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Abstract 
 
How the current globalization process should be looked upon and handled has been 
a major concern for development thinkers’ world wide. There are many different 
answers to this question. Some would say that it is the natural evolving of our society 
while some say that it is a plague that needs to be rid of to achieve a sustainable 
development. This debate has been a central figure in the current development 
debate and a major concern. Even if it does achieve good sustainable economic 
development there is always social factors that come into play. Globalization has 
since the early 90’s been referred to as an enormous force that can not be stopped 
and that whilst some might not like it, it is here to stay. 
 
This essay is concerned with investigating the different economic and political 
theories surrounding globalization. Three different theories and three different key 
thinkers in the respective schools have been examined to illuminate key arguments 
within their theories of globalization. These schools of thought are: The liberal school 
and Martin Wolf, the reformist school and Joseph Stiglitz and the radical school with 
Naomi Klein as their key thinker.  Selected works by these three authors selected to 
further represent the different schools have been critically assessed to find key 
arguments concerning the conceptualization about globalization and how it should be 
looked upon and to see how they differ between amongst each other and how the 
theories cope when applied on a specific case, namely Brazil. 
 
This study shows a deeply a mixed result where it is made clear that all theories have 
valid points in their arguments but also faults in their arguments. There is no 
outstanding theory in this study that over shadows its’ adversaries. However the 
study shows that left-wing thinkers in general put more emphasis on social justice 
and social development whilst more right-wing thinkers put emphasis on 
development though economics and solid growth. There is little chance of 
sustainable development if these divided groups continue to work against each other. 
Therefore there is a great need for a middle ground that sees both the social and the 
economic aspects to help form a globalized world where real development is 
achieved 
 
Keywords: Globalization, Development, Economic growth, Inequality 
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Kapitel 1: Inledning 

 

1.1 Förord 

 

I en värld som strävar efter konstant utveckling och nytänkande har flera tankar förts fram om 

hur man ska uppnå detta. Det har gått från de tidigare strikt ekonomiska Breton Woods 

orienterade utvecklingsteorierna fram till FNs nuvarande tankar om ”Human Development”. 

Vad som dock har blivit en allt större fråga i dagens strävan efter social och ekonomisk 

utveckling är fenomenet globalisering. Flera teoretiker kring detta fenomen hävdar att det är 

en gudagåva som kommer att föra mänskligheten in i en ny era av ekonomisk tillväxt och 

utveckling medan andra ställer sig mer skeptiska och kritiska till globaliseringen och hävdar 

att den istället bidrar till ökad fattigdom och segregering av samhället där industriländers 

utnyttjande av utvecklingsländer växer sig starkare och blir mer och mer rotat i vårt allt mer 

globala samhälle. 

 

Flera av FNs ledande utvecklingsteoretiker har höjt ett varnande finger och hävdat bestämt att 

globaliseringen kan gynna mänskligheten och världens utveckling men det kan samtidigt 

innebära katastrof om denna jätte som globaliseringen manifesterar sig som inte tyglas och 

tillåts att löpa fritt i världen. I den här uppsatsen görs ett försök att analysera de ekonomiska 

och politiska delarna av globalisering i fallet Brasilien för att ge en klarare bild av vad 

globaliseringen för med sig. 

 

1.2 Syfte & Frågeformulering 

 

Globaliseringen av världen och främst världsmarknaden är en viktig komponent för att även 

kunna förstå utvecklingen i världen. Globaliseringen och utvecklingen har som sagt börjat gå 

mer hand i hand och det är därför av yttersta vikt att man idag lyckas skapa sig en bild av hur 

globaliseringen funkar, vilka effekter den har och vad som kort och gott stämmer och vad som 

mer eller mindre är ideologiska myter. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att på ett ekonomiskt och politiskt plan försöka analysera 

tankar kring globaliseringen från tre skolor med olika syn på dess effekter, fördelar och 
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nackdelar. Målet är att via en idéanalys av de huvudargument som de tre skolorna och dess 

författare för se hur de står sig i den riktiga världen. Om deras teorier och har de någon grund. 

Den här uppsatsens mål är inte att förklara vad globalisering är utan istället vad den har fått 

och kan få för implikationer för världen och då främst för länder under utveckling såväl 

positivt som negativt. Syftet är även att kunna testa de utvalda skolornas teorier gentemot 

faktisk statistik och därmed se vilken teori som bäst stämmer överens med verkligheten och 

därmed se vilken teori som på det ekonomiska och politiska planet har lämpligast synsätt på 

hur vi ska försöka se globaliseringen idag. I den här uppsatsen är målet även att försöka skapa 

en kontrast mellan de tre skolorna som jämförs och analyseras i uppsatsen. Därför blev de 

valda skolorna den neo-liberala skolan, den reformistiska skolan och den radikala skolan. 

Landet jag valde att analysera närmare blev tillslut Brasilien. Brasilien blev intressant mycket 

på grund av de starka kontraster som finns inom landet mellan den allt mer växande ekonomin 

och den sociala situationen. Dessa faktorer ställer sig bra till mitt syfte då jag hoppas att detta 

fall ska kunna bidra med mer tydliga resultat. 

 

Utifrån detta så har jag valt att formulera frågeställningen på följande sätt: 

 

 Hur står sig de tre skolornas olika argument applicerat på Brasilien? 

 Vilken av teorierna stämmer bäst in på Brasilien? 

 

1.3 Urval & avgränsningar 

 

Inom ämnet globalisering har extremt mycket skrivits och som en av författarna i den här 

uppsatsen Andrew Jones nämner i början av en av sina böcker så skulle man vara tvungen att 

spendera två livstider på ett bibliotek för att kunna läsa allt som skrivits om fenomenet. 

 

Globalisering som fenomen i sig kräver stora avgränsningar speciellt i detta sammanhang när 

det ska behandlas i en uppsats. Jag har därför valt att avgränsa mig till de ekonomiska och 

politiska/sociala delarna av globaliseringen som t.ex. ekonomisk tillväxt och socialt välstånd. 

Jag väljer då att bortse från bitar som t.ex. det kulturella och motiverar detta med att det skulle 

bli alldeles för brett att ha med fler aspekter i den här uppsatsen och man skulle vara tvungen 

att ta för mycket i beaktande, inte minst skulle det medföra att flera skolor skulle bli tvunget 

att inkluderas för att få en ännu bredare bild av globaliseringen. T.ex. frånser jag från vissa 

teoretiker som t.ex. David Held som anses som en stor forskare inom globaliseringen men 
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som försöker förklara vad globaliseringen är istället för att teoretisera om vad den kan 

innebära. Held anser också att globaliseringen är en stor samhälleligfaktor som påverkar i 

princip alla områden av våra liv och samhället, detta blir ännu en anledning till att bortse från 

honom. 

 

1.4 Material & Materialproblem 

 

Avgränsningarna för mig inom varje teori eller skola har varit problematisk. När det kommer 

till globaliseringen och dess olika skolar är det svårt att hitta stora gemensamma konsensus. 

Vissa grundtankar finns men många argument skiljer sig mycket från olika författare inom 

varje skola. 

Jag har utefter dessa begränsningar gjort ett urval av författare baserat på Andrew Jones bok 

Globalization: Key Thinkers där han ger en grov sammanfattning om flertalet skolor men 

främst hänvisar till ett antal framstående tänkare som inneburit särskilt mycket för varje skola. 

Det är genom detta som jag valt att låta den liberala skolan representeras av journalisten och 

forskaren Martin Wolf som ses som den främsta försvararen av den neo-liberala skolan, 

marknadsidén och den typ av globalisering den medför, jag kommer därför att utgå mycket 

från Wolfs bok Why Globalization Works i samband med den liberala skolan. Den 

reformistiska skolan har jag valt att representeras av Joseph Stiglitz som via sina verk 

Globalization and its Discontents och Making Globalization Work har tagit sig främst i ledet 

av kritiker till dagens globalisering. Kritiker bör inte förväxlas med motståndare. Den radikala 

skolan är svårare att sammanfatta då flera teoretiker inom den ofta skriver mer ingående om 

specifika ämnet och är motvilliga till att strukturera egna tankar kring hur man bör gå till väga 

i framtiden. Jag har dock valt att låta en hel del av denna skolas tankar representeras av 

Naomi Klein som ses som en av den radikala skolans mest inflytelserika forskare. Hon är en 

av de främsta globaliseringsmotståndarna och har skrivit ett antal verk som fått stort 

inflyttande i den radikala rörelsen där ibland hennes böcker No Logo: taking aim at the Brand 

Bullies och The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. 

 

Mina empiriska fakta har jag valt att hämta från FN och OECD då dessa är enligt mig de mest 

tillförlitliga källorna för den statistisk jag använder. I min empiridel kommer det även att 

finnas en bakgrund över Brasilien där jag använt mig av fakta från en av Human Development 

Raports grundare Mahbub ul-Haq som bland annat beskriver situationen i Brasilien under det 

tidiga 90-talet. 
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De problem som uppstår med materialet är givetvis att man inte får med flera olika tänkare 

inom varje skola och deras idéer. Samtidigt så anser jag att den här avgränsningen att bara 

använda mig av enstaka författare som representanter för de olika skolorna är nödvändig. 

Detta motiverar jag med att en åsikt från en av skolornas teoretiker kanske helt strider mot 

den vad en annan inom samma skola anser vilket leder till att de tillslut slår ut varandra och 

det lilla konsensus som sen finns kan bli alldeles för litet och för intetsägande. Jag går dock 

miste om en del tankar på detta sätt. Ett annat problem kan bli det faktum att det är en viss 

tidsskillnad på ett par av verken. Bland annat så är Stiglitz bok Globalization and its 

Discontents från 1999 medan t.ex. Martin Wolfs är från 2006. För att spinna vidare ytterligare 

på tidsperspektivet så är det möjligtvis problematiskt att få av de stora verken som skrivits är 

skriva de senaste åren utan alla har som sagt minst ett par år på nacken vilket kan öppna för 

föråldrade tankar även om det kanske bara handlar om tio år. 

 

1.5 Metod 

 

För att svara på min frågeställning kommer jag att göra en teoriprövande studie
1
. Jag kommer 

att via en kvalitativ textanalys
2
 samla in vad de tre olika skolorna och främst de författare som 

representerar de säger om globaliseringen. Efter detta kommer jag att göra ett eget avvägande 

där jag identifiera de huvudargumenten eller huvudpåståendena som läggs fram i varje teori 

och sedan pröva dessa argument eller påståenden mot det empiriska materialet jag samlat in 

om Brasilien
3
. Dessa frågor kommer att struktureras upp så att varje skola har fem stycken 

påståenden eller argument som ska analyseras utifrån fallet Brasilien. 

 

I analysdelen kommer jag som sagt att använda mig av fem stycken nyckelpåståenden eller 

nyckelargument. Alla de argument som jag kommer att analysera kommer jag att strukturera 

upp på en samlad sida innan analysen börjar för att ge en översikts bild över hela analysen. I 

själva analysen jag kommer att dela upp de tre skolorna i separata delar och försöka svara på 

de fem punkterna helt separat från de andra skolornas punkter för att undvika att de blandas 

ihop eftersom de flesta argumenten är snarlika. 

 

                                                 
1
 Esiasson et al. (2007) s.42 

2
 ibid s.237 

3
 ibid s.42 
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Efter att analysen är klar och alla punkter fått ett svar så kommer jag att använda mig av ett 

analysschema
4
 för att strukturera upp alla svaren och ge en mer överskådlig bild av resultaten. 

Detta analysschema kommer alltså att istället för att fungera som ett sammanfattande verktyg 

inför analysen fungera som en sammanställning av analysen för att kunna se resultatet i en 

mer samlad kontext
5
. 

 

1.6 Utformning av analysschema 

 

Detta analysschema kommer som nämnt ovan att ha en sammanställande funktion av det 

analysresultat som uppsatsen kommer fram till. Det finns inga klara variabler och klara 

kategorier för vad detta analysschema ska innehålla. Analysschemat kommer att innehålla de 

fem olika argumenten/påståenden som jag identifierat som centrala för de olika teorierna 

baserat på den textanalys jag gjort. Det vill säga att de olika skolorna kommer att ha olika 

frågor vilket kommer att vara den största skillnaden på detta analysschema sätt till ett mer 

vanligt pre-analys analysschema. Mina förhoppningar är att de olika punkterna i 

analysschemat kommer att få ett mer kortfattat och sammanfattande svar än det får i själva 

analysen för att kunna ge en mer sammanfattande och lättöverskådlig bild läsaren av den 

analysen som gjorts. 

Modellen för analysschemat är tänkt att se ut så här: 

                                                 
4
 ibid s.48 

5
 Bergström & Boréus (2005) s.155-156 

Sammanställning 

 Argument 1 Argument 2 Argument 3 Argument 4 Argument 5 

Liberala 

skolan 

     

 

 Argument 1 Argument 2 Argument 3 Argument 4 Argument 5 

Reformistiska 

skolan 

     

 

 Argument 1 Argument 2 Argument 3 Argument 4 Argument 5 

Radikala 

skolan 
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1.7 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med att i kapitel 2 ge en bred bild av de tre teorier som kommer att 

analyseras för att fullt ut försöka förstå deras utgångspunkter i deras tänkande kring 

globaliseringen. I kapitel 2 kommer först den liberala skolan och dess huvudförfattares tankar 

att redogöras för följt av den reformistiska och slutligen den radikala. Detta är för att ge en 

stabil grund att stå på och att få en bred helhetsbild av de olika tankarna kring globalisering 

inför resten av uppsatsen. Uppsatsen fortsätter sedan med kapitel 3 där empirin kommer att 

läggas fram. Kapitlet kommer att inledas med en kort bakgrundsbeskrivning av Brasilien och 

deras problem under 90-talet. Jag valde att inte gå längre bak då det riskerade att tappa 

förankringen med dagens globalisering som anses vara starkt knutet till kalla krigets slut. 

Efter bakgrunden kommer empirisk fakta att presenteras dels i form av statistisk fakta om 

Brasilien från FNs Human Development Report
6
 såväl som från OECD

7
. Kapitel 4 är 

analysdelen som kommer att inledas med en sammanställning av de olika nyckelargumenten 

för vardera skola som jag valt ut att analysera ytterligare. Efter analysen kommer sedan en 

sammanställning att göras där man enkelt ska kunna se resultaten av analysen. Kapitel 5 

kommer att bestå av en sammanfattning av uppsatsen och en slutsats där uppsatsens 

frågeställningar kommer att besvaras innan uppsatsen till sist avslutas med en källförteckning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 HDR. [www] 

7
 OECD. [www] 
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Kapitel 2: Globaliseringsteorier 

 

2.1 Martin Wolf och den liberala skolan: 

 

I den här uppsatsen har jag valt att låta den positiva neo-liberala skolan representeras av den 

brittiska forskaren och journalisten Martin Wolf som nämns brett som en av de största 

teoretikerna och kanske främst försvararna av den liberala skolan. Hans främsta verk är hans 

bok Why Globalization Works från 2004 och som nämns som möjligtvis det främsta verket 

när det kommer till förespråkandet försvarandet av den liberala globaliseringen. Wolfs tankar 

kring globaliseringen grundar sig i tre fasta fundament eller punkter. 1) Att liberala 

marknadsdemokratier är den bästa styrelseformen. 2) Att en liberal globalisering är den bästa 

strategin för att öka det mänskliga välståndet och att försäkra sig om världsfred. 3) Att de 

argumenten som anti-globaliseringsanhängare kommer med är missriktade
8
. 

 

För att dela upp Wolfs tankar kring globaliseringen lättare kan man organisera hans tankar 

och argument inom tre grupper vilka man kan kalla 1) Marknader, fred och demokrati. 2) 

Behovet av en liberal globalisering. 3) Anti-globaliseringens dårskap
9
. 

För att börja med marknader, fred och demokrati kan man säga att Wolfs främsta åsikt är att 

marknadsekonomin är en slags progressiv process men även att denna marknadsekonomi 

också är det absolut mest effektiva och sofistikerade politiska och ekonomiska systemet när 

det kommer till tillfredställandet av mänsklighetens materiella behov
10

. Denna åsikt är den 

främsta anledningen till att Wolf anser att världen behöver mer globalisering och inte mindre 

som en del mer radikala kritiker menar. Wolf motiverar bland annat globaliseringens 

framsidor med att ”self interest, co-ordinated through the market, motivates people to invent, 

produce, and sell a vast array of goods, services and assets”
11

. Detta grundar sig i tanken om 

det fria samhället som stärker friheten och valmöjligheterna för individerna som existerar i 

det. Dock så menar Wolf att grunden i våra samhällen är alla individers rätt till ägande och 

användning av sina ägodelar men dock inom ramen för väl avvägda lagbundna restriktioner
12

  

Wolfs tankar kring globaliseringen skiljer sig ändå från den mer klassiska liberala i det 

avseende att Wolf ändå inser att marknaderna idag är långt ifrån perfekta. Han förkastar de 

                                                 
8
 Jones. (2010) s.140 

9
 ibid. s.140-144 

10
 Wolf. (2004). s.46 

11
 Ibid. s.44 

12
 Jones. (2010). s.140 
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neo-klassisistiska ekonomiska tankarna om en existerande perfekt marknadskonkurrens och 

universellt rationellt beteende och menar att dessa är orealistiska. Han menar istället att 

marknader givetvis inte är perfekta och att misslyckanden inom marknaden mycket riktigt 

finns, därför finns ett starkt behov av marknadsstyrning och reform av marknaden. Wolf 

menar att många av de misslyckanden och nackdelar som faktiskt existerar idag inom 

globaliseringen kan härledas till misslyckanden av diverse regeringar att tillåta marknaderna 

att utvecklas eller i vissa fall att till och med tillåta dem att bara fungera på ett tillräckligt 

sätt
13

 Genom detta kan man även härleda att just styrning är ett av Wolfs nyckelord i hans 

tankar kring globaliseringen. Wolf menar i sin bok Why Globalizationg Works att de bästa 

styrelsesätt som producerar den bästa marknadsformen är en konstitutionell demokrati som 

har regeringen som främst ansvarig gentemot folket som den styr över men som även är 

ansvarig gentemot en oberoende domstol
14

. Detta är enligt Wolf viktigt och progressivt 

eftersom att som han själv säger att ”a democratic electorate has… an interest in choosing 

institutions and policies that make society as a whole richer rather than seizing wealth from a 

minority”
15

. 

 

Han menar att det privata ägandet fyller en viktig funktion i dagens demokratier och då främst 

för den politiska pluralismen. Han menar att det genom det privata ägandet mer eller mindre 

blir omöjligt för en politisk enhet att äga alla resurser i ett land och därigenom få möjlighet att 

t.ex. inte tillåta resurser för politiska rörelser mot den styrande politiska enheten
16

.  Wolf 

menar även med detta att för att en demokrati ska kunna fungera så behöver den politiska 

sfären beskäras, vilket marknadsekonomier med privat äganderätt klarar av att göra. Genom 

detta exempel så kan man därför enligt Wolf se relationen mellan marknadsekonomin och den 

liberala demokratin som en slags symbios där marknaden hjälper till att stärka demokratin och 

vise versa
17

.  Wolf argumenterar även för att 

 

”the processes of marketization and democratization are mutually reinforcing, producing a 

virtuous and progressive circle that has led to the situation where all the advanced liberal 

democracies  share a range of positive features: they are constitutional democracies which 

are subject to the rule of law; they respect private property and the ability to make contracts; 

                                                 
13

 Jones. (2010). s.140 
14

 Wolf. (2004). s.28 
15

 Ibid. s.29 
16

 Jones. (2010). s.141 
17

 Wolf. (2004). s.30 



Staffan Hultgren 

Linnéuniversitetet – Statsvetenskap III 2011 

Handledare: Gunnar Hansson 

11 

 

they protect freedom of speech and inquiry; they recognize a range of fundamental human 

rights; they have elected governments; they have independent and honest judiciaries, and 

finally they also have rational bureaucracies and armies subject to civilian control.
18

 

 

Han hävdar även att just liberala demokratier är det ända styrelsesystemet där harmoniska och 

samarbetsvänliga internationella relationer är ett naturligt utfall. Detta drar Wolf från den 

kantianska tron att liberala demokratier mycket väl kan slås mot andra stater men de har ingen 

som helst anledning att slås sinsemellan
19

.  Wolf hävdar att det finns en ekonomisk grund till 

dessa goda internationella relationer. Han menar att en nations välstånd inte har sin grund i 

nationens storlek eller i den befolkningsmängd som finns inom landet. Han menar att 

nationens välstånd istället har sin grund i den goda relationen mellan/kombinationen av intern 

nationell ekonomisk utveckling och en god internationell byteshandel. Wolf belyser därmed 

de mer klassiska argumenten för frihandel över protektionism och för demokratisk fred 

 

Wolfs andra punkt behovet av en liberal globalisering grundar sig även det i argumentet att 

liberal demokrati och marknadsekonomier går hand i hand. Man kan försöka summera Wolfs 

tankar kring detta med att säga att liberal globalisering är ett fenomen vilket man bör sträva 

efter, globaliseringen idag är inte tillräckligt utbredd utan det behövs som sagt mer och 

absolut inte mindre globalisering
20

. Det är enligt Wolf viktigt att specificera tre punkter i 

relation till detta argument. 

1) Wolf menar att han i och med dessa argument bara upprepar det som tänkare som t.ex. 

David Held hävdar. Att den liberala globaliseringen är den senaste demonstrationen av en 

lång historisk process av ekonomisk och social integration som både har skapat och fortsätter 

att skapa ett brett utbud av fördelar och vinster för mänskligheten
21

. Den främsta anledningen 

till denna positiva trend är enligt Wolf ”the almost limitless opportunities for positive-sum 

interaction among human beings”
22

. Han hävdar även att globalisering som den ser ut idag 

måste ses som en produkt av det medvetna val som de avancerade demokratierna gjort att bli 

liberala demokratier 
23

. 

2) Wolf hävdar dock att detta inte innebär att den liberala globaliseringen kommer att göra 

världen homogen i den ekonomiska sfären eller i någon annan sfär. Han menar att de liberala 
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demokratierna som finns idag inte är likadana och att det inte heller finns något behov för 

dem att bli likadana heller
24

. Nyckelpoängen i just detta sammanhang är dock att 

globaliseringen måste stärkas och stödjas eftersom den har producerat en enastående ökning 

och spridning av demokrati i världen. Som motattack till globaliseringsmotståndare och 

kritiker menar han att uppgiften som ligger framför oss inte oss kretsar kring en haltande 

global ekonomisk integration utan att uppgiften istället handlar om att få ekonomin att fungera 

för fler människor än tidigare
25

. 

3) Implikationen av Wolfs analys av globaliseringen som en historisk process som 

förekommer i hans bok Why Globalisation Works
26

 är att globaliseringen är mycket mer 

begränsad än vad dess kritiker menar och att det som tidigare nämnt är beklagligt och att det 

inte varit för mycket globalisering utan istället att det finns för lite av den. Wolfs bild av 

globaliseringen strider även en del emot de tankar från forskare som t.ex. David Held och 

Anthony Giddens. Wolf har alltså ingen avsikt att skapa en generell definition av 

globalisering. Wolf menar att globaliseringens koncept när det ses som en generell 

samhällsintegration blir ohanterligt brett. Han tycker istället att man bör definiera 

globaliseringen genom ett snävare ekonomiskt synsätt som ser globaliseringen ”as the 

integration of economic activities via markets”
27

. 

 

I Wolfs tredje huvudpunkt anti-globaliseringens dårskap talar vi om det försvar som Wolf 

lägger fram emot kritiker till globaliseringen och den liberala kapitalismen. Han menar i sin 

bok ”Why Globalzation Works att den tvist som finns mellan den liberala kapitalismen och 

dess motståndare kretsar kring en stark anti-global tro som inte bara vill stanna av eller vända 

tillbaka globaliseringen utan även förstöra de globala institutioner som ser över 

globaliseringen och förespråkar den
28

. Han menar att den centrala teorin inom anti-

globalaiseringsrörelsens kritik mot den liberala globaliseringen är missled och missvisande 

och att rörelsen i sig i egenskap av dess kritik försöker sätta en regressiv snarare än progressiv 

utvecklingsagenda. Wolf utvecklar detta genom att lägga fram och svara på det som han anser 

är globaliseringskritikens fem huvudlinjer. 

1) Neo-liberal globalisering skapar större ojämlikhet. Detta menar Wolf är felaktigt och att 

den neoliberala globaliseringen inte alls skapat större fattigdom och en större ojämlikhet. Han 
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menar att ”human welfare, broadly defined, has risen” och att ”the proportion of humanity 

living in desperate misery is declining”
29

. Wolf hävdar att de fattigastes problem inte är att de 

exploateras utan att de tvärtom är nästan helt oexploaterade för att de lever utanför 

världsekonomin. Han motiverar även detta argument med att säga att där ekonomisk 

globalisering förekommit har en allt mer stigande tillväxt för länderna under utveckling 

förändrat världen till det bättre
30

. 

 

2) Kritik mot frihandel och WTO. Wolf svarar på den kritiken mot frihandeln och WTO som 

säger att U-ländernas framfart och uppkommande hotar folket i höginkomstländers uppehälle 

och tycker att den är helt ogrundad
31

. Han menar att just denna kritik syftar på att det skulle 

bli en avindustrialisering av industriländerna (som ses som något mycket negativt inom den 

globala ekonomin) vilket enligt Wolf bara är en myt och att de argument som följer med 

denna kritik är mycket bristfälliga. Wolf erkänner dock att en del av den kritiken som riktas 

mot WTO är befogad men att detta beror på att WTO enligt Wolf är en bristfällig organisation 

i behov av reform. 

 

3) Transnationella bolag har för mycket makt. Wolf svarar på kritiken om att transnationella 

bolag skulle ha för mycket makt och att de exploaterar människor genom inflytandet av 

produktmärken. Wolfs argument mot detta kan kortfattat beskrivas med att han anser att 

”corporations are not more powerful than countries  and do not dominate the world through 

brands”
32

. Han menar istället att dessa bolag är så kallade positiva aktörer i det avseende att 

de gynnar de länder de etablerar sig i förutsatt att rätt policys finns. Dels genom interna 

nationella investeringar som t.ex. investeringar i infrastruktur men även möjligtvis främst 

gynnar det de arbetare som bolagen anställer
33

. Han medger dock att det finns ett problem i 

förhållandet mellan bolag och demokrati men att detta inte ska överdrivas 

 

4) Marknaden hindrar regeringar från att skydda folket. Wolfs fjärde punkt handlar om den 

kritiken som framförs där man säger att globaliseringen skapar en situation där ”predatory 

market forces are making it impossible for beneficent governments to shield their people from 
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beasts of prey that lurk beyond their borders”
34

. Wolf menar istället att det inte finns några 

som helst bevis som visar på ett försvinnande av en välfungerande stats möjlighet att beskatta 

och spendera pengar på den nivå den vill
35

. 

 

5) Beskyllandet av kriser på misslyckad global ekonomisk integration. Wolf hävdar i sin sista 

punkt att den tendens som finns att skylla ekonomiska kriser på misslyckad global integration 

är helt missvisande. Wolf menar att dessa kriser oftast beror på en rad misstag från stater, IMF 

och andra inblandade aktörer som försöker integrera marknader i det globala finansiella 

systemet. Han hävdar att integrationen i det globala finansiella systemet har under de två 

senaste decennierna varit mycket positiva överlag och att denna trend inte visar några tecken 

på att förändras. Han menar att problemet istället ligger i hur integrationen är hanterad och 

skött
36

. 

 

 

2.2 Joseph Stiglitz och den reformistiska skolan: 

 

Den reformistiska skolan kommer i den här uppsatsen att representeras av den amerikanska 

forskaren och 2001 års nobelpristagare i ekonomi Joseph Stiglitz som ses som den största 

forskaren inom just denna skola. Stiglitz tankar om globalisering kommer i den här uppsatsen 

att fungera som en slags mellanteori mellan den radikala neo-marxistiska och den neo-liberala 

skolan. Stiglitz tankar klassas oftast som neo-keynesianism och man ställer hans tankar oftast 

på motsidan när man försöker dela upp globaliseringstänkare i rena förespråkare och 

motståndare. Det som dock främst särskiljer Stiglitz och den reformistiska skolan från den 

radikala skolan är det som man kan mena är skillnaden mellan motståndare till 

globaliseringen och kritiker till globalisering. För att utveckla detta så är Stiglitz kritisk till 

dagens globalisering men är ingen motståndare till fenomenet globalisering i sig. 

 

Vad som kännetecknar Stiglitz främst i hans teori är kritiken mot den amerikaniserade neo-

liberala marknaden. Han ställer sig kritisk till dagens globalisering men menar dock även att 

det inte går att blunda för den ekonomiska tillväxten och det den för med sig. Detta kan 

exemplifieras av författaren Andrew Jones som i sin bok Globalization: Key Thinkers 
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beskriver ett av Stiglitz största verk Globalization and It’s Discontents som först gavs ut år 

1999 och menar att huvudtesen i boken är att ”whilst globalization has brought many benefits 

in terms of development, poverty alleviation and the dissemination of new ideas, its 

proponents have been ”unbalanced” in proclaiming its universal success”
37

. 

Stiglitz själv anser att de som baktalar globaliseringen allt för ofta inte ser de faktiska 

fördelarna som det för med sig
38

. Dock så anser han även att allt för många utvecklingsländer 

inte har fått ta del av de ekonomiska vinsterna och fördelarna som globaliseringen utlovat
39

. 

Han utvecklar detta och menar att globaliseringen även misslyckats med att försäkra världen 

om stabilitet och ett misslyckande i att skydda miljön
40

. Stiglitz hävdar därmed att 

globaliseringen i sig självt varken är bra eller dåligt, det har kraften att kunna göra enorm 

nytta för världen men samtidigt har den kraften att skapa total katastrof
41

. Detta framgår även 

i hans senare verk Making Globazlization Work från 2006 där han säger att 

”Globazlization has the potential to bring enormous benefits to those in both the developing 

and developed world”
42

men dock att ”it has failed to live up to it’s potential”
43

. 

 

Kritiken som Stiglitz och den reformistiska skolan delar ut till den neo-liberala 

globaliseringen grundar sig i ett antal punkter som fram går i hans bok Globalization and It’s 

Discontents. 

1) Den första punkten han nämner som även kan ses som hans huvudargument till varför 

globaliseringen gått snett är att de överstatliga institutionerna som styr den ekonomiska 

globaliseringen är bristfälliga och i starkt behov av reform. I denna kritik syftar han främst på 

IMF (International Monetary Fund), världsbanken och WTO (World Trade Organization)
44

. 

Kritiken riktat mot IMF handlar om det grundkoncept bakom IMF och dess grundtro, Stiglitz 

menar att IMF ”in it’s original conception was based on a recognition that markets often did 

not work well”
45

 och att det fanns ”a need for collective action at a global level for economic 

stability”
46

. Stiglitz menar dock att IMF har förändrats de senaste åren men poängterar att 

IMFs nya inställning leder till att länder pressas att börja implementera olika ideologiska 
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policys som nedskärningar inom diverse områden, höjning av skatter eller höjning av räntor 

som leder till en tillbakagång av ekonomin
47

. Han menar att IMF misslyckats med att utföra 

sina uppgifter att kunna förse länder som lider av ekonomisk tillbakagång med nödvändigt 

kapital för att vända trenden. Stiglitz hävdar även att IMFs olika program inte bara har 

misslyckats i att stabilisera den ekonomiska situationen i världen utan den har tvärt om gjort 

situationen värre inte minst för de fattigaste
48

. Han anser också att det faktum att IMF och 

världsbanken är starkt drivna av G7-ländernas vilja och speciellt med hänsyn till den tredje 

organisationen WTO som kritiseraras så menar han att det uppstår ett problem. 

Detta problem är att den neo-liberala ideologin som styr dessa organisationer kombinerat med 

en alldeles för dålig insyn i dessa organisationers handelsförhandlingar gör att de 

handelsöverenskommelser som sluts oftast bara reflekterar länder från det norra halvklotets 

intressen istället för att de överenskommelser och regleringarna som fastslås ska gynna 

utvecklingsländer och hjälpa dem att växa
49

. För att summera hans tankar kring detta så anser 

han att dessa tre organisationer som ska bidra med att styra globaliseringen har misslyckats 

helt med att leverera ekonomisk tillväxt och att minska fattigdomen till en stor del av världen. 

Han menar alltså istället att dessa organisationer främjar de rikare industriländernas intressen 

och att den neo-liberala marknadsstyrningen bakom dessa organisationer och de 

policysamlingar som finns inom dem är inte fungerar
50

. 

 

Stiglitz kritiserar dessa policysamlingar som vanligtvis kallas ”the Washington consensus” 

och menar att det finns tre grundläggande ideologiska anledningar till varför globaliseringen 

gått snett
51

. 

1) Den första anledningen är enligt Stiglitz att de globala institutionerna hela tiden antagit att 

marknaderna har fungerat perfekt när de i själva verket inte gjorde det. Detta har lett fram till 

makroekonomiska problem och kriser som t.ex. stor arbetslöshet, inflation men även problem 

med korrupta politiker och giriga handelsunioner
52

. 

2) Den andra anledningen är enligt Stiglitz att IMF varit för arroganta och tenderat att ta ett 

”one size fits all”- perspektiv. Stiglitz utvecklar detta med att säga att ”the problems of this 
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approach became particularly acute when facing the challenges of the developing and 

transition economies”
53

. 

3) Den tredje anledningen som han nämner är att den marknadsideologi som rått lett IMF 

fram till att ”confuse means with ends, therby losing sight of what is ultimately of concern”
54

. 

Detta kan appliceras på IMFs tankar om relationen mellan inflation och arbetslöshet där IMF 

menade nitiskt att inflation måste bekämpas till varje pris för att ett land ska kunna växa och 

utvecklas. Stiglitz hävdar istället att man borde se bekämpandet av inflationen som ett medel 

snarare än ett mål i sig vilket också behöver justeras så att det passar de omständigheterna och 

behoven hos utvecklingsländer
55

. För att summera hans tankar kring de ideologiska 

implikationerna så hävdar han alltså att den ideologiska marknadsfundamentalismen ledde till 

att en policysamling med exempelvis en extremt snabb privatisering av marknaden som inslag 

skapades och som betydde mer hinder än möjligheter att skapa ekonomisk tillväxt och 

utveckling
56

. 

 

Stiglitz talar även om ”the Washington consensus” i stort och nämner tre punkter som han 

kritiserar och menar dragits för långt. Dessa tre punkter är: 

1) Viljan att bekämpa inflation till varje pris. Stiglitz hävdar att detta kan leda till ekonomisk 

tillbakagång och höga räntor som i sig kan leda till att fler företag flyttar utomlands. 

2) Snabb privatisering. Här menar Stiglitz att privatisering oftast inte fört med sig de 

vinsterna och fördelarna som utlovats på förhand och i flera länder gjort situationen värre. 

Detta problem beskrivs med att ”the IMF simply assumed that markets arise quickly to meet 

every need when in fact many government activities arise because markets failed to provide 

essential services”
57

. 

3) Liberalisering. Med detta menar Stiglitz att liberaliseringen mer eller mindre definierar sig 

som ”the removal of government interference in financial markets, capital markets and 

barriers of trade”
58

. Detta har enligt Stiglitz gått till överdrift. Ett av problemen med den 

överdrivna liberaliseringen menar han är att den öppnar upp marknaden på det sättet att det 

tillåts mer spekulativa pengaflöden in på marknaden vilket enligt Stiglitz snarare hindrar 

utvecklingen istället för att underlätta den
59

. 
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Alla dessa problem är något som måste åtgärdas och Stiglitz anser därför att en rad nya 

reformer måste genomföras för att få bukt på globaliseringen. Han hävdar som sagt att dagens 

globalisering inte fungerar för en stor del av världens fattiga men att vi samtidigt inte kan gå 

tillbaka från globaliseringen, den är här för att stanna och den kan omstruktureras så att den 

ska fungera bättre för både välbärgade industriländer såväl som fattigare länder under 

utveckling. Detta är som tidigare nämnt en viktig punkt i skillnaden mellan den reformistiska 

skolan och den radikala. Det finns enligt Stiglitz fyra nyckelområden för reform i förhållande 

till globala institutioner och global styrning
60

. Dessa punkter är:  

 

1) IMF. Han hävdar att organisationen ”should limit itself to its core area, managing crises”
61

 

och att “it should no longer be involved (outside crises) in the economies of transition”
62

. 

 

2) Ekonomisk stabilitet. Stiglitz menar att något måste göras för att stabilisera den globala 

ekonomin. Detta i sig innefattar flera viktiga radikala reformer i det internationella finansiella 

systemet som han delar upp i sju områden. Dessa reformer handlar om: 2a) Ett erkännande av 

farorna med marknadsliberalisering och kortsiktiga pengaflöden. 2b) En ny konkursreform 

som tar hänsyn till den speciella karaktären av konkurser som uppstår från makroekonomiska 

störningar. 2c) Minskad tillförlit till så kallade ”bailouts”. 2d) Förbättrade bankregleringar 

både i utformning såväl som implementering i utvecklingsländer. 2e) Förbättrad riskhantering 

och reform av valutasystemet. 2f) Förbättrade sociala skyddsnät som 

arbetslöshetsförsäkringar och välfärdsbestämmelser. 2g) Förbättrad respons till och hantering 

av kriser, med detta menat att framtida kriser även måste sättas i en social och politisk kontext 

och inte bara en ekonomisk
63

. 

 

3) Världsbankens roll och utvecklingshjälp. Stiglitz menar att ”utvecklingshjälpen” bör 

överge tanken om villkorsberoende som enbart undergräver den demokratiska processen och 

styr mot en selektivitet som bara ger stöd till länder med ett visst förflutet. Han understryker 

detta med att säga att ett avsevärt lättande av skuldbördan är avgörande för att de fattigaste 

länderna ska kunna växa och utvecklas
64

. 
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4) WTO och handelsagendan. Stiglitz nämner som sista huvudpunkt att det är nödvändigt att 

göra en avsevärd reform av WTO och handelsagendan. Dagens handelsagenda är extremt 

obalanserad. Han menar att en ny handelsagenda måste fastslås för att skapa en rättvisare 

handelsregim där marknaden inom t.ex. lantbruk och textiler öppnas upp även för 

utvecklingsländerna så att de ska få en ökad chans till att växa och utvecklas
65

. 

 

 I sitt senare verk Making Globalization Work från 2006 kompletterar Stiglitz sina reformer 

med ytterligare tankar inom sex områden. Dessa tankar är: 1) En ny attityd till utveckling (där 

människor och samhällen kommer först och man satsar på socialt kapital som t.ex. utbildning 

och sjukvård). 2) Ytterligare minskande av fattigdom. 3) utvecklingsstöd och skuldlättnad. 4) 

En mer rättvis handel. 5) Skyddandet av miljön. 6) Förbättring av det bristfälliga globala 

styrningssystemet
66

 (Jones s.160). 

 

 

2.3 Naomi Klein och den radikala skolan: 

 

Den radikala skolan är den mest spridda av de tre som används i den här uppsatsen. Den 

radikala skolan kännetecknas av flera olika tänkare med verk inom olika områden och saknar 

det som både den liberala och reformistiska skolan har, en författare som ger en generell bild 

av radikal globaliseringsteori generellt. Denna teori är därför mest problematisk att 

sammanställa men i ett försök kommer den här uppsatsen försöka se till främst Naomi Klein 

som ses som en av om inte den främsta av den radikala skolans företrädare som är den tänkare 

som behandlat området om internationella storföretags inverkan på nationella marknader 

mest, ett område som den radikala skolan ofta blir förknippad med och har sina grunder i. 

 

För att dock försöka sammanfatta den radikala skolan kan man säga att den grundar sig i det 

motsatta som den liberala och reformistiska skolan grundar sig i nämligen tanken att 

globaliseringen för eller fört med sig nyttor och bör stärkas och förbättras. Den radikala 

skolan menar istället att man bör försöka etablera mekanismer som grundar sig i tanken om 

självstyrande samhällen fria från utomstående påverkan. Den radikala skolan ser det som ett 

huvudmål att skapa och etablera villkor som de anser krävs för att kunna hjälpa människor att 
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ta kontroll över deras egna liv och att skapa samhällen som grundar sig i deltagande, strävan 

efter det gemensamma goda och att skapa en stabil och hållbar utveckling
67

. För att utrycka 

det grovt kan man säga att den radikala skolans hjärtefrågor eller huvudmål enligt en av de 

radikala tänkarna Naomi Klein är. 

1) Att skapa både ekonomisk och social jämställdhet. 

2) Att skapa och etablera de nödvändiga villkoren för självstyrande politiska strukturer. 

3) Att skapa och etablera de nödvändiga villkoren för självutveckling
68

. 

Den radikala skolans tankar handlar alltså mindre om att pressa andra länder att öppna up och 

ändra deras system och det handlar mer om ett ”bottom-up”-perspektiv på samhället. Den 

radikala skolan förespråkar ett mer humant styrelsesätt som grundar sig i existensen av en 

mångfald av samhällen och rörelser inom dem, detta i motsats till den neo-liberala skolan som 

enligt den radikala skolan enbart anses vara inriktad på individualism och självintresse. 

Den radikala skolan är generellt sett väldigt motvillig att redogöra för konstitutionella eller 

institutionella alternativa, mer demokratiska världar eller lösningar som komplement till deras 

kritik mot globaliseringen. Detta för att just sådana ritningar anses bland radikaler som en 

produkt av det centraliserade ”top down”-perspektivet som de ställer sig helt emot. Vad man 

dock kan härleda från radikala författare är dock att de har strävandet efter direkt demokrati 

och stort politiskt deltagande som gemensamma nämnare
69

. 

 

Den radikala skolan har i stora drag många likheter med den marxistiska, här ibland kan 

nämnas som tanken om solidaritet, jämställdhet, frigörelse (emancipation) och omvandlandet 

av den befintliga maktstrukturen. David Held och Anthony McGrew hävdar i sin bok 

Globalization/anti-globalization: beyond the great divide (2007) att den radikala skolans 

strävan efter så kallad ”riktig demokrati” är ofta sedd som oskiljaktig från deras strävan efter 

ekonomisk och social jämställdhet, etablerandet av villkor för självstyre och skapandet av 

politiskt starka samhällen
70

.  

 

Den mer konkreta kritiken den radikala skolan delar ut mot det neo-liberala systemet är alltså 

tanken om att 

1) Det skapar större ojämnlikhet främst genom privat ägande och icke fungerande fria 

marknader. 
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2) Istället för globalisering bör fokusera på lokalisering och etablera ett självstyre där 

samhällen och människor inte är slavar under den globala marknaden. 

3) Marknaden gör det svårt eller omöjligt för staten att skydda sitt folk
71

. Här menar man helt 

enkelt att globaliseringen gör det svårt för den inhemska regeringen att skydda sina invånare 

mot internationella faror som kan ses som hot, globaliseringen öppnar upp marknaden och gör 

att dessa hot enkelt kan kliva in i landet och etablera sig medan staten inte kan göra något åt 

saken då marknaden är fri. 

4) Kriser skapas när integrationen i det globala systemet misslyckas
72

. Lyckas du inte klara 

av den ekonomiska integrationen i det neo-liberala systemet så är du utelämnad då detta 

kräver en viss typ av stater (neo-liberala stater). 

5) De transnationella storföretagen har för mycket makt och inflytande vilket undergräver 

staten och sätter folket i riskzonen. Detta fram går t.ex. tydligt i Naomi Kleins verk No logo 

från 2000 där det centrala argumentet är just att transnationella företag har för mycket makt 

och för stort inflytande och att de genom sina ”märken” producerar en version av 

globalisering som kommer leda till ”the surrender of education and culture to marketing” 

men även till ”an assault on the three pillars of employment, civil liberties and civil space” 

och att detta kommer leda till vad hon kallar för corporate rule
73

. En huvudaspekt i detta 

menar Klein är hur storföretagen inte alls jämnar ut den globala spelplanen med jobb och 

teknisk utveckling för alla i världen utan hur de istället håller på att en ”process of mining the 

planet’s poorest back country for unimaginable profits”
74

. Hon kritiserar t.ex. så kallade EPZ 

(export producing zones) och menar att dessa företag som etablerar EPZ inte alls är 

intresserade av att bevara jobbtillfällen eller att skapa jobb tillfällen
75

. Hon motiverar detta 

genom att peka på stängningarna och förflyttningarna av produceringsfabriker från t.ex. 

Nordamerika och andra industrialiserade ekonomier till Latinamerika och Asien. Hon menar 

att istället för att skapa utveckling och generera välstånd för länder under utveckling så har 

dessa EPZ usla arbetsförhållanden och urusla löner vilket lett till en isolering och 

koncentration av denna typ av produktion i den globala ekonomin
76

. Detta leder fram till en 

av Klein huvudslutsatser att utvecklingsidén om förflyttandet av produktion från 

                                                 
71

 Wolf. (2004). s.249 
72

 Jones. (2010). s.144 
73

 Klein. (2000). s.xxi 
74

 Jones. (2010). s.171 
75

 Klein. (2000). s.202  
76

 ibid. s.203 



Staffan Hultgren 

Linnéuniversitetet – Statsvetenskap III 2011 

Handledare: Gunnar Hansson 

22 

 

industriländerna till utvecklingsländerna är en myt och att den utveckling detta för med sig 

enbart är en hägring
77

. 

 

För att avsluta detta avsnitt med mer av Kleins tankar så bör man nämna ett annat av hennes 

verk The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism från 2007.  För att tala kort om de 

tankar Klein lägger fram i detta verk så handlar det om Kleins tankar om den neo-liberala 

globaliseringen idag och de ideologiska tankar som understödjer den. Den centrala tesen i 

detta verk är Kleins kritik mot högerkonservativ politik och den neo-liberal globalisering i 

kombination med varandra. Huvudmålet för kritiken i detta verk är den traditionella 

Chicagoskolan och dess främsta tänkare Milton Friedman. Kritiken bygger på Friedmans 

tanke om att endast kriser kan skapa riktig förändring. Hon kritiserar Friedman och menar att 

hans grundtanke är att vid kriser kunde man enkelt smyga in och börja tillämpa 

marknadsfundamentalism genom att sälja ut små delar av det statliga till privata aktörer 

medan folket fortfarande var i chock efter krisen och därefter snabbt göra deras reformer 

permanenta
78

. Hon ställer sig emot den Friedmans teori att ”the triumph of deregulated 

capitalism has been born of freedom” och att obehindrade fria marknader går hand i hand 

med demokrati
79

. Klein menar istället att denna fundamentalistiska form av kapitalism har 

blivit påtvingat hänsynslöst på både flertalet politiska områden såväl som enskilda fall. Klein 

är dock tydlig med att säga att hon inte anser att alla marknadssystem är naturligt våldsamma i 

detta avseende utan att det är fullt möjligt att skapa en marknadsbaserad ekonomi där det inte 

finns något behov av en sådan brutalitet och ideologisk entydighet. Detta system har sin grund 

enligt Klein i den traditionella kapitalistiska tanken att den fria marknadsekonomin är ett 

perfekt system vilket innebär att om något går fel så måste det bero på att marknaden inte är 

helt fri
80

. Klein hävdar dock i slutet av sin bok att det har blivit lite av en global backlash till 

denna chock doktrin och att det håller på att avta. Denna backlash har manifesterat sig positivt 

i t.ex. Latinamerika där flera stater börjat ta upp sina gamla projekt som fick stå åt sidan när 

kriserna stod vid dörren under 70 och 80-talet
81

. Hon menar att förutom trenden av val av 

progressiva leder i Latinamerika så är det största nya skyddet mot framtida ”chocker” är 

trenden att fler och fler nationer börjat bli mer självständiga från det som hon kallar 

Washingtons finansiella institutioner (IMF, WTO, Världsbanken). Klein menar att denna 
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förvandling får allt större betydelse då det undergräver IMFs, WTOs och världsbankens 

trovärdighet och kapacitet att intervenera. Denna revolt mot det neo-liberala systemet och 

öppnar för nya sätt att strukturera system på och göra dessa system bättre, mer jämlika och att 

genom detta försöka skapa en bättre värld
82

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82

 Jones. (2010). s.180 



Staffan Hultgren 

Linnéuniversitetet – Statsvetenskap III 2011 

Handledare: Gunnar Hansson 

24 

 

Kapitel 3: Empiri: Bakgrund och statistik 

 

3.1 Bakgrund – Brasilien 

 

Brasilien har under de senaste decennierna varit ett land med en allt mer växande ekonomi. 

Man har fått större utrymme på den internationella spelplanen och ansökte så sent som förra 

året om en plats inom FNs säkerhetsråd. Brasilien är på stark frammarsch skulle man kunna 

tro men verkligheten är en annan. Brasilien kämpar fortfarande med problem som kriminalitet 

men kanske främst kämpar de med ett av de problemen som flera anti-globalister hävdar är en 

produkt av globaliseringen, ojämlikheten och den allt annat än rättvisa fördelningen. Brasilien 

har alltid haft problem när det kommer till just det sociala kapitalet men för att nämna starkare 

kontraster till Brasiliens problem så kan vi tala om vad HDRs fader Mahbub ul-Haq skriver 

om Brasilien under 90-talet. 

 

ul-Haq ger en bild av Brasiliens situation och visar på att under t.ex. 1992 så var Brasiliens 

HDI-värde förvisso högre än idag (0.756) men flera parametrar var oroväckande låga. Bland 

annat så led Brasilien av en mycket låg förväntad livslängd (65.8 år), urusla förutsättningar 

för utbildning där den genomsnittliga utbildningslängden endast var 4 år, den beräknade 

andelen av folket med läskunnighet uppmättes till 82,1% av befolkningen och det beräknade 

BNP per capita låg på endast 5 142 USD
83

.  Men som tidigare nämnt trotts dessa siffror var 

ändå det samlade HDI-värdet högre än idag. Under 1995 var läget mycket allvarligt i 

Brasilien sett till den ojämna fördelningen av resurser. 1995 så beräknade man att 

fördelningen var så ojämn bland Brasiliens befolkning att de 20% av befolkningen som 

tjänade bäst tjänade  26 gånger mer än vad de 20% som tjänade minst av befolkningen gjorde. 

Problemen späddes på ytterligare då det kom fram att trots det faktum att Brasilien 

spenderade 12% av sitt BNP på sociala tjänster så gynnades nästan enbart de rika. Ungefär 

88%  av den offentliga sektorns sjukvårdsbudget lades på dyra sjukhus i urbaniserade 

områden istället för att satsa på den allmänna sjukvården. Även utbildningen hade en liknande 

trend då man 1995 mätte att Brasilien gav 18 gånger mer i ekonomiska subventioner till 

universitets studenter än till grundutbildningar. 
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Detta återspeglas ännu klarare i att under 1995 så mättes mängden av de universitets studenter 

som kom från den 20% fattigaste delen av befolkningen till endast 1%. Trots en större 

ekonomi så var förhållandena i Brasilien riktigt dåliga. Barnadödligheten var t.ex. 4 gånger så 

stor som t.ex. Jamaicas. Ett land som inte ens hade halva Brasiliens inkomst per capita eller 

spenderade lika mycket pengar på välfärden som Brasilien. 

 

Detta var under 90-talet ett stort problem för flera utvecklingstänkare. Man ansåg inte att 

större delen av Brasiliens befolkning hade varken tillräcklig tillgång till utbildning, sjukvård 

och mat för att kunna konkurrera på den allt mer internationella marknaden. Denna trista 

historia anser många komma ifrån de gamla tankarna om trickle-down ekonomier där de 

fattigaste delarna av befolkningen skulle få lika stora fördelar och vinster och att samhället 

med hjälp av en bra marknad utvecklar sig självt. Men när det gäller åtminstone Brasiliens 

blev detta inte fallet
84

. Brasilien har sen dess försökt resa sig och försökt använda 

globaliseringen som hjälpmedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Statistik 

 

Följande statistik är tagen från FNs Human Development Reports
85

 och OECD
86
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Statistik från OECD och FN. 

Valuta: $ 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ekonomi Ekonomisk 

Tillväxt 

BNP 1 377.8 1 494.6 1 584.6 1 701.1 1 849 1 984.4 - - 

BNP per 

capita 

7 697 8 231 9 209 9 468 9 902 10 304 10 306 10 847 

BNI per 

capita 
- - - - - 9.3 - - 

BNP-tillväxt 

(%) 

1.14 5.7 3.16 3.96 5.66 5.07 - - 

Hushålls 

sammanlagd

a utgifter/år 

per capita 

- - 4 426 4 573 4 912 5 243 - - 

Handel Internationell 

handel (gods) 

(miljarder) 

Export 

minus 

import 

23.4 31.4 42.1 46.4 40 24.7 - - 

Import 48.3 62.8 73.6 91.3 120.6 173.1 - - 
Export 73.2 96.6 118.5 137.8 160.6 197.9 - - 

Internationell 

handel 

(service) 

(miljarder) 

Export 

minus 

import 

-4.9 -4.6 -8.3 -9.6 -13.2 -16.6 - - 

Import 15.3 17.2 24.3 29.1 37.1 47.1 - - 
Export 10.4 12.5 16 19.4 23.9 30.4 - - 

Utflöden av direkta 

utländska investeringar 
249.3 9 470.7

9 

2 516.7 28 202.

5 

7 066.66 20 457.1 - - 

Inflöden av direkta 

utländska investeringar 
10 143.

5 

18 165.

7 

15 066.

3 

18 782.

2 

34 584.9 45 058.2 - - 

Arbetslöshet (%) 9.7 9.2 9.6 8.7 8.3 7.3 - - 
Hållbarhet Miljö % av 

energin som 

är förnybar 

42 42.3 42.9 43.3 44.4 - - - 

Produktion 

av råolja 

(miljoner 

ton) 

77.9 77.6 85.7 90.8 92.4 - - - 

CO2-utsläpp 

(miljoner 

ton) 

304 321 327 333 347 - - - 

Justerade netto 

besparingar (% av BNI) 
- - 7.6 7.6 7.4 5.2 - - 

Utbildning Läskunnighet (åldrarna 

15+) (%) 
- - 89.6 89.6 90.0 90.0 90.0 90.0 

Genomsnittlig 

utbildningslängd (år) 
- - 6.6 6.7 6.8 6.9 7.1 7.2 

% av befolkningen med 

motsvarande 

högskoleutbildning 

(åldrarna 25-64) 

- - - - 9.62 - - - 

% av avbefolkningen 

med lägre än 

motsvarande 

gymnasieutbildning 

(åldrarna 25-64) 

- - - - 63.19 - - - 

% av befolkningen med 

motsvarande 

gymnasieutbildning 

(åldrarna 25-64) 

- - - - 27.18 - - - 
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% av befolkningen som 

är med i skolsystemet 
- - 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 

Kostnad

er/Inves

teringar 

% av BNP 

som 

investeras i 

utbildning 

- - 4.5 4.9 5.2 - - - 

Kostnad per 

student i 

utbildningar 

under 

motsvarande 

gymnasieniv

å 

- - - 165.2 - - - - 

Kostnad per 

student i 

utbildningar 

motsvarande 

högskoleniv

å 

- - - 84.4 - - - - 

% av BNP 

investerat i  

utbildningar 

under 

motsvarande 

högskoleniv

å 

- - - 3.76 - - - - 

% av BNP 

investerat i 

utbildningar 

motsvarande 

högskoleniv

å 

- - - 0.76 - - - - 

Hälsa Förväntad livslängd 71.3 71.6 71.9 72.2 72.2 72.4 72.7 72.9 

% av BNP investerat i 

allmän sjukvård 
- - http://

hdrstat

s.undp

.org/en

/countr

ies/pro

files/B

RA.ht

ml3.3 

3.5 3.5 - - - 

Barnadödlighet (per 

1000 barn) 

27.5 26.6 25.8 25 22 22 - - 

Fattigdom % av befolkningen 

under fattigdom 
- - - - - http://h

drstats.

undp.or

g/en/co

untries/

profiles

/BRA.h

tml8.5 

- - 

% av befolkningen som 

lever på mindre än 1,25 

$/dag 

- - 7.76 7.36 5.21 - - - 

Multidimensional - - - - - http://h - - 

http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
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poverty index drstats.

undp.or

g/en/co

untries/

profiles

/BRA.h

tml0.039 

% av befolkningen som 

lider av undernäring 
- - - 6 - - - - 

Jämlikhet Inkomst Gini-

koefficient (0=Total 

jämlikhet och 

100=Total ojämlikhet) 

- - 56.4 55.8 55.0 - - - 

Ojämlikhetsjusterat 

HDI-värde 
- - - - - - - http://h

drstats.

undp.or

g/en/co

untries/

profiles

/BRA.h

tml0.509 

Ojämlikhetsjusterat 

inkomst-värde 
- - - - - - - http://h

drstats.

undp.or

g/en/co

untries/

profiles

/BRA.h

tml0.401 

Ojämlikhetsjusterat 

utbildnings-värde 
- - - - - - - http://h

drstats.

undp.or

g/en/co

untries/

profiles

/BRA.h

tml0.470 

Gender inequality index - - - - - 0.596 - - 
HDI HDI-värde - - 0.678 0.681 0.685 0.690 0.693 0.699 

Kapitel 4: Analys och sammanställning 

 

4.1 Analyspunkter 

Efter ett noga övervägande av både teorierna och den statistik som finns tillgänglig så är det 

dessa argument/påståenden som den här uppsatsen kommer att analyseras ytterligare. 

 

Den liberala skolan: 

1) Den liberala marknaden har lyckats att infria alla sina löften om utveckling 

http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BRA.html
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2) Globaliseringen har lett till ökad handel och därigenom minskad fattigdom och ökat 

välstånd 

3) Utländska investeringar har ökat i Brasilien och lett till ökat välstånd och större 

investeringar i t.ex. infrastruktur och utbildning och sjukvård för folket 

4) Nationens välstånd är i relation till den nationella ekonomin kombinerat med god 

internationell byteshandel 

5) Globaliseringen har lyckats att skapa en positiv ekonomisk och social trend 

 

Den reformistiska skolan: 

1) Den ekonomiska tillväxten har ökat men fattigdomen består 

2) Globaliseringen har misslyckats med att skydda miljön 

3) Globaliseringen har misslyckats med att skapa ekonomisk stabilitet 

4) Den snabba privatiseringen och liberaliseringen har lett till mer hinder än möjligheter för 

ekonomisk tillväxt och utveckling 

5) Ekonomisk tillväxt behöver inte betyda förbättringar inom det sociala kapitalet som t.ex. 

utbildning och sjukvård 

 

Den radikala skolan: 

1) Globaliseringen har inga faktiska fördelar 

2) Globaliseringen har lett till en ökad ojämlikhet 

3) Marknaden paralyserar staten och hindrar den från att skydda sina invånare från yttre hot 

från marknaden 

4) EPZ (storföretag) skapar inte alls utveckling och välstånd för U-länder, detta är bara en myt 

5) Globaliseringen (privatiseringen och liberaliseringen) har haft en mycket negativ påverkan 

på välståndet och arbetslösheten 

4.2 Den liberala skolan 

 

1) Den liberala marknaden har lyckats att infria sina löften om utveckling 

 

Svar: Även om globaliseringen i Brasiliens fall har lagt grunden till ett explosionsartat 

ekonomiskt uppsving sen 90-talet så består många sociala problem. Celso Amorim, nuvarande 

utrikesminister sedan 2003 under president Lula da Silva kommenterade detta ämne själv med 

att säga. ”The promise of a better and fairer world that would result from the triumph of 
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“Western” political values (whatever one means by that) and of market economy was not 

fulfilled”
87

. 

Vad man kan se från statistiken är att det varit ett ekonomiskt uppsving. Detta framgår inte 

minst från statistiken på BNP-tillväxt där man kan se att under perioden 2003-2008 så ökade 

Brasiliens BNP med ett snitt på 4.1 % (4.7 % om man räknar 2004-2008). Detta uppsving har 

haft sin grund mycket i form av en ökad internationell handel. Både importen såväl som 

exporten har ökat enormt mellan åren 2003 och 2008. Detta har givetvis fört med sig att 

Brasiliens produktivitet och ekonomi ökat enormt därefter. Men de löfte om utveckling på det 

sociala planet har däremot inte infriats, åtminstone inte fullt ut. Man kan se vissa positiva 

trender i exempelvis en viss ökning av medellivslängden och minskad arbetslöshet men det 

finns fortfarande mycket oroande statistik som globaliseringen inte hjälpt till med bland annat 

fattigdomen men även bättre utbildning bland folket där 63 % av folket under 2007 endast 

hade utbildning under motsvarande gymnasienivå. Den genomsnittliga utbildningslängden 

ökade inte markant under 2005 till 2010 utan låg kvar på ungefär samma nivå runt sju år 

vilket är ett kraftigt underbetyg till en så kraftigt växande nation som Brasilien. Även en 

förbättring av jämlikheten är något som uteblivit vilket även det framgår av statistiken som 

även i detta område är oroande. 

 

2) Globaliseringen har lett till ökad handel och därigenom minskad fattigdom och ökat 

välstånd 

 

Svar: Ja i det avseende att globaliseringen har ökat handeln något otroligt och är möjligtvis 

den främsta bidragande anledningen till att Brasilien räknades som världens åttonde största 

ekonomi 2010
88

. Enligt statistiken så har som sagt den internationella handeln ökat lavinartat 

de senaste åren vilket t.ex. framgår i statistiken på utflöden/inflöden av utländska 

direktinvesteringar. Enligt dessa siffror så har exempelvis inflöden ökat med mer än det 

fyrdubbla under åren 2003 till 2010 vilket är sensationellt i sig och lett till en kraftigt stigande 

ekonomisk omsättning och minskad arbetslöshet. Dock så är kopplingen till fattigdomen och 

välståndet svag. Det faktum att ett land som 2010 räknades som den åttonde största ekonomin 

i världen har en så skrämmande statistik över fattigdom är mycket oroande. 2008  uppskattade 

FN att 8.5 % av Brasiliens befolkning levde under fattigdom men även att andelen av 

befolkningen som levde på mindre än 1.25$/dag under 2007 steg upp i 5.21 % och att andelen 
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av befolkningen som led av undernäring under 2006 var så hög som 6 %. Detta är även detta 

ett kraftigt underbetyg i en så stark ekonomi. Dock så finns det rum för vissa reservationer 

inom detta då statistiken även påvisar att andelen av folket som levde på mindre än 1.25$/dag 

minskade från 7.76% under 2005 till 5.21% 2007. Dock så kvarstår ändå statistiken om 

andelen som lever under fattigdom från 2008 som en påminnelse om problemet och talar om 

att även om globaliseringen fört med sig stora fördelar så kvarstår många av problemen och 

förblir olösta. För att även nämna hälsan som en aspekt i detta så kan man nämna att den 

procentsatsen av BNP som investerats i allmän sjukvård har en nivå på runt 3.4% och som 

legat kvar nästan oförändrad mellan 2005-2007 och som visar på att ingen reell ökning har 

skett under de senaste åren. Denna siffra är alltså alldeles för låg för ett land som försöker att 

förbättra sin sociala situation och öka välfärden för folket. Men visst välståndet har ökat en 

hel del ekonomiskt men inte lika mycket socialt. 

 

3) Utländska investeringar har ökat i Brasilien och lett till ökat välstånd och större 

investeringar i t.ex. infrastruktur, utbildning och sjukvård för folket 

 

Svar: Utländska investeringar har ökat otroligt i Brasilien. Mellan åren 2003-2008 har 

exempelvis inflödet av utländska direktinvesteringar ökat från 10 143.5 miljoner $ till 

45 058.2 miljoner $. Detta är alltså en ökning med otroliga 419 %. Den första delen i 

argumentet kan man alltså säga stämmer med råge. Om det som tidigare nämnt ökat 

välståndet är en annan fråga. Globaliseringen och då främst investeringarna har lett till fler 

arbetstillfällen vilket vi kan se på den positiva statistiken om arbetslösheten där antalet 

arbetslösa i Brasilien sjönk från 9.7 % 2003 till 7.3 % 2008. BNP per capita har även det ökat 

såväl som genomsnittet av hushållsutgifter/år. Detta kan i en viss aspekt tolkas som en viss 

ökning av välståndet. Dock så ligger fortfarande den ojämna fördelningen och fattigdomen 

kvar och skapar kontrast. Vad gäller investeringar så kan man enligt statistiken hävda att de 

investeringar som det talas om i utbildning och sjukvård har uteblivit sett till ekonomin och 

handelns tillväxt. Man kan se att den procentandelen som investeras i allmän sjukvård är låg 

för ett land med en så kraftig ekonomi och att statistiken även påvisar att det inte förekommit 

en ökning i dessa investeringar under de senaste åren (2005-2007) då andelen av BNP som 

investeras ligger kvar på nästan exakt samma nivå. Under samma period kan man även se att 

den procentsatsen av BNP som investeras i utbildning är större och att det förekommit en viss 

ökning under de nämnda åren från 4.5 % 2005 till 5.2 % 2007. Denna ökning är dock mycket 



Staffan Hultgren 

Linnéuniversitetet – Statsvetenskap III 2011 

Handledare: Gunnar Hansson 

32 

 

blygsam sett till den ekonomiska tillväxten men statistiken påvisar likväl en ökning om en 

liten. 

 

4) Nationens välstånd är i relation till den nationella ekonomin kombinerat med god 

internationell byteshandel 

 

Svar: I Brasiliens fall så är den här kopplingen svag. Brasiliens välstånd är på uppgång om 

man ser ekonomiskt utifrån t.ex. BNP per capita och genomsnittliga hushållsutgifter. Dock så 

är det fortfarande en alldeles för hög fattigdom i landet och en alldeles för låg utbildningsnivå 

där genomsnittslängden på utbildningen är 7.2 år. Brasilien har både en mycket god nationell 

ekonomi vilket framgår av BNP-tillväxten och en mycket god internationell byteshandel 

vilket även det framgår från statistiken. Dessa båda kriterier är alltså uppfyllda men välståndet 

i landet är inte var det borde vara. Detta visar på att denna direkta koppling alltså är fel eller 

åtminstone inte kausal som en del hävdar. Flera utvecklingstänkare har talat om detta och 

nämner den ekonomiska tillväxten som en viktig faktor i utvecklingen men den är i 

förhållande till flera faktorer. Brasilien är ett praktexempel på detta. Trotts den starka 

nationella ekonomin och den goda internationella handeln har flera sociala aspekter blivit 

förbisedda som t.ex. investeringarna i den allmänna sjukvården som dels är mycket låga och 

dels inte visat på någon tendens för att ökas inom den närmaste tiden. Därför är alltså att säga 

att god ekonomin+ god internationell handel = nationellt välstånd fel eller åtminstone alldeles 

för grov. 

 

5) Globaliseringen har lyckats att skapa en positiv ekonomisk och social trend 

 

Svar: Globaliseringen har definitivt lyckats med att skapa en mycket positiv ekonomisk trend 

i Brasilien med en kraftig årlig ökning av BNP med 4.1 % i snitt de senaste sex åren och flera 

andra positiva ekonomiska trender i statistiken. Att globaliseringen lett till ett enormt 

uppsving för ekonomin råder det därför ingen tvekan om. Globaliseringsförespråkare brukar 

även nämna att globaliseringen lett till flera positiva trender inom t.ex. spridningen av 

demokrati. Detta är dock svårt att mäta och i just detta fall inte ett relevant område då 

Brasilien redan har en tillräckligt välfungerande demokrati. Därför bör man se på andra 

trender som skapats under de senaste åren. Globaliseringen har bidragit med mycket och visa 

positiva sociala trender har skapats. Dock så är flera av dessa trender inte överdrivet positiva 

men påvisar likväl trender åt rätt håll. Som tidigare nämnt har vi sett en viss tillbaka gång i 



Staffan Hultgren 

Linnéuniversitetet – Statsvetenskap III 2011 

Handledare: Gunnar Hansson 

33 

 

den extrema fattigdomen i Brasilien men fattigdomen är fortfarande ett stort problem som 

globaliseringen inte lyckats att påverka i en märkbar positiv inriktning. Även jämlikheten är 

ett överhängande problem som globaliseringen inte fått med sig, Brasilien visar upp en 

mycket dålig statistik inom just detta område med flera försämrade ojämlikhetsjusterade 

värden. Kontentan av denna punkt är alltså att globaliseringen har lyckats att skapa en mycket 

positiv ekonomisk trend i Brasilien och vissa sociala trender som t.ex. att investeringar i 

utbildning och utbildningslängd ökar successivt men långsamt. Dock så har varken problemen 

med jämlikheten och fattigdomen blivit lösta och dessa står i stark kontrast till den allt mer 

växande ekonomin. 

 

 

4.3 Den reformistiska skolan 

 

1) Den ekonomiska tillväxten har ökat men fattigdomen består 

 

Svar: Detta påstående stämmer till stor del men med vissa mindre reservationer. Den 

ekonomiska tillväxten har ökat enormt tack vare globaliseringen och det ekonomiska 

välståndet har ökat för folket i Brasilien överlag. Dock så är just fattigdomen och jämlikheten 

i landet ett stort problem som allt som oftast samspelar för att ibland skapa felaktiga bilder 

som t.ex. det ökade ekonomiska välståndet för folket. Statistiken visar på en mycket stor 

ojämnlikhet i Brasilien och visar samtidigt på att en allt för stor del av folket lever i fattigdom. 

Så sent som 2008 levde alltså 8.5 % av befolkningen i fattigdom och 2006 levde 5.21 % av 

befolkningen på mindre än 1.25 $/dag. Som sagt, den extrema fattigdomen har gått ner sen 

början av 2000-talet men problemet kvarstår och även om vi kan se vissa förbättringar inom 

fattigdomen så förblir den ett problem. Det är dock svårt att göra en tillräckligt bra mätning på 

just fattigdomen då just statistiken om mängden av befolkningen som lever under fattigdom är 

begränsad till 2008 vilket leder till att man får göra vissa reservationer. Dock så kan man säga 

att den ekonomiska tillväxten inte har för med sig några revolutionerande förbättringar inom 

detta och den ojämna fördelningen mellan Brasiliens befolkning är även den en faktor som 

cementerar detta problem då en fattigdom på 8.5 % är en alldeles för hög siffra för ett land 

med Brasiliens ekonomi och kapacitet. 

 

2) Globaliseringen har misslyckats med att skydda miljön 
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Svar: Detta är egentligen en svåranalyserad fråga på just nationella planet. Brasiliens utsläpp 

av CO2-utsläpp låg 2008 på 347 miljoner ton. Detta är en ökning från exempelvis värdet från 

2003 som var 304 miljoner ton. Ännu en parameter man bör tänka på är mängden av förnybar 

energi som Brasiliens energiresurser består av. Dessa uppgick 2003 i 42 % och har haft en 

mindre ökning fram till 2008 då mängden var 44.8 %. Som sagt detta är svårt att analysera på 

det nationella planet då just miljöfrågor tenderar att vara globala. Se exempelvis Kyotoavtalet. 

Den kopplingen vi kan göra i Brasilien är dock mängden med ökad handel och industri som 

gått upp under 200-talet i jämförelse med koldioxidutsläppen. Med detta räknat så har 

Brasilien i förhållande till den växande ekonomin inte riskerat miljön i det avseende att 

utsläppen har ökat. Tvärt om så är det nästan beundransvärt att koldioxid utsläppen klarat av 

att ligga på den nivå som den gjort trotts att ekonomin och industrin fått ett rejält framskjut. 

Även om detta område är svåranalyserat och mer internationellt så kan man ändå säga att vid 

anblicken på statistiken så klarar Brasilien av att hantera globaliseringens miljöimplikationer 

på ett bra sätt. CO2-utsläppen har inte skjutit i höjden i och med den växande ekonomin och 

växande marknaden och mängden av energin som är förnybar är på en hyfsad nivå och visar 

på en positiv trend. 

 

3) Globaliseringen har misslyckats med att skapa ekonomisk stabilitet 

 

Svar: Även detta är främst riktat som en global fråga men kan även appliceras på enstaka 

stater. Av det man kan läsa från statistiken så stämmer inte detta argument på Brasilien 

åtminstone inte trendmässigt. Brasiliens ekonomi har fått ett rejält uppsving i och med 

globaliseringen och har ända sedan början på 2000-talet haft en mycket stabil tillväxt av 

ekonomin. Visserligen har en stor del av det ekonomiska uppsvinget bort på den ökade 

internationella handeln och den allt mer växande mängd av direkta utländska investeringar 

som globaliseringskritiker kan se som osäkra och spekulativa. Detta inte minst i form av att 

det utflöde av utländska direktinvesteringar som gjorts under de senaste åren skiftat enormt 

och visar ingen riktig regelbundenhet. Detta kan exemplifieras med de noterade resultaten 

från 2005-2008 då värdet varierade från 2 516.7 miljoner $ under 2005, 28 202.5 under 2006, 

7 066.6 under 2007 och 20 457.1 under 2008. Detta problem är förmodligen främst riktat till 

länder med en mer obalanserad och skör ekonomi men sett till den statistik som finns 

tillgänglig för Brasilien så kan vi se att just Brasilien hanterat globaliseringen mycket bra 

ekonomiskt och den har skapat en viss stabilitet för landets ekonomi som visar på en stark 

trend av ökande tillväxt och ökad omsättning. Brasilien visar även upp en positiv statistik i 
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fältet justerade netto besparingar som representerar det värdet av BNP som återstår efter 

investeringar har gjort i exempelvis miljö, utbildning osv. Denna siffra låg 2005 på 7.6 % men 

har sedan dess haft en liten nergång och låg så sent som 2008 på 5.2 %. 

 

 

4) Den snabba privatiseringen och liberaliseringen har lett till mer hinder än möjligheter för 

ekonomisk tillväxt och utveckling 

 

Svar: Den snabba privatiseringen och liberaliseringen av marknaden är nyckelfaktorerna i den 

liberala globaliseringen och har haft en blandad effekt på Brasilien. Vad vi kan se från 

statistiken så har den internationella handeln ökat markant vilket vi kan se som lite av en 

representant för privatiseringen och liberaliseringen men även ut och inflöden av utländska 

investeringar kan ses som representanter. Dessa faktorer har stärkt ekonomin enormt de 

senaste åren men har misslyckats med att få med grundläggande sociala faktorer på samma 

spår. En av de mest grundläggande rädslorna för liberaliseringen och privatiseringen av 

marknaden är det faktum att flera stater säljer ut sina tillgångar för kortsiktiga inkomster. 

Detta är svårt att se på just Brasilien då det inte direkt framgår från statistiken hur mycket 

utförsäljning av statliga tillgångar som sker. Vad man dock kan säga om detta påstående är att 

det är fel i det avseende att globaliseringen inte alls skapar hinder för ekonomisk tillväxt. 

Tvärtom det om något är ekonomins vän åtminstone i fallet Brasilien där det gjort underverk 

för ekonomin och tillväxten. Dock så finns det faktorer som tyder på att det faktiskt skapar 

hinder för just den mänskliga utvecklingen. Som den brasilianska utrikesministern Celso 

Amorim säger  “Globalisation was generally seen as a panacea. Soon, it became clear that 

globalisation had its downsides. There is strong evidence that it has increased 

Inequalities among and within States”
89

. 

Precis som Amorim säger så har jämlikheten eller rättare sagt bristen på den varit ett centralt 

problem i Brasilien. Flera av Brasiliens värden i FNs Human Development Report har 

justerats till ett mycket mer negativt resultat än det ursprungliga och utan jämlikhet är det 

svårt att förbättra situationen för Brasiliens folk och skapa utveckling inte minst för de 

fattigaste som i och med detta problem allt som oftast blir förbisedda i en generaliserad 

ekonomisk och social statistik.  
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5) Ekonomisk tillväxt behöver inte betyda förbättringar inom det sociala kapitalet som t.ex. 

utbildning och sjukvård 

 

Svar: Detta påstående stämmer i väldigt stor utsträckning vilket också framgår av statistiken. 

Brasiliens allt mer växande ekonomi har inte lett till några revolutionerande resultat i just 

förbättringen av det sociala. Fattigdomen är fortfarande väldigt hög med 8.5 % 2008. Den 

extrema fattigdomen är fortfarande alldeles för hög för att det ska vara godkänt med 5.21 % 

av befolkningen som lever på mindre än 1.25 $/dag. Utbildningen har inte den heller fått 

något rejält uppsving utan den genomsnittliga utbildningslängden har inte ökat drastiskt utan 

ligger kvar på sin nivå runt 7 år i snitt. 63 % av befolkningen har som högst en 

grundskoleutbildning och en blygsam andel av Brasiliens BNP satsas på utbildningen (5.2 % 

2007). Läskunnigheten ligger kvar på samma nivå som den gjort under stora delar av 2000-

talet där 90 % av befolkningen i åldrarna 15 och uppåt beräknas vara läskunniga och 87.2 % 

av befolkningen i skolålder beräknades ingå i skolsystemet 2010. Än värre är det med 

sjukvården. Trotts den ekonomiska tillväxten så investerades bara 3.5 % av BNP inom den 

allmänna sjukvården 2008, ett resultat som enligt statistiken inte har någon positiv trend utan 

som ligger kvar på en nästan oförändrad nivå. Även här kan man jämföra med de idag ledande 

utvecklingstänkarna som hävdar att ekonomisk tillväxt bara är en del utav utvecklingen och 

inte något som leder till utveckling av sig självt. Ekonomisk tillväxt bör därför betraktas 

snarare som ett medel istället för ett mål. Detta slutliga påstående kan även stärkas utifrån den 

statistik som finns över Brasilien. 

 

 

 

 

 

 

4.4 Den radikala skolan 

 

1) Globaliseringen har inga faktiska fördelar 

 

Svar: Detta påstående är helt fel. Det går inte att blunda för de faktiska fördelar som 

globaliseringen fört med sig dels demokratiskt men kanske främst ekonomiskt. 

Globaliseringen har lett till ett ökat integrerande av den globala marknaden där alla ligger på 
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samma spelplan om än inte med samma förutsättningar. Sett till fallet Brasilien så är en 

kraftigt underliggande faktor till den extremt växande ekonomin just internationell handel 

som man kan se på statistiken har skjutit i höjden tillsammans med den stabila tillväxten av 

ekonomin, inflödet av utländska direktinvesteringar har exempelvis ökat med 419 % mellan 

åren 2003 till 2008. Även om man kan diskutera om de problem och negativa implikationer 

som globaliseringen har haft på världen så är det helt enkelt dumt att hävda att globaliseringen 

inte haft några fördelar alls. Det finns alltså flera bevis för detta främst ekonomiska som är 

omöjliga att blunda för. 

 

2) Globaliseringen har lett till en ökad ojämlikhet 

 

Svar: Som utrikesministern Celso Amorim säger “Globalisation was generally seen as a 

panacea. Soon, it became clear that globalisation had its downsides. There is strong evidence 

that it has increased inequalities among and within States”
90

. Huruvida ojämlikheten i 

Brasilien förändrats under de senaste åren är oklart då det inte finns tillräcklig statistik 

tillgänglig inom just detta område för att kunna se klara trender. Vad man dock kan urskilja är 

ett enormt överhängande problem för Brasilien när det kommer till just jämlikhet. 

Fattigdomen var 2008 8.5 % trotts att ekonomin var på kraftig uppgång. Flera 

ojämlikhetsjusterade värden från FNs Human Development Report visar även de på en allt för 

stor ojämlikhet i landet. Inte minst kan man nämna den Gini-koefficient som Brasilien visar 

upp som så sent som 2007 låg på 55 (100=total ojämlikhet, 0=total jämlikhet) vilket är ett 

enormt underbetyg och är ett värde som överstiger genomsnittet med råge. Detta är något som 

därför bör tas på absolut största allvar då just ojämlikhet är något som kan gömma sig i 

statistiken och som inte alltid syns när man räknar i just genomsnitt inom olika områden. För 

att exemplifiera detta problem för Brasilien ytterligare så kan vi jämföra Brasiliens faktiska 

HDI-värde för 2010 som blev 0.699 med det ojämnlikhetsjusterade HDI-värdet för samma år 

som hamnade på 0.509 en märkbart klar försämring som visar tydliga tecken på en allt för stor 

ojämlikhet. Huruvida det är marknadsliberaliseringen och privatiseringen som ligger bakom 

kan man diskutera men faktum kvarstår att en privatisering och liberalisering av marknaden 

för inte med sig några löften om jämlikhet utan tvärt om, om marknaden förblir oreglerad kan 

det om det vill sig illa sluta i enorma resursklyftor som är fallet i Brasilien. 
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3) Marknaden paralyserar staten och hindrar den från att skydda sina invånare från yttre hot 

från marknaden 

 

Svar: En komplex fråga med flera faktorer inte minst demokratiska. Om man dock ser på 

Brasilien så kan man hitta visst stöd för detta. Först ska det klargöras att detta är ett problem 

där marknaden blivit för privatiserad och staters regeringar paralyserat sig själva så att säga. 

Man kan i Brasiliens fall se att den internationella handeln är en stor del av ekonomin och 

marknaden har därmed en mycket internationell fägring. Globaliseringen har inneburit en 

ökad ojämlikhet detta enligt statistik men även enligt utrikesministern Celso Amorim
91

. Att 

säga att marknaden paralyserar staten är att överdriva men dock så kan marknaden fungera 

som ett hinder för staten. Med detta menat att i Brasiliens fall är det svårt för regeringen att 

skapa kraftiga regleringar och styra över resurser som blivit privatiserade och därmed utom 

dess räckhåll. När något har blivit privatiserat är det svårt att avprivatisera det. Det blir alltså 

ofta utländska privata aktörer som styr som i exempelvis Brasilien. Dessa företag har inga 

riktiga sociala plikter gentemot folket som staten har vad gäller mänsklig säkerhet och välfärd 

utan detta är frivilligt om man kan uttrycka det grovt. I Brasiliens fall så har det blivit så att 

detta argument faktiskt stämmer in till viss del då regeringen inte kunnat stoppa ojämlikheten 

som globaliseringen fört med sig och att de utländska investeringarna och då främst de 

utländska företag som rotat sig i Brasilien med spekulativt kapital utgör inte en helt säker 

situation för de anställda eftersom att dessa företag likaväl kan flytta utomlands utan större 

problem och skapa dels arbetslöshet men även ett minskat välstånd för de drabbade arbetarna. 

 

 

 

4)  EPZ (Export Producing Zones/storföretag) skapar inte alls utveckling och välstånd för U-

länder, detta är bara en myt 

 

Svar: I fallet Brasilien är detta till stor del en myt. Enligt statistiken har så kallade 

internationella storföretag bidragit till den ekonomiska tillväxten och att få ner arbetslösheten. 

Naomi Klein som behandlar detta ämne mest menar att dessa storföretag skulle ha usla löner 

och usla jobbförhållanden vilket inte främjar den sociala utvecklingen. Dessa är faktorer som 

är svåra att urskilja från statistiken.  Vad man dock kan urskilja är att mängden utländska 
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investeringar har ökat med mer än det fyrdubbla men just det sociala välståndet är relativt 

oförändrat. Det finns som en del hävdar potential till utveckling men att detta ligger djupare 

än bara hur stor utbredning storföretagen har utan det handlar dels om hur regeringen hanterar 

de ökade intäkterna som skapas men även hur storföretagen investerar delar av sin vinst i 

landet. Därför kan man säga sett till den internationella handelns tillväxt och de få ökningar 

som gjorts i utbildningskvalité att dessa storföretag inte skapar välstånd och utveckling i sig 

självt utan att detta är i relation till regeringen främst som styr hur dessa investeringar sker. 

Dock så finns det som sagt även tankar om att storföretag ska återinvestera en del av sina 

vinster i landet. I Brasiliens fall så kan man dock urskilja att så kallade EPZ har skett till att 

arbetslösheten har gått ner men att det samtidigt inte finns någon synlig trend att EPZ skulle 

ha någon större positiv påverkan på det sociala välståndet och faktum kvarstår att just EPZ 

närvaro i ett land inte är säker och konstant utan det kapitalet det genererar är mycket 

spekulativt och kan försvinna snabbt vid en utlandsflytt, något som en del kan säga är en av 

den globala marknadens baksidor. 

 

5) Globaliseringen (privatiseringen och liberaliseringen) har haft en mycket negativ påverkan 

på välståndet och arbetslösheten 

 

Svar: I Brasiliens fall så har globaliseringen vad det gäller arbetslösheten haft en positiv 

effekt. Detta framgår från statistiken då man ser att Brasiliens arbetslöshet är på väg neråt. 

Därför kan man förkasta tanken om att globaliseringen i detta fall skulle ha en negativ 

påverkan på arbetslösheten i landet. Välståndet kan diskuteras. Man kan läsa ut ett allmänt 

ökat välstånd ekonomiskt för folket i Brasilien dock så får man reservera sig kraftigt eftersom 

att ojämlikheten ligger på den nivå som den gör och att det 2008 8.5 % av befolkning som 

levde under fattigdom. Globaliseringen har för med sig stora ojämlikheter vilket framgår dels 

från statistiken och från utrikesministern, detta kan vi tolka som en mycket negativ effekt på 

det allmänna välståndet i Brasilien. Välståndet kan egentligen inte ökas i sin ursprungliga 

definition (välstånd för alla) fören man har lyckats att få bukt på ojämlikhetsproblemet. Med 

den statistik och det underlag den här uppsatsen har så kan man därför styrka att 

globaliseringen haft en negativ påverkan på just det sociala välståndet överlag samtidigt som 

det har haft en positiv påverkan vad gäller arbetslöshet. Dock så är frågan huruvida det fört 

med sig ett ökat ekonomiskt välstånd delad. Det har fört med sig en ökning av det ekonomiska 

välståndet men förmodligen bara för en viss del av befolkningen eftersom att 

jämlikhetsklyftorna är en variabel som troligtvis spelar en stor roll i detta sammanhang. 
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4.5 Analyssammanställning 

 

Sammanställning 

 1) Den liberala 

marknaden har 

lyckats att infria alla 

sina löften om 

utveckling 

2) Globaliseringen 

har lett till ökad 

handel och 

därigenom minskad 

fattigdom och ökat 

välstånd 

 

3) Utländska 

investeringar har ökat 

i Brasilien och lett till 

ökat välstånd och 

större investeringar i 

t.ex. infrastruktur och 

utbildning och 

sjukvård för folket 

4) Nationens välstånd 

är i relation till den 

nationella ekonomin 

kombinerat med god 

internationell 

byteshandel 

5) Globaliseringen 

har lyckats att skapa 

en positiv ekonomisk 

och social trend 

Liberala skolan Ekonomiskt ja men 

inte socialt, 

fortfarande många 

problem som består. 

Inga tydliga trender 

för markant social 

förbättring 

Globaliseringen har 

ökat handeln enormt. 

Dock så kvarstår 

fattigdomen och det 

sociala välståndet har 

inte ökat märkbart 

Utländska 

investeringar har ökat 

enormt. Dock inga 

märkbara ökningar i 

investeringarna i 

sjukvård. En liten 

ökning i 

investeringarna i 

utbildningen 

Svag koppling. 

Brasilien har mycket 

god nationell 

ekonomi och en 

mycket god 

internationell handel. 

Dock så är det 

allmänna välståndet 

inte vad det borde 

Definitivt skapat en 

positiv ekonomisk 

trend. Det sociala har 

inte följt med. Små 

ökningar inom 

områden som t.ex. 

utbildning. Stor 

ojämlikhet och 

fattigdom hävdar 

motsatsen 

 

 1) Den ekonomiska 

tillväxten har ökat 

men fattigdomen 

består 

2) Globaliseringen 

har misslyckats med 

att skydda miljön 

3) Globaliseringen 

har misslyckats med 

att skapa ekonomisk 

stabilitet 

 

4) Den snabba 

privatiseringen och 

liberaliseringen har 

lett till mer hinder än 

möjligheter för 

ekonomisk tillväxt 

och utveckling 

 

5) Ekonomisk tillväxt 

behöver inte betyda 

förbättringar inom 

det sociala kapitalet 

som t.ex. utbildning 

och sjukvård 

 

Reformistiska 

skolan 

Stämmer till stor del. 

Visar på statistik med 

en viss nedgång i 

extrema fattigdomen 

men fortfarande 

alldeles för stor för 

en sådan ekonomi 

Svår fråga. Brasilien 

har lyckats att hålla 

utsläppen av CO-2 

ungefär på samma 

nivå trotts den ökade 

omsättningen och 

växande marknaden 

Stämmer inte in på 

Brasilien. Enormt 

ekonomiskt uppsving 

med en mycket stabil 

tillväxt som inte visar 

på några tecken på att 

sluta växa 

Blandad effekt. 

Skapat ekonomiska 

förutsättningar för 

utveckling men 

samtidigt fört med 

sig ojämlikhet i 

samhället därav den 

stora fattigdomen 

Stämmer. Ekonomisk 

tillväxt är inte något 

kvitto för sociala 

förbättringar, det är 

ett medel och inte ett 

mål. Trotts enorm 

ekonomisk tillväxt 

ligger det sociala 

kapitalet kvar på 

nästan samma nivå 

 

 1) Globaliseringen 

har inga faktiska 

fördelar 

 

2) Globaliseringen 

har lett till en ökad 

ojämlikhet 

 

3) Marknaden 

paralyserar staten och 

hindrar den från att 

skydda sina invånare 

från yttre hot från 

marknaden 

 

4) EPZ (storföretag) 

skapar inte alls 

utveckling och 

välstånd för U-

länder, detta är bara 

en myt 

 

5) Globaliseringen 

(privatiseringen och 

liberaliseringen) har 

haft en mycket 

negativ påverkan på 

välståndet och 

arbetslösheten 

 

Radikala skolan Helt fel. 

Globaliseringen har 

fort med sig stora 

ekonomiska och 

demokratiska 

fördelar för inte 

minst Brasilien. 

Finns dock baksidor 

men går inte att 

blunda för fördelarna 

Stämmer. 

Ojämlikheten är en 

av globaliseringens 

största baksidor och 

Brasilien visar på en 

skrämmande statistik 

vad gäller just 

ojämlikheten i landet 

Kan stämma till viss 

del i Brasilien. Stor 

internationell handel. 

Privatiseringen kan 

skapa svårigheter för 

regeringen att reglera 

marknaden. Kan vara 

en anledning till 

problemen med den 

ojämna fördelningen 

och fattigdomen 

Till vis del en myt 

men stämmer även 

till viss del. Så 

kallade EPZ har 

bidragit till den 

ekonomiska 

tillväxten och 

arbetslösheten har 

gått neråt. Dock Har 

inga stora 

investeringar skett i 

förbättrandet av det 

sociala trotts den 

starka ekonomin 

Globaliseringen har 

haft en positiv 

inverkan på 

arbetslösheten som 

visar på en 

neråtgående trend. 

Välståndet har 

förbättrats men 

förmodligen mest för 

de rikare. Statistiken 

visar att fattigdomen 

fortfarande är 

utbredd 
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Kapitel 5: Sammanfattning & Slutsats 

 

5.1 Sammanfattning & Slutsats 

 

Genom den här studien har jag kommit fram till att det inte finns någon universellt bättre teori 

för globaliseringen. Dessa tre teorier som analyserats i den här uppsatsen har alla argument 

som stämmer till mycket stor del men det finns även argument som stämmer mindre bra. 

Globaliseringen är egentligen alldeles för komplex, till och med för den avgränsning som 

gjorts i den här uppsatsen för att kunna förstå genom ett ekonomiskt och politiskt ramverk. 

Vad jag menar med detta är att vad man kan se från analyssammanställningen så är 

betoningen från de olika skolorna mycket skiljda och ger blandade svar. Exempelvis så är den 

liberala skolan mer fokuserad på just det demokratiska men främst de ekonomiska faktorerna 

vilket i de flesta liberalers ögon ställer globaliseringen i mycket goda dager. Ekonomiskt har 

globaliseringen lett till stora uppsving och den liberala marknaden har hjälpt tillväxten 

ekonomiskt för flera länder, inte minst Brasilien. Dock så handlar det också om vad som 

prioriteras i utvecklingen. Där den liberala skolan ser till ekonomiska vinster och spridandet 

av demokrati ser den radikala skolan något helt annat. Den radikala skolan ser mer till sociala 

faktorer och mer bestämt sociala orättvisor som de menar att globaliseringen åstadkommit. De 

olika skolornas argument står sig alltså med blandade resultat i fallet Brasilien, men samtliga 

skolor kommer med flera bra punkter som bör belysas. Jag vill påstå att vägen till utveckling 

inte bör vara ett val där man tvingas välja mellan sociala rättvisor och allmänt välstånd för 

folket, både ekonomiskt såväl som socialt eller en ekonomisk tillväxt och ett ökat materiellt 

välstånd för folket. Det bör gå att hitta ett mellanplan då globaliseringen inte stämmer i 

tillräckligt hög grad på dessa teorier något som den reformistiska skolan kommer närmast 

med. 

 

Globaliseringen har lett till en enorm ökning av den ekonomiska tillväxten i Brasilien men 

den har samtidigt skapat stor orättvisor främst i form av en stor spricka i jämlikheten bland 

folket. En spricka som kommer att vara ett stort problem i framtiden om man inte handfast 

försöker göra någonting åt det. Som jag tidigare nämnt finns det stora fördelar med 

globaliseringen i Brasilien men den har även som utrikesministern Celso Amorim sagt 

tidigare i uppsatsen skapat stor ojämlikhet och inte alls levt upp till de förväntningar och de 

löften som den förde med sig. 



Staffan Hultgren 

Linnéuniversitetet – Statsvetenskap III 2011 

Handledare: Gunnar Hansson 

42 

 

Det krävs en sund inställning för att kunna se på Brasilien och främst globaliseringen på rätt 

sätt. Är det en vän eller fiende? 

Båda skulle jag säga. Det är därför jag menar att Joseph Stiglitz och den reformistiska skolan 

har en sundast syn på globaliseringen. Detta bör inte förväxlas med att jag anser att den 

reformistiska skolans teorier är absolut bäst då det redan är klargjort att de olika teorierna har 

alla starka punkter och svaga punkter. Dock så har den reformistiska skolan och Joseph 

Stiglitz bäst angreppssätt eftersom att man väljer att se med båda ögonen på globasliseringen 

så att säga. För att simplifiera med en liknelse så kan man alltså säga att den liberala skolan 

endast ser med ett öga, det nationella, ekonomiska där spridandet av demokrati bland stater, 

ekonomisk tillväxt och ett allmänt ökande av det materiella välståndet är i fokus. Den liberala 

marknaden har fört med sig många av dessa fördelar men den har som sagt även baksidor. Det 

är därför jag också menar att den liberala skolan blundar med det andra ögat. Det ögat som ser 

det sociala och de orättvisor som globaliseringen och den liberala marknaden för med sig i 

form av exempelvis stor ojämlikhet inom och bland stater. 

Samma sak gäller för den radikala skolan där man har ena ögat öppet och ser de sociala 

orättvisor och de problem som globaliseringen och den liberala marknaden fört med sig men 

blundar helt för de tydliga fördelarna som det fört med sig. Ett sådant synsätt där man bara ser 

en dimension av helheten är inte hållbart och det är inte troligt att det kommer leda till någon 

egentlig större utveckling om inte dessa två sfärer kan kombineras. Därför menar jag att 

Stiglitz syn är den som är mest relevant. Den reformistiska skolan ser de fördelarna som 

globaliseringen fört med sig men ser även de baksidor som den för med sig och kommer 

därför med förslag på hur dessa problem bör lösas. 

 

Med detta sagt så behöver det inte betyda att Stiglitz tankar är den enda rätta vägen då det 

som sagt framgår från analysen att även en del av hans och den reformistiska skolans tankar 

inte stämmer till fullo. Men jag hävdar att denna syn är den som har en sundast 

grundinställning då den ser både för och nackdelar och som därför har bäst grund att kunna 

göra en avvägning mellan dessa. För att nå riktig utveckling behövs ett samspel mellan 

ekonomin och det sociala. Detta framgår i flera utvecklingsteoretikers tankar och är en central 

linje i FNs utvecklingsprogram. Man bör se ekonomisk tillväxt som ett medel snarare än ett 

mål men även att ekonomisk tillväxt fungerar som en förutsättning att skapa utveckling 

genom sociala investeringar. Du kan ju inte investera och förbättra saker och ting om du inte 

har pengar till det. 
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Globaliseringen och dess effekter har olika påverkan beroende på vilka förutsättningar ett fall 

har. Brasilien är en typ av fall men det finns även andra där man har helt andra förutsättningar 

att ta hänsyn till. Detta är ännu en anledning till att säga att globaliseringen som ett fast 

koncept fungerar på alla stater, den fungerar helt enkelt bättre för vissa medan den fungerar 

mindre bra för andra. Det beror helt på situationen och staten i fråga. 

Dock i Brasiliens fall, för att slutligen svara på mina frågeställningar lite mer konkret har jag 

kommit fram till att de tre skolornas argument står sig med blandade resultat. Mängden av 

påståenden som stämmer är ungefär den samma i varje skola som mängden som inte stämmer 

lika bra. Det är därför svårt att kunna redogöra för om något är bättre än det andra. Som jag 

tidigare nämnt har alla skolor vissa punkter som faktiskt stämmer mycket bra medan andra 

inte stämmer till lika stor del, vissa argument har en del punkter som stämmer fullt ut medan 

en annan del av argumentet inte stämmer lika bra. Det är som sagt viktigt att man kommer 

ihåg att dessa teorier är generella och de kommer att skilja sig i resultat, alltså de svaren som 

kommer fram efter en studie av Brasilien är kanske inte de samma som skulle komma fram 

efter en studie av t.ex. Siri Lanka. Min slutliga tanke om just denna frågeställning är alltså att 

de olika argumenten i varje skola står sig olika bra. Ibland bra och ibland mindre bra men att 

de inte finns någon riktigt klar trend. 

 

För att slutligen svara på min andra fråga så menar jag att det inte finns någon teori som 

stämmer extremt mycket bättre in på Brasilien än någon annan. Vad som dock framgått av 

studien är att ekonomin växer så det knakar samtidigt som ojämlikheten är skyhög och 

fattigdomen alldeles för utbredd. Därför tycker jag som sagt att den reformistiska skolan har 

just bäst angreppssätt till de problemen som finns. Man ser både positiva och negativa 

faktorer och skulle man vara tvungen att välja någon teori som skulle passa bäst in på 

Brasilien så är det egentligen den reformistiska. Detta med tanke på att Brasilien faktiskt 

åtnjuter många av de fördelarna som globaliseringen för med sig i form av ekonomisk tillväxt 

och ökat materiellt välstånd men som även lider av de baksidor som följt med i form av social 

ojämlikhet och fattigdom. 

Min slutsats av denna studie blir alltså att för att nå utveckling så måste man se till de 

ekonomiska faktorerna såväl som de sociala. Globaliseringen kan vara till stor nytta om du 

kan hantera den på rätt sätt. Detta är inte bara upp till stater utan givetvis en global 

angelägenhet där man måste se till att globaliseringen verkar för det goda för utvecklingen 

och inte motsatsen. Det finns ingen universellt bättre teori utan man måste försöka ta hänsyn 

till varandras för och nackdelar för att komma fram till den bästa lösningen. 
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