ska föredras för lösning av tvister 

(DSU 2011, art 3.7). Övriga mekanismer används endast om parterna inte kan komma fram 

till en gemensam lösning. Redan här kan utvecklingsländer, i enlighet med reglerna om 

särskild och differentierad behandling, ansöka om juridisk assistans från WTO:s sekretariat 

(WTO Secretariat 2004, s.114). Efter en frekvent diskussion om utvecklingsländers brist på 

juridisk rådgivning upprättades år 2001 även en fristående och mellanstatlig organisation, the 

Advisory Center on WTO Law (ACWL), dit utvecklingsländer kan vända sig för rådgivning 

(Meagher 2007). Även industrialiserade länder kan använda sig av ACWL:s tjänster men 

åtnjuter då inte samma kostnadsminimeringar som utvecklingsländer får ta del av. 

 

Om de inblandade parterna inte kan enas om en gemensam överenskommelse tillsätts en 

panel. För att ytterligare stärka utvecklingsländernas ställning kan dessa begära att en av 

paneldeltagarna härstammar från ett utvecklingsland. Då ett utvecklingsland står som 

svarande har de även rätt till utökad tid till förberedelser (Palmeter och Mavroidis 2004, 

s.171-174). Panelens uppgift är sedan att sammanställa all fakta rörande tvisten för att därefter 

utfärda en rapport med slutsatser och rekommendationer. I detta läge kan parterna i tvisten 

antingen acceptera eller överklaga rapporten. 

 

Då panelrapporten överklagas går tvisten vidare till överprövningsorganet (AB). Det bör här 

understrykas att överklagande är vanligt förekommande. Mellan åren 1996-2005 slutade i 

genomsnitt drygt två tredjedelar av de panelrapporter som utfärdades, hos AB (WTO 2011c). 

Att siffran är så hög är anmärkningsvärt och tyder på att det ofta råder oenighet kring hur 

Tvistlösningsmekanismens olika faser 

 

1. Konsultation och medling 

- MAS 

 

2. Begäran om panel 

 

3. Panelrapport utfärdas 

- Antas 

- Överklagas (AB) 

 

4. Implementering 

- Vedergällning 
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regelverket bör tolkas. AB består, till skillnad från panelen som utsetts av DSB inför varje 

enskild tvist, av sju medlemmar som väljs över en fyraårsperiod. Reglerna kring AB:s 

konstruktion är något striktare eftersom länder inte har möjlighet att inför överklagandet 

framföra synpunkter angående organets medlemmar. Avsikten är att medlemmarna i AB brett 

ska representera medlemsländerna i WTO. Dessa härstammar därför från såväl 

utvecklingsländer som industrialiserade länder. Bortsett från kravet på att personerna ska vara 

helt fristående från sina respektive länders regeringar, krävs även att de innehar en expertis 

inom juridik och internationell handel (WTO 2011d). Överprövningsorganet har möjlighet att 

antingen vidhålla, ändra eller upphäva panelens rapport. När AB kommit med sitt utlåtande, 

och detta antagits av DSB, måste utlåtandet även accepteras av de berörda parterna i tvisten. 

(WTO 2011e)  

 

Efter rapportens utfärdande bestämmer de involverande parterna ett datum för när 

implementeringen ska ha trätt i kraft. Detta ska dock ske inom en period på 18 månader 

(WTO Secretariat 2004, s.78). Om implementeringen inte sker inom den avsatta tiden måste 

parterna förhandla fram kompensation i väntan på full implementering. Skulle parterna här 

inte kunna enas kan DSB bevilja den kärande parten att vidta sanktioner, dock inom ramar 

uppsatta av DSB och generellt i linje med panelens rekommendationer (Hoekman och 

Kostecki 2009, s.87-91).  

 

Då den svarande parten åtgärdar det som föranlett tvisten förväntas, i enlighet med ekonomisk 

teori, att en liberalisering av handel ska äga rum. Denna studie ser endast till svarande parts 

import, motsvarande kärande- eller tredje parts export, eftersom det är denna som i och med 

implementeringen väntas öka. Tvister som resulterar i att svarande part sänker sina tullar, 

leder till att exportören i och med det lägre priset kan öka kvantiteten. Detta innebär att den 

svarande parten väntas importera mer. Då tvister istället grundar sig i icke-tariffära 

handelshinder, såsom otillåtna subventioner eller regler som negativt särbehandlar 

importerade varor, ändras förutsättningarna för tvistresultatet något. Resultatet av 

avskaffandet kan dock antas vara detsamma. De icke-tariffära barriärerna orsakar att det 

exporterande landet möter högre kostnader relativt de inhemska producenterna, alternativt 

stängs ute från denna marknad. När de otillåtna reglerna eller subventionerna avskaffas väntas 

den svarandes import därmed öka. 
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2.2 Tredje part 

En handelspolitisk åtgärd som genomförs av ett medlemsland i WTO kan, potentiellt sett, ha 

inflytande på alla medlemmars handelsintressen. Därför lämnas i DSU utrymme för såväl 

multipla käranden i en tvist samt deltagande från tredje part (Palmeter och Mavroidis 2004, 

s.109). Om en medlem anser sig ha ett substantiellt intresse av tvisten kan denna söka om att 

få delta i tvisten som tredje part. Genom detta deltagande kan länder bland annat höras av 

panelen och även lämna in skriftliga bidrag till panelens arbete (DSU 2011, art 10.2).  

 

Intresset för andra parters tvister beror ofta på att tvisten är av betydelse för landets egen 

handel. Tredje part har dock i vissa avseenden en något begränsad roll. Vid konsultation kan 

tredje part endast delta då den kärande parten inte misstycker.
3
 En annan begränsning för 

tredje part är att de inte har rätt att överklaga en panelrapport. Överklagan kan således endast 

utföras av huvudparter. Om överklagande görs, har tredje part återigen rätt att ansöka om att 

delta i tvisten som sådan. (Palmeter och Mavroidis 2004, s.212)  

 

Utvecklingsländer deltar i stor utsträckning som tredje part då tvister tas upp i WTO. Det 

antyder att dessa har ett stort intresse av andra länders handelsliberaliseringsprocesser. Andra 

tänkbara förklaringar är att kostnadsbördan av att driva en tvist på egen hand är allt för stor 

eller att det helt enkelt råder kunskapsbrist om vilka tvister som bör väckas, både ur ett 

handelspolitiskt och ekonomiskt perspektiv (Bown 2007; Meagher 2007).  

 

Det har pågått diskussioner om huruvida det är ett problem att utvecklingsländerna i större 

utsträckning deltar i tvister som tredje part. Detta belyser bland andra Horn och Mavroidis 

(2006). De menar att det är möjligt att tredje parter, såväl som icke deltagande länder, i lika 

stor utsträckning vinner på aktiva medlemmars processer om de handlar med den svarande 

parten. Fenomenet kallas free-riding och är en central fråga för det medlemsdrivna 

multilaterala systemet (Bown 2005). Även Bown (2004b) tar upp hypotesen att mest gynnad 

                                                 
3
Gäller då konsultationen söks genom artikel XXII i GATT, Konsultation. Om den svarande parten anser att 

tredje parts inblandning i ärendet är skadligt kan denne lägga veto mot tredje parts deltagande.  Om käranden 

önskar utesluta tredje parts deltagande kan tvisten istället väckas genom artikel XXIII, Upphävande eller 

försvagning.  I praktiken har detta lett till att vissa länder väljer att väcka tvister inom artikel XXIII för att 

undvika tredjeparts inblandning. (Palmeter och Mavroidis 2004, s.94) 
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nationsprincipen
4
 i WTO gör att även andra länder än kärande och svarande påverkas av 

resultatet i samma riktning. 

2.3 Utvecklingsländer 

WTO saknar en officiell definition av utvecklingsländer. Det är upp till medlemsländerna att 

själva avgöra klassificeringen. De minst utvecklade länderna är däremot definierade genom 

FN:s kategorisering (UN-OHRLLS 2011). I denna uppsats kommer Världsbankens definition 

av utvecklingsländer att användas (Världsbanken 2011a).
5
 Världsbankens definition utgår 

ifrån länders inkomstnivå, vilket räknas ut genom World bank Atlas metoden (Världsbanken 

2011b). Till utvecklingsländer räknas låginkomstländer (max 995 USD i inkomst per capita), 

lägre medelinkomstländer (996 - 3 945 USD i inkomst per capita) och högre 

medelinkomstländer (3 946 - 12 196 USD i inkomst per capita). Det är dock viktigt att notera 

att länder som tillhör samma inkomstnivå inte nödvändigtvis upplever samma 

utvecklingsstatus.    

 

Utvecklingsländerna utgör en stor del av WTO (78 %). En central och omdiskuterad fråga är 

därför huruvida systemet är anpassat efter deras behov (Meagher 2007). Trots det faktum att 

alla medlemmar formellt sett har lika mycket makt återstår problem då systemet bygger på 

ömsesidighet. Detta blir problematiskt då utvecklingsländernas erbjudanden om liberalisering 

väger lätt, eftersom de inte innehar köpstarka marknader där ökat tillträde kan erbjudas. 

 

År 1965 utvidgades GATT med en fjärde del om “Handel och Utveckling” där bland annat 

regler för särskild och differentierad behandling fastställdes (Hoekman och Kostecki 2009, 

s.534-535). Detta fokus på utvecklingsländer avtog sedan för att återigen bli aktuellt 1998 då 

det inför Doharundan beslutades att utvecklingsländernas intressen återigen skulle prioriteras. 

En omfattande litteratur behandlar huruvida dessa resurser verkligen hjälper 

utvecklingsländerna att delta på samma villkor som de utvecklade länderna (för översikt, se 

Meagher 2007). 

 

                                                 
4
 Mest gynnad nationsprincipen, (MFN) innebär att en produkt producerad i ett medlemsland inte får behandlas 

mindre gynnsamt än en liknande vara som härstammar från ett annat land. Med andra ord måste den lägsta 

applicerade tullen ett land har, gälla för alla medlemsländer (Hoekman och Kostecki 2009, s.41-42). 
5
 För fullständig förteckning över de länder som ingår i undersökningen se appendix A.1. 
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Alla medlemmars deltagande är av stor vikt då WTO är en medlemsdriven organisation. Att 

utvecklingsländer i mindre utsträckning väljer att delta i organisationens olika processer och 

verksamheter kan ses som ett stort problem då detta innebär att deras röst är frånvarande då 

grunder för förhandlingarna läggs (Busch och Reinhardt 2007). Många utvecklingsländers val 

att endast delta på besluttagande nivå är därmed ett hinder. Det råder dock delade meningar 

angående graden av utvecklingsländernas representation gällande tvistlösningsmekanismen. 

Många hävdar att de är starkt underrepresenterade då utvecklingsländerna, trots att de utgör 

två tredjedelar av organisationen, inte deltar i tvister i lika stor utsträckning. Andra poängterar 

att utvecklingsländerna i själva verket är överrepresenterade i tvister om hänsyn tas till hur 

stor del av världshandeln som dessa länder svarar för (Nordström 2007). 

2.4 Sammanfattning 

Övergången från GATT till WTO har i och med upprättandet av DSU skapat ett stramare och 

mer tidseffektivt regelverk. Detta har gynnat utvecklingsländer och bidragit till att 

organisationen blivit mer regelstyrd relativt dess föregångare. Även andra åtgärder har 

vidtagits för att större hänsyn till utvecklingsländers särintressen ska tas. Ett exempel på detta 

är den fristående organisationen ACWL som inrättades en tid efter att utvecklingsländers 

situation åter kom upp på agendan inför Doharundan. 

 

Med anledning av att ett lands handelspolitiska åtgärder kan vara av intresse för flera länder 

ges utrymme för att flera länder deltar i samma tvist, som kärande eller tredje part. Tredje 

parts begränsade rättigheter bör hållas i åtanke och understryker varför det är intressant att 

undersöka huruvida dessa erfar andra resultat av att delta i tvister. En annan anledning till 

varför detta är intressant är givetvis utvecklingsländers frekventa deltagande som tredje part. 

Frågan är om detta beror på att inte tillräckligt stor hänsyn tas till utvecklingsländers 

förutsättningar eller om svaret står att finna i hur tredje part påverkas av resultatet av en tvist.  
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3. Kartläggning av tvister 

 
I följande avsnitt presenteras en utförlig kartläggning av de tvister som täcks av 

undersökningen. Kartläggningen behandlar utvecklingsländernas deltagande ur olika 

aspekter. 

3.1  Metodologi 

Tvisterna som behandlas sträcker sig från 1995, då WTO skapades, till 2006.
6
 Under denna 

period väcktes totalt 351 tvister. Av dessa deltog utvecklingsländer som kärande, svarande 

eller tredje part i 251 stycken (72 %). Då tvister inom WTO undersöks går det att se på dessa 

på två sätt. Varje tvist kan ses som en tvist oavsett antalet inblandade länder, det vill säga 

indelat efter WTO:s tvistnummer. Alternativet är att hänsyn tas till antalet inblandade parter 

och en tvist därmed räknas som antalet involverade länder. Banan-tvisten (DS27) kan 

exempelvis räknas som en enda tvist eller alternativt 28 bilaterala tvister. Vilken metod som 

är att föredra beror på frågeställningen som ska undersökas (Horn och Mavrodis 2008a). I 

denna undersökning kommer tvisterna behandlas ur ett bilateralt perspektiv. Detta görs då det 

är förändringen av de bilaterala handelsflödena som är av intresse för uppsatsen syfte. 

Eftersom uppsatsen omfattar tredje parts deltagande och deras utfall i tvister, kommer även 

tredje parts deltagande att räknas som en bilateral tvist med den svarande. Det bör dock 

uppmärksammas att detta inte är en helt oproblematisk definition. Då ett land ansöker om 

deltagande som tredje part kan motivet till detta vara att dess handelspolitik liknar den 

svarandes. Tredje parten kan på så vis ha ett intresse för tvistens utfall, men då detta är av en 

annan natur än den kärandes vore det missvisande att klassa detta som ännu en tvist mot 

svarande part (Ibid.). Denna typ av deltagande är, om än möjlig i teorin, väldigt ovanligt 

förekommande i praktiken. Givet den empiriska bakgrunden samt tidigare presenterad 

motivering till att undersöka tredje parts handelsliberalisering, kommer uppsatsen behandla 

även tredje parters deltagande i tvister som bilaterala tvister mot svarande part. Att göra denna 

utökning ger en dryg tredubbling av antalet tvister.   

 

 

                                                 
6
Innefattar inte hela 2006. Datan sträcker sig till 25 oktober och därmed fram till tvist DS351. Detta beror på 

perioden som täcks av the WTO Dispute Settlement Dataset (Horn och Mavroidis 2008b). 
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3.2 Kartläggning av utvecklingsländers deltagande 

3.2.1 Tvister över tid 

 

Figur 1) Tvistinitiering åren 1995-2010.
 7

 

 

Källa: WTO (2011a), Chronological list of disputes cases. 

 

Figur 1 presenterar utvecklingen av deltagandet i tvistlösningsmekanismen över tid. Medan 

det totala antalet tvister varierat över tid kan vi se att utvecklingsländer ligger på en relativt 

jämn nivå. Perioden 2000-2003 ökar antalet tvister initierade av utvecklingsländer till nära det 

dubbla, för att sedan återgå till samma nivå som tidigare. För det totala antalet tvister går det 

att urskilja en nedåtgående trend sedan år 2002. Denna trend håller i sig den resterande 

perioden och antalet tvister ligger på under 20 stycken per år. Av dessa utgör 

utvecklingsländer i snitt hälften, vilket i relation till deras antal fortfarande är något lågt. I 

relation till ländernas andel i världshandeln kan dock deltagandet konstateras vara högt (se 

avsnitt 3.2.5). Figuren är baserad på tvister enligt antal tvistnummer och är med andra ord ej 

redovisad som bilaterala tvister. Det är därmed tänkbart att antalet tvister är färre för de år där 

tvister som väckts bestått av flera antal kärande och tredje parter. 

 

Under antagandet att underlaget för att väcka tvister är konstant över tid, går det att reflektera 

kring de yttre faktorer som kan väntas påverka tvistinitieringen. För utvecklingsländers del 

kommer uppgången efter det att frågan om utvecklingsländers intressen och deltagande i 

                                                 
7
 Perioden sträcker sig till år 2010 för att all data som i dagsläget är tillgängligt ska innefattas. I övriga delar av 

uppsatsen kommer dock, som tidigare nämnts, endast tvister fram till år 2006 ingå eftersom syftet är att kunna 

mäta handel efter implementering. 
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WTO återigen kom upp på agendan 1998, som en upptakt till Doharundan (se avsnitt 2.3). 

Även nedgången i totalt antal tvister kan kopplas till Doharundan. Nedgången går att urskilja 

ett år efter rundans start och kan möjligtvis spegla en strävan om enighet samt att 

medlemsländernas prioritering under perioden är förhandlingar.   

3.2.2 I vilken roll deltar utvecklingsländer?  

För att skapa en tydligare bild av på vilket sätt utvecklingsländer deltar i 

tvistlösningsmekanismen redovisas tre tabeller nedan. Då det inom gruppen utvecklingsländer 

råder stora skillnader, har dessa klassificerats enligt inkomstnivå.
8
 
9
 

 

Tabell.1) Svarande part i tvist. 

Svarande (efter 

inkomstnivå) 

Kärande/Tredje part Totalt 

(%) G2 (%) Övriga industrialiserade länder (%) Utvecklingsländer (%) 

Högre medelinkomst 32 8 28 68 

Lägre medelinkomst 16 10 6 32 

Låginkomst 0 0 0 0 

Totalt 48 18 34 100 

Källa: WTO (2011b), Disputes by country/territory 

Anm: Siffrorna i tabellen är angivna i procent som andel av det totala antalet tvister där utvecklingsländer 

deltagit som svarande. 

 

Tabell 1 presenterar de olika inkomstklassernas procentuella deltagande som svarande part i 

tvister. De representerar ca 16 % av alla fall som täcks av denna undersökning. Värt att notera 

vid tolkning av dessa siffror är att en och samma tvist enligt tidigare presenterad definition 

kan innefatta flera kärande parter. Ur tabellen kan det utläsas att det råder en ojämn fördelning 

av deltagande mellan de olika utvecklingsgrupperna då utvecklingsländer är svarande part. 

Högre medelinkomstländer utgör i störst utsträckning svarande part och G2 (EU och USA) är 

mest aktiva som målsäganden. En annan intressant iakttagelse som kan göras, är att 

utvecklingsländer i större utsträckning står som kärande relativt gruppen övriga 

industrialiserade länder. Låginkomstländerna har inom perioden inte stått som svarande i 

någon tvist.   

                                                 
8
 Vi är medvetna om den data som presenterats av Horn och Mavroidis (the WTO Dispute Settlement Data Set) 

men har efter noggrann granskning valt att inte utgå från denna då siffrorna inte i alla avseenden stämmer 

överens med de uppgifter som finns att tillgå på WTO:s hemsida. Detta gäller uppgifter angående vilka länder 

som deltar i tvister samt vilken part i tvisten de utgör. WTO är att föredra då även den databas som Horn och 

Mavroidis skapat, i grunden är baserad på dessa uppgifter.    
9
 I appendix A.2-A.4 återfinns uppgifter om varje enskilt lands tvistdeltagande för tabell 1-3. 
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Tabell 2) Kärande part i tvist. 

Kärande (efter 

inkomstnivå) 

Svarande Totalt 

(%) G2 (%) Övriga industrialiserade länder (%) Utvecklingsländer (%) 

Högre medelinkomst 33 4 21 58 

Lägre medelinkomst 25 6 10 41 

Låginkomst 0 0 1 1 

Totalt 58 10 32 100 

Källa: WTO (2011b), Disputes by country/territory 

Anm: Siffrorna i tabellen är angivna i procent som andel av det totala antalet tvister där utvecklingsländer 

deltagit som kärande. 

 

Tabell 2 presenterar de olika inkomstklassernas procentuella deltagande som kärande part. 

Tvister där utvecklingsländer är kärande utgör ca 17 % av de 781 fall som här undersöks. Det 

är därtill nämnvärt att deltagandet som kärande part är försvinnande litet för kategorin 

låginkomstländer. Dessa 1 % representerar i absoluta tal endast ett fall som väckts av 

Bangladesh. I övrigt kan samma tendens utläsas som då utvecklingsländer står som svarande 

part; högre medelinkomstländer är mest aktiva och G2 utgör i störst utsträckning kärande eller 

tredje part. 

 

Tabell 3) Tredje part i tvist. 

Tredje part (efter 

inkomstnivå) 

Svarande Totalt 

(%) G2 (%) Övriga industrialiserade länder (%) Utvecklingsländer (%) 

Högre medelinkomst 38 5 6 49 

Lägre medelinkomst 33 8 7 48 

Låginkomst 3 0 0 3 

Totalt 74 13 13 100 

Källa: WTO (2011b), Disputes by country/territory 

Anm: Siffrorna i tabellen är angivna i procent som andel av det totala antalet tvister där utvecklingsländer 

deltagit som tredje part. 

 

Utvecklingsländer utgör i störst utsträckning tredje part i tvister. Denna grupp består därmed 

av hela 522 av de 781 tvister som undersöks (67 %). Av tabell 3 framgår en någorlunda 

jämnare fördelning mellan de olika grupperna. Det gäller främst låginkomstländerna som här 

utgör 3 %. Detta är en skillnad i förhållande till då utvecklingsländer utgör huvudpart i tvister. 

I övrigt gäller även här att G2 i störst utsträckning står som svarande part. Det kan dock, i 

jämförelse med då utvecklingsländer är kärande part, utläsas att G2-länderna i betydligt större 

utsträckning utgör svarande part samtidigt som andelen svarande utvecklingsländer är lägre.  
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3.2.3 Vilka sektorer är aktuella i tvister? 

Då denna uppsats avser att undersöka handelsförändring i den omtvistade sektorn, är det 

centralt att presentera vilka sektorer som berörs samt i vilken utsträckning detta sker. För att 

undvika osäkerhet kring behandling och klassificering av varor används ett enhetligt 

klassificeringssystem. Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) är det 

nuvarande system som WTO utgår ifrån. Det utvecklades av World Customs Organisation 

och mer än 200 ekonomier (97 % av världshandeln) använder sig idag av HS (WCO 2011). 

Systemet består av 21 sektioner indelade i 97 kapitel som i sin tur omfattar 5 000 varuklasser. 

Genom att utgå från HS sektionsindelning av varuklasser blir det möjligt att skapa en tydlig 

bild av vilka sektorer som är centrala i tvister rörande utvecklingsländer. De 21 sektionerna 

går i och med systemets upplägg att betrakta som olika sektorer i en ekonomi, vilket är av 

intresse för uppsatsens syfte. En redogörelse för sektorsindelningen återfinns i appendix A5. 

 

I denna detaljerade kartläggning av sektorsindelat deltagande, vilket redovisas i figurerna 

nedan, framgår att utvecklingsländer i störst utsträckning deltar i tvister rörande jordbruk, 

fiske, skor, textilier, kläder samt stål- och fordonsindustri. Det går därmed att konstatera att 

det bortsett från fordonsindustrin rör sig om sektorer för vilka utvecklingsländer ofta 

förväntas ha komparativa fördelar. Detta är intressant att notera, då diskussioner förts om 

huruvida WTO:s förhandlingar domineras av utvecklade länders specialintressen och därmed 

inte öppnar upp marknader inom vilka utvecklingsländer har komparativa fördelar. Stiglitz 

(2002) pekar exempelvis på att Uruguayrundan i själva verket resulterade i en förlust för de 

allra fattigaste länderna. Då det i denna kartläggning går att utläsa en relativ hög andel tvister 

som rör sektorer där utvecklingsländer har komparativa fördelar, är det intressant att se om 

utfallet av dessa tvister resulterat i ökad handel.  Det är dock viktigt att poängtera att vissa 

skillnader går att utläsa till följd av vilken part i tvisten utvecklingsländerna utgör, vilket 

presenteras nedan.
10

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 I appendix A.6-A.8 återfinns redovisning landsvis om vilka sektorer som omtvistats. 
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Figur 2) Sektorer där utvecklingsländer utgör kärande part. 

 

Källa: Horn och Mavrodis (2008b), the WTO Dispute Settlement Data Set  och WTO (2011b), Disputes by 

country/territory  

Anm: Egen bearbetning för indelning enligt sektionsnivå och inkomstkategori. 

 

Tvister som väckts av utvecklingsländer rör sig i hög grad om sektor 1-4, 11 och 15-16 (se 

figur 2). Det handlar med andra ord främst om jordbruksprodukter, livsmedel, textilvaror, 

oädla metaller och diverse maskiner samt mekaniska redskap. Högst andel tvister väcks, som 

tidigare nämnts, inom sektorer där utvecklingsländer förväntas producera och exportera på 

grund av komparativa fördelar. Tvister inom andra sektorer förekommer men i mindre 

utsträckning. Av figuren framgår en överrepresentation av gruppen högre 

medelinkomstländer. Även gruppen lägre medelinkomstländer är i stor utsträckning 

representerande. Figuren visar ingen större skillnad mellan dessa grupper i fråga om sektorer 

de väcker tvister inom. Det går inte heller att dra några slutsatser om låginkomstländerna då 

dessa endast utgjort kärande part i en enstaka tvist.  
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Figur 3) Sektorer där utvecklingsländer utgör svarande part. 

 
Källa: Horn och Mavrodis (2008b), the WTO Dispute Settlement Data Set och WTO (2011b), Disputes by 

country/territory.  

Anm: Egen bearbetning för indelning enligt sektionsnivå och inkomstkategori. 

 

Figur 3 visar aktuella sektorer för tvister där utvecklingsländer utgjort svarande part. 

Låginkomstländerna lyser med sin frånvaro då det inom mätperioden saknas tvister där dessa 

stått som svarande. Gällande sektorerna ett till fyra, går samma mönster att utläsa som då 

utvecklingsländer utgör kärande part. I övrigt kan det konstateras att tvister frekvent väcks 

mot utvecklingsländer i sektorer rörande kemiska produkter, textilvaror, skodon och 

huvudbonader med tillbehör. Tvister rörande sektorer 16 och 17 (maskiner samt fordon och 

transportutrustning) är också vanligt förekommande.  

 

Figur 4) Sektorer där utvecklingsländer utgör tredje part. 

  

Källa:
 
Horn och Mavrodis (2008b), the WTO Dispute Settlement Data Set och WTO (2011b), Disputes by 

country/territory.  

Anm: Egen bearbetning för indelning enligt sektionsnivå och inkomstkategori  

 

Antalet tvister där utvecklingsländer utgör tredje part är, som tidigare diskuterats, betydligt 

större än i övriga fall. Det är i figur 4 tydligt att sektor 4 (livsmedel och drycker) är den mest 
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förekommande sektorn då utvecklingsländer utgör tredje part. I denna sektor deltar även 

låginkomstländer. I övrigt råder inga större förändringar gällande vilka sektorer som är 

aktuella i jämförelse med då utvecklingsländer utgör huvudpart i tvisterna. Det bör noteras att 

det i figur 4 går att utläsa samma mönster som då utvecklingsländer utgör kärande part. Detta 

är ett intressant konstaterande i och med tidigare diskussioner om tredje parts ståndpunkt i 

tvister (se avsnitt 3.1).  

3.2.4 Geografisk uppdelning av tvister 

För att ytterligare tydliggöra vilka länder som deltar samt i vilken utsträckning dessa 

medverkar i tvistlösningsmekanismen, kommer en geografisk uppdelning att presenteras. Den 

geografiska indelning som används grundar sig på Världsbankens regionindelning för 

utvecklingsländer (Världsbanken 2011c).
11

 Tabell 4 presenterar fördelningen. 

 

Tabell 4) Tvistdeltagande enligt geografisk region. 

Geografiskt område Kärande (%) Svarande (%) Tredje Part (%) Totalt (%) 

Afrika söder om Sahara 0,0 0,3 4,2 4,5 

Mellanöstern och Nordafrika 0,0 0,5 0,5 1,0 

Europa och Centralasien 0,3 1,3 2,0 3,6 

Latinamerika och Karibien 11,8 9,5 38,0 59,3 

Sydasien 2,7 2,4 7,8 12,9 

Östasien 2,7 1,8 14,2 18,7 

Totalt 17,4 15,7 66,8 100,0 
Källa: WTO (2011b), Disputes by country/territory 

Anm: Siffrorna i tabellen är angivna i procent som andel av det totala antalet tvister där utvecklingsländer 

deltagit i någon form. 

 

När tabellen ska tolkas är det viktigt att hålla i minnet att den regionala uppdelning som 

använts här innebär att grupperingen ger olika stora regioner. De minsta grupperna är 

Mellanöstern och Nordafrika samt Sydasien med fem respektive sex länder vardera. Även 

Europa och Centralasien samt Östasien är relativt små grupper bestående av omkring tio 

länder vardera. De största grupperna är därmed Latinamerika och Karibien samt Afrika söder 

om Sahara som utgörs av 30 respektive 37 länder. Med hänsyn till att Afrika söder om Sahara 

innefattar nära två femtedelar av länderna i undersökningen ter sig det totala deltagandet 4,5 

% av tvisterna vara lågt. Detta sammanfaller dock med att drygt 60 % av denna region även 

utgör de minst utvecklade länderna och därmed ingår i Världsbankens definition av 

låginkomstländer. Det näst största geografiska området, Latinamerika och Karibien, har 

                                                 
11

 I appendix A.9 återfinns uppgifter om varje enskilt lands tvistdeltagande enligt den geografiska uppdelningen. 
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överlägset högst deltagande. Utöver att det är en stor grupp kan det höga deltagandet på 

motsvarande sätt förklaras av att två tredjedelar av denna grupp tillhör klassen högre 

medelinkomstländer. Till skillnad från andra geografiska områden deltar i detta område de 

flesta länder i tvister, om än bara någon gång.
12

 Det bör dock noteras att det trots detta 

förekommer stora skillnader inom gruppen. De två mest aktiva länderna, Brasilien och 

Mexico, svarar exempelvis för ca 36 % av regionens tvister medan de sex minst aktiva 

länderna sammantaget endast kommer upp i drygt en procent.   

3.2.5 Handelsvolymens roll för tvistdeltagande 

En återkommande tendens i kartläggningen har varit låginkomstländers relativt låga 

deltagande liksom högre medelinkomstländers mer aktiva deltagande. Detta tyder på att 

storleken på ekonomierna och hur mycket de handlar med omvärlden spelar en avgörande roll 

för länders deltagande i tvistlösningsmekanismen. En bred litteratur diskuterar huruvida stora 

och rika ekonomier har en starkare röst i WTO (se t.ex. Nordström 2008). Bown (2005) 

redogör för att stora handelsekonomier i större utsträckning använder sig av 

tvistlösningsmekanismen. Han poängterar dock att det även existerar andra faktorer, utöver 

handelsvolym, vilka spelar roll för deltagandet. Det gäller främst länders 

vedergällningskapacitet, internationella relationer och rättskapacitet. Länder som exempelvis 

ingår partnerskapsavtal deltar i mindre utsträckning i tvister där partnern i fråga är svarande. 

Detta gäller i synnerhet då ett ensidigt beroende av den svarande parten existerar. Samma 

resonemang kan föras om ett exporterande land A tar emot bistånd från land B. Sannolikheten 

att detta land deltar i en tvist, som kärande eller tredje part, där land B står som svarande 

minskar genast. Detta grundar sig i rädslan att förlora det bistånd som landet i fråga är 

beroende av. 

 

För att undersöka om det finns ett samband mellan storleken på handel och antal tvister för 

utvecklingsländer som deltagit i minst en tvist i WTO, har en sammanställning av detta gjorts. 

Denna sammanställning presenteras i figur 5. Varje observation i figuren representerar ett 

land.
13

 Det går därmed att tyda ett visst positivt samband mellan handelsvolym och antalet 

tvister, vilket även konstaterats av tidigare forskning (Horn och Mavroidis 2006). 

                                                 
12

Haiti är undantaget som bekräftar regeln, då Haiti är det enda landet i denna grupp som inte deltar i någon tvist. 
13

 Fullständig redovisning för varje lands handelsvolym och antal tvister landet deltagit i redovisas i appendix 

A.10. 
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Kausaliteten är dock inte självklar då figuren visar att det ena inte nödvändigtvis följs av det 

andra. Majoriteten av länderna har en relativt sett liten handelsvolym och väcker även få 

tvister. Det är främst några få länder som påverkar sambandet. Dessa är Brasilien, Indien, 

Mexico och Thailand, vilka har deltagit i flest antal tvister. Malaysia, som har större 

handelsvolym än samtliga inkluderade länder bortsett från Mexico, har å andra sidan endast 

väckt fyra stycken tvister.
14

 Trots att en entydig slutsats inte går att dra, visar figuren att 50 % 

av variationen i antal tvister mellan länder kan förklaras av hur mycket länderna handlar med 

omvärlden. 

 

Figur 5) Handel och antal tvister. 

 
Källa: WTO (2011b), Disputes by country/territory och Förenta Nationerna (2010) UN Comtrade. 

Anm: Handeln mäts som ett genomsnitt under perioden 1994-2009 och presenteras i miljardtal.  

 

3.3 Sammanfattning och slutsatser 

Detta kapitel har, ur olika aspekter, presenterat en omfattande kartläggning av 

utvecklingsländers deltagande i tvistlösningsorganet. Det har gått att visa på stora skillnader 

inom gruppen utvecklingsländer beträffande graden av deltagande. Högre 

medelinkomstländer är i störst utsträckning representerade i tvister medan låginkomstländer 

endast har varit med i ett fåtal tvister.  

 

                                                 
14

 Kina är exkluderat från figuren då deras handelsvolym skiljer sig avsevärt. Detta påverkar dock inte 

sambandet. 
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Avsnittet har även redogjort för vilka sektorer som är aktuella i tvister. Det har kunnat 

konstateras att det vanligtvis rör sig om sektorer där utvecklingsländer har komparativa 

fördelar. Denna studie kommer undersöka hur tvistlösningsorganet påverkar handeln i de 

omtvistade sektorerna. Därmed kommer slutsatser i viss mån även kunna dras angående 

huruvida sektorer där utvecklingsländer erfar komparativa fördelar har öppnats upp. 

Avslutningsvis har det även påvisats att handelsvolym är av stor betydelse för graden av 

deltagande i tvistlösningsorganet, även om variabeln inte uteslutande kan förklara 

deltagandet. 
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4. Empirisk undersökning 
 

Denna del presenterar tidigare forskning och introducerar gravitationsmodellen. Här 

presenteras även undersökningens resultat och en diskussion om detta. 

4.1 Tidigare forskning  

Det finns en omfattande litteratur som behandlar utvecklingsländers deltagande i 

tvistlösningssystemet. I stora drag kan studierna delas in i två kategorier. Ett ”föreperspektiv”, 

som studerar utvecklingsländers initiering av tvister samt bestämningsfaktorer för 

uppkomsten av dessa. Den andra kategorin, ”efterperspektiv”, fokuserar på resultatet av de 

tvister som har väckts. Tidigare forskning har hittills i störst utsträckning berört den tidigare 

kategorin och endast få artiklar, främst skrivna av Bown (se Bown 2004a, 2004b), har 

behandlat det så kallade ”efterperspektivet”. Denna uppsats avser att behandla den sistnämnda 

kategorin. Därför kommer den forskning som fokuserar på denna aspekt i huvudsak att 

presenteras här.
15

  

 

Bown har, som ovan nämnts, genomfört studier med avsikt att undersöka 

tvistlösningsmekanismen i fråga om dess möjligheter att främja liberalisering av handel 

(2004a, 2004b). Syftet med dessa studier har varit att undersöka huruvida det går att påvisa 

någon skillnad mellan tvister väckta inom WTO respektive dess föregångare GATT 

beträffande handelsliberalisering. I en av artiklarna fokuserar Bown på just utvecklingsländers 

ekonomiska framgångar i tvister (Bown 2004b). Måttet liberalisering definieras som ökad 

import i den omtvistade sektorn för tvistens svarande part, respektive export för den kärande 

parten. Artikeln påvisar att det, i jämförelse med GATT, skett en ökning av tvister som 

resulterat i liberalisering i WTO. Några faktorer som visar sig ha en signifikant positiv 

påverkan på handelsliberalisering är kärandes vedergällningsmöjligheter
16

 samt andelen av 

bilateralt bistånd, som den kärande parten mottar från svarande part. Att den senare variabeln 

påverkar positivt är kanske mest anmärkningsvärt då detta visar på ett beroendeförhållande i 

motsatt riktning. Bowns förklaring till detta är att biståndspolitiken kan tänkas spegla en 

underliggande politisk relation. Att vedergällningsförmåga skulle vara av betydelse förkastas 

dock av Besson och Mehdi (2004), som till skillnad från Bown menar att 

tvistlösningsproceduren i WTO har lyckats med att vara lagstyrd i motsats till maktstyrd. 

                                                 
15

 Studier av den förstnämnda kategorin behandlas löpande i uppsatsen. 
16

 Vedergällningsmöjlighet definieras som andelen av svarandes export som utgörs av kärande landets import. 
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Syftet med Bowns undersökning liknar i flera avseenden syftet i denna uppsats. Dock skiljer 

sig denna studie i fråga om den valda tidsperioden och jämförelseobjekt. Bown har även valt 

att utesluta tredje parts medverkan i tvister men framhåller, med hänvisning till MFN-

principen, att det där finns utrymme för vidare forskning (Bown 2004b). Vidare skiljer sig 

Bown i fråga om val av modell vid skattning av variabler som påverkar sannolikheten att 

tvisten leder till en liberalisering.  

 

Rose (2004) använder, i likhet med författarna till denna uppsats, gravitationsmodellen. Han 

undersöker om GATT/WTO-systemet har haft en positiv effekt på handel över en 50 års-

period. Studien finner i princip inga avgörande samband mellan WTO-medlemskap och ökad 

handel. Roses undersökning lägger ingen särskild vikt vid DSB utan behandlar deltagandet i 

WTO-systemet i allmänhet. Undersökningen skiljer sig även i många andra avseenden från 

denna uppsats. Studien, som utförts av Rose, har från många håll mötts av kritik. 

Subramanian och Wei (2003) lägger exempelvis fram bevis för att Roses analys är 

ofullständig och missvisande. Detta, menar de, beror främst på undersökningens 

ekonometriska men även ekonomiska utgångspunkter. Om det korrigeras för dessa aspekter så 

att undersökningen utförs korrekt, visar Subramanian- och Weis att WTO har bidragit till 

ökad handel. Deras slutsatser gäller dock i synnerhet för industrialiserade länder och omfattar 

inte i samma utsträckning utvecklingsländer. Resultatet visar att WTO inte har haft stor 

påverkan på utvecklingsländers import. Däremot har deras export ökat i samband med att 

industrialiserade länders import ökat. Utöver detta, finns även andra studier som kritiserar 

Rose och istället pekar på att WTO som helhet har visat sig påverka handel (Chang och Lee, 

2009; Goldstein, Rivers och Tomz, 2007).  

 

Med undantag för Bown (2004a; 2005b), som alltså använder ett annat perspektiv, är metoden 

att empiriskt undersöka tvisters påverkan på handel något som tidigare inte utförts. Horn och 

Mavroidis (2006) tar i sin redogörelse av den litteratur som existerar kring 

tvistlösningsorganet upp det faktum, att ett viktigt mål för den empiriska litteraturen är att 

undersöka om organet har uppfyllt dess syfte. De menar att syftet med avtalen bättre bör 

förstås som något annat än liberalisering av handel, om det inte går att visa att WTO har en 

signifikant påverkan på denna. Vår empiriska studie fyller därför en viktig funktion genom att 

klarlägga för huruvida tvistlösningsorganet kan påvisas öka handeln för utvecklingsländer.  
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4.2 Teori och Metod 

För att kunna skatta tvistlösningsmekanismens effekt på handel är det nödvändigt att 

kontrollera för andra ekonomiska faktorer som påverkar handel. Detta är möjligt genom 

användning av gravitationsmodellen. Gravitationsmodellen är baserad på Newtons 

gravitationslag och är i grunden en modell med avseende att beskriva storleken på flöden 

mellan två platser. Inom internationell ekonomi används gravitationsmodellen för att skatta 

storleken på bilaterala handelsflöden och mäta konsekvenser av handelspolitik. Tinbergen 

(1962) var först med att applicera modellen i ett ekonomiskt sammanhang. Modellens 

teoretiska grund har sedan fastställts genom en rad akademiska arbeten av bland andra 

Anderson (1979), Bergstrand (1985; 1989), Helpman och Krugman (1985), Deardorf (1998) 

samt Anderson och van Wincoop (2003). Gravitationsmodellen har därmed kommit att bli en 

av de mest framgångsrika empiriska modeller inom nationalekonomi och används i stor 

utsträckning för att uppskatta handelsbestämningsfaktorer och effekter av exempelvis 

regionala frihandelsavtal och tullunioner samt valutaområden. 

 

Modellen estimerar den svarande partens import, i tvister där utvecklingsländer deltagit, enligt 

följande logglineära ekvation: 

 

 

där 

 Mijt är värdet på land i:s (svarande parts) import från land j (kärande alt. tredje part) 

för perioden t. 

 BNP är bruttonationalprodukten under perioden t för land i respektive j. 

 POP är populationen i land i respektive j under perioden t. 

 Dist är avståndet mellan huvudstäderna i länderna i och j. 

 Koloni är en dummyvariabel angående kolonial relation mellan land i och j. 

 Inlandsområde är en dummyvariabel om det importerande landet saknar kuststräcka 

 Angränsande är en dummyvariabel angående gemensam gräns för land i och j. 



lnM ij t   1 ln BNPit  2 ln BNPjt  3 ln POPit  4 lnPOPjt  5 lnDistij

6Ko lon i 7In land sområd e 8Angrän sande

9(d 1)  1 0Pågåend e_ tvist  1 1(D 2) 1 2(D 3)t  ij t
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 (d-1) är en dummyvariabel för året innan en tvist har initierats. 

 Pågående tvist är en dummyvariabel som visar de år tvisten äger rum. 

 D+2 och D+3 är dummyvariabler för 2 respektive 3 år efter att tvistens utfall har 

implementerats.  

 

I den grundläggande gravitationsmodellen är den bilaterala handeln beroende av ländernas 

geografiska, ekonomiska och demografiska storlek. För att fånga upp de geografiska 

aspekterna används vanligen variablerna avstånd, inlandsområde och angränsande. Ett land 

klassas som ett inlandsområde då landet inte har tillgång till kuststräcka. Variabeln 

angränsande mäter effekten av att länderna som handlar har en gemensam gräns. Dessa tre 

variabler väntas fånga upp transportkostnaderna och justerar därmed för detta. För att 

inkludera länders ekonomiska respektive demografiska storlek används de förklarande 

variablerna BNP och population. Länder med högre BNP väntas handla mer relativt länder 

med lägre BNP. BNP reflekterar därmed ekonomiers efterfrågan på import. En ökad 

population leder, ceteris paribus, till lägre inkomster per capita, vilket resulterar i en minskad 

importbenägenhet. Detta beror på att samma inkomster då delas av fler människor, vilket 

sänker den individuella köpkraften. På längre sikt kan dock en ökad population resultera i 

större produktion vilket har en positiv effekt på ekonomins BNP och därmed också på 

handeln (Malmberg 2008). Modellen som här används är även utökad med variabeln kolonial 

relation
17

 då denna väntas ha en positiv inverkan på handel, inte minst ur ett kulturellt 

perspektiv.  

 

Avslutningsvis utökas modellen med dummyvariabler som väntas fånga upp effekten av 

WTO:s tvistlösningsmekanism. Året innan tvisten initierats väntas handeln påverkas negativt 

då otillåtna handelshinder existerar. Detta då handelshinder antas skada importen genom 

exempelvis höga tullar, importkvoter eller via inhemska subventioner. Efter implementering 

av rapporten förväntas handeln inom berörda sektorer stiga. Detta eftersom tidigare 

existerande handelshämmande åtgärder har tagits bort. Implementeringens effekt på handel 

väntas gå att visa efter två till tre år, då det dröjer en period innan rapporter bringar full effekt. 

 

                                                 
17

 Kolonial relation kan definieras som att länderna någon gång haft samma kolonisatör alternativt att de någon 

gång haft relationen kolonisatör-koloniserad. Vi använder oss av det senare då vi bedömer att det är av störst 

betydelse för handel. 
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 Även tidsdummyvariabler kommer att inkluderas i skattningen för justering av tidsbundna 

effekter som konjunkturcykler och globala kriser. Tabell 5 redovisar det förväntade resultatet. 

 

Tabell 5) Förväntat resultat. 

Koefficient Variabel Förväntning   Anledning 

β1-β2 BNP + 
Ökad ekonomisk storlek innebär 

ökad efterfråga på import. 

β3-β4 POP - 
Ökad befolkningsmängd reducerar, 

ceteris paribus, inkomst per capita 

och därmed handel.  

β5 Dist - 
 Längre avstånd innebär högre 

transportkostnader. 

β6 Koloni + 
 Kolonial relation tyder på 

kulturella band. 

β7 Inlandsområde - 
 Avsaknaden av kuststräcka 

antyder högre transportkostnader.  

β8 Angränsande + 
 Gemensam gräns innebär 

reducerade transportkostnader. 

β9 d-1 - 
 Året innan en tvist initierats väntas 

importen inom den omtvistade 

sektorn påverkas negativt.    

β10 Pågående tvist +/- 
 Då en tvist pågår kan detta 

påverka handeln både positivt och 

negativt. 

β11, β12 D+2, D+3 + 
 Efter implementering av rapport 

väntas handeln i berörd sektor öka.  

 

Ett vanligt sätt att estimera gravitationsmodellen är genom användning av en logglineär 

minsta kvadratmodell (OLS).
18

 Det uppstår dock problem då den beroende variabeln är noll. 

Detta beror på att den naturliga logaritmen av noll är odefinierad. I de flesta fall beror 

nollorna på att handel mellan vissa observationspar inte ägt rum under en given period, vilket 

är ofta förekommande. Det kan dock också grunda sig i att data inte finns tillgängligt. Det 

finns en omfattande litteratur som behandlar detta. Olika metoder för att kringgå problemet 

har presenterats men även kritiserats. Vanliga modeller för att undgå nollorna är Tobit-
19

 och 

Heckitmodellen
20

 (Linders och Groot 2006). Santos och Terreyro (2006)  konstaterar att det är 

mycket vanligt att gravitationsmodellen skattas med OLS, samtidigt som de väcker farhågor 

                                                 
18

 Den loglineära ekvationen gör det möjligt att använda OLS.  
19

 Grundar sig i att vissa värden censurerats. 
20

 Behandlar nollor som ett val att inte handla. 
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kring detta tillvägagångssätt. De rekommenderar därför istället att en Poisson Pseudo 

Maximum Likelihood-modell skattas på gravitationsmodellen i multiplikativ form. På så sätt 

menar de att hänsyn tas till nollor och bias som uppstått på grund av heteroskedasticitet. En 

bred majoritet inom empiriska studier väljer dock alltså alternativet att exkludera 

observationer med nollor för att estimera den logglineära modellen med OLS. Även i denna 

uppsats används detta tillvägagångssätt. Vi är medvetna om den litteratur som pekar på 

förekomsten av snedvridna resultat men menar att denna metod inte kommer resultera i 

avgörande felaktiga skattningar för den data vi utgår ifrån.  

 

En tänkbar förklarande variabel som vi valt att exkludera är tullnivån och förändring av denna 

över tiden. Trots att sänkt tullnivå i viss mån är synonymt med liberalisering av handel finner 

vi motiv för att utesluta denna. Detta beror på att en del av de tvister som undersöks grundar 

sig på icke-tariffära handelshinder där tillräckligt omfattande och tillförlitlig data är 

svårtillgänglig. En annan förklaring är att mätning av tullnivån inte fångar upp möjligheten att 

utfallet i en tvist resulterar i avskaffande av otillåtna tariffära hinder men samtidigt ersätts av 

(otillåtna) icke-tariffära hinder, vilka hämmar handeln (Bown 2004b). Vid undersökning av 

tvister är det därför inte tillräckligt att utgå från förändringar i handelshinder eller 

konkurrensvillkor på marknaden. För att mäta huruvida tvisten skapat ekonomiska framsteg är 

det därmed mer optimalt att undersöka handelsflödet i den omtvistade sektorn. 

4.3 Data 

För att kunna undersöka det bilaterala handelsflödet före och efter en tvist ägt rum, kommer 

av olika anledningar en del av de 351 tvister som ingår i mätperioden att rensas bort. De 

underliggande faktorerna för denna rensning kommer här att presenteras. Denna redogörelse 

är viktig för att klargöra vilka tvister som ingår i datan och som därmed regressionerna är 

baserade på.  

 

Anledningen till att en tvist utgår beror på en eller flera av följande faktorer: 

● Tvisten rör inte sektorspecifik handel i regelverket GATT (dvs. TRIPS/GATS eller 

tvister av mer allmän karaktär).  

● Konsultation har efterfrågats men varken MAS eller begäran om panel noterats. 

● Tvisten har återkallats av den kärande parten. 

● Tvisten har ersatts av annan tvist. 
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● Implementering av rapport har inte skett (vedergällning).  

● Den svarande har ansetts vara oskyldig. 

 

Berörda tvister tas bort eftersom det är osannolikt att handeln i dessa fall har påverkats 

alternativt att möjligheten att undersöka handeln i enlighet med uppsatsens frågeställning inte 

är möjlig. Då avsikten är att undersöka effekten på sektorsspecifik bilateral handel, utgår 

tvister som inte kan kategoriseras med HS-nummer. Detta innefattar tvister som enbart berör 

regelverken TRIPS eller GATS men även tvister inom GATT, som inte syftar till enskilda 

sektorer utan är av allmän karaktär.  

 

I vissa fall har tvistlösningsproceduren inte fortgått enligt ramen. Det förekommer exempelvis 

fall där tvister har återkallats, ersatts av en ny tvist eller alternativt då panel ej tillsats trots att 

MAS inte har uppnåtts. Dessa tvister rensas bort då det förutom oklarheter kring huruvida det 

faktiskt pågått en tvist, inte går att fastställa ett slutdatum. Detta omintetgör möjligheten att 

undersöka handeln efter tvisten. Tvister där implementering, trots utfärdandet av rapport, inte 

har ägt rum är intressanta om jämförelse görs med tvister då implementering har ägt rum. I 

denna undersökning behandlas dock inte detta. Rensningen av tvister resulterar i att 118 av de 

251 tvisterna utgår (47 %). Kvar finns 133 tvister (53 %) som antingen har resulterat i MAS 

eller implementering av panel- alternativt AB-rapport.
21

  

 

Den data som används består av  8324 observationer och innefattar endast landspar där tvister 

förekommit. Det omfattar totalt 125 bilaterala par. Två medlemsländer utgår i undersökningen 

på grund av icke fullständig data. Detta gäller Kuba och Taiwan. Observationerna sträcker 

sig, som tidigare nämnts, över tidsperioden 1994-2009.
22

 Startdatumet har valts till 1994 för 

att undersökningen på så sätt ska täcka perioden från WTO:s grundande till senast tillgängliga 

data.
23

 

 

EU behandlas, i och med dess gemensamma handelspolitik, som en gemensam ekonomi i 

undersökningen. Detta innebär att en sammanslagning har fått göras gällande modellens 

                                                 
21

 För fullständig förteckning över alla tvistnummer som ingår i regressionerna se appendix A.11 
22

 Tvisterna som behandlas sträcker sig, som tidigare nämnts, över perioden 1995-2006 men då mätning av ett år 

före fram till tre år efter ska göras, blir mätperioden 1994-2009.  
23

 I appendix A.12 redovisas datakällor och mätenheter. 
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variabler. För BNP och population har detta inte varit något problem då data finns tillgängligt. 

Gällande avstånd har Bryssel i egenskap av EU:s huvudstad valts som geografisk 

utgångspunkt. Problem kan dock uppstå för variabeln som visar kolonial relation. Då EU 

klassats som en enda ekonomi innebär detta att unionen som helhet har en kolonial relation 

med en stor andel av utvecklingsländerna i undersökningen. Även variablerna inlandsområde 

och angränsning påverkas av denna sammanslagning då hänsyn inte tas till enskilda länders 

situationer. Effekterna riskerar därmed att bli svårare att utläsa. Sammanslagningen är trots 

detta nödvändig då EU:s medlemsländer, som tidigare nämnts, agerar gemensamt i WTO. En 

alternativ metod är att klassa samtliga medlemsländer som gemensamt kärande i tvister där 

EU står som kärande part. Vi bedömer det dock vara föga troligt att detta tillvägagångssätt 

skulle förändra utfallet. Den optimala lösningen skulle kunna vara att endast inkludera de 

medlemsländer som i huvudsak berörs av tvisten. Denna information framgår dock inte i 

WTO:s data. 

4.4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras undersökningens ekonometriska resultat. Regressionerna, som 

resultatet grundar sig på, har utförts i Eviews nr.7. Tabell 6 redovisar koefficienterna och 

signifikansnivån från de regressioner som utförts. Tre regressioner presenteras eftersom en 

uppdelning har gjort mellan tvister där utvecklingsländer är svarande, kärande eller tredje 

part. Denna uppdelning har gjorts för att en jämförelse mellan de olika situationerna ska 

möjliggöras.  

 

Resultatet har testats och korrigerats för heteroskedasticitet och autokorrelation. 

Heteroskedasticitet innebär att OLS-estimatorn inte har lägst varians bland alla linjära och 

väntevärdesriktiga estimatorer samt att formeln för att beräkna variansen kommer att vara 

felaktig. Det leder till att all inferens blir missvisande. Även autokorrelation resulterar i 

missvisande inferens. Detta eftersom observationerna inte är oberoende utan har en kovarians 

som är skild från noll, vilket är vanligt vid tidseriedata. För att utföra inferens är det därför 

viktigt att korrigera för dessa faktorer (Westerlund 2005, s173, 185). Detta görs genom att 

användning av Eviews robusta standardfel. 

 

När en modell med fler än en förklarande variabel skattas, riskerar dessa variabler att bero av 

varandra. Detta kallas multikolinjäritet och innebär svårigheter i att separera effekten av de 
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individuella regressionsparametrarna (Ibid. s 159). Vid test av multikolinjäritet, genom 

variance inflation factor, visade det sig att inga problem av den typen föreligger. 

 

Tabell 6) Resultat av regressioner.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(p<0,10:*,p<0,05:**, p<0,01:***) 

Tabell 6 redovisar en förhållandevis låg förklaringsgrad (R
2
). Detta innebär att modellens 

förklarande variabler inte i full utsträckning kan förklara variationen i handeln. Då 

gravitationsmodellen används ska förklaringsgraden i regel vara något högre. Det relativt 

lägre värdet på koefficienten kan förklaras av att denna undersökning fokuserar på 

utvecklingsländer. Tidigare forskning har visat att gravitationsmodellen är något sämre 

lämpad för utvecklingsländer då deras handel kan bero på variabler som inte inkluderas i 

modellen (Rose 2004). Detta resonemang stärks ytterligare av att förklaringsgraden är som 

Svarande parts import  
Kärande 

(1) 

Svarande 

(2) 

Tredje Part 

(3) 

Antal observationer 1154 1402 5768 

C 
9,136*** 

(0,000) 

8,917*** 
(0,000) 

-2,936*** 
(0,000) 

d-1 
0,382 

(0,20) 

0,574* 

(0,094) 

0,07 

(0,682) 

Pågående tvist 
-0,056 

(0,679) 

0,157 

(0,508) 

-0,095 

(0,66) 

D+2 
-0,099 

(0,633) 

-0,184 

(0,58) 

0,136 

(0,387) 

D+3 
0,223 

(0,451) 

0,208 

(0,53) 

0,017 

(0,765) 

BNPi 
0,768*** 

(0,000) 

0,472*** 

(0,009) 

0,884*** 

(0,000) 

BNPj 
1,028*** 

(0,000) 

0,835*** 

(0,000) 

0,419*** 

(0,000) 

POPi 
-0,106 

(0,263) 

-0,118 

(0,266) 

-0,191*** 

(0,000) 

POPj 
-0,709*** 

(0,000) 

0,379** 

(0,045) 

1,136*** 

(0,000) 

Avstånd 
-0,86*** 

(0,001) 

-1,147*** 

(0,000) 

-0,157** 

(0,045) 

Koloni 
-0,307 

(0,325) 

0,595 

(0,277) 

1,319*** 

(0,000) 

Inlandsområde 
-3,13*** 

(0,000) 
- 

0,759 

(0,113) 

Angränsande 
0,549* 

(0,093) 

0,642** 

(0,027) 

1,947*** 

(0,000) 

R
2
 0,66 0,28 0,37 
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lägst då utvecklingsländer utgör svarande part, i vilket fall alla importerande länder som ingår 

i observationen är utvecklingsländer. Att förklaringsgraden är lägre för tredje part relativt 

kärande kan förklaras av att andelen lägre medelinkomst- och låginkomstländer är större i 

denna grupp (se avsnitt 3.2.2).
24

 Då utvecklingsländer utgör kärande part är gruppen högre 

medelinkomstländer överrepresenterade samtidigt som industrialiserade länder i störst 

utsträckning utgör svarande part, vilket resulterar i en betydligt högre förklaringsgrad. 

 

Den första av de kontrollerande variablerna som presenteras är BNP. Koefficientens värde 

visar elasticiteten, det vill säga effekten på handel (i 1000 USD) då BNP (i miljarder USD) 

ökar med en procent. BNP-koefficienten är en av gravitationsmodellens hörnpelare och har 

som förväntat ett högt positivt och signifikant värde för alla tre resultat. Större ekonomier har, 

som förväntat, en ökad benägenhet att importera.  

 

Nästa kontrollerande variabel, population (i antal miljoner), visar en negativ koefficient för 

land i gällande samtliga kolumner men är endast statistisk säkerställd för tredje part. Detta 

innebär att en större befolkning, ceteris paribus, resulterar i lägre importbenägenhet i och med 

lägre inkomst per capita. Detta resonemang stämmer även för populationen i land j för tvister 

där utvecklingsländer utgör kärande part. I övriga två fall redovisar tabell 6 motsatt effekt vid 

ökning av population.  

 

Variabeln avstånd (i kilometer) visar ett relativt högt negativt värde för koefficienten, vilket är 

enligt förväntan. Det innebär att importen minskar då avståndet med handelsparten ökar i och 

med de ökade transportkostnaderna. Resultatet indikerar att transportkostnader är en 

avgörande faktor, inte minst då utvecklingsländer utgör svarande och därmed importerande 

part.   

 

Effekten av en kolonial relation mellan handelsparterna går inte att tolka då utvecklingsländer 

utgör kärande respektive svarande part eftersom värdena inte är statistiskt signifikanta. Detta 

kan förklaras med den tidigare omdiskuterade sammanslagningen av EU. Då EU, sett som en 

ekonomi, har en förfluten kolonial relation med ett stort antal utvecklingsländer kan detta 

resultera i att handelseffekterna blir svåra att urskilja vid en sammanslagning. Då 
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utvecklingsländer utgör tredje part visar resultatet, som väntat, på att en förfluten kolonial 

relation har signifikant positiv inverkan på handel. Med anledning av att grupperna lägre 

medelinkomst- och låginkomstländer är större i kategorin tredje part, ger detta en indikation 

om att kolonial relation tycks spela större roll för dessa länder. 

 

Då utvecklingsländer utgör svarande part saknas observationer med länder som inte har 

tillgång till en kuststräcka och denna variabel utgår därför. För tvister där utvecklingsländer 

står som tredje part ingår endast ett land, Ungern
25

, som inte har tillgång till kuststräcka. 

Denna variabel blir därmed inte signifikant. När det gäller den första kolumnen i tabell 6 går 

dock det förväntade resultatet att utläsa. Avsaknaden av kuststräcka utgör en statistisk 

signifikant negativ påverkan på handel i och med högre transportkostnader. 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att gemensam gräns i enlighet med teorin, har en 

signifikant positiv inverkan för den svarande partens import för samtliga fall. Det går dock att 

utläsa ett betydligt högre värde då utvecklingsländer utgör tredje part. Återigen kan koppling 

dras till att de två minst utvecklade grupperna av länder har högre representation i denna 

kategori och att transportkostnader spelar betydligt större roll för dessa.  

 

De fyra dummyvariabler, vilka visar vilken effekt tvister har på svarande parts import 

(alternativt kärande eller tredje parts export), utgör de variabler som är av störst relevans för 

uppsatsens syfte. Av tabell 6 framgår dock att ingen av dessa variabler visar förväntat 

signifikant resultat. Bortsett från variabeln ”ett år före tvist” då utvecklingsländer utgör 

svarande part, framgår av tabellen att koefficienternas värden inte är signifikanta. Värdet på 

koefficienterna för variabeln D+3 visar för samtliga kolumner ett positivt värde, vilket 

innebär att handeln tre år efter tvisten påverkats positivt. Det går dock, som tidigare nämnts, 

inte att dra slutsatser kring detta då utfallet inte är signifikant. WTO:s tvistlösningssystem har 

med andra ord, enligt denna undersökning, inte medfört större handelsflöden och har därmed 

inte skapat en liberalisering av handeln. En möjlig förklaring till undersökningens resultat kan 

grunda sig i valet av tvister som täcks av undersökningen. Tvister som resulterat i MAS eller 

implementering av rapport täcks av undersökningen. Detta kan i realiteten bli problematiskt 

angående tvister där MAS resulterat i en frivillig exportrestriktion, något som kan uppfattas 
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gynnsamt av målsäganden men i fråga om handelsliberalisering ger negativt utfall (Bown 

2004b). 

 

För att stärka resultatet av undersökningen har fyra robusthetstest utförts. Detta har gjorts för 

att testa modellens känslighet då förutsättningarna ändras. Det första testet kontrollerade för 

eventuella skillnader då de fyra tvistdummyvariablerna reducerades till endast två variabler, 

perioden före och efter en tvist ägt rum. Då länders utvecklingsnivå har visat sig spela roll, 

både gällande antal tvister och gällande handelsvolym, har även ett test utförts där hänsyn 

tagits till vilken utvecklingsgrupp länderna tillhör. Det tredje testet utfördes genom att 

exkludera de tvister där data för någon observation saknats på grund av otillgänglighet eller 

det faktum att handel inte ägt rum. På så sätt har modellen kontrollerats för effekten av nollor 

i datan. Slutligen har ett känslighetstest utförts där samtliga tvister, oavsett om 

utvecklingsländer utgjort kärande, svarande eller tredje part, har ingått i samma regression. 

Samtliga tester har pekat på att modellen inte är känslig för ändringar av variablerna. Detta 

tyder på att modellen är robust. 

4.5 Diskussion av resultat 

Tvistlösningssystemet i WTO har, enligt denna undersökning, inte visat sig leda till en ökad 

handel inom den omtvistade sektorn. Detta öppnar upp för en diskussion kring 

organisationens syfte samt om tvistlösningssystemet tjänar detta syfte. Resultatet väcker även 

frågan om det existerar incitament för utvecklingsländer att initiera tvister trots att detta inte 

skapar ökad handel. 

 

Tvistlösningssystemets allmänna syfte är att upprätthålla det regelverk som genom olika 

handelsrundor har trätt i kraft.  Detta innebär att DSB är ett verktyg för att säkerställa att de 

liberaliseringsåtaganden som fastställts faktiskt uppfylls. Systemet ska med andra ord försäkra 

att regelverket efterlevs. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär detta att systemet bör leda till 

en handelsliberalisering. Denna undersökning visar dock att tvister där utvecklingsländer varit 

inblandade inte har resulterat i ökad handel. Därmed skapas, ur ett handelperspektiv, inga 

fördelar av tvistinitiering och incitamenten för utvecklingsländer att väcka tvister blir svåra att 

argumentera för. Det är dock viktigt att diskutera huruvida detta resultat grundar sig i att 

systemet inte är anpassat efter utvecklingsländer. Stiglitz (2002) menar exempelvis att WTO, i 

och med fokuseringen på industrialiserade länders specialintressen, inte öppnar marknader 
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som är centrala för utvecklingsländer. Denna undersökning har i stor utsträckning berört 

sektorer vilka är av intresse för utvecklingsländer. Resultatet indikerar, i och med den 

uteblivna handelsökningen, att Stiglitz teori om WTO:s fokusering på industrialiserande 

länders specialintressen är riktig. För en slutsats kring detta krävs dock en jämförelse med 

sektorer där industrialiserade länder upplever komparativa fördelar, vilket inte täcks av denna 

uppsats. Andra studier som har undersökt WTO i allmänhet (se ex. Subramanian och Wei), 

har kunnat påvisa att en ökad handel har ägt rum för de industrialiserade länderna. Dessa har 

dock inte behandlat just tvistlösningsorganet inom WTO. Studierna som gjorts har dock haft 

svårigheter att påvisa samma effekt för utvecklingsländer. Det har endast gått att visa på 

tydliga mönster rörande industrialiserade länders handel. Dessa resultat stärker det tidigare 

resonemanget.  

 

Trots det faktum att en handelsliberaliserande effekt som resultat av tvistlösningsmekanismen 

saknas för utvecklingsländer, har kartläggningen av tvister under perioden 1995-2006 visat ett 

intressant resultat. De utvecklingsländer som i större utsträckning väljer att delta i tvister är 

även de som ur ekonomisk aspekt har större möjlighet samt är mer delaktiga i 

världshandeln.
26

 Detta indikerar att dessa erfar fördelaktiga resultat av tvistlösningssystemet. 

Även om resultatet inte går att mäta i utökad handel, kan därmed DSB antas medföra 

gynnsamma utfall. Dessa gynnsamma utfall kan vara lösning av eventuella oenigheter samt 

säkerställande av att regelverket i största möjliga utsträckning efterlevs. Det kan därför 

spekuleras i att målet inte främst syftar till handelsliberalisering utan fokuserar på andra 

aspekter som stabila regelverk, transparens samt övriga handelspolitiska aspekter.  

Det regelverk som DSB utgår ifrån grundar sig, som tidigare nämnts, i utfallen av de 

handelsrundor som ägt rum. För att konsensus ska kunna nås inom WTO, och avtalen ska 

kunna slutas, krävs breda beslut vilket lämnar utrymme för tolkning och diskussion. Därför 

kan tvistlösningsorganet betraktas som ett forum för formella diskussioner kring avtal och 

möjlighet till objektiv tolkning av detsamma. Utvecklingsländers deltagande är därför av stor 

vikt för bibehållandet av en konsekvent tolkning och därmed ett regelstyrt system (Meagher 

2007). Detta resonemang öppnar även för frågan om huruvida det går att mäta ökad handel 

som följd av handelsrundor. Det skulle komplettera denna undersökning i strävan att svara på 

om handeln kan visas vara mer liberaliserad idag än den skulle ha varit utan det multilaterala 
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systemets existens. Då denna undersökning inte kan påvisa handelsliberaliserande egenskaper, 

anser vi med andra ord att det skulle vara av intresse att undersöka handelsrundorna, för att 

därmed stärka resultatet och slutsatserna.  

  

Avslutningsvis har denna undersökning inte kunnat påvisa skillnader i handelsutfall mellan 

kärande och tredje part. Det går därmed inte att, ur en handelsliberaliseringsaspekt, motivera 

utvecklingsländer till att i större utsträckning utgöra kärande part i tvister. Med bakgrund av 

utvecklingsländers bristande grundförutsättningar är det med andra ord rimligt att dessa i stor 

utsträckning deltar i form av tredje part.  Detta utesluter dock inte det faktum att det ur andra 

aspekter fortfarande kan vara avgörande för utvecklingsländer att inneha förmågan att på egen 

hand väcka tvister. Inte minst gällande tvister där enskilda utvecklingsländer står som ensamt 

berörda. Om utvecklingsländer inte aktivt kan driva sina intressen riskerar även agendan att 

bli snedvriden till fördel för industrialiserade länders intressen. För att hindra detta krävs hög 

aktivitet på alla nivåer i WTO. Detta skapar fokus på sektorer som är viktiga för 

utvecklingsländer och öppnar därmed  för fler diskussioner om ökad liberalisering inom dessa 

områden. 
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5. Avslutning 
 

Syftet med denna studie har varit att kartlägga utvecklingsländers deltagande i 

tvistlösningsorganet samt undersöka om utfallet av tvister där utvecklingsländer deltagit har 

påverkat handelsvolymen. Studien har på så sätt bidragit med kunskap till ett område där 

forskning i stor utsträckning saknas. För att undersöka tvisters påverkan på det 

sektorspecifika, bilaterala handelsflödet har gravitationsmodellen använts. En viktig del av 

studien har även varit att skapa en uppfattning om de tvister som undersökningen omfattar. 

För att möjliggöra detta har varje tvist grundligt bearbetats för att redogöra för 

anmärkningsvärda mönster. Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna av det resultat som 

författarna funnit. 

 

Genom den beskrivande kartläggningen har studien bidragit med en förståelse för 

utvecklingsländers deltagande i tvistlösningsorganet. Tack vare tidsaspekten har även en bild 

skapats av, inte bara hur utvecklingsländers tvistinitiering förändrats över åren, utan också hur 

denna förändrats som helhet i DSB. Det har främst tydliggjorts att det inom gruppen 

utvecklingsländer råder stora skillnader beträffande i vilken omfattning tvistlösning påkallats. 

Särskilt viktiga bestämningsfaktorer för dessa skillnader har visat sig vara inkomstnivåer och 

handelsvolym. Även geografiskt läge kan sägas ha viss betydelse, men sammanfaller till stor 

del med inkomstnivån. Kartläggningen har även tydliggjort vilka sektorer som är centrala då 

utvecklingsländer deltar i tvistlösningsmekanismen. Det visade sig framförallt innefatta 

sektorer där utvecklingsländer har komparativa fördelar. 

 

Genom att använda gravitationsmodellen har undersökningen visat att WTO:s 

tvistlösningsmekanism inte kan sägas bidra till ökad handel för utvecklingsländer. Detta kan 

grunda sig i att tvistlösningsorganet inte innehar en handelsliberaliseringsförmåga. Det kan 

dock även bero på att utvecklingsländers intressen inte prioriteras av WTO och att de därmed 

inte erfar samma fördelar som industrialiserade länder. Med anledning av att uppsatsens 

fokuserar på utvecklingsländer, kan ingen jämförelse mellan industrialiserade länder och 

utvecklingsländer göras. Studiens resultat stärker dock i viss utsträckning tidigare forskning, 

som konstaterat att WTO inte på samma sätt gynnat utvecklingsländer utan främst lett till 

handelsliberalisering för industrialiserade länder. 
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De resultat som redovisats har inte heller kunnat påvisa några skillnader för kärande 

respektive tredje part i fråga om handelsutfall. Det går därmed inte att argumentera för att det 

ur denna aspekt finns något att vinna på att driva en egen tvist istället för att utgöra tredje part. 

Som tidigare diskuterats (se avsnitt 4.4) kan det dock ur andra avseenden, så som att fastställa 

att agendan är representativ för alla medlemmars intressen, anses viktigt att fortsätta 

säkerställa utvecklingsländers möjligheter till tvistinitiering.   

 

Samtidigt som ovanstående slutsatser angående tvistlösningsorganet kan dras, öppnar 

undersökningen upp för nya diskussioner om på vilket sätt WTO i allmänhet och DSB i 

synnerhet har möjlighet att främja liberalisering av handel. En intressant vidareutveckling för 

fortsatt undersökning av DSB:s roll skulle kunna utföras genom att med en liknande metod 

undersöka utfallet av industrialiserade länders handel till följd av tvister. Därmed skulle en 

jämförelse mellan utvecklingsländers och industrialiserade länders utfall i DSB vara möjlig. 

Undersökningen lämnar även utrymme för användning av mer avancerade skattningsmetoder, 

som legat utanför uppsatsens räckvidd, för att därigenom möjliggöra ytterligare insikt i ämnet.  

 

Undersökningens kartläggning har kunnat påvisa att vissa sektorer och länder är särskilt 

framträdande i DSB. Det finns därmed anledning att i framtida forskning genomföra 

fallstudier med fokus på vissa länder, regioner eller specifika sektorer. Därmed skulle djupare 

förståelse för ämnet skapas. På så sätt kan säkrare slutsatser dras angående 

tvistlösningsorganets handelsliberaliseringsförmåga gällande utvecklingsländer. 
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Appendix 
A.1 Länder som ingår i undersökningen. 

Källa: Världsbanken (2011b) World Bank Atlas Method och WTO (2011f) Members and 

Observers 

Anm: Egen bearbetning. Datumet anger inträde i WTO. 

 

Albanien 8 september 2000 

Angola 23 november 1996 

Antigua och Barbuda 1 januari 

1995 

Argentina 1 januari 1995 

Armenien 5 februari 2003 

Bangladesh 1 januari 1995 

Belize 1 januari 1995 

Benin 22 februari 1996 

Bolivia 12 september 1995 

Botswana 31 maj 1995 

Brasilien 1 januari 1995 

Bulgarien 1 december 1996 

Burkina Faso 3 juni 1995 

Burundi 23 juli 1995 

Centralafrikanska 

Republiken 31 maj 1995 

Chile 1 januari 1995 

Colombia 30 april 1995 

Costa Rica 1 januari 1995 

Djibouti 31 maj 1995 

Dominica 1 januari 1995 

Dominikanska republiken 

9 mars 1995 

Ecuador 21 januari 1996 

Egypten 30 juni 1995 

El Salvador 7 maj 1995 

Elfenbenskusten 1 januari 1995 

Fiji 14 januari 1996 

Filippinerna 1 januari 1995 

Gabon 1 januari 1995 

Gambia 23 oktober 1996 

Georgien 14 juni 2000 

Ghana 1 januari 1995 

Grenada 22 februari 1996 

Guatemala 21 juli 1995 

Guinea 25 oktober 1995 

Guinea-Bissau 31 maj 1995 

Guyana 1 januari 1995 

Haiti 30 januari 1996 

Honduras 1 januari 1995 

Indien 1 januari 1995 

Indonesien 1 januari 1995 

Jamaica 9 mars 1995 

Jordanien 11 april 2000 

Kambodja 13 oktober 2004 

Kamerun 13 december 1995 

Kenya 1 januari 1995 

Kina 11 december 2001 

Kirgizistan 20 december 1998 

Kongo 27 mars 1997 

Kongo, dem. rep. 1 januari 

1997 

Kuba 20 april 1995 

Lesotho 31 maj 1995 

Litauen 31 maj 2001 

Madagaskar 17 november 1995 

Malawi 31 maj 1995 

Malaysia 1 januari 1995 

Maldiverna 31 maj 1995 

Mali 31 maj 1995 

Marocko 1 januari 1995 

Mauretanien 31 maj 1995 

Mauritius 1 januari 1995 

Mexico 1 januari 1995 

Moçambique 26 augusti 1995 

Moldavien 26 juli 2001 

Mongoliet 29 januari 1997 

Myanmar 1 januari 1995 

Namibia 1 januari 1995 

Nepal 23 april 2004 

Nicaragua 3 september 1995 

Niger 13 december 1996 

Nigeria 1 januari 1995 

Pakistan 1 januari 1995 

Panama 6 september 1997 

Papua New Guinea 9 juni 1996 

Paraguay 1 januari 1995 

Peru 1 januari 1995 

Rumänien 1 januari 1995 

Rwanda 22 maj 1996 

Saint Christopher och Nevis 

21 februari 1996 

Saint Lucia 1 januari 1995 

Saint Vincent och Grenadinerna 

Surinam 1 januari 1995 

Swaziland 1 januari 1995 

Sydafrika 1 januari 1995 

Tanzania 1 januari 1995 

Tchad 19 oktober 1996 

Thailand 1 januari 1995 

Togo 31 maj 1995 

Tunisien 29 mars 1995 

Turkiet 26 mars 1995 

Uganda 1 januari 1995 

Uruguay 1 januari 1995 

Venezuela 1 januari 1995 

Zambia 1 januari 1995 

Zimbabwe 5 mars 1995 
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A.2 Tvistdeltagande som svarande part, redovisas landsvis. 

Källa: WTO (2011b) Disputes by country/territory 

 

Svarande Kärande/ Tredje part 

  

Totalt Övre medelinkomst G2 

Övriga industrialiserade 

länder Utvecklingsländer 

Albanien 0 0 0 0 

Antigua och Barbuda 0 0 0 0 

Argentina 11 0 5 16 

Botswana 0 0 0 0 

Brasilien 8 2 3 13 

Bulgarien 0 0 0 0 

Chile 4 0 7 11 

Colombia 0 0 2 2 

Costa Rica 0 0 0 0 

Dominica 0 0 0 0 

Dominikanska Republiken 0 0 3 3 

Fiji 3 1 0 4 

Gabon 0 0 0 0 

Grenada 0 0 0 0 

Jamaica 0 0 0 0 

Kuba 0 0 0 0 

Litauen 0 0 0 0 

Malaysia 0 1 0 1 

Mauritius 0 0 0 0 

Mexico 9 0 5 14 

Namibia 0 0 0 0 

Panama 0 1 0 1 

Peru 0 0 4 4 

Rumänien 1 1 0 2 

Saint Christopher och Nevis 0 0 0 0 

Saint Lucia 0 0 0 0 

Saint Vincent och Grenadinerna 0 0 0 0 

Sydafrika 0 1 1 2 

Surinam 0 0 0 0 

Turkiet 2 2 4 8 

Uruguay 0 0 1 1 

Venezuela 1 1 0 2 

Totalt övre medelinkomst 39 10 35 84 
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Lägre medelinkomst G2 

Övriga industrialiserade 

länder Utvecklingsländer Totalt 

Angola 0 0 0 0 

Armenien 0 0 0 0 

Belize 0 0 0 0 

Bolivia 0 0 0 0 

Djibouti 0 0 0 0 

Ecuador 0 2 1 3 

Egypten 1 1 2 4 

El Salvador 0 0 0 0 

Elfenbenskusten 0 0 0 0 

Filippinerna 0 0 0 0 

Georgien 0 0 0 0 

Guatemala 0 2 0 2 

Guyana 0 0 0 0 

Honduras 0 0 0 0 

India 11 4 2 17 

Indonesien 2 2 0 4 

Jordanien 0 0 0 0 

Kamerun 0 0 0 0 

Kina 3 1 0 4 

Kongo 0 0 0 0 

Lesotho 0 0 0 0 

Maldiverna 0 0 0 0 

Moldavien 0 0 0 0 

Mongoliet 0 0 0 0 

Marocko 0 0 0 0 

Nicaragua 0 0 2 2 

Nigeria 0 0 0 0 

Pakistan 2 0 0 2 

Papua Nya Guinea 0 0 0 0 

Paraguay 0 0 0 0 

Senegal 0 0 0 0 

Sri Lanka 0 0 0 0 

Swaziland 0 0 0 0 

Thailand 1 0 0 1 

Tunisien 0 0 0 0 

Totalt lägre medelinkomst 20 12 7 39 
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Låginkomst G2 

Övriga industrialiserade 

länder Utvecklingsländer Totalt 

Bangladesh 0 0 0 0 

Benin 0 0 0 0 

Burkina Faso 0 0 0 0 

Burundi 0 0 0 0 

Centralafrikanska Republiken 0 0 0 0 

Gambia 0 0 0 0 

Ghana 0 0 0 0 

Guinea 0 0 0 0 

Guinea-Bissau 0 0 0 0 

Haiti 0 0 0 0 

Kambodja 0 0 0 0 

Kenya 0 0 0 0 

Kirgizistan 0 0 0 0 

Kongo, dem. rep. 0 0 0 0 

Madagaskar 0 0 0 0 

Malawi 0 0 0 0 

Mali 0 0 0 0 

Mauretanien 0 0 0 0 

Moçambique 0 0 0 0 

Myanmar 0 0 0 0 

Nepal 0 0 0 0 

Niger 0 0 0 0 

Rwanda 0 0 0 0 

Salomonöarna 0 0 0 0 

Sierra Leone 0 0 0 0 

Tanzania 0 0 0 0 

Tchad 0 0 0 0 

Togo 0 0 0 0 

Uganda 0 0 0 0 

Zambia 0 0 0 0 

Zimbabwe 0 0 0 0 

Totalt låginkomst 0 0 0 0 

Totalt alla länder 59 22 42 123 
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A.3 Tvistdeltagande som kärande part, redovisas landsvis. 

Källa: WTO (2011b) Disputes by country/territory 

 

Kärande Svarande 

Totalt Övre medelinkomst G2 

Övriga industrialiserade 

länder Utvecklingsländer 

Albanien 0 0 0 0 

Antigua och Barbuda 1 0 0 1 

Argentina 7 0 5 12 

Botswana 0 0 0 0 

Brasilien 14 5 3 22 

Bulgarien 0 0 0 0 

Chile 4 1 5 10 

Colombia 1 0 3 4 

Costa Rica 1 0 3 4 

Dominica 0 0 0 0 

Dominikanska Republiken 0 0 0 0 

Fiji 0 0 0 0 

Gabon 0 0 0 0 

Grenada 0 0 0 0 

Jamaica 0 0 0 0 

Kuba 0 0 0 0 

Litauen 0 0 0 0 

Malaysia 1 0 0 1 

Mauritius 0 0 0 0 

Mexico 10 0 6 16 

Namibia 0 0 0 0 

Panama 2 0 1 3 

Peru 2 0 0 2 

Rumänien 0 0 0 0 

Saint Christopher och Nevis 0 0 0 0 

Saint Lucia 0 0 0 0 

Saint Vincent och Grenadinerna 0 0 0 0 

Sydafrika 0 0 0 0 

Surinam 0 0 0 0 

Turkiet 0 0 2 2 

Uruguay 1 0 0 1 

Venezuela 1 0 0 1 

Totalt högre medelinkomst 45 6 28 79 
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Lägre medelinkomst G2 

Övriga industrialiserade 

länder Utvecklingsländer  Totalt 

Angola 0 0 0 0 

Armenien 0 0 0 0 

Belize 0 0 0 0 

Bolivia 0 0 0 0 

Djibouti 0 0 0 0 

Ecuador 2 1 0 3 

Egypten 0 0 0 0 

El Salvador 0 0 0 0 

Elfenbenskusten 0 0 0 0 

Filippinerna 1 2 1 4 

Georgien 0 0 0 0 

Guatemala 3 2 1 6 

Guyana 0 0 0 0 

Honduras 3 0 3 6 

India 12 1 3 16 

Indonesien 1 1 1 3 

Jordanien 0 0 0 0 

Kamerun 0 0 0 0 

Kina 1 0 0 1 

Kongo 0 0 0 0 

Lesotho 0 0 0 0 

Maldiverna 0 0 0 0 

Moldavien 0 0 0 0 

Mongoliet 0 0 0 0 

Marocko 0 0 0 0 

Nicaragua 0 1 0 1 

Nigeria 0 0 0 0 

Pakistan 2 0 1 3 

Papua Nya Guinea 0 0 0 0 

Paraguay 0 0 0 0 

Senegal 0 0 0 0 

Sri Lanka 0 0 1 1 

Swaziland 0 0 0 0 

Thailand 9 1 2 12 

Tunisien 0 0 0 0 

Totalt lägre medelinkomst 34 9 13 56 
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Låginkomst G2 

Övriga industrialiserade 

länder Utvecklingsländer Totalt 

Bangladesh 0 0 1 1 

Benin 0 0 0 0 

Burkina Faso 0 0 0 0 

Burundi 0 0 0 0 

Centralafrikanska Republiken 0 0 0 0 

Gambia 0 0 0 0 

Ghana 0 0 0 0 

Guinea 0 0 0 0 

Guinea-Bissau 0 0 0 0 

Haiti 0 0 0 0 

Kambodja 0 0 0 0 

Kenya 0 0 0 0 

Kirgizistan 0 0 0 0 

Kongo, dem. rep. 0 0 0 0 

Madagaskar 0 0 0 0 

Malawi 0 0 0 0 

Mali 0 0 0 0 

Mauretanien 0 0 0 0 

Moçambique 0 0 0 0 

Myanmar 0 0 0 0 

Nepal 0 0 0 0 

Niger 0 0 0 0 

Rwanda 0 0 0 0 

Salomonöarna 0 0 0 0 

Sierra Leone 0 0 0 0 

Tanzania 0 0 0 0 

Tchad 0 0 0 0 

Togo 0 0 0 0 

Uganda 0 0 0 0 

Zambia 0 0 0 0 

Zimbabwe 0 0 0 0 

Totalt låginkomst 0 0 1 1 

Totalt alla länder 158 30 84 272 
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A.4 Tvistdeltagande som tredje part, redovisas landsvis.  

Källa: WTO (2011b) Disputes by country/territory 

 

Tredje part Svarande  

Övre medelinkomst G2 

Övriga industrialiserade 

länder Utvecklingsländer Totalt 

Albanien 0 0 0 0 

Antigua och Barbuda 0 0 0 0 

Argentina 11 4 4 19 

Botswana 0 0 0 0 

Brasilien 48 4 5 57 

Bulgarien 0 0 0 0 

Chile 14 3 2 19 

Colombia 13 2 1 16 

Costa Rica 7 0 2 9 

Dominica 3 0 0 3 

Dominikanska Republiken 2 0 1 3 

Fiji 3 0 0 3 

Gabon 0 0 0 0 

Grenada 1 0 0 1 

Jamaica 7 1 0 8 

Kuba 10 2 1 13 

Litauen 0 0 0 0 

Malaysia 1 0 1 2 

Mauritius 4 1 0 5 

Mexico 29 9 6 44 

Namibia 0 0 0 0 

Panama 2 0 0 2 

Peru 5 0 3 8 

Rumänien 0 0 0 0 

Saint Christopher och Nevis 3 0 0 3 

Saint Lucia 3 0 0 3 

Saint Vincent och Grenadinerna 1 0 0 1 

Sydafrika 0 0 0 0 

Surinam 1 0 0 1 

Turkiet 14 0 2 16 

Uruguay 3 1 1 5 

Venezuela 14 0 1 15 

 Totalt övre medelinkomst 199 27 30 256 
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Lägre medelinkomst G2 

Övriga industrialiserade 

länder Utvecklingsländer Totalt 

Angola 0 0 0 0 

Armenien 0 0 0 0 

Belize 4 0 0 4 

Bolivia 1 0 0 1 

Djibouti 0 0 0 0 

Ecuador 5 1 2 8 

Egypten 3 1 0 4 

El Salvador 6 0 3 9 

Elfenbenskusten 4 0 0 4 

Filippinerna 3 2 0 5 

Georgien 0 0 0 0 

Guatemala 5 2 3 10 

Guyana 3 0 0 3 

Honduras 5 2 4 11 

India 33 9 7 49 

Indonesien 1 0 3 4 

Jordanien 0 0 0 0 

Kamerun 1 0 0 1 

Kina 44 14 2 60 

Kongo  0 0 0 0 

Lesotho 0 0 0 0 

Maldiverna 0 0 0 0 

Moldavien 0 0 0 0 

Mongoliet 0 0 0 0 

Marocko 0 0 0 0 

Nicaragua 4 1 1 6 

Nigeria 1 0 0 1 

Pakistan 6 1 1 8 

Papua Nya Guinea 0 0 0 0 

Paraguay 9 0 6 15 

Senegal 2 0 0 2 

Sri Lanka 2 0 1 3 

Swaziland 3 0 0 3 

Thailand 25 7 5 37 

Tunisien 0 0 0 0 

 Totalt lägre medelinkomst 170 40 38 248 
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Låginkomst G2 

Övriga industrialiserade 

länder Utvecklingsländer Totalt 

Bangladesh 1 0 0 1 

Benin 1 0 0 1 

Burkina Faso 0 0 0 0 

Burundi 0 0 0 0 

Centralafrikanska Republiken 0 0 0 0 

Gambia 0 0 0 0 

Ghana 1 0 0 1 

Guinea 0 0 0 0 

Guinea-Bissau 0 0 0 0 

Haiti 0 0 0 0 

Kambodja 0 0 0 0 

Kenya 3 0 0 3 

Kirgizistan 0 0 0 0 

Kongo, dem. rep. 0 0 0 0 

Madagaskar 4 0 0 4 

Malawi 3 0 0 3 

Mali 0 0 0 0 

Mauretanien 0 0 0 0 

Moçambique 0 0 0 0 

Myanmar 0 0 0 0 

Nepal 0 0 0 0 

Niger 0 0 0 0 

Rwanda 0 0 0 0 

Salomonöarna 0 0 0 0 

Sierra Leone 0 0 0 0 

Tanzania 3 0 0 3 

Tchad 1 0 0 1 

Togo 0 0 0 0 

Uganda 0 0 0 0 

Zambia 0 0 0 0 

Zimbabwe 1 0 0 1 

 Totalt låginkomst 18 0 0 0 

 Totalt alla länder 387 67 68 522 
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A.5 Sektionsindelning enligt HS-systemet 

Källa: Europeiska Kommissionen (2011) RAMON Eurostat’s Metadata Server. 

Sektioner Koder Produktgrupper 

1 1-5 levande djur; animaliska produkter 

2 6-14 vegetabiliska produkter 

3 15 

animaliska och vegetabiliska fetter och oljor 

samt spaltningsprodukter av sådana fetter och 

oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och 

vegetabiliska vaxer  

4 16-24 
beredda livsmedel; drycker, sprit och ättika; 

tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning  

5 25-27 mineraliska produkter  

6 28-38 produkter av kemiska och närstående industrier  

7 39-40 plaster och plastvaror; gummi och gummivaror  

8 41-43 

oberedda hudar och skinn, läder, pälsskinn samt 

varor av dessa material; sadelmakeriarbeten; 

reseffekter, handväskor och liknande artiklar; 

varor av tarmar  

9 44-46 

trä och varor av trä; träkol; kork och varor av 

kork; varor av halm, esparto eller andra 

flätningsmaterial; korgmakeriarbeten 

10 47-49 

massa av ved eller andra fibrösa 

cellulosahaltiga material; papper eller papp för 

återvinning (avfall och förbrukade varor); 

papper och papp samt varor av papper eller 

papp 

11 50-63 textilvaror  

12 64-67 

skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, 

promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön 

samt delar till sådana artiklar; bearbetade 

fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; 

konstgjorda blommor; varor av människohår  

13 68-70 

varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer 

eller liknande material; keramiska produkter; 

glas och glasvaror 

14 71 

naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och 

halvädelstenar, ädla metaller och metaller med 

plätering av ädel metall samt varor av sådana 

produkter; oäkta smycken; mynt 
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15 72-83 oädla metaller och varor av oädel metall 

16 84-85 

maskiner och apparater samt mekaniska 

redskap; elektrisk materiel; delar till sådana 

varor; apparater för inspelning eller återgivning 

av ljud, apparater för inspelning eller 

återgivning av bilder och ljud för television 

samt delar och tillbehör till sådana apparater 

17 86-89 
fordon, luftfartyg, fartyg och viss 

transportutrustning  

18 90-92 

optiska instrument och apparater, foto- och 

kinoapparater, instrument och apparater för 

mätning eller kontroll, medicinska och 

kirurgiska instrument och apparater; ur; 

musikinstrument; delar och tillbehör till sådana 

artiklar  

19 93 
vapen och ammunition; delar och tillbehör till 

vapen och ammunition 

20 94-96 diverse varor  

21 97-99 
konstverk, föremål för samlingar samt 

antikviteter 
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A.6 Tvister där utvecklingsländer varit svarande enligt sektorsindelning  

Källa: Horn och Mavrodis (2008b), the WTO Dispute Settlement Data set och WTO (2011b) Disputes by country/territory 

Anm: Siffrorna 1-21 anger sektor som tvisten avser. Endast länder som deltagit som svarande är inkluderade i tabellen.  

  Svarande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Högre medelinkomstländer Argentina 1 1  2  3  1  1 3 5   1        

  Brasilien 1 2         1      6      

  Chile 2 6 4 7                   

  Colombia           2 8           

  Dominikanska Republiken    2                   

  Malaysia       1                

  Mexiko 4 2 1 3  1      1   2 2       

  Panama    1                   

  Peru 2 1 1                    

  Rumänien  1         1            

  Sydafrika      1     1            

  Turkiet 1 2         3            

  Uruguay    1                   

  Venezuela 1               15       

 Totalt högre medelinkomstländer 11 15 6 15 0 5 1 1 0 1 11 14 0 0 3 2 6 0 0 0 0 

Lägre medelinkomstländer China        1        1 3      

  Ecuador     2    1              

  Egypten  2  1     1  1            

  Filippinerna 1      1          1      

  Guatemala     2                  

  Indien 7 7  1  3 1 1   7    1 8 1    1 

  Indonesien                 4      

  Nicaragua      1                 

  Pakistan      1  1               

  Thailand    1           1        

 Totalt lägre medelinkomstländer 8 9 0 2 4 5 2 3 2 0 8 0 0 0 1 9 9 0 0 0 1 

  Totalt alla länder 19 24 6 17 4 10 3 4 2 1 19 14 0 0 4 11 15 0 0 0 1 
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A.7 Tvister där utvecklingsländer varit kärande enligt sektorsindelning  

Källa: Horn och Mavrodis (2008b), the WTO Dispute Settlement Data set och WTO (2011b) Disputes by country/territory 

Anm: Siffrorna 1-21 anger sektor som tvisten avser. Endast länder som deltagit som kärande är inkluderade i tabellen.   

 Kärande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Högre medelinkomstländer Antigua och Barbuda                                       1   

  Argentina 2 5 3 3       1    1        

  Brasilien 7 2 1 5 1      1    2 2 3      

  Chile 3   2  2                 

  Colombia   1 1 1                1   

  Costa Rica 2   2       1            

  Malaysia 1 1  1                   

  Mexiko 7 2 1        2    1        

  Panama   2         1 1           

  Peru 1   1  1                 

  Turkiet 1 1                     

  Uruguay   1                     

  Venezuela      1                  

 Totalt högre medelinkomstländer 24 15 6 15 1 3 0 0 0 0 6 1 0 0 4 2 3 0 0 2 0 

Lägre medelinkomstländer China 1              1 2       

  Ecuador 1 2                     

  Guatemala   4 1 1        1   1 1       

  Honduras   3  2                   

  Indien 3 1  1  2     7    2  1      

  Indonesien             1           

  Nicaragua   1                     

  Pakistan 1   1     1  1            

  Filippinerna 1 2  1                   

  Sri Lanka   1                     

  Thailand 4 4  3       2            

Totalt lägre medelinkomstländer 6 11 1 5 0 2 0 0 1 0 8 2 0 0 4 3 1 0 0 0 0 

Låginkomstländer Bangladesh                               1           

Totalt låginkomstländer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

  Totalt alla länder 30 26 7 20 1 5 0 0 1 0 14 3 0 0 8 6 4 0 0 2 0 
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A.8 Tvister där utvecklingsländer varit tredje part enligt sektorsindelning  

Källa: Horn och Mavrodis (2008b), the WTO Dispute Settlement Data set och WTO (2011b) Disputes by country/territory 

Anm: Siffrorna 1-21 anger sektor som tvisten avser. Endast länder som deltagit som tredje part är inkluderade i tabellen.  
  Tredje Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Högre medelinkomstländer Argentina 3 2 1 1      1 1    1        

  Brasilien 6 7 3 4 1 1    1 1 1   12 8       

  Chile 5 4 1 4  1         2        

  Colombia 2 3 1 4  1                 

  Costa Rica 1 2 1 1       1            

  Cuba     3  1         6 5       

  Dominica 1 1  1  1 1 1   1            

  Dominikanska Republiken   1  2                   

  Fiji     3                   

  Grenada   1                     

  Jamaica 3 2  5  1 1 1   1            

  Malaysia   2                     

  Mauritius 1   4                   

  Mexico 7 2  8 3   1       11 7 4   1   

  Panama   1                     

  Peru 2 4 2 3  1                 

  Saint Christopher och Nevis     3                   

  Saint Lucia 1 1  1  1 1 1   1            

  Saint Vincent och Grenadinerna   1                     

  Surinam   1                     

  Turkiet 2 1  3      1 2    9 8       

  Uruguay 2 2 1 1        1           

  Venezuela 3 2 1 2       1    8 8       
Totalt högre medelinkomstländer 21 25 7 28 1 6 2 2 0 2 5 1 0 0 21 13 0 0 0 0 0 
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  Forts. Tredje Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Lägre medelinkomstländer Belize   1   3                                   

  Ecuador 3 2 1 2  1 1 1   1            

  Elfenbenskusten   1  3                   

  Egypten   1         1    1        

  El Salvador 2 2 2 3 1                  

  Filippinerna 2 2  1       1            

  Guatemala 2 1 1 3           1        

  Guyana     3                   

  Honduras 1 2 2 3 2          1        

  Indien 7 5  5  2 1 1  4 5 1   3 3 6      

  Indonesien   1        1  2     1      

  Kamerun   1                     

  Kina 12 9 3 8 1     4 2    10 6 1   1   

  Nicaragua   2 1 1           1        

  Nigeria 1   1                   

  Pakistan 1 1  1       5            

  Paraguay 2 2 2 6       2 1           

  Senegal 1 1  1                   

  Swaziland     3                   

  Sri Lanka 1 1  1                   

  Thailand 4 4 2 3  1    1 2    7 7       
 Totalt lägre medelinkomstländer 39 39 14 51 4 4 2 2 0 10 19 4 0 0 24 16 8 0 0 1 0 

Låginkomstländer Bangladesh                     1                     

  Benin            1            

  Ghana   1                     

  Kenya     3                   

  Madagaskar   1  3                   

  Malawi     3                   

  Tanzania     6                   

  Tchad            1            

  Zimbabwe      1      1            
Totalt låginkomstländer 0 2 0 15 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Totalt alla länder 60 66 21 94 6 10 4 4 0 12 28 5 0 0 45 29 8 0 0 1 0 
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A.9 Tvistdeltagande enligt geografisk indelning, redovisas landsvis. 

Källa: Världsbanken (2011c), Country and Lending Groups och WTO (2011b), Disputes by 

country/territory 

Anm: Siffrorna anger hur många tvister varje land deltagit som respektive part. 

Afrika söder om Sahara Kärande Svarande TP 

Angola 0 0 0 

Benin 0 0 1 

Botswana 0 0 0 

Burkina Faso 0 0 0 

Burundi 0 0 0 

Centralafrikanska Republiken 0 0 0 

Elfenbenskusten 0 0 4 

Gabon 0 0 0 

Gambia 0 0 0 

Ghana 0 0 1 

Guinea 0 0 0 

Guinea-Bissau 0 0 0 

Kamerun 0 0 1 

Kenya 0 0 3 

Kongo  0 0 0 

Kongo, dem. rep. 0 0 0 

Lesotho 0 0 0 

Madagaskar 0 0 4 

Malawi 0 0 3 

Mali 0 0 0 

Mauretanien 0 0 0 

Mauritius 0 0 5 

Moçambique 0 0 0 

Namibia 0 0 0 

Niger 0 0 0 

Nigeria 0 0 1 

Rwanda 0 0 0 

Senegal 0 0 2 

Sierra Leone 0 0 0 

Sydafrika 0 2 0 

Swaziland 0 0 3 

Tanzania 0 0 3 

Tchad 0 0 1 

Togo 0 0 0 

Uganda 0 0 0 

Zambia 0 0 0 

Zimbabwe 0 0 1 

Totalt 0 2 33 
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Europa och Centralasien Kärande Svarande TP 

Albanien 0 0 0 

Armenien 0 0 0 

Bulgarien 0 0 0 

Georgien 0 0 0 

Kirgizistan 0 0 0 

Litauen 0 0 0 

Moldavien 0 0 0 

Rumänien 0 2 0 

Turkiet 2 8 16 

Totalt 2 10 16 

Latinamerika och Karibien Kärande Svarande TP 

Antigua och Barbuda 1 0 0 

Argentina 12 16 19 

Belize 0 0 4 

Bolivia 0 0 1 

Brasilien 22 13 57 

Chile 10 11 19 

Colombia 4 2 16 

Costa Rica 4 0 9 

Dominica 0 0 3 

Dominikanska Republiken 0 3 3 

Ecuador 3 3 8 

El Salvador 0 0 9 

Grenada 0 0 1 

Guatemala 6 2 10 

Guyana 0 0 3 

Haiti 0 0 0 

Honduras 6 0 11 

Jamaica 0 0 8 

Kuba 0 0 13 

Mexico 16 14 44 

Nicaragua 1 2 6 

Panama 3 1 2 

Paraguay 0 0 15 

Peru 2 4 8 

Saint Christopher och Nevis 0 0 3 

Saint Lucia 0 0 3 

Saint Vincent och Grenadinerna 0 0 1 

Surinam  0 0 1 

Uruguay 1 1 5 

Venezuela 1 2 15 

Totalt 92 74 297 
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Mellanöstern och Nordafrika Kärande Svarande TP 

Djibouti 0 0 0 

Egypten 0 4 4 

Jordanien 0 0 0 

Marocko 0 0 0 

Tunisien 0 0 0 

Totalt 0 4 4 

Ostasien Kärande Svarande TP 

Fiji 0 0 3 

Filippinerna 4 4 5 

Indonesien 3 4 4 

Kambodja 0 0 0 

Kina 1 4 60 

Malaysia 1 1 2 

Mongoliet 0 0 0 

Myanmar 0 0 0 

Papua Nya Guinea 0 0 0 

Salomonöarna 0 0 0 

Thailand 12 1 37 

Totalt 21 14 111 

Sydasien Kärande Svarande TP 

Bangladesh 1 0 1 

Indien 16 17 49 

Maldiverna 0 0 0 

Nepal 0 0 0 

Pakistan 3 2 8 

Sri Lanka 1 0 3 

Totalt 21 19 61 

Totalt alla regioner 136 123 522 
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A.10 Handel i relation till antal tvister. 

Källa: WITS (2011) UN-Comtrade

Land Antal Tvister Handel (mdUSD) 

Antigua och Barbuda 1 2,75E+08 

Argentina 47 1,82E+09 

Bangladesh 2 8,04E+09 

Belize 4 3,19E+08 

Bolivia 1 2,40E+09 

Brasilien 92 8,06E+10 

Chile 40 2,79E+10 

Colombia 22 1,81E+10 

Costa Rica 13 6,64E+09 

Dominica 3 9,43E+07 

Dominikanska Republiken 6 7,46E+09 

Ecuador 14 7,72E+09 

Egypten 8 1,26E+10 

El Salvador 9 3,92E+09 

Elfenbenskusten 4 4,99E+09 

Fiji 3 1,14E+09 

Ghana 1 3,33E+09 

Grenada 1 1,36E+08 

Guatemala 18 5,28E+09 

Guyana 3 6,55E+08 

Honduras 17 2,31E+09 

Indien 82 9,01E+10 

Indonesien 11 6,09E+10 

Jamaica 8 2,87E+09 

Kamerun 1 1,98E+09 

Kenya 3 4,06E+09 

Kina 65 4,71E+11 

Kuba 13 3,92E+09 

Madagaskar 4 1,02E+09 

Malawi 3 7,63E+08 

Malaysia 4 1,03E+11 

Mauritius 5 2,24E+09 

Mexico 74 1,72E+11 

Nicaragua 9 1,48E+09 

Nigeria 1 2,31E+10 

Pakistan 13 6,70E+10 

Panama 6 2,50E+09 

Paraguay 15 2,59E+09 

Peru 14 1,22E+10 

Rumänien 2 2,43E+10 

Saint Christopher och Nevis 3 1,13E+08 

Saint Lucia 3 2,30E+08 
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Land 

Antal 

Tvister 

Handel 

(mdUSD) 

Saint Vincent och Grenadinerna 1 1,28E+08 

Senegal 2 1,96E+09 

Sri Lanka 4 6,88E+09 

Surinam  1 7,26E+08 

Swaziland 3 1,29E+09 

Sydafrika 2 3,91E+10 

Tanzania 3 2,27E+09 

Thailand 50 8,84E+10 

Turkiet 26 6,77E+10 

Uruguay 7 3,52E+09 

Venezuela 18 2,69E+10 

Zimbabwe 1 2,49E+09 
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A.11 Tvister som ingår i regressionen, angivna med det tvistnummer enligt vilket de 

behandlas i WTO. 

Källa: WTO (2011a), Chronological list of disputes cases. 

 

DS2 

DS4 

DS7 

DS12 

DS14 

DS18 

DS19 

DS21 

DS22 

DS24 

DS27 

DS32 

DS34 

DS35 

DS46 

DS54 

DS55 

DS56 

DS58 

DS59 

DS60 

DS62 

DS64 

DS67 

DS68 

DS69 

DS70 

DS74 

DS76 

DS87 

DS90 

DS91 

DS92 

DS93 

DS94 

DS96 

DS102 

DS103 

DS108 

DS110 

DS113 

DS121 

DS122 

DS132 

DS135 

DS136 

DS138 

DS139 

DS141 

DS142 

DS146 

DS152 

DS155 

DS156 

DS162 

DS165 

DS174 

DS175 

DS184 

DS189 

DS190 

DS192 

DS193 

DS194 

DS206 

DS207 

DS210 

DS211 

DS212 

DS219 

DS231 

DS236 

DS237 

DS238 

DS241 

DS243 

DS244 

DS245 

DS246 

DS248 

DS249 

DS250 

DS251 

DS252 

DS253 

DS254 

DS255 

DS257 

DS258 

DS259 

DS264 

DS265 

DS266 

DS269 

DS273 

DS276 

DS277 

DS281 

DS283 

DS286 

DS287 

DS292 

DS293 

DS294 

DS295 

DS296 

DS298 

DS299 

DS301 

DS302 

DS305 

DS306 

DS308 

DS309 

DS312 

DS313 

DS315 

DS320 

DS321 

DS323 

DS327 

DS329 

DS331 

DS332 

DS334 

DS335 

DS337 

DS341 

DS342 

DS343 

DS345 

DS348 

DS350 

 



 

 

 
 

 

 

68 

A.12 Källhänvisning och definition av de variabler som använts i regressionen.  

Variabler Definition och källa 

Import 

Importvolym, i 1000 USD, på Harmonized System 

(HS) kapitelnivå. Data från UN COMTRADE.  

(WITS 2011) 

BNP 

Nominellt BNP mätt i USD (miljarder). Data från 

International Monetary Fund, World Economic Outlook 

Database October 2010. (IMF 2011) 

Population 

Data från International Monetary Fund mätt i miljoner, 

World Economic Outlook Database October 2010.  

(IMF 2011) 

Avstånd 

Avstånd i kilometer mellan import- och exportlandets 

huvudstäder. Data från CEPII. (2011a) 

Kolonial relation 

Antar värde ett då de handlande parterna har haft en 

kolonial relation efter 1949. Data från CEPII. (2011a) 

Inlandsområde 

Antar värde ett då det importerande landet saknar 

kuststräcka. Data från CEPII. (2011b) 

Angränsande 

Antar värde ett då importör och exportör delar 

gemensam gränsdragning. Data från CEPII. (2011a) 

Datum för initiering och 

implementering av tvist Data från World Trade Organization. (WTO 2011a) 

 

 

 

A.13 
Inkomstfördelning för de olika parterna, för tvister som ingår i regressionen. 

Anm: Siffrorna angivna som procent för varje part. 

Inkomstnivå Kärande (%) Svarande (%) Tredje part (%) 

Högre medelinkomst 51 79 38 

Lägre medelinkomst 49 21 56 

Låginkomst 0 0 6 

 


