
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2004:121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationalismens Murar 
Hotet mot information som positiv rättighet;  

en ideologianalys av WTO och dess avtal 
 
 
 
 
 

Jonas Ulfvarson 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Jonas Ulfvarson 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats 

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författaren. 



 
 

Svensk titel:   Informationalismens Murar –hotet mot information  
                                            som positiv rättighet; en ideologianalys av WTO och  
                                           dess avtal. 
 
Engelsk titel:  The Walls of Informationalism –the threat to  
                                            information as positive right; an ideology-analysis of the  
                                            WTO and its agreements. 
 
Författare:  Jonas Ulfvarson 
 
Kollegium:  Kollegium 1 
 
Färdigställt:  2004 
 
Handledare:  Angela Zetterlund 
 
Abstract:  This thesis examines the ideological implications of an  
                                            emerging shift in human rights- issues regarding information.  
                                            As Intellectual Property becomes increasingly important to  
                                            the economy of developed nations previously commonly  
                                            owned or unprotected information runs a real risk of  
                                            becoming privatized. The World Trade Organization and its  
                                            binding agreements GATS and TRIPS are subjected to a  
                                            critical ideology-analysis, with special efforts to elucidate  
                                            possible effects on the public service realm and its  
                                            commitment as provider of free information as a human  
                                            right. The result suggests that not only does a threat to  
                                            information as such a right exist, but that its ideological  
                                            basis however seemingly rooted in a liberal/neoliberal  
                                            context actually in its express views on information deviates  
                                            from liberal/neoliberal theory in many ways, and that there  
                                            are theoretical inconsistencies in that same ideology. 
 
Nyckelord:  Information, upphovsrätt, patent, rättigheter, globalisering,   
                                           politisk filosofi, liberalism, WTO.  
 



 1 

Innehållsförteckning 
 
 
1.       Inledning 
           
          1.1.         Ämnespositionering..........................................................................................3 
          1.2.         Problem.............................................................................................................5 
          1.3.         Syfte och frågeställningar.................................................................................6 
          1.4.         Avgränsningar...................................................................................................6 
          1.5.         Disposition........................................................................................................7 
 
 
2.       Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
           
          2.1.         Litteratur...........................................................................................................8 
          2.2.         Tidigare forskning.............................................................................................9 
          2.3.         Källkritik.........................................................................................................10 
 
 
3.      Viktiga begrepp och teoretisk ram 
           
          3.1.        Begreppsdefinitioner........................................................................................12 
          3.2.        Teori.................................................................................................................14 
          3.3.        Castells analys i korthet...................................................................................15 
 
 
4.       Metod 
           
          4.1.        Kontextens vikt................................................................................................17 
          4.2.        Analysens steg.................................................................................................18 
 
 
5.       Historisk kontext 
           
          5.1.         Informationella allmänningar och Intellectual Property Rights......................20 
          5.2.         Kritik av det immateriella egendomsbegreppet..............................................24 
           
6.       Fri- och rättigheter     
 
          6.1.        De negativa och positiva fri- och rättighetsbegreppens historia......................26 
          6.2.        Den negativa rättens socialdarwinistiska arv...................................................33 
          6.3.        Övergången till argumentet om den ömsesidiga nyttan...................................34 
          6.4.        Efterkrigstiden..................................................................................................35 
          6.5.        Information och rättigheter..............................................................................37 
           
7.       Textanalays 
 
          7.1.       WTO om WTO analyserat...............................................................................42 
          7.2.       Rättighetsargumenten.......................................................................................44 
          7.3.       Ömsesidig nytta................................................................................................49 



 2 

               7.4          GATS-avtalet analyserat...........................................................................52 
               7.5.         TRIPS-avtalet analyserat...........................................................................57 
 
8.           Teoretiska motsättningar i den liberala ideologin......................................................62 
 
 
9.           Avslutande diskussion...............................................................................................65 
 
 
10.          Sammanfattning........................................................................................................66 
 
 
               Litteraturförteckning.................................................................................................68 
 

 



 3 

"Information wants to be free" 
(Cyberpunk-slagord) 

 
 
1. Inledning 
 
   Ett av grundantagandena för den här uppsatsen är att vi i vår samtid är mitt inne i en 
samhällelig transformationsprocess som kan få djupgående konsekvenser för människors rätt 
till information, kultur och utbildning.  
   Världen har alltid förändrats, i olika epoker mer eller mindre hastigt. Samtidigt har 
människan en benägenhet att se just den tid hon själv lever i som särdeles unik, och betraktar 
gärna sin egen samtids skeenden som mer hastigt föränderliga eller betydelsefulla än hon 
kanske i ett långt historiskt perspektiv har fog för. Ändå tycks många betraktare, tillräckligt 
lärda för att ha detta i åtanke, tala om ett nu pågående epokskifte, med förändring av 
produktionens villkor, ekonomi, kultur och identitet, och därmed en omdaning av hela 
samhällsformen.1 Väl känd är framtids-forskaren Alvin Tofflers redan 1980 framkastade 
hypotes om en förestående revolution vars betydelse skulle vara jämförbar bara med två 
tidigare episoder i mänsklighetens historia, nämligen med jägarsamhällets övergång till agrar 
produktion för tiotusen år sedan, och med det agrara samhällets övergång runt sekelskiftet 
1800 in i ett industriellt samhälle.2 
   De tekniska innovationernas explosionsartade utveckling möjliggör en kommunikation som 
vissa förmår utnyttja och andra inte, och i sociologen Manuel Castells tolkning av vår samtid 
är detta nya just en kombination av ekonomiska, kulturella och informationstekniska faktorer 
vilket leder till en strukturell omvandling av hela samhället. Jag kommer självfallet inte i det 
här arbetet kunna täcka över så stora bitar, men helheten är ändå relevant för en analys av 
delarna. Den här uppsatsen anlägger ett perspektiv som är vidare än bara det svenska, därför 
att man oavsett om man vill betona kontinuiteter före brott, eller på Tofflerskt vis kanske 
förstora upp betydelsen av pågående förändringar, förändringar ändå i bägge fallen är en 
faktor man får räkna med. Till dessa hör politikens villkor där övernationella finansstarka 
aktörer av ideologiska skäl utövar ett tryck mot lokala självbestämmanden. Därför är det 
intressant och viktigt att för förståelsen av lokala sammanhang, som de svenska, se utöver 
den omedelbara närheten och anlägga ett vidare, globalt perspektiv. 
 
 
1.1. Ämnespositionering 
 
   Det är inom ett område jag skulle vilja kalla politisk kultur i vilket förändringar med 
potentiellt enorma konsekvenser idag ligger för handen, och vilket jag kommer gå närmare in 
på. Med politisk kultur menar jag inte bara vad som politiskt är eller varit möjligt inom den 
representativa demokratins ramar, utan också vad som uppnåtts i form av t.ex. sociala 
rättigheter. Men jag avser också det  tryck mot dessa vunna rättigheter som utövas och då 
framförallt hur detta tryck ser ut, och hur det legitimeras.   
   Mer explicit handlar denna politiska kultur om hur under en kort period mellan 
efterkrigstiden och slutet på förra seklet en diskurs och en praktik höll på att utvecklas, i 
vilken de gamla liberala mänskliga rättigheternas oförmåga att ensamt svara för en rättvis 

                                                 
1 Daniel Bell var tidigt ute med sitt beskrivande av det postindustriella samhället, och bland mer aktuella tänkare 
märks t.ex. Jurgen Habermas och Manuel Castells.  
2 Webster, Frank 2002, s. 9. 
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tillgång till livets värden blev uppenbar. Dessa ursprungliga fri- och rättigheter höll på att 
kompletteras eller fullbordas av ett socialt medvetande om en inte bara formell 
rättighetstanke.  
   Mitt fokus kommer att ligga på rätten till tillgång på information, utbildning och kultur. I 
detta avseende täcker min användning av begreppet politisk kultur inte bara ett 
antropologiskt kulturbegrepp över politiken, utan innefattar också därigenom en politisk 
synvinkel på det mer estetiska kulturbegreppets demokratisering, d.v.s. kulturpolitiken. Den 
statligt förda kulturpolitiken har hittills kunnat spela en viss roll i utjämningen av 
privilegierade och underprivilegierades tillgång och rätt till information och kultur. Ett 
exempel är de offentligt finansierade allmänna bibliotekens framväxt och utbredning som 
garant för en informationsfrihet baserad på mänskligt värde och inte kapital. Andra exempel 
är offentlig finansiering av muséer, stöd till fria teatergrupper, satsning på barn- och 
ungdomskultur, minoritetskulturer eller andra resurssvaga grupper.       
 
   Förutsättningen för dessa sociala rättigheter och en fördelande välfärdspolitik undermineras 
nu av en process jag för tillfället nöjer mig med att kalla globalisering -väl medveten dock 
om begreppets mångbottnade karaktär. Jag kommer strax att skärpa mina definitioner och gå 
in på några för den här undersökningen centrala begrepp mer ingående, men för tillfället 
räcker det med att konstatera att informationen som rättighet tillhandahållen av en offentlig 
sektor idag tycks hotad på två plan; 
a) dels genom ett angrepp på själva idén om en fördelande välfärdsstats legitimitet, 
b) och dels mer specifikt, genom den ökande betydelsen av idéer om information och ägande.  
    
   Försök sker nu att globalt implementera praktiker på båda dessa plan i nationella 
lagstiftningar genom tvingande internationella avtal. De båda strategierna är intimt 
förknippade, även om den förstnämnda är mer allmän och även går utöver var fokus för den 
här uppsatsen kommer att ligga. De är förknippade genom sin gemensamma ideologiska 
grund, vilket gör skeendena intressanta att studera just utifrån en ideologianalytisk eller 
ideologikritisk ansats.  
 
   Den förstnämnda utvecklingens historia har att göra med demokratins reträtt, där som 
Castells uttrycker det de politiska partierna har "uttömt sin potential som autonoma agenter 
för samhällsförändring, fångade som de är i den informationella politikens logik".3 Där har 
lokala självbestämmanden tagits över av kapitalstarka aktörer på övernationell nivå, t.ex. 
Världsbanken och WTO vilka dikterar villkoren för stater som mer eller mindre maktlösa 
inte längre självständigt kan bestämma över sin budget,  penningpolitik, eller uppfylla sina 
nationellt satta (och demokratiskt förankrade) mål om välfärd och sociala förmåner.4 
   I denna särskilda historia spelar tillkomsten av avtalet General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) i Geneve 1947 en särskild roll. Sedan dess har ett antal rundor ägt rum, den 
åttonde i Uruguay 1986, vilken kom att visa sig särskilt betydelsefull då den lade grunden för 
tillkomsten av World Trade Organization (WTO) 1995.5 Uruguayrundan var också 
betydelsefull på så sätt att där för första gången tjänstesektorn behandlades, under avtalet 
General Agreement on Trades and Services (GATS).6  
   Som Fiona Hunt i en artikel i Progressive Librarian 2001 uppmärksammade står en hel del 
av WTOs krav i direkt konflikt med en offentlig sektors service på så vis att denna uppfattas 
som handelshinder. Om ett företag (utländskt eller inhemskt) skulle vilja slå sig in i 

                                                 
3 Castells, Manuel 1996-2000 band II, s. 369 
4 Ibid.,  s. 263 
5 Qureshi, Asif 1996, sid.3 samt förord av Lindén s. vii 
6 Jawara/Kwa 2003, s. 31 
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informationsbranschen skulle det kunna hävda att statens stöd till biblioteken hindrar den fria 
konkurrensen, och enligt en "lika-behandlingsprincip" antagen av WTO skulle de kunna 
kräva att stödet antingen togs bort, eller också tillkom även dem. Ställd inför ett sådant 
alternativ skulle stater enligt Hunt knappast välja att subventionera alla tänkbara 
entreprenörer utan istället tvingas att dra in sitt stöd till biblioteken, vars verksamhet helt i 
linje med WTOs riktlinjer i GATS-avtalet blev en betaltjänst på en marknad. Debatten har 
sedan förts också i svensk bibliotekspress, bl.a. i Biblioteken i Samhället,där 
artikelsamlingarna kan återfinnas under BIS hemsida.7 
   WTO handhar många andra aspekter än de inom GATS-avtalet reglerade. Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) är ett annat avtal som också det arbetades 
fram vid Uruguay-rundan.8 Det har en mer direkt bäring på den specifika frågan om 
information som rättighet att göra då hotet där handlar om en skärpning av lagstiftning och 
efterlevnad av t.ex. patent- och copyright. Att enskilda uppfinnare, vetenskapliga eller 
konstnärliga kreatörer får ersättning för sitt arbete är inte särskilt kontroversiellt. Emellertid 
har frågan, som vi också ska se, långtgående filosofiska och ideologiska, men också rent 
praktiska konsekvenser så som den håller på att utveckla sig idag. I ett samhälle där 
information alltmer blir den enskilt viktigaste produktionsfaktorn handlar reglerandet av 
information om makt och kontroll. Som Christopher May har visat är intressena på spel inte 
enskilda upphovsmäns, utan stora företag vilka vill titulera sig som ägare av informationen.9 
Det kan, liksom Hunts farhågor om framtiden rörande handeln med tjänster, tyckas något 
spekulativt att dra några växlar på vad detta kan innebära för information och kultur för 
närvarande tillgängligt gratis i t.ex. bibliotek. Emellertid ska jag inte ägna mig åt futurologi 
här, utan analysera redan nu existerande mål och deras konceptuella ideologiska innehåll i 
synen på information och kultur i förhållande till den sociala rättighetstanken. 
 
 
1.2. Problem 
 
   Av komplexa, och sinsemellan olika skäl hotas utvecklingen av rättighetsbegreppets 
fullbordande till sociala rättigheter på flera plan idag. Men som jag skall försöka visa är detta 
hot egentligen inte bara ett hot om ett tillbakavridande av klockan till tiden då de liberala fri- 
och rättigheterna i ensamt majestät i storvulna deklarationer som den amerikanska och 
franska gjorde anspråk på en uttolkning av en naturlig rätt. Nej, historien upprepar sig inte på 
detta sätt, utan har en tendens att alltid oförutsägbart berätta något nytt för oss. Det handlar, 
för att använda Sven-Eric Liedmans ord, om de politiska idéernas tröghet,10 med vilket 
menas att gamla former visserligen ofta kan behållas över tid men i ett nytt historiskt 
sammanhang få en radikalt ny innebörd. Dessa former kan vara traktat om mänskliga 
rättigheter, eller de kan vara ideologier som t.ex. den liberala. Om formerna alltså utgörs av 
ett antal axiom, blir formernas innehåll den i tiden bundna uttolkningen, beroende av kontext 
och maktintressen. När de liberala fri- och rättigheterna först formulerades växte de fram som 
en frihetslära i opposition mot en repressiv, konservativ och partikularistisk praktik i det 
tidigmoderna Europa -men idag kan det tänkas att de fyller en helt annan funktion.  
   För att förstå det som händer, inte bara i brytpunkten mellan liberala och sociala rättigheter 
utan även den liberala rättighetstankens eventuellt innehållsliga transformation, kommer jag 

                                                 
7 Hunt, Fiona. (2001) The WTO and the threat to libraries. ur Progressive Librarian, no 18 29-39, sommaren 
2001. Hunt återfinnes i artikelsamlingarna under www.foreningenbis.org/ eller http://www.gatswatch.org eller på 
http://www.80-vnweb.hwwilsonweb.com.lib.costello.pub.hb.se/ 
8 Jawara/Kwa (2003), s. 36. 
9 May, Christopher (2000),  s. 73.  
10 Liedman, Sven-Eric (1998), sid. 8.   
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att teckna en större bild av ekonomi, politik och samhället. Där är två tendenser av högsta 
vikt, dels den om en pågående avreglering av marknader och dels den om det immateriella 
egendomsbegreppets ideologiska grundvalar. Båda har enorm bäring på frågan om 
information och kultur som social rättighet kontra människors utestängande från dessa sfärer. 
    
 
1.3. Syfte och frågeställningar 
 
    Mitt syfte med den här undersökningen är att försöka förstå det som nu håller på att hända 
med den synen på den offentliga sektor som i västvärlden tills för helt nyligen sedan 
uppfattats som en garant för mänskliga sociala rättigheter. I skenet av en ny ekonomis 
vardande vars enskilt viktigaste produktionsfaktor blir information ska den ideologiskt 
laddade synen på information som egendom hos vissa inflytelserika aktörer kritiskt granskas. 
Undersökningen tar fasta på frågor som rätten till information, utbildning och kultur, samt 
om också en attitydförändring kan skönjas till hur mänskliga rättigheter ska uttolkas. Här blir 
det viktigt att söka blottlägga den underliggande ideologin, demokratiuppfattningen och 
synen på de mänskliga fri- och rättigheterna som manifest eller latent kommer till uttryck i 
dokument.  
   Rent konkret är frågorna jag behandlar i den här uppsatsen följande: 
    
1. Finns det ett hot mot information som positiv social rättighet tillhandahållen av en 
offentlig sektor genom WTO och; a) GATS-avtalet och; b) TRIPS-avtalet? 
  
2. Hur legitimeras den av WTO förespråkade ordningen och vad säger denna legitimation oss 
om WTOs ideologiska hemvist?    
    
3. Finns det inre teoretiska motsättningar i synen på information som innebär ett skarpt 
historiskt brott gentemot tidigare liberal teori, och innebär för denna något kvalitativt nytt, en 
liberalismens innehållsliga transformation? 
 
 
1.4. Avgränsningar    
 
   Mitt fokus är således begränsat till frågor som rör informationens tillgänglighet, med 
implikationer för kultur, utbildning och kunskapstillväxt. Rörande rättighetstänkandet är 
därför när jag nämner sociala rättigheter den rätt jag i första hand talar om rätten till 
information, och inte den (i och för sig mer basala och viktiga) sociala rätten till liv, via 
bostad, föda etc. Den senare ligger underförstått, i min kritik av hela det negativa 
rättighetsbegreppets supremati, som en krävbar rättighet vars existens är en förutsättning för 
förverkligandet av information, utbildning och kultur som rättighet. Därför är också mitt 
fokus avgränsat till de informationella allmänningarna när jag tittar på GATS- och TRIPS-
avtalens innehåll. Det betyder också att det är patent- och copyright-aspekterna av 
Intellectual Property jag tittar på, och inte konsekvenserna av de inom TRIPS också 
innefattade industridesign- och trademark-begreppen. En annan viktig avgränsning som 
härrör från det faktum att detta är en ideologikritisk undersökning, inte av lagstiftningen i sig 
utan av aktörer som vill påverka denna lagstiftning, blir att juridiken i sig inte är det primära 
undersökningsobjektet. Det är istället den människosyn och de argument som aktörerna 
håller sig med. För besvarandet av min tredje fråga går jag från enskilda texter till större 
helheter, men även i en så komplex bild som den av nyliberal ideologis idéinnehåll kommer 
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just rättighetsfrågorna att vara den avgränsning som gör ett konkret svar möjligt. Det betyder 
att jag är tvungen att lämna en del andra aspekter av ideologins innehåll därhän.    
 
 
1.5. Disposition 
 
   Här i kapitel ett har jag velat sätta läsaren in i en bakgrund till situationen och spänningen 
mellan informationellt ägande och information som positiv rättighet, samt redogöra för mitt 
fokus i undersökningen. Jag har ett antal frågor som jag ska fö rsöka besvara, och jag har 
också redogjort för mina avgränsningar. 
   I kapitel två kommer jag att redovisa den litteratur jag använt mig av, både för 
kontextbeskrivning och analys, samt även tidigare forskning. 
   I kapitel tre börjar jag med att göra reda för några centrala begrepp och närmare definiera 
dessa, samt ger även en kortfattad presentation av den teoretiska ramen. Jag presenterar 
kortfattat Castells analys av samtiden, vilka är till hjälp för att förstå skeendena. 
   I kapitel fyra ger jag en beskrivning av metoden, ideologianalys kombinerad med en 
värderande argumentationsanalys och dessas steg och delar. 
   I kapitel fem har jag valt att inleda min beskrivning av bakgrunden med en ganska 
omfattande historisk kontext rörande materiell och immateriell nytta (och uppkomsten av 
den) som individuell kontra kollektiv.  
   Kapitel sex fortsätter detta resonemang men på det mer teoretiska planet rörande 
rättighetstänkandet från den politiska filosofin. Dessa avsnitt är nödvändiga för förståelsen av 
min texttolkning vilken börjar i kapitel sju med presentationer av web-dokument publicerade 
av WTO om nyttan av deras egen verksamhet rörande informationsägande och 
tjänstehandelns frihet. 
   I de nästföljande avsnitten av kapitel sju kommer samma ideologikritiska tillvägagångssätt 
att tillämpas på General Agreement on Trade and Tariffs (GATS-avtalet) samt Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS-avtalet). Denna indelning, i först 
argumentationer för avtalen, och sedan avtalen själva är till hjälp i förståelsen och uttolkandet 
av intentioner hos aktörer och förespråkare. I kapitel åtta gör jag en återreflektion på 
ideologin som helhet, och ett försök att besvara frågan om en möjlig innehållslig 
transformation i den liberala ideologin där perfekt information och perfekt rationella aktörer 
är en förutsättning för föreställningen om en fungerande marknad. 
   Kapitel nio ägnar jag åt en avslutande diskussion och i kapitel tio syntetiserar och 
sammanfattar jag innehållet i detta arbete. 
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
   Det finns naturligtvis en uppsjö av publicerat material om immaterialrätt, om WTO och om 
politisk filosofi och rättigheter. Jag ska först gå igenom några av de böcker på respektive 
område vilka gett mig bakgrundsmaterial och empiri till stöd för mitt framställande. Sedan 
kommer jag att presentera en del av den forskning jag kunnat hitta, som ligger nära det 
perspektiv jag anlägger. 
 
 
2.1. Litteratur 
 
   För tecknandet av den samhälleliga kontext jag behövt har dels ett antal historiska verk 
använts, och dels ett antal inriktade på samtidshistoria. Till den förstnämnda kategorin vill 
jag nämna Jared Diamonds Guns, Germs and Steel11 som innehåller ett intressant stycke om 
uppfinningars sociala kontextberoende. Sven-Eric Liedmans I skuggan av framtiden12 har 
kunnat komplettera den bilden. Detsamma gäller James Boyles Shamans, Software & Spleens 
-Law and the construction of the information society,13 vilken även varit förtjänstfull då den 
behandlar dessa problem närmare vår tid. Hans-Peter Martin och Harald Schumann 
behandlar informationssamhällets ekonomiska konsekvenser i Globaliseringsfällan,14 och 
Jurgen Habermas gör detsamma i Den postnationella konstellationen15 men går i enlighet 
med sin teori om en offentlig sfär utöver ekonomin. Allra mest utförligt görs detta kanske i 
Manuel Castells trebandsverk Informationsåldern16 som försöker sätta i sammanhang många 
olika aspekter av vår samtid.    
 
   Till de böcker inom politisk filosofi vilka jag vänt mig hör antologin Politisk filosofi –
rättigheter.17 Sven-Eric Liedmans standardverk Från Platon till kommunismens fall18 
redogör för grundläggande drag i ideologierna och Will Kymlicka behandlar i Modern 
politisk filosofi19 på ett mer utförligt sätt nyliberalismen. För rättighetshistoriens utveckling 
har jag använt Norberto Bobbios Rättigheternas epok20 samt Willy Strzelewicz, De 
mänskliga rättigheternas historia.21 Det verk jag här utgått mest ifrån är emellertid Sven-Eric 
Liedmans under mitt arbetes gång utkomna Tankens lätthet, tingens tyngd -om frihet22 vilken 
jag tror man kan säga fyllt en lucka inom området politisk filosofihistoria då den fokuserar på 
spänningen mellan just de positiva och negativa fri- och rättighetsbegreppen vilka jag hade 
valt att använda mig av.   
 
   Litteraturen om WTO är omfattande, här har det utöver grunderna varit intressant att 
granska kritiska röster såväl som de mer okritiskt förespråkande. Till de som förespråkar 
IPRs hör Asif Qureshis The World Trade Organization -implementing international trade 

                                                 
11 Diamond, Jared 1998. 
12 Liedman, Sven-Eric 1997.  
13 Boyle, James 1997. 
14 Martin, Hans-Peter & Schumann, Harald 1997. 
15 Habermas, Jurgen 2000. 
16 Castells, Manuel 1996-2000. 
17 Politisk filosofi -rättigheter. 1988. 
18 Liedman, Sven-Eric 1998. 
19 Kymlicka, Will 1990. 
20 Bobbio, Norberto 2001. 
21 Strzelewicz, Willy 2001. 
22 Liedman, Sven-Eric 2004. 
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norms.23 Till de mer kritiska rösterna hör Bhagirath Lal Das; The WTO Agreement: 
Deficiencies, Imbalances and Required Changes24 samt Fatoumata Jawara och Aileen Kwas 
Behind the scenes at the WTO.25 
 
   De texter jag valt för analys är officiella webdokument från WTOs hemsida 
http://www.wto.org, där såväl GATS- som TRIPS-avtalen själva återfinns, men även texter 
som The WTO in brief, About the WTO - Understanding the WTO, 10 common 
misunderstandings about the WTO samt 10 benefits of the WTO trading system. 
 
   Som metodlitteratur har jag primärt använt Lennart Bergström och Kristina Boréus Textens 
mening och makt26 som stöd i ideologianalysen. Även Nils Gilje och Harald Grimens 
Samhällsvetenskapernas förutsättningar27 har varit användbar.  Mer ingående metod om 
argumentationsanalys har inhämtats från nämnda Bergström/Boreus men också Björnsson, 
Kihlbom, Tersman och Ullhoms standardverk med just titeln Argumentationsanalys.28 För 
detta, men också framförallt för språkanalys har Jan Andersson och Mats Furbergs Språk och 
påverkan29 använts.  
 
 
2.2. Tidigare forskning 
 
   Christopher May har i Global Political Economy of Intellectual Property Rights anlagt ett 
ideologikritiskt perspektiv30 på informationellt ägande där han granskar balansen mellan 
allmänintresse och privat intresse. Han kommer med många viktiga slutsatser, bl.a. att det 
varit nödvändigt för immaterialrättsförespråkarna att för att kunna legitimera immateriell 
egendom på samma sätt som materiell konstruera en föreställning om det immateriella som 
bristvara vilken helt enkelt inte svarar mot verkligheten. May anser att det ligger en fara i ett 
alltför starkt immaterialrättsligt skydd, framförallt inom sektorer som t.ex. medicinsk 
forskning. 
   Under mitt arbetes gång utkom våren 2004 Eva Hemmungs Wirténs No Trespassing: 
Authorship, intellectual property rights and the boundaries of globalization31 inom ämnet 
Studies in book and print culture, vars slutsatser jag i mångt och mycket delar. Wirtén lägger 
fram övertygande empiri och gör i analysen klart att immaterialrätten aldrig -nu mindre än 
någonsin-  handlat om upphovsmannens rätt till ersättning utan om större ekonomiska 
intressenters äganderätt. 
   Deborah Halberts diskursanalys Intellectual Property in the Information Age32 har liksom 
May ett konstruktivistiskt anslag, och om möjligt ett än mer kritiskt. Halbert uppmärksammar 
bl.a. hur i den andra änden av informationsägandets logik en konstruktion av icke-
auktoriserade informationsanvändare som kriminella uppstår.   
 

                                                 
23 Qureshi, Asif 1996. 
24 Das, Lal Bhagirath 1998. 
25 Jawara, Fatoumata & Kwa, Aileen 2003. 
26 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000. 
27 Gilje, Nils & Grimen, Harald 1995.  
28 Björnsson, Gunnar et al. 1994. 
29 Andersson, Jan & Furberg, Mats 1996. 
30 Utifrån en reformistisk snarare än en revolutionär ståndpunkt enligt May själv. May, Christopher 2000,  s. 15. 
Jag beskriver mer ingående den kritiska teorin, ideologikritiken, i kap. 3.2. 
31 Hemmungs-Wirtén, Eva 2004. 
32 Halbert, Deborah 1999. 
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   Vad gäller magisteruppsatser så har bara vid institutionen för Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås de senaste åren producerats ett par arbeten som 
ligger nära mitt område. 
   Anna Simonsson författade 2003 en magisteruppsats med titeln Informationsfrihet, en 
studie av skilda inställningar till begreppet informationsfrihet samt belysande av huruvida 
informationsfrihet kan garanteras på svenska folkbibliotek. Det är en kvalitativ textanalys av 
olika utredningars syn på begreppet informationsfrihet, samt en jämförelse med olika 
biblioteksföreningars syn på begreppet33.  
   Sara Eriksson och Ellinor Säfström lade våren 2004 fram sin magisteruppsats med titeln 
Upphovsrätt i förändring? En undersökning av några upphovsrättsorganisationers remissvar 
på Ds 2003:35. Studien tittar på möjliga implikationer för folkbibliotekens räkning av en 
föreslagen förändring i upphovsrätten, och slår också fast att upphovsrättsorganisationernas 
argument i huvudsak är ekonomiska och tjänar egenintressen34.  
   Pernilla Nordin och Annika Stattin lade också 2004 fram sin uppsats Informationstillgång, 
demokrati och förändrad upphovsrätt, vilken slår fast att Sverige juridiskt strävar efter en 
harmonisering till ett EU-regelverk vars upphovsrättsliga skydd överskrider det svenska. I 
uppsatsen intervjuas representanter för fem olika svenska folkbibliotek, och en av 
slutsatserna är att kunskapen om den förändrade situationen hos biblioteken har många 
brister35. 
 
 
2.3. Källkritik 
 
   Det är viktigt att bland annat motivera valen av källor, såväl de primära texterna vilka ska 
studeras, som de uppgifter vilka kommer till användning i den större bild som tecknas för att 
göra helhetsbedömningar, utvärderande analys och ge kritik.36 Där måste t.ex. autencitet och 
reliabilitet vägas in, samt gärna en intersubjektivitet37 som kan stärka materialet genom 
inhämtande av samma uppgifter från flera av varandra oberoende källor (givetvis så länge de 
inte bara citerar varandra eller hämtat uppgiften från en och samma ursprungliga källa, utan 
själva är försthandsuppgifter). Givetvis är principen om avsändarens vederhäftighet också 
grundläggande,38 där i en fallande skala vi har att göra med material som jag själv skulle vilja 
föreslå en klassifikation i fyra nivåer av. Den första är de dokument, forskningstidskrifter, 
facklitteratur och avhandlingar på vilka vi kan förlita oss därför att de gått igenom en 
akademisk prövningsprocess.  
   På nästa nivå återfinner vi texter av samma dignitet men som internetdokument, vilka har 
en viss problematik bestående i autenciteten. Att citera även akademiskt material från nätet 
kräver en större försiktighet, som består i att t.ex. försäkra sig om att web-adressen rimligen 
är en universitetsdomän eller ett institut som i likhet med t.ex. FN lägger ut 
forskningsresultat. Det är också nödvändigt att kontrollera att sidan ifråga inte blivit hackad 
genom att återvända till den över tid. 
   I en tredje nivå vill jag placera undersökande journalistik, vilken i sig självt inte har något 
högt värde eftersom den inte prövats, men som möjligen kan användas som komplement till 
andra källor, särskilt om de är flera och sinsemellan stödjer varandra. 

                                                 
33 Simonsson, Anna 2003. 
34 Eriksson/Säfström 2004. 
35 Nordin/Stattin 2004. 
36 Bergström/Boréus 2000. s. 38.  
37 Jag avser här intersubjektivitet inte i en positivistisk bemärkelse utan en ifråga om resultatens 
genomskinlighet, se Bergström/Boréus 2000. s. 37f 
38 Andersson/Furberg 1996, s. 29f. 
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   Slutligen har vi en fjärde nivå av autencitets- och reliabilitetsosäkra internetdokument, 
skrifter med osäker författarstatus, propagandistiskt material för en eller annan ståndpunkt 
(vilket, som t.ex. WTOs eller dess kontrapart Gatswatch hemsidor istället kan vara föremål 
för analys men knappast duga som underlag i en analys) och annat som möjligen kan bredda 
vår bild men på grund av det strikta källkritiska kravet blir oanvändbart för citering eller 
underbyggande av argument. 
    
   Detta betyder för mitt vidkommande följande: I de fall mina redogörelser och resonemang 
bygger på allmänt kända påståenden källhänvisar jag inte (t.ex. Gutenberg uppfann 
tryckpressen). I de fall resonemanget bygger på väl etablerad kunskap från någon av de två 
högsta nivåerna av min föreslagna vederhäftighets-skala ger jag en eller några hänvisningar 
utan att alltid försöka styrka resonemangen, vilka läsaren får acceptera som axiom för de 
vidare resonemang jag drar. I de fall jag hänvisar till mer subjektiva tolkningar, kommer jag 
att tillse att de är förankrade i någon av de högsta nivåerna i skalan, med en eller flera 
hänvisningar, och jag kommer också att styrka dessa vid behov med egna resonemang. 
Normativa ståndpunkter kan självklart inte anses vara vare sig sanna eller falska, men de kan 
möjligen vara mer eller mindre välgrundade. 
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3. Viktiga begrepp och teoretisk ram 
 
   Jag har ju redan inledningsvis varit tvungen att låta läsaren stifta en hastig bekantskap med 
ett antal begrepp som kanske inte alltid är alldeles klara. Jag ska här försöka att redogöra för 
de begrepp som är centrala för min undersökning. I möjligaste mån kommer jag att hålla mig 
till allmänt vedertagna uppfattningar av dessa begrepps betydelser. Emellertid råder i vissa 
fall en hel del begreppsförvirring, och jag blir då tvungen att välja den eller de teoretikers 
definitioner som jag själv delar. Det viktiga är att definitioner av besläktade företeelser inte 
är logiskt inkonsekventa och motsägelsefulla utan hänger ihop. I några fall kommer jag att 
använda begrepp vars fullständiga betydelse jag själv blir tvungen att definiera och då både 
talar jag utförligare om dem, samt motiverar den innebörd jag ger dem. 
   Vad gäller den teoretiska ramen utgår jag från att inga modeller eller beskrivningar av 
verkligheten är objektiva, så inte heller de jag använder. De kan såklart ändå vara olika 
överenstämmande med empiri.  
 
 
3.1. Begreppsdefinitioner 
 
   Själva min titel är inspirerad av sociologen Manuel Castells begrepp informationalism 
vilket han utförligt redogör för och vilket jag alldeles strax skall komma tillbaka till. Skälet 
till detta är att jag tror att man först måste börja med en definition av begreppet information, 
och det är inte det lättaste då det finns en mängd definitioner. Konstigt nog ger Castells själv 
ingen tydlig och klar definition, kanske för att flera definitioner då passar in i hans 
informationalism-begrepp, eller kanske för att han anser att informationalism-begreppet i sig 
självt rymmer en definition på information. I vilket fall, jag har valt att använda 
Nationalencyklopedins definition av information. Denna definition har en sociologisk klang 
varför jag tror att det är en definition som är kompatibel med Castells informationalism-
begrepp. Enligt detta sätt att se är information: "det meningsfulla innehåll som överförs av 
olika slag av kommunikation",39 vare sig de överförs via dokument eller det talade språket.  
   Information är här alltså inte samma sak som kunskap, vilken dock förutsätter tillgång till 
information, och som först via inlärningen och ett praktiskt användande i ett sammanhang 
kan realiseras. Det är ett ganska brett informationsbegrepp, men definitionen räcker för mina 
syften i det här arbetet. Den förutsätter mänsklig aktivitet, och ”sedd ur ett 
användarperspektiv kan information sägas uppstå först när ett meddelande tolkas av 
mottagaren (...) och användning av ett meddelande kommer därmed i centrum.”40 I denna syn 
på information är också ett maktperspektiv närvarande:  
   ”Information är en maktresurs; ett värde för den som har tillgång till den, gör bruk av den, 
och kan använda den för sina syften.”41 Denna definition utesluter också till exempel den så 
kallade informationsteorins fokus på informationens innehållsliga aspekter, på signalers och 
koders sannolikhet, där det semantiska innehållet är av mindre vikt.42 
    
   Informationalism betecknar Castells som: "ett utvecklingssätt där huvudkällan till 
produktivitet är den kvalitativa förmågan att optimera kombinationen och användningen av 
produktionsfaktorer på basis av kunskap och information".43 Att information och kunskap är 

                                                 
39 Nationalencyklopedin; www.ne.se 
40 Ibid. 
41 Ibid.  
42 Ibid.  
43 Castells, Manuel 1996-2000, band III, s. 22.   
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viktig för produktionen är självklart inget nytt, varken ångmaskin, T-ford eller teveapparat 
kunde utvecklas utan sådan, och Castells hävdar att informationalismen blott omstrukturerat 
och förändrat det förhärskande produktionssättet men inte ersatt det.44 Denna 
omstrukturering av det kapitalistiska produktionssättet kallar Castells informationell 
kapitalism.45 I denna har informationen självt blivit den viktigaste varan, eller som Castells 
uttrycker det: "informationell kapitalism (...) bygger på innovationsskapad produktivitet och 
globaliseringsorienterad konkurrenskraft för att skapa rikedom och selektivt tillägna sig den. 
Den är mer än någonsin inbäddad i kultur och beväpnad med teknik, men denna gång är både 
kultur och teknik beroende av kunskapens och informationens möjligheter att agera mot 
kunskap och information, i ett regelbundet nätverk av globalt förenade utbyten. "46 
 
   Informationell allmänning är ett begrepp som jag själv vill introducera, och definiera på 
följande sätt: En informationell allmänning är en immateriell nytta som kan vara garanterad 
medborgaren, t.ex. den information och den kunskap som gratis förmedlas via allmänna 
skolor eller bibliotek, men behöver inte vara garanterad; det räcker med att informationen 
(ännu) inte blivit inhägnad, d.v.s. privatiserad och prismärkt - i vilket fall vi då har vad som 
går under namn som immateriell egendom eller intellectual property. 
 
  Några andra för diskussionen relevanta begrepp är immaterialrätten, eller Intellectual 
Property Rights med vilket avses en lagstadgad exklusiv ensamrätt för en upphovsman, 
produktutvecklare eller ägare till kontroll över en idés tillgänglighet, pris och 
användningsvillkor. För svenska förhållanden får vi av Nationalencyklopedin veta att 
immaterialrätten är ett samlingsnamn för ”den del av civilrätten som behandlar rättsskyddet 
för intellektuella prestationer och kännetecken” samt att lagstiftningen runt den de senaste 
decennierna har byggts ut väsentligt, och att dess ekonomiska betydelse blir allt större.47  
 
   Med upphovsrätt (i engelskan copyright) avses enligt Nationalencyklopedin den ensamrätt 
som författare och andra upphovsmän har till sina verk.48 Emellertid är det av resursmässiga 
skäl sällan som ägandet av verket kvarligger hos, eller bevakas av själva upphovsmannen. 
Detta då denna rätt kan upplåtas, alltså säljas. En sådan form av upplåtelse av verk är de 
förlagsavtal som ligger till grund för utgivning av litterära verk. Upphovsrätten gäller i sjuttio 
år från upphovsmannens död. I svensk lag görs vissa undantag från upphovsrätten, t.ex. vad 
gäller områden som utbildning och bibliotek,49 vars roll som informationsförsörjare åt 
allmänheten därmed tillförsäkras status av positiv rättighet. Emellertid finns inga sådana 
godkända undantag inom ramarna för WTOs regelverk vilket därför kommer i konflikt med 
svensk lag, och enligt avtalen vi ska titta på också har företräde före nationell lag.  
   Med patent avses enligt Nationalencyklopedin ”i lag reglerad ensamrätt, beviljad på viss 
tid, att exploatera en uppfinning.”50  
 
   Termen globalisering som jag lovade återkomma till borde egentligen aldrig användas 
ensamt utan endast som ett suffix till det man avser. Den har nämligen så många  

                                                 
44 Castells, Manuel 1996-2000, band I, s. 203.   
45 Ibid. band I, sid.32.   
46 Ibid. band III, sid. 382f 
47 Nationalencyklopedin; http://www.ne.se. 
48 Ibid.  
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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användningsområden att den kan betyda snart sagt allt. Ekonomisk,51 teknisk, kommunikativ, 
juridisk och kulturell är alla olika aspekter av vad som kan vara föremål för globalisering och 
jag kommer därför att precisera vad jag i sammanhanget avser när jag använder begreppet. 
 
   Slutligen har vi ett inom politisk filosofi etablerat begreppspar: de negativa fri- och 
rättigheterna kontra de positiva fri- och rättigheterna. I en allmänpopulär diskussion 
hänvisas ofta bara lite svävande till "mänskliga fri- och rättigheter", men som vi ska se är 
dessa av ganska olika art. Distinktionen blev uppmärksammad i den politiska filosofin av 
Isiah Berlin genom hans 1958 publicerade uppsats Two Concepts of Liberty.52 Tillnamnen 
negativ och positiv avser för övrigt inget värdeomdöme. Den negativa friheten eller rätten 
betyder helt enkelt frihet från tvång, och är identisk med de ursprungliga liberala fri- och 
rättigheterna.53 Eftersom de inte garanterar individen någonting kallas de ofta också formella 
rättigheter. De positiva, senare uppkomna fri- och rättigheterna, kallas då ibland för reella 
eller faktuella rättigheter då de avser att garantera (ge till) individen vissa värden, t.ex. arbete 
eller existensminimum.54 De kallas därför också för sociala rättigheter, och kan ses som ett 
annat sätt att förstå rätten till liv.55 När Berlin påtalade deras egenskaper och inbördes 
förhållande fäste han emellertid bara uppmärksamheten på en gammal, och redan väl känd 
konflikt. Själv var han en anhängare av den negativa varianten av begreppet och hård kritiker 
av det positiva, som han såg som ett hot mot friheten (i den tappning han favoriserade), men 
sedan distinktionen väl blivit myntad togs det positiva frihetsbegreppet hädanefter i försvar 
av en radikal vänster,56 och man behöver således inte anamma Berlins värderingar för att 
använda termerna då grundtankarna blivit allmängods. Inte heller är det endast en vänster 
som anammar ett positivt frihetsbegrepp, utan som vi ska se återfinns detta även hos en 
socialdemokratisk och socialliberal mittentradition. 
 
 
3.2. Teori  
 
   I enlighet med den kritiska teorin57 är det nödvändigt att anlägga ett perspektiv på 
samhället och forskningen. Grundantagandet är att någon objektiv eller värderingsfri 
forskning överhuvudtaget inte existerar därför att forskaren alltid (medvetet eller omedvetet) 
tar ställning bara genom att välja att forska, och på vad. Forskarens resultat är också i viss 
mån alltid färgade av en förförståelse och av vilka frågor som ställs. Därför är en redovisning 
av en egen klart definierad position en förutsättning för en genomskinlighet och bedömning 
av forsknings-resultatens rimlighet.58 
   Detta hänger också ihop med en syn på den samhälleliga processen som en vilken 
producerar, vidmakthå ller och återskapar maktförhållanden. Att vara förment objektiv är ofta 
att indirekt ta ställning för status quo och rådande maktförhållanden. Jag delar där den 

                                                 
51 Bara ekonomisk globalisering kan avse så många olika aspekter som bl.a. de i realtid ihoplänkade börsmark-
naderna, det multinationella kapitalets produktion,  konsumtionsmönster eller den kontroll över valutakurserna 
som gått ur händerna på folkvalda politiker, och övertagits av centrala bankinstitut. 
52 Fredriksson, Gunnar 2001,  s. 217.  
53 Lindberg, Bo 1988. s. 9ff.  
54 Ibid., s. 10f 
55 Ibid., s. 11 
56 Fredriksson, Gunnar 2001. s. 218 
57 Den kritiska teorin går ibland under namnet kritisk ideologianalys eller ideologikritik och förknippas främst 
med Frankfurtskolan och namn som t.ex. Horkheimer, Adorno och Habermas, och var också starkt inspirerad av 
Gramsci. Egentligen är ideologianalysen ett något vidare begrepp än ideologikritiken. I mitt fall tillämpas en 
ideologianalys med ideologikritiska inslag, det vill säga: jag tar i min analys själv ställning. 
58 Bergström/Boréus 2000. s.171f 
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kritiska teorins uppfattning att det istället är forskarens plikt att redovisa maktförhållanden 
och ta ställning för de underprivilegierade och jag utgår därför i min studie ifrån ett normativt 
perspektiv i försvar för sociala rättigheter tillkommande envar i egenskap av människa. 
Ställningstagandet innebär ett försvar för den öppna kunskapen, för gratis informations-
tillgång, gratis allmänna bibliotekslån och en reell tillgång till en kultur vilken är en 
förutsättning för människans vardande som reflekterande, självförstående varelse. Rent 
konkret innebär detta också att det finns områden av livet som inte bör kommersialiseras och 
att den liberala formella rätten som stipulerar att ingen rent fysiskt får hindra dig att 
konsumera din kultur är en otillräcklig frihet för de som saknar medel att konsumera för. 
 
 
3.3. Castells analys i korthet  
 
   Castells är den teoretiker jag primärt funnit användbar genom hans beskrivning av 
kapitalets flyktighet, det moderna samhället och informationens plats i det. Men jag kan bara 
utgå ifrån vissa schematiskt skisserade drag hos Castells för att genomföra min egen analys, 
då Castells explicit knappt berör rättighetsfrågan i anknytning till sin informationsteori.59 Jag 
har också utelämnat stora delar av Castells analys av utrymmes- och relevansskäl, då Castells 
också i mycket behandlar aspekter av det nya nätverkssamhället som ligger utanför fokus för 
min undersökning. Jag tar här främst upp hans syn på informationell kapitalism och den 
globaliserade ekonomin, arbetskraftens specialisering inom produktionen och utstötningen av 
de informationsfattiga. de s.k. "irrelevanta befolkningsskikten".   
 
   Ett grundläggande antagande, hos Castells överväldigande väl förankrat i empiri, är att en 
strukturell omvandling av produktionsförhållanden samt makt- och erfarenhetsrelationer nu 
kan iakttas, vilket leder till en omdaning av hela samhället sådant vi under större delen av 
1900-talet känt det.60 Vi har redan inledningsvis stött på Castells begreppsdefinitioner av 
informationalism och informationell kapitalism. Dessa är nära sammanlänkade med de 
förändringar Castells menar äger rum inom produktionsförhållandena. Den produktivitet och 
konkurrenskraft företagen eftersträvar uppnås främst genom innovation och äganderättslig 
kontroll över idéer, och genom en tidigare oöverträffad flexibilitet där företagen snabbt kan 
förlägga produktionen där de egna omkostnaderna för material och arbetskraft är lägst. Där 
spelar en ekonomisk och juridisk globalisering en avgörande roll. Den informationella 
kapitalismen förutsätter en sammanlänkad global ekonomi på vilken aktörerna kan verka, 
samt en global synkronisering av existerande lagstiftning på det att inga hinder mot handeln 
kan få finnas. Här spelar organ som WTO en viktig roll för den informationella kapitalismens 
maskineri att fungera ostört. Som störning definierar den informationella kapitalismens 
företrädare själva, t.ex. WTO, det ideologiskt relativt neutrala begreppet protektionism. Detta 
begrepp innefattar emellertid som vi ska se i t.ex. WTOs definition även den ideologiskt mer 
laddade företeelsen redistribution av medel för finansiering av en offentlig sektor (och 
därmed implicit den positiva rättighetstanken) varför följdriktigt en av den informationella 
kapitalismens konsekvenser är välfärdsstatens frånfall, och en galopperande ökning av de 
sociala och ekonomiska skillnaderna mellan samhällets topp- och bottenskikt.61 Castells 
säger att det nya systemet kännetecknas av: "välfärdsstatens successiva nedmontering under 

                                                 
59 Även om Castells noterar skiktningen i informationsprivilegierade respektive underprivilegierade och har ett 
underförstått ställningstagande för de sistnämnda så utgår han inte från en diskussion om rättigheter från politisk 
filosofi. 
60 Castells, Manuel 1996-2000, band III, s. 384.   
61 Castells, Manuel 1996-2000, band III, s. 388 
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inflytande av arbetskraftens individualisering, ekonomins globalisering och statens 
avlegitimering".62   
   Med arbetskraftens individualisering menar Castells ett undergrävande av en kollektiv 
organisering. En tidigare lätt identifierbar grupp som hållits samman av en klasstillhörighet, 
och som genom den kollektiva styrkan haft en förhandlingsposition har nu i allt högre 
utsträckning blivit fragmentariserad.63 Castells inför även en intressant distinktion mellan 
olika grupper av arbetskraft, en distinktion vilken i allra högsta grad har med den nya tiden 
och med informationalismen att göra. 
   Castells talar om skiktningen mellan allmän och självprogrammerbar arbetskraft. I förstone 
synes det vara den gamla uppdelningen mellan arbetare och tjänstemän som återkommer 
under nya namn, men skillnaderna mot förr är ändå tydliga. Den s.k. självprogrammerbara 
arbetskraften, vars framtid är avhängig dess förmåga att ständigt förnya sina kvalifikationer 
och anpassa dem till givna uppgifter då kvalifikationer idag snabbt blir förlegade, är än mer 
än förr kompetensberoende i en värld där kompetensen är snabbt föränderlig och skiftande. 
Den självprogrammerbara arbetskraften har denna kompetens, för vilken informationen är en 
livsnödvändig råvara, medan den allmänna arbetskraften: "saknar förmågan att 
omprogrammera sig och förutsätts inte förkroppsliga någon information och kunskap utom 
förmågan att motta och reagera på signaler".64 I takt med att de arbeten de kan utföra 
automatiseras blir de ersättningsbara och eventuellt helt överflödiga, irrelevanta med Castells 
terminologi.  
   Det som i informationsåldern kännetecknar de irrelevanta är inte bara den materiella nöd 
som kännetecknat tidigare epokers lågbetalda manuella arbetskraft och arbetslösa utan 
framförallt den informationella nöd som dömer dem till fortsatt utanförskap i en tid där 
informationen är hårdvaluta. Hela befolkningsskikt, regioner och rentav länder riskerar att bli 
irrelevanta. Irrelevanta ur de informationsägande skiktens perspektiv vill säga.  
   Är information i ett sådant samhälle, trots överflödet av det, inhägnad och prissatt blir den i 
realiteten den mur, eller skiljelinje, som kommer att permanenta förhållandet mellan den nya 
tidens samhällsklasser inom och mellan nationer. Även om på individplanet någon som 
dömts till irrelevans mot alla odds inom spelets regler kunde arbeta sig upp och bli "relevant" 
som självprogrammerbar arbetskraft är uppskattningen att denna relevanta arbetsstyrka inom 
OECD-länderna bara kan uppgå till ca en tredjedel av den sysselsatta befolkningen65 
nedslående. Övriga är hänvisade till lågbetalda serviceyrken, ofta utan trygghet eller 
kontinuitet, den kriminella sektorn eller den nedåtgående spiral av arbetslöshet, missbruk och 
sjukdom Castells menar kännetecknar "informationalismens svarta hål".  
   I Castells analys är denna utveckling närmast ofrånkomlig, åtminstone under det system 
som nu är i utveckling, då han säger att: "ojämlikhet och polarisering är inskrivna i den 
informationella kapitalismens dynamik och kommer att bestå om det inte görs medvetna 
insatser för att motverka sådana tendenser."66 
   Castells arbete blir en viktig referensram på så sätt att informationens nya och utökade 
betydelse där tydliggörs, samt att de av castells betonade samhällsekonomiska och sociala 
konsekvenser den nya ordningen medför också faktiskt är en viktig kontextuell pusselbit i 
uttolkandet av intentioner hos det informationella ägandets förespråkare.  
    

                                                 
62 Ibid. 
63 Castells, Manuel 1996-2000. band III, s. 388. 
64 Ibid. s. 385. 
65 Ibid. s. 389 
66 Ibid. s. 388 
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                                                              "Alla detaljers harmoni med helheten är 
                                                                                                                           kriteriet på korrekt förståelse" 

Hans-Georg Gadamer67 
 
 

4. Metod 
 
   Jag ska här börja med att betona vikten av att teckna en bred kontext, för att sedan mer i 
detalj gå in på hur själva analysen går till. Vill man hårddra det litegrann skulle man kunna 
säga att kontexten är metoden. Här har vi då ett dilemma som består i en urvalsproblematik 
då ingen undersökning (om den inte ska bli lika komplex som föremålet för undersökningen) 
kan omfatta all tänkbar kontext. Mina val av kontextskildringar motiveras vidare i kap.5. 
 
4.1. Kontextens vikt 
 
   Den kritiska ideologianalysen som texttolkningsmetod lägger som sagt stor vikt vid 
kontexten. Många beröringspunkter finns där med det klassiska hermeneutiska anslaget, och 
bilden av den hermeneutiska cirkeln. För en så djupgående förståelse av en text som möjligt 
måste man pendla mellan textens delar, textens helhet och det sammanhang i vilket den är 
skriven och om vilket den talar. Det är en mödosam process där nyckeln till själva tolkningen 
ligger i en sådan rörlighet fram och tillbaka mellan del och helhet, helhet och del och åter.68 
Ett bra exempel på den hermeneutiska cirkelns gradvis ökande förståelse tycker jag att man 
får om man föreställer sig en person helt utan förkunskaper om en avgörande historisk 
process, t.ex. Andra världskriget, och likaledes utan kunskaper om dåtida politisk och 
kulturell kontext. Vid ett första studium av skildringar av kriget skulle då mycket vara höljt i 
dimma, medan en påföljande granskning av t.ex. imperialism, rasbiologisk pseudovetenskap, 
antisemitism och utgången av Första världskriget skulle följa betraktaren med in i nästa 
läsning av kriget och öka förståelsen. Vid ytterligare kontextinhämtande skulle kanske 
ekonomisk depression, masspsykologi, kommunist-skräck och amerikansk utrikespolitik ge 
en ännu mer nyanserad bild. Om skildringarna av kriget därefter lästes igen skulle en delvis 
annan bild av kriget träda fram. Förståelsen ökar därmed gradvis ju mer komplex bild läsaren 
tillägnar sig genom pendlandet mellan text och kontext. 
   Nu vill jag betona att hermeneutiken är en mångförgrenad metod med olika skolor men 
mitt syfte är inte att fördjupa mig i detta. Exemplet med den hermeneutiska cirkeln och 
betoningen på kontextens vikt är dock grundläggande också för den kritiska 
ideologianalysen. Antagandet där är dessutom att ideologin inte bara kommer till uttryck i det 
manifesta innehållet, det som sägs -utan också i vagheter eller förtiganden, vilka bara kan 
konkretiseras ställda mot den kontext vilken begripliggör dem. Det är detta som avses med 
att göra även det latenta manifest.69 
   Det finns en ständig spänning inom det vida området texttolkning mellan å ena sidan en 
avsändarorienterad inriktning och å andra sidan en uttolkarorienterad. Inom hermeneutisk 
tradition och t.ex. diskursanalys håller man sig närmare tolkningsperspektivet,70 medan man 
söker den bakomliggande intentionaliteten vid tillämpandet av ideologikritiken.71 Jag anser 
intentioner vara möjligt att komma åt eller ana, och alldeles särskilt i fallet med texter på ett 
institutionellt plan. För att vara konkret; det finns troligen avsikter och motiv hos de som 
                                                 
67 citerad i Gilje/Grimen 1995,  s.197.  
68 Gilje/Grimen 1995,  s. 191ff. 
69 Bergström/Boreus 2000,  s. 165 och 173. 
70 Bergström/Boreus 2000,  s. 172. 
71 Ibid. s. 175 
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propagerar för t.ex. inhägnandet av information. Är det rimligt att anta att dessa motiv ärligt 
redogörs för, eller finns i texten outtalade och dolda skäl? Där kan endast kontexten ge den 
bakgrundsbild mot vilken dessa avsikter isåfall kan anas. Ett annat av mina grundantaganden 
är att människan inte likt t.ex. Foucaults aktörer (eller subjekt) är så diskursivt begränsade i 
sina handlingsmöjligheter,72 vilket också ger utrymme för en till viss del avsändarorienterad 
inriktning på analysen, vilket skiljer analysen från en diskursanalys. När t.ex. krav på 
informationellt ägande får politiskt genomslag utan att vara demokratiskt förankrat eller när 
offentlig sektor monteras ner sker detta som en följd av politiska beslut tagna av 
någon/några, och talet om att det är ”den enda vägens politik”, att man ”inte har något val” 
etc legitimerar snarare denna handling politiskt mer än vad den är en objektivt sann utsaga 
om verkligheten.  
  
 
4.2. Analysens steg 
 
   För att gå in mer i detalj på analysens redskap så kan vissa påståenden prövas empiriskt 
eller logiskt, medan andra blir intressanta för vad de inte talar om. Som Lennart Olausson 
uttrycker det ska inte: "...luckor, lacuner, motsägelser i en text (...) tolkas som att det är en 
dåligt genomtänkt text, utan man bör istället utgå från att även dessa är meningsbärande.”73 
Även valet av terminologi är fruktbart att analysera. Men där krävs en ganska god orientering 
i de politiska ideologierna för att kunna spåra tillbaka en uttryckt tanke till källan. Därför 
kommer vissa centrala drag i den nyliberala ideologin att utförligt illustreras i kapitel sex. 
Till stor hjälp i den ideologikritiska analysen kan också användandet av en värderande 
argumentationsanalys, t.ex. i syfte att utvärdera beviskraft, vara.74  
   Efter en första beskrivande fas där argument, teser och premisser redogörs för kan den 
värderande analysen med kriterier som hållbarhet och relevans säga oss något mer om 
påståendenas styrkor och svagheter.75 Jag kommer emellertid inte att ställa upp argument, 
teser och premisser i pro et contra-ekvationer då jag tror att det för läsbarhetens skull är 
bättre att redogöra för resonemangen i löpande språklig form. 
   Intressanta markörer att hålla utkik efter är de ideologiska strategier som valts för att stärka 
argumenten. De är ofta rationaliserande och legitimerande. Vanligt är också formulerandet av 
universella anspråk och hänvisningar till en "naturlig" ordning i syfte att göra de 
värdepåståenden som framhålls oåtkomliga för argument. Denna kamp om 
tolkningsföreträdet är sedan Gramsci känd som kampen om hegemonin, det icke-
ifrågasättbara. 
   I den utvärderande tolkningen ställs påståendena också mot den kontext i vilken de 
förekommer.78 Detta för att överhuvudtaget kunna pröva rimlig hållbarhet, kritisera 
ideologins latenta del samt uttolka intentioner. Att där också gå från enskildheter tillbaka till 
helhet görs möjligt med hjälp av ideologiska dimensioner identifierbara genom politisk 
filosofi. Här har jag valt att titta på mänskliga rättigheter som positiva respektive negativa, 
                                                 
72 Bergström/Boreus 2000, s. 226. 
73 Olausson, Lennart 1996, s.17. 
74 Bergström/Boreus 2000. s. 132 och 145. 
75 Björnsson, et al. 1994, s.14f, 55f och 61f.  
   Hållbarheten hos ett argument kan vara hög trots att relevansen är låg, och tvärtom. Hållbarhet är ett mått på 
hur sannolikt det är att argumentet faktiskt är sant. Vid bedömandet av relevans gör man istället det generösa 
antagande att argumentet är sant, men frågar sig om det därmed också stödjer tesen. Hållbarhet kan alltså i stor 
utsträckning prövas empiriskt, medan relevansbedömningar är föremål för avgöranden inom den deduktiva 
logiken. Argument bör vara både hållbara och relevanta i förhållande till tes, annars saknar de beviskraft. 
 
78 Ibid. s.17 
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med alla de vidare konsekvenser det får för synen på samhället. Denna dimension är väl 
förankrad i socialistisk respektive liberal tanketradition. 
   När det gäller analysen av WTOs texter kommer alltså såväl argumentationsanalys som 
övergripande ideologianalys med dimensioner att tillämpas för att besvara mina två första 
frågor. Framförallt är argumentationsanalysen tillämpbar just i de fall faktuella och 
deskriptiva påståenden görs vilka ju kan prövas logiskt (med relevans) och empiriskt (med 
hållbarhet). Men uttolkandet av det normativa, av det ideologiskt meningsbärande innehållet 
är hela tiden överordnat och argumentationsanalysen är endast ett hjälpredskap i de fall man 
ideologikritiskt vill närma sig texten. För resonemangen i kapitel åtta kommer slutsatserna 
från dessa analyser att ställas mot de liberala dimensionerna exemplifierade genom etablerad 
nyliberal teoribildning, i ett försök att besvara min tredje fråga. Till skillnad från den av 
Bergström och Boréus föreslagna ordningsföljden79 av: 
 1. Textanalys 2. Manifesterandet av det latenta och 3. Kontextbeskrivning, vill jag ställa en 
egen ordningsföljd där jag alltså börjar med tecknandet av en kontext, såväl historisk som 
samtida, sedan genom ideologikritisk textanalys följer i den etablerade modellens form av 
textanalys och manifesterandet av det latenta, som i analysen åter ställs mot denna beskrivna 
kontext, med särskilt fokus på samtiden. Detta då en läsare aldrig kommer tomhänt till en 
text, utan alltid har en förförståelse av något slag. Har läsaren i det här fallet den förförståelse 
av ideologiernas rättighetssyner samt den inneboende konflikten i den immaterialrättsliga 
frågan så är min inledande kontext kanske onödig, men jag kan bara utgå från mig själv och 
erkänna att min förståelse av avtalen förändrats över tid i takt med att jag tillägnat mig mer 
kontext. Därför är en del av denna kontext här också presenterad för läsaren innan själva 
avtalen just för att möjliggöra en ökad förståelse av de senare.  

                                                 
79 Bergström/Boréus 2000. s. 165f 
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"If I have seen farther, it is by standing on the shoulders of giants" 
Isaac Newton80 

 
 
 
 

5. Historisk kontext 
 
   Eftersom en hel del av de argument vi senare ska möta rörande t.ex. nytta, effektivitet, 
rättigheter och rättvisa inte alls är självklara kan det vara på sin plats att redan här i ett 
historicerande stycke redogöra för några utvecklingstendenser. Först måste jag göra klart att 
jag med utvecklingstendenser inte menar några i förväg utstakade vägar eller ens 
nödvändigtvis framsteg. Det är inte heller ovanligt att divergerande utvecklingslinjer 
existerar samtidigt, och det har inte alltid varit lätt att förutse vilken riktning som skulle 
komma att växa till dominans. Detta är bra att ha i minnet när vi betraktar vår samtid i vilken 
vi ofta tar vissa begrepp och föreställningar för givna. 
  I följande två stycken skall trådar från historien dras in i nutid på två områden. Vi börjar 
med kunskapen som informationell allmänning kontra egendom för att sedan titta på 
rättighets-begreppens utveckling och status fram till idag, samt det innehållsligt relevanta i 
nyliberal ideologi. Dessa kontexter är inte godtyckligt utvalda, de utgör enligt min mening 
den bakgrund mot vilken WTOs avtal blir begripliga.  
 
 
5.1. Informationella allmänningar och Intellectual Property Rights 
  
   Synen på vad som är egendom är en kulturell konstruktion som ges uttryck för i lagtexter. 
Detta är knappast ett särskilt kontroversiellt påstående, men det kan förtjäna att påpekas, då 
en utbredd liberal föreställning härstämmande från bl.a. naturrätten och Lockes 
egendomsteori81 gör gällande att egendom skulle vara någon slags naturlig och universellt82 
gällande rätt. Men som Christopher May påpekar är vad som är att betrakta som egendom 
snarare en social institution öppen för politiskt motiverade förändringar. Egendomen föregår 
alltså inte det juridiska skyddet av egendomen självt, utan egendomen blir erkänd först som 
egendom genom lagstiftningen; då skyddande vissa intressen genom att kodifiera dessa 
intressen som egendom.83 I en västerländsk kontext, vilken alltmer breder ut sina anspråk på 
global giltighet, är dessa intressen privat snarare än kollektivt ägande, vilket i många andra 
kulturer istället är ett vanligt koncept. 
 
   Själva förutsättningen för kunskapsackumulation, kommunikationen -det vill säga vårt 
språk, ligger till sitt väsen och per definition i en allmän fond vi alla delar. När man som i 
den romantiska individualistiska författarbilden utgår från det ensamma geniet, som ur intet 
skapar något helt nytt, bortser man därför från den kollektiva nyttan av språk och även 
genom språk kommunicerad tidigare kunskap. Argumenterar man för det privata ägandet av 
immateriella nyttigheter över kollektiva är det som May också påpekar inte alls självklart 
varför inte också denna tidigare kunskap på vilken all ny kunskap bygger även den skulle 
                                                 
80 Robert Merton har ägnat en hel bok åt detta citat och dess genealogi, i vilken han också driver en poäng i just 
att citatet (troget sin innebörd) inte helt och hållet var Newtons, utan i lite olika formuleringar kan spåras bakåt 
så långt att det tycks försvinna in i historiens dimma. Merton, R 1985 
81 Jag behandlar Locke utförligare i kap.5.2. 
82 Jag avser här med universell en fore människan existerande och därför oföränderlig moral. 
83 May, Christopher, 2000. s. 16 
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kunna vara föremål för ägande, såsom t.ex. alfabetet eller språket självt.84 Det skulle 
emellertid de allra flesta uppfatta som helt absurt. 
   Det går inte att med någon säkerhet hitta eller datera ett urspråk, men vad vi däremot kan 
göra är att följa utvecklingen av skriftspråken. Enligt t.ex. Diamond så har endast med någon 
större säkerhet skriftspråk utvecklats självständigt på två platser historiskt. Sumerisk kilskrift 
i Mesopotamien före 3000 f.v.t., samt i Mexikanska indiankulturer ca 600 f.v.t.85 Rörande 
skriftspråken i Egypten (ca 3000 f.v.t) och Kina (ca 1300 f.v.t) menar Diamond att forskare 
reserverar sig för möjligheten att också de kan ha haft en egen utvecklingshistoria, men alla 
andra skriftspråk som sedan dess uppkommit har utgått ifrån dessa två (eller fyra) genom 
inspiration, efterhärmning och lån.86  
   Skriftspråken var emellertid inte från början ett redskap för kunskapsdissemination på 
samma sätt som talet, utan förbehållet prästerskap och administration för skattning av 
jordbruk och handel. Så småningom blev ändå såklart de som studerade texter allt fler. 
Myndigheterna i Alexandria hade för deras berömda biblioteks räkning utfärdat ett dekret 
enligt vilket alla stadens besökare tvingades överlämna medhavda bokrullar för kopiering 
som lades till samlingarna. Men kopiering var en mödosam process, och inte sällan 
konfiskerades texterna därmed istället för att efter utförd kopiering återlämnas. Långt senare 
kom ett antal centrala texter att bli viktiga i det tidiga klosterväsendet och i de tidiga 
universitetens undervisning. Det var då vanligt att studenter för hand kopierade texterna.87 
Copyright som vi känner det formaliserades juridiskt först 1710 i The Act of Anne,88 även om 
det är intressant att notera att en tidig "copyright-dispyt" ägde rum mellan en kopierande 
student och dennes lärare redan år 567 v.t. Läraren fick dock rätt på basis av materiellt 
ägande av originalskriften, som var en psalmbok, snarare än upphovsmannarättsligt.89  
   Först framme vid utvecklandet av boktryckarkonsten börjar skriften och dess möjligheter 
för kunskapsackumulationen att egentligen ta sin plats i en allmänning som därmed snabbt 
kommit att berika människors levnadsvillkor och tillväxten av nya innovationer. Gutenberg 
är för övrigt också ett ofta anfört exempel på föreställningen om det ensamma och unika 
geniet, som utan föregångare skapar något helt nytt. Emellertid vet man idag att böcker 600 
år innan Gutenberg trycktes med hjälp av rörliga typer i Kina, där man i sin tur inspirerats till 
tekniken av det indiska bruket att avbilda Buddha i tryck på papper och siden.90 
   Det som dock gjorde Gutenberg speciell var att han förmådde bygga vidare på en 
kombination av flera innovationer utvecklade av andra, tillgängliga i hans samtid. Såväl det 
förbättrade pappret som den rörliga typen kom från Kina. Typernas hållbarhet möjliggjordes 
av utvecklingen inom metallurgin och Gutenbergs tryckpress var inspirerad av skruvpressar i 
bruk inom vin- och olivoljetillverkningen.91  
   Med detta i åtanke är det svårt att förneka att Gutenbergs uppfinning var till stor del 
beroende av omständigheter, förekomsten av tidigare innovationer och möjligheten att bruka 
och modifiera dem genom en avsaknad av rättsligt skyddat idéinnehåll. Tack vare 
avsaknaden av en idémässig protektionism i Europa kom sedan också en mängd 

                                                 
84 Ibid. s.51 och 60. 
85 Diamond, Jared 1998,  s. 218.  
86 Ibid. 
87 Ambjörnsson, Ronny 2002, s. 231. 
88 May, Christopher 2000,  s.129. 
89 Ibid. 
90 James/Thorpe 1996,  s. 516. 
91 Diamond, Jared 1998,  s. 259 
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boktryckarentreprenörer att etablera sig från och med slutet av 1400-talet vilket bidrog till en 
formlig explosion av bokproduktionen.92  
   Det kanske mest kända exemplet på kinesisk protektionism av idéer under förmodern tid är 
tillverkningsproceduren runt sidentyger där det var belagt med dödsstraff att avslöja 
hemligheten med silkesmasken,93 vilket åter visar på att en informationsfrihet ingalunda 
historiskt varit ensamt rådande, däremot på att där en sådan funnits eller där ensamrätten 
brutits informationsfriheten blivit en starkt bidragande orsak till vidare innovationer (som 
Gutenbergs) eller en geografisk spridning av det välstånd som följt på innovationernas 
tillämpning (som uppkomsten av en sidenindustri i Mellanöstern efter historiens kanske 
första kända exempel på industri-spionage.)94 
   Faktum är att Europa vid Gutenbergs tid i själva verket var på väg ut ur en lång och 
tekniskt utvecklingsmässigt ganska fattig period -medeltiden, vilken också händelsevis 
sammanföll med en period av skråväsenden och yrkeshemligheter snarare än öppenhet och 
kommunikation. Liedman beskriver hur "en stor del av kunskapen om t.ex. kemiska och 
tekniska processer (var) i enskild ägo och betraktades som den enskilde hantverkarens 
privilegium, som inte borde eller kunde ges offentlighet."95 Detta verkar emellertid oftast ha 
varit en oskriven praxis snarare än i lag reglerad protektionism.  
    Liedman talar vidare om den vetenskapliga offentlighetens känsliga system idag, där 
praxis av offentliggörande av upptäckter kan vara hotad av en privatisering av forskningen. 
Upptäckter offentliggörs förvisso genom patentering men ensamrätten är starkt skyddad, och 
företagens makt ökar snarare än minskar till följd av nationalstaternas tillbakaträdande. Om 
offentlighet inte ligger i företagens intresse, vad hindrar då att den försvagas eller så 
småningom försvinner helt? Liedman går så långt som att formulera tanken om att den 
vetenskapliga utvecklingen kan riskera att närma sig ett tillstånd liknande det medeltida,96 då 
utvecklingen av innovationer haltades av brist på fritt informationsutbyte. Han hämtar där 
säkerligen inspiration från Umberto Eco, som gjorde begreppet "medeltidens återkomst" känt 
i en essä från 1972. Eco menade att renässansens och upplysningstidens helhetssyn,  
kunskapsdyrkan och universalism idag fått ge vika för en besatthet av informationen i sig 
självt, och med den en partikularism där privilegierade minoriteter "sluter sig samman i 
klaner"97 precis som under skråväsendenas tid. Björn Bredal som för ett resonemang utifrån 
Eco gör några intressanta reflektioner kring medeltid och modernitet och konstaterar att 
modernitetens individualism alltid förutsatt "det allmänna", och allmän bildning av den 
enskilde, t.ex. genom encyklopedisternas dröm om ett gemensamt vetande för hela folket.98 
Men den individualismen tycks idag ersatt av en fragmentering av den enskilde där vi likt 
medeltidsmänniskan upplöses i ansiktslösa kollektiv, förr som undersåtar, - idag som 
konsumenter. 
   Medeltiden tycks alltså på en och samma gång ha härbärgerat två sinsemellan 
motsägelsefulla syner på informationsfrihet, i dels den öppna oreglerade kopieringen av 
skrifter och dels den slutna rörande det praktiska kunnandet. Kanske kan detta också 
förklaras med böckernas relativt försumbara betydelse i en tid då de ännu inte kunde 
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masskopieras, men framförallt höll man såklart gärna på egna hemligheter medan andras 
varit ett välkommet tillskott till kunskapsbanken ända sedan biblioteket i Alexandrias tid. 
Medeltiden avlöstes emellertid under renässansen av ett öppnare klimat i vilket lärda 
individer och sällskap i olika nätverk tog del av varandras forskningsmödor99 och vilken så 
småningom kulminerade med den vetenskapliga revolutionen. 
   I denna nya tid uppstod ett antal hätska prioritetsstrider om vem som först kommit på en 
idé eller utvecklat en nyttighet, och där gällde det att snabbt publicera sig för att kunna hävda 
äran av en upptäckt. Uppblossandet av dessa prioritetsstrider vid den tiden ser t.ex. Liedman 
som ett tecken på att nätverken fungerade.100 Det är intressant att just Isaac Newton, som ofta 
tillskrivs det ödmjuka citatet: "If I have seen farther, it is by standing on the shoulders of 
giants", var inblandad i en mängd prioritetsstrider. Den kanske mest kända är den med 
Leibniz rörande vem som först uppfann infinitesimalkalkylen.101 Prioritetsstriderna var 
anklagelser om plagiat snarare än stämningar av olovligt bruk i denna tid av öppen 
kommunikation, och tycks främst ha handlat om äran. Att själva termen plagiat tas i bruk 
först från tiden runt 1600 och dessförinnan var okänd kan sättas i samband med den 
romantiska synen på upphovsmannen som vid den här tiden började göra sig gällande.102  
   I enlighet med denna syn skulle den enskilde konstnären, författaren eller vetenskaps-
mannen betraktas som en unik skapare som ur intet, oberoende av sin omgivning, kommer 
upp med någonting helt nytt. Det redan nämnda Newton-citatet, vilket Merton också spårar 
långt bakåt, visar emellertid att frågan var omstridd, och att sansade bedömare redan då 
erkände den tidigare kunskapens, och den sociala och kulturella kontextens vikt. Emellertid 
har den romantiska föreställningens fortlevnad haft stor betydelse för legitimerandet av 
intellectal property-begreppet.103 Patentlagstiftningar som sedan uppkommit har också både 
förlitat sej på, och uppmuntrat denna syn då en patenthållare måste hävda det nya och unika 
med sin uppfinning.104 Exempel på exempel finns att hämta ur historien på att så nästan 
aldrig är fallet. Diamond talar t.ex. om den industriella revolutionens uppfinning par 
excellence, ångmaskinen, vilken vi förknippar med James Watt, och som enligt myten 
uppfanns 1769 då Watt ska ha inspirerats av det kokande vattnet som förångades ur pipen på 
en tekanna. I verkligheten fick Watt idén när han reparerade en modell av Newcomens 
tidigare ångmaskin, vilken i sin tur var inspirerad av Saverys ångmaskin från 1698. Denna 
hade i sin tur en föregångare i Papins aldrig förverkligade maskin runt 1680, som i sin tur 
hade föregångare i idéer utvecklade av Huygens med flera.105 Faktiskt tycks själva idén om 
utvinnande av rörelseenergi ur ångtryck gå så långt tillbaka som till antiken och Heron från 
Alexandrias snurrande kula aelopile, vars användning man på den tiden dock inte verkade 
kunna finna något praktiskt bruk för.106  
   Det har inte heller alltid varit självklart att upptäckter och uppfinningar skulle patenteras 
och därmed inhägnas från det allmänna, snarare har länge en syn på det oetiska i en sådan 
privatisering av kunskapen varit rådande. Makarna Curie avstod från att patentera sin 
upptäckt av radium då de insåg att den hade ett värde i behandling av cancer med 
motiveringen att upptäckten tillhörde mänskligheten, och inte dem personligen.107 I England 
existerade så sent som på 1930-talet en idealistisk syn på forskningen, i vilken man inte tog 
patent, vilket bl.a. ledde till att ett forskarlag från Oxford slutligen var tvungna att betala 
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royalties till amerikanska företag för fortsatt användande av upptäckter de själva gjort.108 Väl 
känd är också den amerikanske forskaren Walter Gilbert, vilken från sin position som 
universitetsprofessor hade en institution och offentliga medel, och samtidigt var med och 
formade företaget Biogen 1978 vilka kom att bli ägare av de resultat Gilbert och hans 
forskarlag på universitetet nått.109 Problemet är bara att universitet är offentligt finansierade 
institutioner (åtminstone till stor del) och vetenskapliga upptäckter som görs där är alltså 
betalda av alla medborgare via skattsedeln, och även om forskningen delvis är privat 
sponsrad ligger det något absurt i att helt privatisera resultat som har haft möjlighet att 
komma till stånd genom universitetets institutioner, och indirekt genom ett helt 
utbildningsväsen som är offentligt finansierat ända ned till grundskolenivå. Det tragiska är att 
Gilbert tycks ha satt en trend som blivit mer regel än undantag idag.110 Ett uttalande från 
Morris-Suzuki ur Computopia, citerat i May, slår fast följande om mycket av den 
kunskapstillväxt i företag vilken blir privat ägande: 
 

   ‘Whereas the knowledge which comes out of this commercial production process is the private 
property of the corporation, fenced around with monopoly barriers which endow it with market value, the 
knowledge which goes in as raw material is mostly social knowledge, produced and owned jointly by 
society as a whole... Information capitalism, therefore, not only exploits the labour of those directly 
employed by corporations, but also depends... on the indirect exploitation of the labour of everyone 
involved in the maintenance, transmission and expansion of social knowledge... in the end, 
everybody.’111 

    
   Vad exempel som Gutenbergs, Watts och Gilberts faktiskt kan säga oss är att den process i 
vilken ny kunskap kommer till vilar på, och är beroende av, det allmänna och den tidigare 
kunskap som härstammar från denna allmänning, det må vara språket självt, ett helt 
utbildningsväsen eller de allmänt kända principer på vilken man i ny kunskap alltid bygger 
vidare.  
 
 
5.2. Kritik av det immateriella egendomsbegreppet. 
    
   Det privata immateriella egendomsbegreppet legitimeras i en liberal västerländsk kontext 
utifrån en individualistisk atomism där individen frikopplas från det kollektiva varats 
betydelse och tillskrivs en autonomi från det kollektiva ifråga om idéer och arbetsinsats 
vilken det finns all anledning att ifrågasätta. Den är viktig därför att det är denna föreställning 
som ligger till grund för den legitimetet man ger den immateriella privategendomens 
supremati över kollektiva nyttigheter. Därför har här denna individualistiska syn på hur värde 
uppstår kritiskt granskats.  
   Intressant är också hur man har lyckats härleda det intellektuella immaterialrättsliga 
egendomsbegreppet ur ett materiellt egendomsbegrepp och rättfärdigar det på samma sätt. 
Detta trots att immateriella värden är av en väsentligen annorlunda karaktär än de materiella. 
Som Christopher May enkelt uttryckt det är materiell egendom till sin själva natur en 
bristvara då ett materiellt objekt inte kan uppta mer än en plats i rummet, medan information 
inte är begränsad på samma sätt.112 För att ta ett exempel: Kostnaden för ägaren av det enda 
huset i världen av att dela detta med jordens befolkning blir väldigt stor ifråga om negativt 
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värde, då alla inte samtidigt kan använda huset. Men husritningen och kunskapen om att 
bygga ett hus kan vara känd av alla, utan någon extra kostnad för någon. 
   Men för att ändå kunna rättfärdiga en starkt skyddad immaterialrätt ignoreras detta 
förhållande och en konstruktion av information som bristvara iscensätts. På detta vis likställs 
enligt May det immateriella med det materiella i syfte att tjäna vissa intressen.  
 

   ”...the construction of scarcity in knowledge is one of the chief aims of knowledge entrepreneurs. Only 
when a commodity is scarce and therefore treated as property can it be accorded commodity status, 
allowing it most importantly to command a price.”113 

 
   Detta kan givetvis ifrågasättas på grund av att det snarare tycks som att bristen på 
tillgången till det informationella överflödet just beror av prissättningen, som i sin tur beror 
av synen på informationen som egendom, och May tycks här utgå från ett resonemang om 
hur (den materiella) egendomen historiskt rättfärdigats. Detta har just i stor utsträckning skett 
utifrån den faktiska brist materiella ting genom sin platsbundenhet i rummet av nödvändighet 
har. När sedan prissättningen också av information rättfärdigas görs det implicit utifrån 
samma förutsättningar för ägande, trots att ingen brist egentligen råder. 
   Det synsätt enligt vilket köparen av en bok eller en film inte äger annat än den materiella 
form informationen kommer packad i, och producenten av densamma behåller kontrollen 
över innehållet strider också som Deborah Halbert säger intuitivt mot vår förståelse av vad en 
transaktion innebär.114 Innehållet är inte vårt att förfoga fritt över, genom t.ex. vidare 
utlåning, visning, kopiering eller annan än den av köparen rent privata användningen. Det har 
inte i avtalstexter eller lagstiftningar rörande immaterialrätt ens beretts väg för möjligheten 
av en kollektiv köpare. Tanken annars att en hel kommun, ett land eller varför inte någon 
hävda att köpet gjorts i mänsklighetens namn, skulle kunna medföra ett allmänt användande. 
Den föreställningen ryms inte inom immaterialrättsregimen. Det finns i detta ingen ren logik, 
då hushåll (som tevelicensbetalare), föreningar eller företag ständigt gör köp av, eller via 
licens hyr intellektuell egendom vilken brukas av stora grupper av människor inom ramen för 
deras verksamhet. Huvudsaken tycks där inte vara att användandet är enskilt, utan just att 
ägandet per se ska utesluta användning från majoriteten.  
   De informationella allmänningarna från vilken mycket kunskap hämtas för att bli föremål 
för privat ägande och därmed utesluta en fortsatt tillgång som just allmänning, är heller inte 
skyddade. Det ligger i själva den informationella kapitalismens logik att information eller 
kunskap så snart den kan göras handelsrelaterad kan överföras från en offentlig allmänning 
till en privat sfär.115 När information behandlas som bristvara, och därmed möjliggör dess 
värde på en marknad leder det snabbt till privatäganderättsliga anspråk och då faller det 
immateriella under äganderättsliga lagar vilka starkt premierar just privat över offentligt 
ägande. Som Torbjörn Tännsjö uppmärksammat föreslogs under den då borgerliga 
regeringen i betänkandet Fri- och rättighetsfrågor (SOU 1993:40) att Europakonventionens 
paragraf om ägandet skulle införas i svensk lag.116 Så skedde också, vilket fick till följd att 
offentligt ägande genom sitt icke-omnämnande överhuvudtaget inte räknas med, och att en 
avsaknad av ett lagstadgat skydd för offentligt ägande i princip innebär att en sådans 
överförande till det privata är ett pågående irreversibelt faktum.   
 
   Den historiskt relativt nya immaterialrätten bevarar och förstärker de ekonomiska klyftorna 
i världen. I takt med att informationellt ägande har blivit allt viktigare för väst har 
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implementerandet av en rättslig global ordning kommit till stånd, som syftar till att bevaka de 
kunskapsbaserade ländernas intressen. Det gör det inte längre möjligt för utvecklingsländer 
att gå i västvärldens spår. USA byggde under 1800-talet sin industri och rikedom till stor del 
på icke-auktoriserad användning av brittisk teknologi.117 De asiatiska ekonomierna som 
lyckats växa sig starka baserade sin industriella produktion på kopior av västliga varor. 
Nämnas skall också att Sverige, ett idag ledande land inom läkemedelsindustrin grundade sin 
position genom kopiering, och först sedan man själv blivit en dominerande aktör införde 
patentskydd så sent som på 1970-talet.118 Mönstret går igen överallt. Gemensamt för alla de 
länder som idag yrkar på ett starkare immaterialrättsligt skydd med global täckning är att de 
vuxit sig starka till följd av den tidigare avsaknaden av en sådan, och korsbefruktat varandra 
utifrån en praktik av en slags kollektiv immateriell allmännytta. En allmänning man nu vill 
stänga.    
 
 
6. Fri- och rättigheter 
 
   För att kunna förankra den ideologikritiska textanalysen i en rättighetstänkandets kontext 
ska först här tecknas en bild av rättighetsbegreppens historia. Det måste av nödvändighet bli 
en starkt förkortad och selektivt vald redogörelse, då omfattningen annars lätt skulle kunna ta 
en egen uppsats i anspråk. Rättighetstankarna kan knytas till vissa politiska ideologier, och i 
dessa ideologier finns flera andra föreställningar om samhället och människan. Jag ska i 
slutet av detta stycke ägna speciell uppmärksamhet åt några av dessa föreställningar hos 
dagens (ny)liberala rättighetstänkande, för att kunna använda mig av dem i min textanalys.  
   Det handlar om rationalitet, incitament som drivkraft, den önskvärda nattväktarstaten och 
om det ömsesidiga nytto-argumentet. Men först måste jag ytterligare säga något om de 
positiva och de negativa fri- och rättighetstankarnas inbördes förhållande. 
    
 
6.1. De negativa och positiva fri- och rättighetsbegreppens historia 
 
   Det känns nödvändigt att inledningsvis motivera fri-  och rättigheternas nära relation, då 
någon läsare kanske undrar om dessa inte egentligen är två olika koncept vilka inte bör 
blandas ihop eller föras in i en och samma mening. Emellertid bygger de, som många 
politiska filosofer visat, på varandra. Detta faktum förstås enklast genom en beskrivning av 
hur friheten rent logiskt inte är någon reell frihet utan att vara en stadgad rättighet.119  
   Medan en rättighet tycks stå innebördsmässigt ganska klar, som något garanterat, är 
friheten i en term lånad från Connolly, vad vi kallar ett ”essentially contested concept”, alltså 
ett omtvistat begrepp.120 Men ävenså  synen på vad som bör uppfattas som fri- och rättigheter 
är omtvistat. Det var just detta Isaiah Berlin satte fingret på med sin begreppsindelning. En 
tolkning av denna begreppsindelning, gjord av Liedman, går ut på följande: 
 

   "Den negativa innebär att var och en utan hinder kan göra det hon eller han vill , den positiva att hon 
eller han är i stånd att utföra eller uppnå vad som betraktas som viktigt eller värdefullt."121 (kursivering 
i originaltext) 

                                                 
117 Byström/Einarsson 2002, s. 11. 
118 Ibid. 
119 Liedman, Sven-Eric 2004,  s. 110.  
120 Connolly, William 1993, s. 10ff 
121 Liedman, Sven-Eric 2004,  s. 34.  



 27 

   Ska man bara uppfatta frihet som att man är fri i den mening att ingen hindrar en att handla 
så är en fattig hiv-sjuk i ett land utan sjukvårdssubventioner lika fri som en mångmiljonär 
med samma diagnos, att ändå formellt bekosta och få behandling. Men ser man till de 
faktiska reella möjligheterna inser var och en att det för den fattige, utan subventioner eller 
redistribution av medel är en ”frihet på pappret” endast. Så om den negativa friheten 
förutsätter en rätt att ingen hindrar en, förutsätter den positiva inte bara detta, utan även en 
rätt att erhålla något. Att kalla denna sistnämnda rättighet för en frihet bestrids av t.ex. 
nyliberaler, men delas förutom av en mångfacetterad vänster också i viss mån av en 
socialdemokratisk-socialliberal mittentradition vilket den, efter amerikanska förhållanden 
”radikale” president Roosevelt, gav uttryck för då han 1941 myntade begreppet (och 
målsättningen) frihet från nöd. Detta uttryck, vilket i förstone låter som ett negativt 
frihetsbegrepp är ju emellertid som Liedman påpekar en dubbel negation, frihet från en brist 
–alltså en rätt till tillgångar, och därmed ett positivt frihetsbegrepp.122  
    
   Gemensamt för såväl positiva som negativa fri- och rättigheter är att de måste vara 
universalistiska, det vill säga tillkomma var och en i egenskap av människa, utan förbehåll. 
Det syns i såväl liberalers krav på alla medborgares jämlikhet inför lagen härstammande från 
en tid av motstånd mot adelsprivilegier, som i mer egalitära rörelsers krav på social välfärd 
för alla. Ju mer villkorade "rättigheterna" är, det vill säga krav på mottagaren såsom t.ex. 
börd, etnicitet eller partitillhörighet desto mer främmande tycks det oss att kalla dem fri- och 
rättigheter.  
   Man ska akta sig för att dikotomisera och ställa de negativa fri- och rättigheterna som 
enkom liberala gentemot de positiva som enkom socialistiska. För att få en fördjupad 
förståelse av rättighetslägrenas förenlighet kan man göra en åtskillnad mellan politiska och 
ekonomiska rättigheter. Jag är böjd att hålla med Liedman om att den positiva friheten 
förutsätter den negativa (på åtminstone ett politiskt plan), förutan vilken den blir 
meningslös.123 De politiska friheterna, d.v.s. åsiktsfrihet, yttrandefrihet och pressfrihet, är de 
Liedman tycks omfatta i uttalandet ovan, och dessa friheter (negativa) är en nödvändig grund 
även för en positiv rättighetslära, på vilka dessa kan bygga vidare. Men när man kommer till 
de ekonomiska rättigheterna blir skillnaderna för stora, och ett gap öppnar sig mellan det 
negativa och det positiva lägret. Det har varit ett vanligt mantra upprepat av den ekonomiska 
liberalismens förespråkare att demokrati och mänskliga fri- och rättigheter endast är förenliga 
med en fri marknadsekonomi. Vad man då egentligen menar är att politiska fri- och 
rättigheter är oförenliga med en positiv rättighetslära omfattande ekonomin. Detta är 
emellertid inte alls självklart. Många tänkare tillhörande ett socialistiskt eller social- liberalt 
läger har föreställt sig en positiv ekonomisk rättighetslära som inkluderar grundläggande 
politiska fri- och rättigheter. Det var bland annat detta Bertrand Russell gav uttryck för när 
han sa att: "De gamla liberala lösenorden tillämpas på fel område, inom nationalekonomin, 
medan det är i andens värld som de verkligen har giltighet. Vi vill ha fri konkurrens ifråga 
om idéer, inte inom affärslivet."124  
 
   I Tankens lätthet, tingens tyngd spåras såväl begreppet negativ som positiv frihets 
uppkomst. Liedman menar att den troligen förste som definierar och använder termen negativ 
frihet är den engelske filosofen Jeremy Bentham (1748-1832), samt att det positiva 
frihetsbegreppets pionjär var (social-)liberalen Thomas Hill Green (1836-82).125 Emellertid 
frestas man tillägga att det i bägge fallen bara rör sig om en etikettering av ett tankegods som 
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mycket längre än så varit i svang. Stämmer gör dock att det negativa fri- och 
rättighetsbegreppet är äldre än det positiva. De första som i en västerländsk kontext för egen 
del hävdar någon form av rätt till frihet från tvång är adeln som i England år 1215 genom 
fördraget Magna Charta söker frigöra sig från kungens godtyckliga inflytande. Man 
argumenterade utifrån en naturrätt, enligt vilken alla (fria) män var skapade lika.126 Detta 
låter kanske radikalt, men omfattade alltså endast adeln och var en ofullkomlig fri- och 
rättighet i den universalistiska mening jag givit begreppet ovan.  
   Medeltiden var även full av kortlivade bonderevolter och resningar vilka ofta brutalt slogs 
ned. I de fall där en mer eller (oftast) mindre artikulerad proto- ideologi fanns tillgänglig 
skymtar ofta anarkistiska och naturkommunistiska idéer om ett gemensamt ägande av jorden. 
Så var t.ex. fallet hos de tjeckiska Taboriterna vilka under 1300-talet revolterade mot de rika 
och förkastade alla auktoriteter, såväl världsliga som kyrkliga.127 Den halvt mytiska John 
Ball, ledare för det engelska bondeupproret som slogs ned 1381 skall ha förepråkat en 
naturrätt gällande alla människors lika värde och därmed lika rätt till tillgångar128 långt före 
det att naturrätten på 1600-talet åter togs upp av det tidiga borgerskapets liberala tänkare 
såsom t.ex. Locke (se nedan).  
   Idéhistoriskt intressanta är också kommunistiska129 litterära verk som Tomas Mores 
berömda Utopia från 1516, och Tommasso Campanellas De civitate Dei (Solstaten) från 
1623 även om de torde haft föga inflytande på den stora massan av illiterata, då de dessutom 
var skrivna på latin, de lärdas språk. Att dylika tankar ändå var i svang bekräftas av att t.ex. 
Shakespeare ska ha hört kommunistisk propaganda.130 
   På 1600-talet skulle också en helt ny innebörd läsas in i den gamla i Magna Charta 
åberopade naturrätten av ett framväxande borgerskap vilket började hävda sin rätt gentemot 
adelsprivilegierna. De kom då att, liksom adeln tidigare hade gjort gentemot kungen, hävda 
fri- och rättigheter för sin grupp. Hos John Locke, som grundar sin rättighetslära i idén om 
självägarskapet, är det negativa rättighetsbegreppet redan åtminstone implicit centralt om än 
alltså inte -vilket Liedman påpekar- myntat som term förrän hos Bentham.  
   Locke, ofta kallad liberalismens fader, hävdade att det hos den enskilde fanns en 
oförytterlig rätt till frukterna av det egna arbetet. Till eget arbete tycks dock inte Locke ha 
räknat med det arbete tjänare eller löneaebetare utfört, vilka ju bara sågs som arbetsgivarens 
förlängda arm, och därför som den senares arbete. I sitt huvudverk Two Treatises of 
Government  från 1690 gick Locke i polemik mot feodala strukturer, adelsprivilegier och 
arbiträr kungamakt. Han förepråkade en juridisk jämlikhet, om än självfallet inte en 
ekonomisk sådan. Han tillskrivs också ofta en hög grad av andra senare liberala käpphästar 
som åsikts- och religionsfrihet (men vidden av tolerans hos Locke var ändå tämligen 
begränsad då han t.ex. från religionsfriheten undantog ateister och katoliker).131 Lockes 
bestående inflytande bestod i försvaret för privategendomen som rättighet, och var således 
till sitt tankemässiga innehåll en rättighetslära hemmahörande i det vi senare skulle komma 
att känna som det negativa lägret. 
   Vi har ju tidigare talat om konceptet informationell allmänning. Som Christopher May 
visat, och redan i undertiteln till sitt verk A global political economy of intellectual property 
rights -The new enclosures, antytt existerar idag en situation jämförbar med den då under 

                                                 
126 Lindberg, Bo (1988) ”Om rättigheterna i historien ”/ Politisk filosofi -Rättigheter, s. 14f.  
127 Cohn, Norman 1972, s. 215. 
128 Ibid. s. 198ff 
129 Termer som kommunism, och även socialism myntades inte förrän på 1800-talet, se Bra böckers 
världshistoria band 10, sid.166,  men historiker och idéhistoriker använder ändå ofta dessa termer i sina 
beskrivningar av tidiga kollektivistiska samhällen utan privat ägenderätt.   
130 Hill, Christopher 1990. s. 92.  
131 Fredriksson, Gunnar 1994, s. 84.  
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perioden 1400-1700-tal jordallmänningar privatiserades (s.k. enclosures).132 Lockes politiska 
filosofi var i denna tid som skräddarsydd för ägarintressen då jord-allmänningar på vilka 
många fattiga gemensamt levde började privatiseras genom dessa enclosures. Lockes filosofi 
gav legitimitet åt denna politik vars följder starkt kringskar de fattigas möjligheter att leva av 
vad jorden gav och istället tvingade dem att bli tjänare eller arrendatorer, och senare mobil 
arbetskraft i den begynnande industrin. Detta kan tyckas paradoxalt då det intuitivt rimmar 
illa med Lockes självägarskaps- idé, men det rörde sig helt enkelt om ett de ägandes 
självägarskap. Och för dessas maximerande av välstånd stod helt enkelt allmänningarna i 
vägen.133  
   Det är ett intressant sekel, 1600-talet, inte bara därför att det anses vara liberalismens 
idémässiga vagga, utan också därför att det som den engelske historikern Christopher Hill 
visat, innehåller tidiga socialistiska frön. Hos de radikala kristna sekter vilka bröt med stat 
och kyrka fanns i England under mitten av 1600-talet de som kritiserade såväl auktoritet som 
egendomsskillnader. De radikala jordockupanterna Diggers motsatte sig t.ex. inhägnandet av 
land och utvecklade en ur naturrättsläran härledd "kommunism" enligt vilken egendoms-
gemenskap borde råda.134 Men till skillnad från gångna seklers bonderevoltörer organiserade 
de till och med socialhjälp  och fattigvård,135 vars idé om än inte myntad som positiv fri- eller 
rättighet bär mycket släktskap med en sådan. Bo Lindberg, som verkar föredra att se 
rättigheter som negativa, menar till exempel att det hos 1640-talets radikala puritaner gick så 
långt att "de negativa rättigheterna (var) på väg att tippa över till en social rättighet"136 då 
krav på lika villkor och egendomsutjämning ställdes.  
   
   Om den intressanta arenan för rättighetstänkande under 1600-talet var England så var 
1700-talets motsvarighet lika självklart Frankrike. Visserligen föregick den amerikanska 
självständighetsförklaringen och Bill of Rights den franska revolutionens deklaration om 
mänskliga rättigheter med sjutton år, men inspirationskällan var densamma; den franska 
upplysningen. Den var ju främst en upplysning av vetenskap och förnuftstro, men det fanns 
en i tiden stark tro på ett samband mellan att förnuft på vetenskapens område sammanhängde 
och ledde till ett förnuft på etikens område samt ofta, som hos t.ex. Condorcet (1743-94) en 
tro på att tillämpandet av nya läror som samhällsvetenskaper och den av Adam Smith 
formulerade nationalekonomin faktiskt skulle leda till ekonomisk jämlikhet.137 Hos 
Condorcet innebar kritiken av stora egendomsskillnader alltså ändå inget ställningstagande 
för positiva rättigheter, utan en förhoppning om att en till sitt innehåll negativ rättighetstanke 
var boten.  
   Det var symptomatiskt för tidsandan att främst förlägga eventuell kritik av 
egendomsskillnader i kritik av de gamla adelsprivilegierna, och Condorcet anses ändå i 
mycket höra till de radikalare upplysningstänkarna. Men vissa gick längre. Rousseau blev en 
inspiratör för senare egalitarianism när han i sin 1755 publicerade Framställning av 
ursprunget och grunden för ojämlikheten bland människorna kritiserade själva 
egendomsrätten. Han skrev bland annat att: 
 

   "Den förste som inhägnade ett stycke mark och kom på att säga 'detta är mitt' och fann personer som 
var dumma nog att tro honom, han var det mänskliga samhällets verklige grundare. (---) Ni är förlorade 
om ni glömmer att jordens frukter tillhör alla och att jorden själv inte tillhör någon."138 

                                                 
132 May, Christopher 2000,  s. 13, 23, 43, 48, 151. 
133 För detta resonemang, se t.ex. MacPherson, C.B 1962. 
134 Hill, Christopher 1990, s. 92. 
135 Hill, Christopher 1990, s. 35. 
136 Lindberg, Bo (1988) ”Om rättigheterna i historien ”/ Politisk filosofi -Rättigheter, s. 15. 
137 Liedman, Sven-Eric 1997, s. 22f.  
138 Bra Böckers världshistoria 1986, band 10 Två revolutioner 1750-1815. sid.166.  
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   Andra radikaler i tiden var den katolske prästen Mably, vilken ville införa jordlagar för att 
omfördela mark och ansåg att spannmålsförsörjning till folket var ett offentligt ansvar.139 Så 
småningom utvecklade han även idéer om ett samhälle helt utan privategendom. En annan 
visionär var den idag nästan bortglömde Morelly, anonym författare till Code de la Nature, 
en skrift hans samtid felaktigt tillskrev Diderot, en annan upplysningstänkare. I detta verk 
framläggs en samhällsfilosofi i vilken jord och produktionsmedel ägdes gemensamt och 
frukterna av arbetet fördelades bland alla.140  
   Många av dessa författare och pamflettister var emellertid förhållandevis marginaliserade i 
den breda fåra av klassiskt liberala upplysningstänkare vi känner som t.ex. Voltaire, vilken 
starkt influerad av Locke försvarade egendomsrätten och ansåg Rousseaus angrepp på 
densamma för "skurkaktigt".141 Därför är den franska nationalförsamlingens förklaring om de 
mänskliga och medborgerliga rättigheterna från 1793 präglad i första hand av dessa liberala 
negativa fri- och rättigheter, och det är först sedan revolutionen radikaliserats 1796 som vi 
ser tydligt positiva fri- och rättigheter i De Jämlikas Manifest. Sålunda heter det till exempel 
där i §6: "Ingen kan, utan att begå ett brott, ensam tillägna sig jordens eller industrins 
rikedomar" och i §7: "I ett rättvist samhälle finns det varken rik eller fattig."142  
   Detta kan jämföras med artiklarna i deklarationen från 1793 där arvet från Rousseau är 
betydligt mindre143 och det snarare är de Lockeanska negativa rättigheterna som får 
företräde. I §2 t.ex. heter det att: "Syftet med all samhällelig sammanslutning är att skydda 
och bevara människans naturliga och omistliga rättigheter. Dessa rättigheter är rätten till 
frihet, rätten till egendom, rätten till personlig säkerhet och rätten till motstånd mot förtryck", 
och i §17: "Då rätt till egendom är en okränkbar och helig rättighet må ingen frånhändas 
något, såframt det icke uppenbarligen krävs av ett i laga ordning prövat och fastställt samt 
nödvändigt allmänt behov och sker under villkor av rättmätig och i förväg given 
gottgörelse."144 
    
   På samma sätt var den amerikanska konstitutionens rättighetsförklaring genomsyrad av 
klassiskt liberala fri- och rättigheter, utan spår av de från den positiva rättighetskatalogen. 
Som historikern Howard Zinn mycket kritiskt säger i sitt verk Det amerikanska folkets 
historia var rättighetsförklaringen ett utslag av jordägares klassintressen, och även liberala 
dygder som yttrande- och tryckfrihet vilka garanteras av deklarationen inskränktes snart nog i 
de fall misshagliga och alltför radikala skrifter dök upp.145 
   Thomas Paine, själv influerad av upplysningstänkandet, deltog i både den amerikanska och 
den franska revolutionen. Han blev med tiden besviken på den utveckling den amerikanska 
revolutionen tog då konservativa intressen med mänskliga fri- och rättigheter endast avsåg de 
jordägandes rätt till sina egendomar.146 Han var född engelsman och återvände efter 
revolutionen till Europa där han som svar på Edmund Burkes svavelosande kritik av 
                                                 
139 Ibid. s. 166f 
140 Ibid. s. 167 
141 Ibid. s. 166 
142 Järv,  Harry 1998, s. 212  
143 Liedman menar att Lockes, men även Rousseaus, egendomsbegrepp "spelade stor roll för franska 
revolutionens tänkande och inte minst för 1793 års konstitution" (Liedman 2004, s. 65).  Vad gäller Rousseau 
kan nog inflytandet begränsas till revolutionen tänkande mer allmänt, och särskilt sedan den radikaliserats, för i 
rättighetsförklaringen syns inte mycket av den egalitäre Rousseaus idéer. Däremot finns indirekta referenser till 
Rousseau i dokumentet, t.ex. förekommer en av hans termer: allmänviljan,  vilken nämns i §6, dock utan att 
innehållsligt förklaras. I §1 kan också Rousseau skymta mellan raderna ty dess inledningsord: "Människorna 
föds och förbliver fria och till rättigheter likställda (...)" är en direkt parafrasering på Rousseaus berömda: 
"Människan föds fri och överallt är hon i bojor". 
144 Europeiska urkunder 1998, s. 167ff. 
145 Zinn, Howard 1999, s.100ff.  
146 Fredriksson, Gunnar 1976.  
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händelserna i Frankrike författade Rights of Man i två band 1791 och -92, mitt under 
brinnande revolution. Thomas Paine var påverkad av Locke147  men representerar en ny typ 
av liberalism som försöker förena de negativa med de positiva rättigheterna och skulle bli 
vanligare från mitten och slutet av 1800-talet med namn som t.ex. John Stuart Mill och som 
vi idag känner under namnet socialliberalism.  
   I Paines rättighetskatalog skiljer han på naturliga rättigheter från vilka man kan härleda 
medborgerliga rättigheter. Till de förra räknade Paine åsikts- och yttrandefrihet (alltså 
negativa rättigheter), och till de senare sådant han menade tillkom människan i egenskap av 
samhällsmedlem; rättssäkerhet (också det en negativ rättighet), samt rösträtt148 och även 
rätten till anständiga materiella villkor (vilka är positiva fri- och rättigheter).149 Paine fick 
många fiender bland de rika och mäktiga, och han ska ha dedikerat den första upplagan av 
boken till president Washington på vars födelsedag den utkom, en dedikation det sägs att 
Washington inte var särskilt road av.150 
   När vi hittills rört oss i rättighetstänkandets historia får vi komma ihåg att det ändå varit 
dåligt med universalismen, synen på vilka som skulle omfattas av fri- och rättigheterna var 
långt ifrån allomfattande. Radikala egalitarianer som Grävarna i 1600-talets England 
omfattade kvinnor, liksom gjorde under 1700-talet liberalen Condorcet. Men det var 
långtifrån vanligt. Även om termen feminism härstammar från 1830-talet151 fanns enstaka 
förespråkare för en jämlikhet mellan könen gällande mänskliga fri- och rättigheter redan 
tidigare än så. En av dem, madame de Puisieux, gav 1750 ut en bok med titeln Kvinnan står 
inte lägre än mannen, och redan 1673 hade ett verk med titeln Om likheten mellan de båda 
könen getts ut.152 Samma år som Thomas Paine gav ut Rights of man gav Mary 
Wollstonecraft ut skriften Till försvar för kvinnans rättigheter, och något senare skrev Marie 
Gouze (även känd som Olympe de Gouges) Förklaring om kvinnans rättigheter, inspirerad 
av den franska nationalförsamlingens rättighetsförklaring. Marie Gouze är känd bl.a. för den 
slagfärdiga formuleringen i artikel 10: "(...) Om kvinnan har rätt att bestiga schavotten, bör 
hon också kunna bestiga talarstolen (...)".153 Gouze rättighetsförklaring är negativ i den 
mening att den söker kritisera och undanröja de hinder som fanns för lika behandling av 
könen. 
    Upplysningen var ju en konsekvens av bl.a. en sekulär vetenskap och de politiska fri- och 
rättighetslärornas genomslag vilka ofta tolkats i en liberal kontext, men ur upplysningen 
föddes också olika socialistiska traditioner varav några som sagt delar många av de drag den 
politiska liberalismen har i synen på tankens frihet, och motviljan mot auktoritet (men utökar 
den senare frågan till att gälla också en ekonomisk analys av penningen som auktoritet).   
   I början av 1800-talet kom i Frankrike, och på många andra håll, en konservativ backlash 
på revolutionen och idéer om mänskliga fri- och rättigheter, men ganska snart aktualiseras 
frågorna igen. De gör det då i en språkdräkt och i ideologiska former som vi känner igen 
idag. Ideologiernas moderna namn, konservatism, liberalism, socialism och 

                                                 
147 Bobbio, Norberto 2001,  s. 103 (not 9). 
148 Även om rösträtten ofta tillsammans med åsiktsfriheten räknas till de klassiskt liberala negativa rättigheterna 
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ideologibegreppet självt slår igenom först på 1800-talet, liksom koncepten höger och vänster 
i politiken.154 
   De aktualiseras såklart mycket på grund av de omänskliga förhållanden de hårt 
exploaterade arbetarna i den tidiga industrin tvingas utstå, och återigen är arenan England 
som (jämte Holland) var det land där industrialiseringen snabbast tog fart. Under 1820- till 
40-talen pågick där en kamp förd av arbetarna för rätten att organisera sig i fackföreningar, 
att ordna kooperativ och för en rösträtt oavhängig ägande (kravet omfattade oftast dock ännu 
bara män).155 
   Marx systematiserade och konkretiserade mycket av de tankegångar som redan var i svang 
i tiden. Han var inte först, för han hade samtida eller till och med föregångare i kritiken av 
den nya industrikapitalismen som t.ex. Owen, Proudhon och Lassalle,156 men Marx är dels 
den störste systembyggaren och dels, som vi ju i efterhand vet, den vars teorier fick störst 
genomslag. Privategendomen innebär hos Marx att något som rätteligen tillhör alla, t.ex. 
naturens resurser, har tagits ifrån dem för att läggas i enskilda händer.157 Marx laborerar 
hellre med ett kollektivistiskt begrepp som ”den samhälleliga människan” än med det liberalt 
atomistiska individ-begreppet, och därför talas överhuvudtaget inom marxismen inte om 
rättigheter på samma sätt som inom de liberala, socialliberala och även mer frihetligt 
orienterade socialistiska traditionerna. I den öststatskommunistiska varianten av marxism 
under 1900-talet kom t.ex. Sovjet att inom ramarna för FN:s arbete att ofta vägra att erkänna 
rättigheter som individuellt tillkommande människan.158  
   Det finns emellertid enligt mitt synsätt något förljuget och djupt felaktigt i denna syn på 
förhållandet mellan individ och kollektiv. Även om man anammar en bild av en ”samhällelig 
människa”, så är de rättigheter som tillkommer kollektivet av intet värde om de inte på ett 
individuellt plan garanteras var och en av kollektivets delar, och därför måste man förankra 
rättigheterna (negativa såväl som positiva) på ett individuellt plan. 
   Det finns heller inget som säger att rättighetstänkandet inte kan vara individförankrat i en 
socialistisk lära, men det förutsätter troligen en annan sociologi än den Marx höll sig med. 
De historiskt mindre betydande kollektivistiska rörelserna anarkism och syndikalism har en 
starkare syn på individens roll och därför en outnyttjad potential som just rättighetsläror. 
    
   De socialistiska idéernas indirekta inflytande på historien, den politiska teorin och på 
välfärdsstatsbyggandet är troligen större än det direkta inflytande försöken att tillämpa 
socialism senare fick under 1900-talet. Detta då konkurrerande idéer alltid tar form av, och 
anpassar sig till varandra. Som följd av det hot mot de privilegierade skikten de socialistiska 
idéerna utgjorde kom förändringar i såväl liberal som konservativ politisk ideologi till stånd, 
och riktningar eftervärldens analytiker kallat socialliberala och socialkonservativa uppstod. 
   Som företrädare för en socialliberal riktning är redan John Stuart Mill nämnd. Denne 
gjorde skarp åtskillnad mellan politiska och ekonomiska fri- och rättigheter, och anförde en 

                                                 
154 Höger och vänster-indelningen härstammar från den franska revolutionens nationalförsamling där radikalerna, 
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negativ rättighetslära i det förstnämnda fallet, emedan han närmast omfattade en positiv 
rättighetslära i det sistnämnda. Liberalismen hos Mill var alltså en politisk doktrin, och inte 
en ekonomisk. På det ekonomiska området omfattade Mill dock inte någon kommunistisk 
egendomsgemenskap, utan en kompromiss i vilken stora egendomsskillnader förvisso var 
orättvisa och skadliga för samhället och där jorden inte ägdes av enskilda men 
privategendomen ändå kvarblev, dock med mål om att kunna sprida ägandet till alla.159 Idén 
är mycket snarlik den socialdemokratiska tanken som senare förgrenade sig från, och 
lämnade det marxistiska arvet, och vars mål länge var att reformera det kapitalistiska 
systemet. I t.ex. Eduard Bernsteins politiska doktrin söker en sådan kompromiss nås, dock 
med den följd att egendomsskillnaderna i realiteten accepteras och att de positiva 
ekonomiska rättigheterna hela tiden förblir villkorade av den respekt man tillmäter den 
privata egendomsrätten. 
 
   Under 1900-talet existerar i realpolitiskt hänseende i västvärlden denna obekväma 
kompromiss mellan negativa och positiva rättigheter som en socialliberalt-socialdemokratisk 
ideologi omfattar. Välfärdssamhället är inte egalitärt, och har inte ens en egalitär målsättning, 
men där existerar ändå vissa grundläggande positiva sociala rättigheter. Denna tanke har 
emellertid blivit hårt attackerad från höger, och i synen på rättigheter finns där en annan 
tradition som i våra dagar gör anspråk på att vara den sanna uttolkningen av liberalismen.  
Men innan vi behandlar den ska vi gå en liten omväg över vissa tankegångar som inte 
omedelbart tycks ha med politisk teori (och därmed rättigheter) att göra, men som haft ett 
avgörande inflytande på den liberala högerfalangen. 
    
 
6.2. Den negativa rättens socialdarwinistiska arv 
 
   Thomas Malthus var en präst som 1798 i Essay on the Principle of Population ansåg sig att 
i matematiska formler ha bevisat att befolkningen alltid tenderar att växa snabbare än 
tillgången på föda, varför stora skikt av den ständigt befinner sig på svältens rand, och att 
försök att åtgärda detta genom redistribution av medel160 till de fattigaste per automatik 
därför förvärrade tillståndet.161 Hos Malthus har detta ingenting med rättigheter att göra, men 
hos en liberal och konservativ höger som motsatte sig en gryende positiv rättighetslära blev 
detta ett välkommet argument, förankrat som det tycktes vara i en högre naturlig ordning. 
   Charles Darwin kom i framläggandet av sin evolutionsteori där kampen om överlevnaden 
styr det naturliga urvalet att inspireras av Malthus, och även om Darwin själv var ovillig att 
applicera sin teori på ett politiskt plan, så uppstod snart en riktning kallad socialdarwinism 
vilken tog Darwins tankar till intäkt för det naturligt riktiga i att de utslagningsmekanismer 
som hade fritt spelrum hos djuren även borde ha det i det mänskliga samhället. En av dess 
mest betydande anhängare var liberalen Herbert Spencer, upphovsmannen till uttrycket 
”Survival of the fittest”.162 Spencer representerar en skola av liberalismen som inte böjde sig 
för, eller närmade sig den positiva rättighetstanken under hotet från socialismen såsom Mills 
variant gjort, utan tvärtom reste ett eliternas orubbliga motstånd mot sådana egalitära tankar. 
I Spencers liberala tankemodell är allt framåtskridande, och all utveckling (och inte minst 
eliternas välstånd) så beroende av denna kamp, och av de mekanismer som tvingar fram stora 
skillnader mellan klasser. Inte helt förvånande lär Spencer om detta ha uttryckt att: ”..de latas 

                                                 
159 Liedman, Sven-Eric 2004. s. 70ff. 
160 Det handlar i denna tid innan välfärdsstaternas och de sociala programmens uppkomst ännu inte om 
redistribution som rättighet utan som välgörenhet.  
161 Hobsbawm, Eric 1997, s. 370f. 
162 Liedman, Sven-Eric 1998,  s. 176ff. 
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hunger och de svagas undanträngande av de starka, som överlämnar så många åt fattigdom 
och elände, är utslag av en stor vittseende godhet.”163 Med en sådan naken ärlighet skulle 
dagens liberaler knappast yttra sig, men resonemangen man för om en fri konkurrens 
välsignelser grundar sig på samma förutsättningar; att positiva rättigheter är kontraproduktiva 
och inte bör existera då sådana utjämnar en skillnad som är dels ”naturlig”, och dels 
nödvändig för en strävan att hos vissa överleva, hos andra skapa ett överskott. Ojämlikheten 
är inte bara ett tillstånd av många, det är ett rättvist tillstånd och en eliternas rättighet. 
   Det går en linje i detta liberala tänkande (och som alltså fortfarande har relevans inom 
modern liberalism) till politiska ideologier allra längst ut på högerkanten såsom fascism och 
nazism där just rätten att dominera tillkommer den ”starke”. Eller som Harald Ofstad uttryckt 
det: ”Vissa drag hos kapitalismen illustrerar något centralt i nazismen. Ett typiskt drag är ju 
att den ekonomiskt starke dominerar den ekonomiskt svage”,164 och man frestas tillägga att 
det inte bara är ett tillstånd, utan en genom lag sanktionerad rätt när negativa ekonomiska 
rättigheter ges stort företräde över positiva rättigheter, eller när sistnämnda hotar att helt 
försvinna. Men precis som det finns likheter mellan nazismen och den ekonomiska 
liberalismen finns det många skillnader, pseudo-begreppet ”ras” är t.ex. i teorin helt 
irrelevant i liberalismen och i handelshänseende kom nazismen att vara protektionistisk, 
medan liberalernas ledstjärna tidigt var frihandel.  
 
   Under 1800-talets mitt har liberalismens frihandelsdoktrin tidiga förespråkare  i Richard 
Cobden och den s.k. Manchesterliberalismen, vars namn den fått från handelskammaren i 
Manchester. Den var en doktrin som i sin syn på privategendomen och handelsfriheten står 
vår egen tids nyliberalism nära.165 Vi ska emellertid komma ihåg att i dess samtid ännu inga 
positiva rättigheter existerade annat än som krav från en växande arbetarrörelse. 
Välfärdssamhället var ännu inte realiserat, och polemiken riktades främst mot nationella 
tullar. Situationen var en helt annan under 1900-talets mellankrigstid då ett antal nationer 
infört välfärdsprogram och rösträtten blivit allmän. Utifrån Christopher Laschs tes om att 
eliterna svarar på folkets revolt för jämlikhet med en reaktionär kontrarevolt för sitt 
herravälde166 blir tidpunkten för födelsen av ett nyliberalt program förståeligt. Ludwig von 
Mises lägger 1927 i Liberalismus grunden för en lära vi känner igen hos nyliberala tänkare i 
ropet idag som Milton Friedman, Robert Nozick och Friedrich von Hayek.167 
 
 
6.3. Övergången till argumentet om den ömsesidiga nyttan 
 
   Hos Mises ser vi det ömsesidiga nytto-argumentet fullt utvecklat. Det går ut på att 
legitimera de stora skillnaderna i inkomst och ägande, då antagandet är att de sämst lottade 
just genom de rikas möjlighet till kapitalackumulation också får en del av tillväxten 
tillgodo.168 Sett på ett annat sätt innehåller detta resonemang även ett latent hot om att följden 
av en inskränkning i förmögenhetsskillnaderna blir katastrofala, inte bara för de rika utan 
även de fattiga. Argumentet är i sak detsamma som när dagens industriledare hotar med att 
förlägga produktionen utomlands då de är missnöjda med skattesatserna. 
   Mises yttrar sig också ogillande om välfärdssamhällets positiva rättigheter. Helt i Spencers 
anda anser han att sociala understöd åt behövande inte har något existensberättigande då 

                                                 
163 Ibid. s. 178. 
164 Ofstad, Harald 1987, s. 196. 
165 Liedman, Sven-Eric 2004, s. 58ff. 
166 Lasch, Christopher 1995.  
167 Hayek var en deltagare under Mises seminarier på 20-talet. Liedman 2004, s. 75. 
168 Liedman, Sven-Eric 2004, s.75. 
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detta förvärrar arbetslöshet genom att ta bort incitamentet att söka arbete (jfr Malthus syn på 
understödets kontraproduktivitet).  
   Men i den mån denna hårdföra liberalism tagit hänsyn till de dagspolitiska realiteterna, i 
detta fall de sociala idéernas inträde, legitimeras kanske tankarna därför försiktigare än på 
Spencers tid. Den ömsesidiga nyttan, och därigenom ”omsorgen” om de sämst ställda är från 
och med nu i liberal teoribildning en käpphäst. Det är likafullt ändå en negativ rättighetslära 
så ren och befriad från positiva inslag den kan bli. Detta synsätts tankemässiga släktskap med 
fascismen kan illustreras av att t.ex. Mises själv (innan Andra världskriget) ansåg fascismen 
som en ganska harmlös politisk konkurrent vilken snart skulle komma att återbördas till 
liberalismen.169 
   Mises ansåg också att den önskvärda staten var minimal, och att det socialisten Lassalle 
föraktfullt kallat ”nattväktarstaten” i själva verket beskrev något gott. Staten skulle fungera 
endast som nattväktare, med uppgifterna ordning inåt och fred utåt.170 I dess uppgifter inåt 
ingick alltså att via lag garantera negativa ekonomiska rättigheter som privat egendomsrätt, 
och att via polis och domstolar upprätthålla denna lag, men absolut inte att i enlighet med den 
positiva rättighetstanken ägna sig åt redistribution av medel.  
    
 
6.4. Efterkrigstiden 
 
   Trots Mises och en samlad högers angrepp på den positiva rättighetstanken var den yttersta 
högern såklart skakad av konsekvenserna av Andra världskriget och ideologier man inte 
längre kunde bekänna släktskap med. Den liberala högern var på reträtt och därför syns till 
skillnad från ursprungsdeklarationerna från 1700-talet i FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna från 1947 inte bara den liberala friheten från ingrepp och skydd för egendom, 
utan så även en rent faktisk rätt till vissa värden. Dessa nya rättigheter omfattade då så basala 
mänskliga behov som rätten till föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala 
förmåner (art.25), men också kostnadsfri undervisning på grundläggande nivå (art.26), 
människovärde och självförverkligande genom en rätt till fritt valt arbete (art.23) och en rätt 
till samhällets kulturella liv (art.27).171  
   Det existerar ju en inneboende konflikt mellan de positiva och negativa rättigheterna, 
åtminstone vad gäller synsättet på ekonomiska rättigheter -om än ej nödvändigtvis för de 
intellektuella, politiska rättigheterna. För förverkligandet av de ekonomiskt positiva 
rättigheterna krävs ju en fördelningspolitik vilken bryter mot den negativa rättighetslärans 
prioritering av ett skydd för privategendomen. 
   I Sovjetunionen framhölls under kalla kriget vanligtvis Västs oförmåga att tillgodose 
rättigheter från den positiva rättighetskatalogen, samtidigt som man i FN hävdade en 
nödvändig och nära relation mellan rättigheter och skyldigheter.172 Samtidigt som det fanns 
fog för denna kritik är enligt min mening tryckandet på skyldigheter en inte bara en felaktig 
utan farlig väg att gå. Rättigheterna, de negativa såväl som de positiva, blir absurda med 
medföljande skyldigheter. De kan helt enkelt till sin natur inte vara villkorade utan att 
urholkas på sin universalism. Man öppnar dörren för maktens intressen genom ett sådant 

                                                 
169 Ibid. s. 77f. 
170 Ibid. s. 77. 
171 Bobbio, Norberto 2001, s.210ff. Just artikel 27 är också intressant för det här arbetets vidkommande då det i 
27b stipuleras ett upphovsmannarättsligt skydd för vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk som kan 
komma i konflikt med en rätt på tillgång till information.  
172 Human Rights and Foreign Policy: Principles and practice (1989).  
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påstående, och de av makthavarna definierade skyldigheterna tenderar att hamna i första 
rummet, med rättigheterna som en belöning utfäst vid uppfyllandet av de förra.173 
   Minns Mays definition på lagen som en konstruktion, och det är lätt att inse hur lagen 
också kan skräddarsys för att definera ut oönskade element i samhället. Det tycks som om 
särskilt auktoritära stater gärna talar om skyldigheter i samband med mänskliga rättigheter 
och medborgaren riskerar då att bli utlämnad åt statens definition av vad medborgaren har 
som skyldighet för att få komma i åtnjutande av sina rättigheter. 
   Det är inte min avsikt att ta ställning för endera sidan i kalla kriget-erans syn på mänskliga 
rättigheter, snarare finns kritik man kan rikta åt bägge håll. Sovjet riktade befogad kritik mot 
USA för brott mot ett flertal positiva mänskliga rättigheter, såsom rätt till skydd mot 
fattigdom, rätt till medicin och internationellt även för folkmord,174 samtidigt som man på 
hemmaplan ignorerade fundamentala civila och politiska rättigheter från den negativa 
rättighetskatalogen och spärrade in dissidenter. 
           
   Uppkomsten i västvärlden av välfärdsstaten och de sociala rättigheterna under det 
ekonomiska uppsving som följde på andra världskrigets slut var en odiskutabelt snabbare 
omvälvning än den nedmontering av samma rättigheter vi ser idag, vilken pågått sedan 
åttiotalet. Det beror av att det efter andra världskriget rådde en relativ politisk konsensus om 
åtgärderna,175 medan det som händer idag är en smärtsam gradvis förlust av politikens 
initiativ, men dock inte någon viljornas endräkt. 
   Att det som sker nu är en relativt långsam process gör den inte mindre allvarlig. Hastiga 
förändringar är omtumlande och inte alltid varaktiga, medan som t.ex. Bourdieu noterar kan 
själva långsamheten i det som händer nu till viss del dölja systemskiftet.176 Fortfarande finns 
en offentlig sektor, och fortfarande uppfattas tillgången till information och en 
subventionerad kultur som något självklart. Men det finns tendenser i vår samtid som är 
mycket oroväckande. De berör de bräckliga, i västvärlden nyss uppkomna, sociala 
rättigheterna i en tid när dessa borde börja kunna få en vidare genklang och spridas till alla 
folk. Istället håller dessa nyvunna rättigheter på att kvävas i sin linda och riskera att faktiskt 
bli en historisk parantes.  
   Det beror i mångt och mycket på den motoffensiv starkt negativt rättighetsorienterade 
nyliberala och konservativa krafter inledde på 1970-talet med ett angrepp på idén om 
välfärdsstaten, ett angrepp avsett att underminera själva legitimeteten för de positiva 
rättigheterna. Efter det starkt politiserade och vänsterdominerade sextiotalet hade högern 
samlat sina krafter, och Mises tankar tas upp på nytt, av en ny generation nyliberaler. 
   Förespråkare för denna riktning i modern tid har varit bl.a. Milton Friedman vars 
Kapitalism och frihet utkom redan 1969, och Robert Nozick som skrev Anarki, stat och utopi 
1974. Dessa inspirerade i mångt och mycket tankesmedjor världen över, i USA t.ex. Rand 
Corporation, och i Sverige SAF.177  

                                                 
173 Jag delar där en amerikansk kritik av Sovjets syn på rättigheter och skyldigheter på just dessa grunder (se 
Human Rights and Foreign Policy: Principles and practice)  men med förbehållet att man från amerikanskt håll 
tycks ha varit blind för att kritiken vore lika giltig på hemmaplan. 
174 Human Rights and Foreign Policy: Principles and practice (1989). 
175 Keynesianismen var den allmänt vedertagna ekonomiska doktrinen. Västeuropa fick i stor utsträckning en 
socialliberal-socialdemokratisk alliansbildning som dämpade klassmotsättningarna med sociala program, och i 
USA var Roosevelts "New Deal" ett program för sociala rättigheter som även med europeiska ögon sett var 
radikalt. Att jag ändå säger relativ konsensus är med viss reservation för samtidiga motrörelser, som t.ex. den 
konservativa McCarthyismen i USA. 
176 Bourdieu, Pierre 1999,  s. 137.  
177 Stefan Koch har i boken Höger Om!  beskrivit den ideologiska omsvängning som utifrån dessa idéer redan på 
70-talet började iscensättas av SAF i Sverige. se Koch 1999. 
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   Det är ändå förvånansvärt lite nytt som tas upp, arvet från Locke, Spencer och Mises är 
genomgående tydligt. Som Will Kymlicka har beskrivit det kan den moderna nyliberalismen 
(eller libertarianismen som den också kallas) ibland förstås som en teori om rättigheter, 
ibland som en om frihet och ibland som en teori om ömsesidig nytta.178 Detta kan verka 
förvirrande, men som jag redan varit inne på är fri-  och rättigheterna så nära sammanlänkade 
att det mest är en fråga om hur man väljer att uttrycka sig. Ömsesidig nytta är också, som jag 
varit inne på, mer ett sätt att legitimera en viss filosofi än ett eget grundvillkor. Det tycks 
också som om de olika argumenten inte utesluter varandra utan kompletterar varandra hos 
olika tänkare. Särskiljande för libertarianismen är enligt Kymlicka att den: ”skiljer sig från 
andra teorier på högerkanten genom att hävda att omfördelning via skatter är fel i sig självt, 
ett brott mot människors rättigheter”,179 och av det följer också att den fördelning som 
uppstår ur de fria marknadsmekanismerna automatiskt är rättvis. 
   Det kan tyckas som om liberalismen utkämpar en andra revolution, och om den första var 
mot konservatismen och för rättigheter (negativa) är den revolution man utkämpar idag en 
mot, inte bara socialism utan främst en social liberalism, och mot utökandet av 
rättighetstanken till positiva rättigheter.  
   Detta synsätt får också konsekvenser för några av de nyliberalt färgade dokument vi senare 
ska stöta på. Där vi ganska lätt kan utröna att där negativa rättigheter erkännes (redan i 
termer som IPR - Intellectual Property Rights) nämns ingenstans rättigheter i någon positiv 
mening, vilket är ganska talande. 
 
 
6.5. Information och rättigheter 
 
   Att applicera ett rättighetsperspektiv (det må vara negativt eller positivt) inte bara på 
materiella tillgångar utan ävenså på immateriella, t.ex. såsom rätten till information, har 
också en historia. Den följer, med viss fördröjning, i de materiella rättigheternas spår. Här 
ska jag göra några nedslag i historien, samt visa på en tvesyn i det liberala förhållningssättet 
till information och rättigheter vilken vi vidare ska behandla i kapitel åtta. 
  
   Under medeltiden och renässansen och de sekler som skakades av ideligen återkommande 
bonderevolter var immateriella rättigheter, som rätten till information, kultur eller utbildning 
knappast ens tänkbara. De lägre befolkningsskikten hade fullt upp med att överleva, och i den 
mån de krävde något rörde det basala materiella behov.  
   Ett tidigt dokument i vilket man kan läsa in tanken på bildning som positiv rättighet är den i 
Nederländerna tryckta Tyranipocrit Discovered från 1649 vars anonyma författare (troligen 
engelsman) var kritisk mot den nya engelska Cromwellska republiken efter inbördeskriget, 
inte bara för att inte ha infört jämlikhet till gods och jord, utan även för att den "icke 
bekymrat sig om att utbilda alla människors barn lika".180 De redan nämnda Grävarna och 
deras radikale talesman Gerrard Winstanley som verkade i samma tid ansåg också att 
utbildning skulle vara allmän och lika för alla oavsett både klass och kön.181 Men sådana 
moderna idéer hörde för lång tid framåt till undantagen. De skulle komma igen hos de mer 
radikala av upplysningstänkarna under 1700-talet. 
   Upplysningstiden innebar ett förnuftstänkande och frihet från dogmer, vare sig de var 
religiösa, vetenskapliga eller politiska. Men för detta förutsatte upplysningen som redan 
nämnts ett friare informationsflöde än förr. Det är de informationella allmänningarnas 
                                                 
178 Kymlicka, Will. 1999, s.100ff. 
179 Ibid. s.101 
180 Hill, Christopher 1990. s. 93. 
181 Ibid. s. 109. 
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guldålder, och upplysningen innehåller hos de flesta av sina tänkare en idé om det utvidgade 
deltagande offentliga samtalet. I realiteten kunde detta dock p.g.a klassklyftor av såväl 
materiellt som informationellt slag aldrig realiseras i stor skala. Den ”lilla 
informationsåldern”, upplysningen, förblev trots allt en angelägenhet för eliterna. Men den 
födde tanken på allmän utbildning som en förutsättning för sitt eget förverkligande.  
   Tveksamheten var dock stor i de högre skikten inför att göra utbildning allmän på 1800-
talet. I Preussen, Skandinavien och Skottland tog ändå staten på sig ansvaret för ett allmänt 
skolväsen, medan i länder som England och Frankrike det blev en fråga för kyrkan eller 
privata ”filantropers” frivilliga insatser.182 Implikationerna för rättighetstänkandet kan inte 
nog betonas då i det senare fallet mottagarna av undervisningen inte kan betrakta den som 
någon positiv rättighet. Motståndet härrörde från en, troligen riktig, föreställning om den 
upplyste fattiges uppstudsighet som politisk fara. En präst i Liverpool menade att Thomas 
Paines stora inflytande i Skottland kunde förklaras med att alla där kunde läsa medan Paine 
”inte ställt till någon större skada” i Manchester ”där inte en av hundra kan alfabetet”.183 
   Wilhelm von Humboldt utgör ett intressant exempel på en klassisk liberal från denna epok 
vilken var motståndare till statlig intervention på ekonomins område i syfte att omfördela 
tillgångarna mellan människor, men som i Isaiah Berlins mening ändå vidhäftas epitetet 
anhängare av en positiv frihetstanke184 då Humboldt ansåg att det fanns ett övergripande 
ansvar från statens sida att tillse att alla fick bildning och kunskaper för att kunna förverkliga 
sig själva som samhällsmedborgare.185 Han är intressant därför att han är en tidig liberal 
förespråkare för tanken på att undanta det immateriella; kunskapen och informationen från 
det liberala egendomsbegreppet. Bildning tar sig alltså i Humboldts vision närmast uttryck 
som en positivt formulerad fri- och rättighet. Han är dock inte ovanlig, ens bland höger-
liberaler, under det kommande 1800-talet och framåt. Att socialliberalen John Stuart Mill var 
influerad av honom är kanske inte så konstigt. Men även en tänkare som socialdarwinisten 
Herbert Spencer långt ute på den politiska högerflygeln ansåg, liksom bl.a. industrimagnaten 
Andrew Carnegie, att bildning helt enkelt var en förutsättning för att den konkurrens och 
tävlan vilken de hyllade skulle gå rättvist till. Men då har vi kommit till en syn på rätten till 
information som legitimerande de materiella klyftor som dessa tänkare inte bara menade 
måste, utan även borde, finnas mellan folk. Om alla haft samma chans, är den materiella 
fördelning som på en fri marknad uppstår per automatik rättvis, oavsett om den innebär att 
vissa svälter medan andra har överflöd.  
    Tesen om lika möjligheter som legitimerande existerande skillnader går igen hos det sena 
1900-talets nyliberaler, och identifieras ofta som den enda sanna uttolkningen av 
liberalismen.186 Men hos dess förespråkare finns idag inte längre, som hos Humboldt, en 
insikt i att en endast negativ rättighetstanke på idéernas område är otillräcklig och slår undan 
fötterna på den liberala rättviseteorins grundläggande premiss och förutsättning, tanken på 
människans lika möjligheter. Liberalismen har tidigare kombinerat ett starkt negativt 
rättighetsbegrepp rörande materiella egendomar med ett närmast positivt rättighetsbegrepp 
rörande idéernas värld, rätten till bildning, kultur och information. Åtminstone fram till idag, 
med tanke på den stärkta immaterialrätten eftersträvad just av marknadsliberaler som därmed 
glömt arvet av ett också inom liberalismen närmast positivt rättighetsbegrepp på information.   
 
   I skuggan av det kalla kriget lades 1952 av FN fram ett fördrag; Convention on the 
International Right of Correction, vilket är ett i sammanhanget intressant dokument. Dess 
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övergripande mål kan förstås i samband med västerländska intressen i en tid när pressfrihet 
inte existerade i Sovjetunionen med dess satellitstater. Man ville utifrån ett människorättsligt 
perspektiv garantera informationsfriheten som just en rättighet. Desinformation och 
propaganda var de uttalade måltavlorna och man ville garantera stater som kände sig utsatta 
för en sådan möjligheten att svara och korrigera187; därav namnet på fördraget. Det rör sig om 
ett försök att för västliga staters del genom FN söka nå in bakom järnridån. Genom raderna i 
fördraget lyser en simplistisk och förenklad syn på objektivitet i rapporteringar, som kritisk 
teori starkt ifrågasätter (se kap.3.2). Dessutom förutsågs kanske inte heller att Sovjet genom 
fördraget skulle kunna kräva en liknande tillgång till västliga medier. Följaktligen blev heller 
inte konsekvenserna av fördraget de tänkta, och tillämpningen rann ut i sanden. 
   Men intressant är ändå några av de inledande orden i fördraget där det bland annat fastslås 
att: "The Contracting States, Desiring to improve understanding between their peoples 
through the free flow of information and opinion"188 (kursivering i originaltext). 
   Innebörden i ovanstående mening är inte särskilt kontroversiell då den ger uttryck för en 
negativ rättighetstanke från den liberala traditionen, och alltså egentligen inte garanterar 
medborgare något, utan är avsedd att undanröja hinder. Emellertid är formuleringen alldeles 
föregående ovanstående möjlig att tolka in i en positiv rättighetstradition. Där står att stater 
bör eftersträva att implementera: "...the right of their peoples to be fully and reliably 
informed"189 (min kursivering).  
   I FN-fördraget International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights från 1966 
nämns också rätten till information i den rättighetspositiva tradition som genomsyrar hela 
dokumentet. Artikel 13 här berör informationella rättigheter i form av utbildning vilken 
uppdelas i tre nivåer, primary, secondary och higher education. Den förstnämnda skall vara 
tillgänglig gratis för alla, de två senare stadierna är formulerade mer som negativa rättigheter 
i det att de skall göras tillgängliga i en liberal mening, men med ett intressant tillägg om ett 
önskvärt progressivt införande av kostnadsfrihet på även dessa nivåer.190  
   I artikel 15 intar man så till slut, utan att verka vara medvetna om det, eller i allafall utan att 
vidare problematisera detta, en logiskt inkonsekvent hållning till fri- och rättighetsbegreppen.  
   I en tydligt rättighetspositiv anda, hävdas envars rätt att ta del av ett samhälles kulturella 
liv, samt att åtnjuta fördelarna av vetenskapliga framsteg och dess applikationer (punkt 1a 
och 1b), samt att steg ska vidtas för att denna rätt ska omfatta utveckling och spridning av 
vetenskap och kultur (punkt 2). Emellertid ser vi redan här hur den immaterialrätt som i allt 
högre utsträckning kommit att bli ett hinder av förverkligandet av information som positiv 
rättighet också den blivit inskriven, i punkt 1c, vilket underminerar och försvagar 
formuleringarna innan och efter: 
 

"The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: (---) To benefit from the 
protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production 
of which he is the author."191 (min kursivering) 

 
   Uppenbarligen fäster inte textförfattarna någon större vikt vid att uttolkningen av fördraget 
blir problematisk då de presenterat två varandra motsägande och inbördes inkommensurabla 
syner, för hur ska utbildning, kultur och vetenskapliga framsteg kunna garanteras som positiv 

                                                 
187 Convention on the International Right of Correction, ur inledningen. se: 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/i_ilocor.htm (2004-03-26) 
188 Convention on the International Right of Correction; 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/i_ilocor.htm (2004-03-26) 
189 Ibid. 
190 Convention on the International Right of Correction; 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/i_ilocor.htm (2004-03-26) 
191 Ibid. 
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rättighet då tillgången villkoras av informationsägares "moraliska och materiella intresse", 
här sanktionerat genom fördragstexten? En nyckel till hur dokumentet skall tolkas fås 
möjligen genom artikel 25, som man verkar ha infört för att hålla ryggen fri. Den är tvetydig, 
men använder ett klassiskt liberalt språkbruk som för tankarna tillbaka till Locke. Rätten till 
den privata egendomen påstås här vara en i människan inneboende och "naturlig" rättighet 
som inte får kränkas (enligt nyliberalismen t.ex. genom redistribution av tillgångar). Artikel 
25: "Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of 
all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources."192     
   Den slutsats det känns rimligt att dra är den att de negativa rättigheterna ändå har företräde 
över de positiva, som i den mån de förekommer alltså blir till intet förpliktigande. 
 
   Även om de positiva rättigheterna inte alltid implementerats i lagstiftningar eller praktik, 
och ibland rentav, som t.ex. av USA, motarbetats193 är det viktigt att också se deras närvaro 
och krav på erkännande i ett allmänt medvetande. Förutom rätten till de materiella behoven 
som för de fattigaste tillgodosågs genom socialhjälp i de fall de inte kunnat försörja sig 
själva, kunde även rätten till högre behov som utbildning, självförverkligande och kulturell 
tillgång ha politisk sprängkraft. Hobsbawm talar t.ex. om hur selektiv antagning till ett 
franskt universitet ansågs närapå konstitutionellt omöjligt 1991, då det stod i strid med 
uppfattningen om en rätt till högre studier.194 
 
   I Sverige är en av de grundläggande fri- och rättigheterna den s.k. informationsfriheten. 
Den är skyddad i lag i 2:a kapitlet i regeringsformen, och talar om den ”frihet att inhämta och 
ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden”195 vilket dock får begränsas 
av vissa särskilda skäl som har med säkerhet, rikets eller enskilds, att göra. Det är en negativ 
fri- och rättighet då den inte specificerar kostnaderna för tillgången, utan hindren mot 
informationsfrihet förutsätts vara av annat slag än ekonomiska, t.ex. censur eller andra 
myndighetsingripanden. 
   Ett utmärkt exempel på information som positiv rättighet är den bibliotekslag vi har i 
Sverige (SFS 1996:1596), vars ordalydelse uttryckligen talar om avgiftsfria  lån av litteratur 
för allmänheten på folkbibliotek (§3), och avgiftsfri tillgång till läns-, högskole- och 
forskningsbibliotekens samlingar via folkbiblioteken (§10).196 I paragraf 2, som avhandlar 
databaserad information är emellertid formuleringen olyckligt nog inte lika stark. Där talas 
inte om en avgiftsfri tillgång, utan endast om att ”folkbibliotek skall verka för att databaserad 
information görs tillgänglig för alla medborgare”.197 Detta är möjligt att tolka också inom 
ramen för det negativa fri- och rättighetsbegreppets syn på formell tillgång vid vilken 
avgiftsfriheten inte blir ett krav, utan informationen lika gärna skulle kunna vara en 
betaltjänst. 

                                                 
192 Ibid. 
193 Det har på allvar föreslagits av USA att de delar av FN-deklarationen om mänskliga rättigheter som vill 
garantera vissa behov bör strykas, och endast de ursprungliga liberala rättigheterna kvarstå. Vidare röstade USA 
som enda(!) land ned en 1986 inom FN framlagd resolution avsedd att garantera ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter med motiveringen att detta skulle kunna leda till att medborgare skulle kunna stämma staten 
inför rätta för att få dessa rättigheter förverkligade. Det var nämligen en utveckling USAs FN-ambassadör 
George Mose sa att USA var på allvar "bekymrat" inför.  se Lalit Bahadur Basnet; New Dimensions of Human 
Rights ur Nepalnews, vol.22, no 44, May 16-22, 2003; 
http://www.nepalnews.com.np/contents/englishweekly/spotlight/2003/may/may16   (16-02-04)  
194 Hobsbawm, Eric 1999, s.339.  
195 Nationalencyklopedin; http://www.ne.se uppslagsord- Informationsfrihet 
196 Bibliotekslag (1996:1596) via Rättsnätet; http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.htm (2004-08-30) 
197 Ibid. 
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   Huruvida skillnaderna i paragrafernas formuleringar är avsedda eller oavsiktliga är ju 
självklart svårt att svara på, men konstateras kan att den svagare formuleringen ifråga om den 
databaserade informationens tillgänglighet bättre passar mot en framväxande internationell 
syn på information som egendom och handelsvara. Kanske är det mer egendomligt att vi 
ännu faktiskt har ett lagstadgat skydd för tryckt information som positiv rättighet via 
biblioteken. Som vi ska se i analysen av WTOs olika dokument längre fram så är en sådan 
lagstiftning på kollisionskurs med en praxis som växer fram internationellt, och som Sverige 
under hot om sanktioner kan tvingas ansluta sig till. 
 
   Hur har då den nyliberala (eller libertarianska) traditionen förhållit sig till information i ett 
rättighetsperspektiv? Vi har sett hur liberaler under t.ex. 1800-talet ansett information vara en 
i det närmaste positiv rättighet, bidragande dock till att legitimera önskvärda skillnader. 
Resonemanget är då att alla haft samma chanser. Men inför tröskeln till informationsåldern 
sker något med den liberala teorins förhållningssätt till informationen. I den tid när 
information blir hårdvaluta, likställs den med materiella tillgångar (och som May varit inne 
på konstrueras föreställningen om dess knapphet) och följaktligen görs den till egendom och 
följer därmed den liberala teorins syn på egendom. 
   Vad gäller information som rättighet ifråga om utbildning ser vi hos t.ex. Friedman hur 
staten inte själv ska driva  skolor utan hur privata skolor konkurrerar om studenter på en fri 
marknad och där ”statens roll skulle (...) inskränkas till uppgiften att se till att skolorna 
uppfyllde vissa minimikrav”.198 Rätten att köpa och sälja informationen (utbildningen) har 
här i modern nyliberalism prioritet över rätten att erhålla den.   
 
   En som vågat formulera tanken på information som en positiv rättighet fullt ut är John 
Frow som 1996 i artikeln Information as Gift and Commodity förespråkar en offentligt ägd 
"pool" bestående inte bara av materiella, utan ävenså immateriella nyttigheter, dit han räknar 
vårat språk men också idéer.199 Christopher May resonerar vidare om hur en sådan offentlig 
sfär av gemensamt ägda idéer skulle kunna se ut och förverkligas. Han tänker sig att något 
internationellt organ, t.ex. FN eller ett kraftigt reformerat WTO, skulle kunna handha patent 
och copyrights och distribuera dem till utvecklingsländer allt efter behov.200 Jag tycker att 
han därmed förvisso urvattnar Frows rättighetstanke något, då en rättighet måste vara 
villkorslös, men även ett sådant system skulle vara en enorm förbättring ur rättvisesynpunkt 
för många eftersatta regioner i världen, jämfört med den framväxande immaterialrätts-
regimen. May tillägger dock i sin kommentar att det ändå inte är realistiskt utan omvälvande 
förändringar i det nuvarande politiska klimatet.  

                                                 
198 Friedman, Milton 1972, s.110. 
199 May, Christopher 2000. s. 170. 
200 May, Christopher 2000. s. 170. 
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7. Textanalys 
 
   I urvalet av de texter jag här ska granska har ett antal kriterier jag satt upp varit vägledande 
för själva urvalet. Den direkta relevans en nationell lagstiftning har för medborgarna är 
förvisso fortfarande kanske högre än av WTO satta, men ännu inte till fullo implementerade, 
mål. Emellertid är det för besvarandet av mina frågor om välfärdsstatens möjligheter att 
garantera informationell fr ihet som positiv rättighet nödvändigt att gå utöver den samtida 
lagstiftningen och granska det tryck som råder. Där finns tryck av många olika slag, från 
näringsliv och ideologer, från direkta ekonomiska tryck till de vilka söker påverka politiken 
via lobbying och opinionsbildning. Emellertid är det min uppfattning att dessa uttrycksformer 
inte bara förenas i WTOs verksamhet, utan även att WTOs vikt, till skillnad från mindre 
organisationers eller ideologers, ligger i en potential att juridiskt genomdriva verkliga och 
långtgående förändringar på sikt.  
   Efter den stora folkliga protestvåg, som (åtminstone officiellt) inleddes i Seattle 1999 med 
kritiskt fokus på bl.a. WTO och dess agenda har WTO också börjat bemöda sig om public 
relations och försöker att även legitimera sin verksamhet och inte bara tyst genomdriva den. 
Intressant nog är dessa öppna propagandistiska texter på WTOs hemsida kanske än mer 
avslöjande än avtalstexterna själva, inte minst kompletterar de dessa på ett värdefullt sätt.    
   Den kontext vi bär med oss är konflikten mellan rättighetstankarna, och vissa däri liggande 
ideologiska antaganden om människan och samhället. En kontext vi också löpande kommer 
att gå till för jämförande av arguments hållbarhet blir de dagspolitiska realiteter rörande 
ojämlikheter i tillgångar, och observerade förfaringssätt hos vissa aktörer av kontrollerande 
slag. 
 
 
7.1. WTO om WTO analyserat. 
 
   WTO har tagit fram några texter som i sin helhet berör deras verksamhet och mål och de av 
dem själva påstådda positiva konsekvenserna av dessa. Vi ska se om dessa argument är 
logiskt sammanhängande, om de är hållbara ställda mot en större kontext, samt om de ärligt 
redovisar eller döljer intentioner. 
   Vi börjar med de påståenden WTO radar upp i sin text 10 benefits of the WTO trading 
system.201 Dessa tio första kommer jag att kalla 1p-10p då de alla är vad man inom 
argumentationsanalys kallar pro-argument, dvs argument för en ståndpunkt. Alla numrerade 
påståenden nedan backas upp av följdargument vilka vanligtvis sträcker sig över cirka en 
sida, och dessa kommer löpande att refereras till. Jag kommer dock självklart inte att hinna 
gå igenom alla, utan får göra ett urval. 
 
1p.  The system helps keep the peace 
2p  The system allows disputes to be handled constructively 
3p.  A system based on rules rather than power makes life easier for all 
4p.  Freer trade cuts the cost of living 
5p.  It gives consumers more choice, and a broader range of qualities to choose from 
6p.  Trade raises incomes 
7p.  Trade stimulates economic growth, and that can be good news for employment 
8p.  The basic principles make the system economically more efficient, and they cut costs 
9p.  The system shields government from narrow interests 
10p. The system encourages good government  
                                                 
201 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e.htm  (12-02-04) 
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   Dessa påståenden, eller teser, kompletteras av vad WTO hävdar är de tio vanligaste 
missförstånden rörande deras verksamhet, och kommer att listas som 1c-10c, då de är vad 
som vanligen går under beteckningen contra-argument, argument avsedda att försvaga eller 
tillintetgöra en motståndares påståenden: 
 
10 Common misunderstandings about the WTO202  
 
1c. The WTO dictates policy 
2c. The WTO is for free trade at any cost 
3c. Commercial interests take priority over development 
4c. ...and over the environment 
5c. ...and over health and safety 
6c. The WTO destroys jobs, worsens poverty 
7c. Small countries are powerless in the WTO 
8c. The WTO is a tool of powerful lobbies 
9c. Weaker countries are forced to join the WTO 
10c. The WTO is undemocratic 
 
   Vid en första anblick på helheten har jag sökt de underliggande teser som textförfattarna 
velat styrka genom argumentationen och sorterat dem i fem kategorier, där vart och ett av 
argumenten passar in i en (eller flera) kategorier. Jag listar kategorierna här nedan, var och en 
av dem åtföljt av den bedömning jag gör av vilka argument som ryms inom kategorin. 
Dessutom kan man genom att räkna förekomsten av argument inom en kategori visa var 
WTO lägger stor vikt. 
 
A. Fred             1p, 2p                                             2 ggr 
B. Välstånd       1 p, 4-6p, 2-3c, 6-7c                     10 ggr 
C. Effektivitet   2p, 8p                                             2 ggr 
 
D. Rättigheter    5p, 5-6 c,                                       3 ggr 
E. Demokrati     9-10p, 1c, 7-10c                            7 ggr 
 
   Det står kanske inte helt klart för läsaren varför jag valt dessa fem kategorier (och inte fler 
eller färre). En del av argumenten tycks inte rymmas i dessa mallar (t.ex. 3p, 4c) och en del 
skulle kanske kunna fogas samman. Vissa skulle hävda att välstånd och effektivitet är samma 
sak, men en hel del av argumenten för välstånd rör allas påstådda välstånd medan det inte är 
helt klart för vem systemet är effektivare.  
   På samma sätt fungerar flera argument inbördes som premisser för varann, t.ex. de som rör 
kategorierna fred och välstånd. Kategorin om rättigheter kräver ytterligare en liten förklaring. 
Ingenstans nämns mänskliga rättigheter, vare sig positiva eller negativa, emellertid hör det 
till t.ex. nyliberal politisk teoribildning att betrakta just valfriheten (att på en marknad välja) 
som en central negativ rättighet och valfriheten nämns specifikt i 5p. Man passar också på att 
tillbakavisa ett hot mot vissa sociala rättigheter i 5-6c (talande nog dock ej nämnda som just 
rättigheter).  
    Genom att ytterligare komprimera kategoribilden kan vi se hur A, B och C egentligen alla 
är ömsesidiga-nyttoresonemang. Som Kymlicka har visat är det också möjligt att förstå 
nyliberalismen som en teori om “ömsesidig nytta”. 

                                                 
202 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e.htm  12-02-04 
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   På samma sätt som kategorierna A, B och C hör ihop är kategorierna D och E möjliga att 
sammanföra i en tradition av rättighetstänkande i vid bemärkelse, det återstår dock att se till 
vilken gren av detta tänkande man egentligen bekänner sig. Jag tror att det är rimligt att påstå 
att de ömsesidiga nytto-resonemangen är avsedda att stödja en mer konkret politik, utifrån 
min tidigare redogörelse för dessas förhållande till fri- och rättighetsläran (se kap. 6). Kan 
man då påvisa till vilken tradition rättighetstänkandet här bekänner sig så är det en nyckel till 
läsningen också av de mer nyttopräglade resonemangen. Jag ska därför gå igenom ett flertal 
av argumenten, inte bara de som omedelbart tycks handla om rättighetsfrågan, även om jag 
som antytts ska börja kortfattat med dem, innan jag går till nyttoresonemangen för att åter 
vända blicken åt rättighetsfrågorna i en utförligare analys av helheten. 
 
 
7.2. Rättighetsargumenten. 
 
   Rättighetsargumenten är nära knutna till frågor som rör demokratin eftersom yttrandefrihet, 
åsikts- och religionsfrihet, valbarhets- och rösträttstankarna hör till de tidiga liberala negativa 
fri- och rättigheterna. Emellertid ska man nog akta sig för att låta sig luras av försöken till ett 
liberalt monopoliserande av dessa rättigheter, som jag redan nämnt i avsnitt 6.1. De liberala 
negativa rättigheterna –de ekonomiska undantagna, är alla principiellt förenliga med de 
positiva rättigheterna. Det dröjde dessutom till de socialistiska idéernas inträde på den 
politiska arenan innan rösträttstanken sakteliga började formuleras som omfattande alla, 
innan hade den ju som vi sett endast gällt i proportion till egendom (och kön). 
 
   WTO gör några påståenden avsedda att övertyga oss om att man är en demokratisk 
organisation. Med detta kan man antagligen mena två saker, 1) att förfarandet inom 
organisationen är demokratiskt och/eller 2) att man inte sätter lokala demokratier ur spel. Det 
verkar som att man menar bådadera. Man hävdar t.ex. i punkt 10c att det är ett missförstånd 
att WTO är odemokratiskt, samt i 1c att det likaledes är ett missförstånd att WTO dikterar 
nationell politik. 
   Om vi själva gör en vid tolkning av demokrati som befolkningars möjlighet till självstyre 
spelar det också mindre roll om organisationen WTO är demokratisk eller ej så länge de just 
inte försöker diktera politikens villkor, t.ex. befolkningars rätt att behandla information som 
en gratisvara eller behålla en offentlig sektor. Därför håller troligen det första av dessa 
argument streck i den mån det andra gör det. Vi ska därför börja med argument 1c där det 
bl.a. sägs följande: “the rules of the WTO system are agreements resulting from negotiations 
among member governments.”203  
 
   Vid dessa förhandlingar menar man sedan i punkt 10c att varje land har en röst. Detta är ett 
märkligt påstående om vi ska tolka det bokstavligt, då på samma sida lite längre upp 
förvånansvärt oblygt sägs att: “It would be wrong to suggest that every country has the same 
bargaining power.” Snarare påminner då denna idé om demokrati det liberal-konservativa 
samförståndet på 1800-talet om rösträtt och representation i proportion till egendom, något 
som väl överensstämmer också med en nyliberal syn på marknaden då man säger att 
marknaden är demokratisk.  
   Som Will Kymlicka i sin utmärkta kritiska analys av den nyliberala kontraktualismen också 
påpekar spelar ojämlikheter i förhandlingsstyrka mellan starka och svaga parter en mycket 
viktig roll på så sätt att “de resulterande konventionerna kommer att tillerkänna människor 

                                                 
203 10 Common misunderstandings about the WTO,  punkt 1. Webbadress se ovan 
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olika rättigheter”204 (min kursivering) samt sägs vidare att dessa rättigheter står i direkt 
proportion till parternas förhandlingsstyrka. En sådan kontraktsteori är baserad på just den 
uttolkning av nyliberalismen som ligger närmare en argumentation lutad mot “ömsesidig 
nytta” än på tanken om den som en maximering av friheten.205 WTOs demokratisyn tycks 
passa väl in i en sådan kontext. Att man också blandar ihop organisationens inre 
förhandlingar med avvisandet av att man påverkar lokala demokratiers självbestämmanderätt 
genom att i vaga ordalag i bägge fall tala om demokrati, och därigenom försöka få läsarens 
acceptans av att organisationen är demokratisk att “spilla över” i en acceptans av påståendet 
att man därmed inte sätter lokala demokratier ur spel är ett exempel på vad 
Andersson/Furberg kallar att ”genom liknelse organisera varseblivning av temat”.206 Men 
som vi ser är det högst osäkert om det påstående man alltså först grundar sig på, att WTO 
inomorganisatoriskt är demokratiskt, överhuvudtaget håller.  
 
   Textförfattarna gör som sagt en stor poäng av det faktum att förhandlingarna avgörs genom 
konsensus och inte majoritetsutslag,207 vilket som de mycket riktigt påpekar är ett mer 
demokratiskt förfarande –men, vill jag tillägga, med det förbehållet att det sker mellan 
jämbördiga parter och utan hot eller tvång. Relevansen är alltså hög, men med hållbarheten är 
det sämre. Här vill jag gå till ett intressant stycke i punkt 1p, där följande står: 
 

“The short-sighted protectionist view is that defending particular sectors against imports is beneficial. 
But that view ignores how other countries are going to respond. The longer term reality is that one 
protectionist step by one country can easily lead to retaliation from other countries, a loss of confidence 
in freer trade, and a slide into serious economic trouble for all –including the sectors that were originally 
protected. Everyone loses.”208 (min kursivering) 

 
   Vad för slags vedergällning det rör sig om sägs inte uttryckligen, vi får anta att det främst 
rör sig om handelsrelaterad, men resonemangen man för längre upp i punkt 1p antyder i 
förlängningen även indirekt militär, där vi i en stark förenkling av orsakerna till Andra 
världskriget får en tre meningar lång sammanfattad historielektion av WTO: 
 

“History is littered with examples of trade disputes turning into war. One of the most vivid is the trade 
war of the 1930s when countries competed to raise trade barriers in order to protect domestic producers 
and retaliate against each others barriers. This worsened the Great Depression and eventually played a 
part in the outbreak of World War 2.”209 

    
   Denna skrämseltaktik, genom grovt förenklade beskrivningar av påstått kausala skeenden, 
kastar ett lite annorlunda ljus över en mening i punkt 10c som annars är avsedd att mildra 
effekterna av detta att parterna i WTO inte är fullt jämbördiga vid konsensus-förfarandet: 
“Quite often reluctant countries are persuaded by being offered something in return.”210 
   Exakt vad det är de erbjuds sägs inte uttryckligen här, men nu väcks möjligen misstanken 
att det till del kan vara ett negativt “erbjudande” i så mån att det i allafall innebär en frånvaro 
av konfliktrisk, ett förtäckt hot således.  
 
     Vad gäller påståendet i 8c, att WTO inte är ett instrument för mäktiga gruppers lobbying, 
kan detta tillbakavisas av empiri. May citerar en rapport av Hoekman och Kostecki som visar 

                                                 
204 Kymlicka, Will 1990,  s. 135. 
205 Ibid. 
206 Andersson/Furberg 1996, s. 88. 
207 10 Common misunderstandings about the WTO. punkt 10.  
208 10 Benefits of the WTO trading system, punkt 1.  
209 Ibid. 
210 10 Common misunderstandings about the WTO, punkt 10.  



 46 

att tillkomsten av TRIPS-avtalet var ett resultat till stor del av amerikanska medicin-, nöjes- 
och informationsindustriers lobbying211 och Hemmungs-Wirtén nämner några av dessa de 
mest inflytelserika aktörerna vid namn såsom IBM, General Electric och Disney.212 
   I punkt 9c hävdar man att det är ett missförstånd att svagare länder tvingas gå med i WTO 
och i 7c att det likaså är ett missförstånd att de skulle vara maktlösa. Emellertid är dessa 
påståenden lätta att granska mot en existerande praxis som det också har forskats på, bl.a. av 
Jawara och Kwa. De pekar på en rad oegentligheter, och en arsenal av olika 
påtryckningsmetoder i form av hot, utpressning och övertalning av ekonomiskt slag från de 
rikare nationerna för att för dem gynnsamma avtal ska komma till stånd. Dessa 
påtryckningsmetoder sker utanför den officiella diplomatin i WTO men väl inskrivna i 
WTOs regelverk är dessa tillkomna avtal sedan oåterkalleliga och kan inte ändras. För dessa 
avtals efterlevnad finns sedan en effektiv polisiär funktion inskriven i WTOs verksamhet, 
nämligen de handelrelaterade sanktioner avtalsbrott medför. Jawara och Kwa: 
 

”The WTO is unique among international bodies in including mechanisms to enforce its agreements with 
sanctions –although in practice these sanctions are largelly ineffective in the hands of most developing 
countries (...). This means, in effect, that compliance with the WTO rules is likely to be given precedence 
over other international agreements and commitments, for example in the environment and human rights, 
which have no effective sanctions attached to them.” 213 
 

   Sanktioner kan ådömas ett land via WTOs tvistlösningsorgan Dispute Settlement Body 
(DSB), vilket alla medlemsländer har rätt att vända sig till. Tillträde till DSBs beslutsfattande 
funktioner är emellertid inte öppet för alla medlemmar,214 och den verkliga makten inom 
WTO ligger hos DSB som har möjligheten att utse egna experter vilka ska granska 
handelstvister, och kan ådöma sanktioner mot länder vilka inte följer avtalen.215 I realiteten 
har utvecklingsländer små chanser att kunna driva ärenden inför DSB, då processen dels är 
kostsam och också då sanktioner från mindre och fattigare länder utförda mot t.ex. USA eller 
EU knappast har någon märkbar effekt.216 
   Ett annat exempel på den ojämlikhet i villkor som existerar mellan nationerna tar Bhagirath 
Lal Das upp. Det rör just GATS- och TRIPS-avtalen, vars uppkomst var ett svar på vissa 
rikare nationers intressen av att kunna exportera tjänster och högteknologi. Det fanns ingen 
risk för konkurrens från utvecklingsländerna involverad eftersom man låg före dem i den 
informationella revolutionen, bara enorma fördelar av att få tillgång till dessas marknader.217 
Sedan kan domen mot ett land som inte uppfyllt avtalsvillkor inom en viss marknad innebära 
sanktioner och tullavgifter på vilka andra områden som helst. Som Das uttrycker det var detta 
skräddarsytt för de rikare utvecklingsländernas behov av kontroll då: 
   ”Retaliatory action in the sector of goods would hurt the developing countries, whereas 
such action in the areas of services or intellectual property rights would not.”218  
 
   En fråga som naturligt uppstår är varför länder som tycks förlora på avtalen dels blivit 
medlemmar i WTO, dels undertecknat avtalen i föreliggande form. Faktum är ju att inte bara 
är avtalen ofördelaktiga för många utvecklingsländer utan underminerar även för 
befolkningar i alla medlemsländer rätten till informationella allmänningar.  
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   Först och främst är handeln på olika områden inte en fråga om ett antingen-eller. Den är ett 
intrikat system bestående av många olika faktorer där vissa förtjänster finns att göra vilket 
inte samtidigt utesluter andra nackdelar. Inget land kan idag stå helt utanför världshandeln, 
vilket kanske bäst illustreras av att till och med jätten Kina ansökte och efter femton års 
granskning ansågs uppfylla kraven.219  
   För det andra, när det gäller informationella allmänningar, så är det inte säkert att dessas 
fortlevnad ligger högt prioriterat i förhållande till möjligheten av att upprätthålla 
internationell handel hos de nationella representanter som inom WTO är med om att 
underteckna avtal vilka ogiltigförklarar en positiv rätt till information. Avtalen är så 
utformade att villkoren för handeln är en acceptans av ett endast negativt rättighetsbegrepp, 
och eliter inom nationer –om ej hela folk, tjänar på avlegitimerandet av redistribution av 
medel, och tillämpningen av information som handelsvara. På detta sätt kan lokala 
demokratier frånhändas möjligheten av vissa beslut. 
   För det tredje har vi de inofficiella påtryckningsmetoderna som Jawara och Kwa tar upp: 
  

”These may include some combination of inducements in the form of a few more crumbs to negotiators 
and their governments; putting the country on a blacklist of unfriendly countries who deserve to have 
their preferential trade agreements suspended; putting pressure on capitals, often backed by 
disinformation and/or threats, to relieve negotiators (including ambassadors) of their jobs, making their 
positions untenable; and, in classic divide-and-rule style, the deployment of middle-income countries to 
convince low-income countries to change their positions.” 220  

 
   Efter denna lilla resonerande utflykt i den samtida dagspolitiska kontexten, där man börjar 
ana WTOs demokratisyn som en i vilken rösträtten är proportionerlig mot makten och avtal 
helt i nyliberal anda rättmätigt kan slutas mellan ojämbördiga parter utan att man 
problematiserar den “frivillighet” avtalen påstås vara grundade på, ska vi med punkt 1c i 
minnet (där vi ju försäkrades att WTO inte dikterar nationell politik) titta lite närmare på en 
avslöjande mening på annan plats i dokumenten: “Quite often, governments use the WTO as 
a welcome external constraint on their policies: we can´t do this because it would violate the 
WTO agreements.”221 
 
  Om man som WTO ändå vill hävda att man inte sätter den nationella politiken i lokala 
demokratier ur spel blir detta påstående mycket underligt. Lägg märke till den positiva klang 
man försöker vidhäfta detta påstående i ett retoriskt knep avsett att avleda uppmärksamheten 
från tidigare försäkringar om respekt för demokratin. Här i denna punkt (10p) baserar man 
sig på tidigare påståenden om frihandelns nytta så att det blir där tyngdpunkten helt plötsligt 
läggs och vi förväntas glömma demokratiaspekten vilken tidigare varit så framträdande. 
Irreversibliteten i WTOs olika avtal framhålls också som något positivt, utifrån de 
nyttoresonemang man nu stödjer sig på trots att de är förintande för demokratiargumenten. 
 

“Under WTO rules, once a commitment has been made to liberalize a sector of trade, it is difficult to 
reverse. The rules also discourage a range of unwise policies. For business that means greater certainty 
and clarity about trading conditions. For governments it can often mean good discipline.”222 

 
och: 
      

“commitments to lower trade barriers and to increase other countries access to one´s markets are legally 
binding”223 (min kursivering) 
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   I och med detta gryr en insikt i att WTO faktiskt gör anspråk på att dess avtal gäller över 
nationell beslutandenivå, ovanför lokala demokratiers domäner. Att det ändå påstås vara 
demokratiskt försvarbart bygger på antagandet att alla “frivilligt” och med samma rätt varit 
med och förhandlat bort sin demokratiska självbeslutanderätt (minns avtalens irreversibilitet), 
samt att det är de demokratiskt valda representanterna för varje land som förhandlat. Här är 
vi då plötsligt långt ifrån den idealiserade typ av konsensus-förfarande man åberopat 
inomorganisatoriskt och meningen: “Individuals can participate, not directly, but through 
their governments”224 avsedd att stärka påståendet att WTO är demokratiskt betyder 
egentligen i klartext alltså att demokratin flyttas ännu ett steg bort från medborgaren. Det ska 
ju också tilläggas att många länder (särskilt de med “svaga” förhandlingspositioner) ofta inte 
är fungerande demokratier på hemmaplan. Frågan är dessutom om detta egentligen inte är 
ovidkommande. Kan man förhandla bort sin självbestämmanderätt? Eller är den något 
oförytterligt? Vi skulle antagligen i modern tid inte godkänna slaveri ens på grunder av att 
slaven själv frivilligt avyttrat sin självbestämmanderätt. Detta torde gälla också i stort, och 
det finns ju även exempel på där demokrati historiskt genom den demokratiska processen har 
avskaffats (Tyskland t.ex.), något vi numera inom många västländer skyddar oss mot genom 
att inom ramarna för demokratins tolerans ofta undanta just demokratifientliga verksamheter.        
 
   Vid en närmare granskning rasar alltså såväl argumentet om det inomorganisatoriska 
förfarandet som demokratiskt ihop, liksom påståendet att man inte dikterar villkoren för 
politikens möjligheter i lokala demokratier. Allt detta känns redan en aning oroväckande, 
men många skulle nog fortfarande vilja invända att detta så länge det rör handel med varor 
knappast är något att oroa sig för. Demokratin är inte lokalt hotad av att export och import av 
varor är fri, om man lokalt fortfarande kan besluta om fördelningen av tillgångar till det 
allmännas bästa. 
   Men de tjänster tillhandahållna av en offentlig sektor vilka kräver en viss redistribution 
vilar på ett flertal förutsättningar som är hotade av antingen WTOs avtal eller det globala 
kapitalets flyktighet. Skatter på varor och kapital kan sägas utgöra en nivå. Det hot 
internationaliseringen av varuhandel utgör sker då en för investerare lokalt ofördelaktig 
skattesats på varor i syfte att finansiera offentlig sektor flyttar investeringar till andra platser 
mindre angelägna om sina medborgares rätt till en sådan. Emellertid ska jag inte uppehålla 
mig vid detta ämne, endast nämna det, då det ligger delvis utanför fokus på undersökningen. 
   Även om medlen för finansiering av offentlig sektor dräneras av en sådan 
internationalisering av handelns villkor så saknar inte stater möjlighet att beskatta sina 
medborgare och därigenom fortfarande få (om än starkt reducerade) möjligheter att bekosta 
public service. Därför är GATS-avtalets innefattande av just servicesektorns avreglering ett 
direkt slag mot en sådan då den innebär ett hot på en helt annan, och mycket allvarligare 
nivå. Detta då hotet här inte bara rör den formella ekonomiska möjligheten av att upprätthålla 
en fri zon för t.ex. gratis och allmän informationstillgång, utan indirekt ifrågasätter och 
underminerar själva rätten till en sådan. 
   WTO är mycket vaga på vissa punkter i sina mål och ambitioner, säkerligen försiktiga efter 
det massiva folkliga motstånd som rests mot avtalet, och det tvivel också många mindre rika 
nationer hyst. Till exempel nämns som tänkbara områden på service som ska öppnas upp i 
dokumentet The WTO in brief  i förståne explicit inga av de känsligaste områdena som t.ex. 
sjukvård eller de som berör information (utbildning, kultur och bibliotek). Istället talas om 
banker, försäkringsbolag, telekommunikationer och transporter etc.225  
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   Faktum är att man rentav på vissa håll i dokumenten söker försäkra oss om att just känsliga 
sektorer som de jag nämnt skulle vara undantagna: 
 

“Governmental services are explicitly carved out of the agreement and there is nothing in GATS that 
forces a government to privatize service industries (---) The carve-out is an explicit commitment by 
WTO governments to allow publicly funded services in core areas of their responsibility. Governmental 
services are defined in the agreement as those that are not supplied commercially and do not compete 
with other suppliers.”226 (min kursivering) 

 
   Emellertid är här vad man betraktar som en myndighets ”core areas of responsibility” högst 
central. Som vi ska återkomma till i kap. 7.4. i uttolkningen av avtalet självt definieras dessa 
så snävt att inte mycket återstår för en i WTOs ögon legitim myndighet annat än de 
nedbantade åtaganden en nattväktarstat har. Detta då definitionen på en stats legitima 
åtaganden här hierarkiskt underställs och villkoras av kommersiella aktörers verksamheter. 
Kan nya områden (t.ex. information) öppnas för handel kan troligen inte en stat inom dessa 
områden fortsätta erbjuda service utan att komma i konflikt med WTO. Detta stämmer i en 
rättighetskontext väl ihop med en nyliberal syn vid vilken de enda rättigheter som existerar är 
negativa, såsom marknadsmässig valfrihet och privat ägande. Statligt ägande eller 
redistribution av medel blir då ett brott mot dessa rättigheter.  
 
 
7.3. Ömsesidig nytta. 
 
   Vi ska nu titta på de ömsesidiga nytto-argumenten rörande fred, välstånd och effektivitet. 
Tesen i den första punkten är formulerad som "The system helps keep the peace". Som 
argument för denna tes anger man tre principer på vilka WTOs system vilar.  
Frihandelsdoktrinen ("helping trade to flow smoothly"), Tvistlösningsorganet ("dealing with 
disputes over trade issues") samt det mer vaga mentalitetstillstånd av internationellt 
förtroende man i ett slags cirkelresonemang menar att systemet både är upphov till och 
resultat av: 
 

"Peace is partly an outcome of two of the most fundamental principles of the trading system: helping 
trade to flow smoothly, and providing countries with a constructive and fair outlet for dealing with 
disputes over trade issues. It is also an outcome of the international confidence and cooperation that 
the system creates and reinforces."227 (fetstil i originaldokumentet, tes 1p) 

 
   Emellertid är inte något av dessa argument ensamma särskilt självklara, utan kräver vidare 
förklaringar vilka vi också återfinner en bit in i texten, och de är slutprodukten av två högst 
spekulativa tankeled, uttryckta i premisser för argumenten som stödjer tesen: ”(...) smoothly-
flowing trade also helps people all over the world become better off.” vilket omedelbart följs 
av den andra premissen:  ”People who are more prosperous and contented are also less likely 
to fight.”228 
 
   Relevansen hos argumentens inbördes förhållande tycks det inte vara något omedelbart fel 
på, men med hållbarheten (som kan prövas empiriskt mot väl kända fakta) är det värre. Den 
första premissen att frihandeln generellt ökar välståndet för folk ”över hela världen” motsägs 
av så mycket entydig statistik att exemplen kan radas upp. Manuel Castells talar om den 
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globala ekonomins asymmetri i vilken inkomstklyftorna ökar närmast exponentiellt, mellan 
såväl länder som mellan regioner inom länder.229  Castells citerar också Pritchett vilken gjort 
en ekonometrisk studie för Världsbankens räkning som visar att skillnaden i percapita-
inkomst mellan det rikaste och fattigaste landet i världen ökat med en faktor 6 mellan 1870 
och 1989.230  
   Tesen om frihandelns välståndsökande effekter för alla bygger på teorin om komparativa 
fördelar som David Ricardo formulerade på 1800-talet.231 Teorin förklarade varför t.ex. 
handeln med vin och textilier mellan det rika England och det relativt fattigare Portugal på 
den tiden kunde vara fördelaktigt för bägge parter då i England en arbetstimme inom 
textilindustrin var värd 1,2 arbetstimmar inom vinproduktionen, och omvänt var i Portugal 
vinet i förhållande till textilierna mindre värt. Det lönade sig alltså för bägge folken att 
specialisera sig och importera för att till en mindre arbetsinsats kunna njuta såväl vin som 
kläde. Emellertid är som Martin och Schumann påpekar detta antagande i en globaliserad 
ekonomi helt föråldrat, då det bygger på kapitalets orörlighet och företagande inom 
nationsgränser och ingenting är idag mer rörligt än just kapital.232 Drivkraften i handeln är nu 
den fördel transnationella företag får av att förlägga sin produktion där löner och kostnader 
för t.ex. sociala avgifter är absolut lägst, vilket leder till en lönebildningens nedåtgående 
spiral jämte en företagande vinstmaximerings uppåtgående. De två polerna på rikedoms-
skalan, de extremt rika och de fattigaste håller i själva verket på att i accelererande hastighet 
avlägsna sig från varandra. Siffror från FN:s utvecklingsprogram från 1996 talade om att de 
två rikaste tiondelarna av världens länder 1960 hade trettio gånger mer att konsumera för än 
de fattigaste två tiondelarna länder i andra änden av skalan. 1996 hade de rikaste två 
tiondelarna utökat sitt försprång till hela sextio gånger mer.233 Då ska vi komma ihåg att 
WTO berömmer sig av att det frihandelssystem de menar skapar välstånd åt alla har varit i 
drift och under utbyggnad i över 50 år genom föregångaren GATT234 -en period som alltså 
präglats av ökande klyftor. Menar man att ändå standard på de flesta håll förbättras för de 
sämst ställda som följd av ett system som tillåter att gapet samtidigt ökar (ett resonemang 
som t.ex kan förankras i ett ömsesidigt nytto-argument, se kap.6) så finns även här fakta som 
motsäger detta. Till exempel har genomsnittsinkomsten sjunkit i regioner som Latinamerika, 
arabvärlden och Afrika sedan 1980.235 Men även i västvärlden har fattigdomen ökat, som 
Castells säger, till följd av att regeringar: ”prioriterat ekonomisk omstrukturering framför 
social välfärd”236 vilket bl.a. lett till att antalet familjer under fattigdomsstrecket ökat med 
t.ex. 60 procent i Storbritannien och 40 procent i Holland under 1980- och 90-talen.237 
   Enligt en rapport från 1996 May citerar hade endast 6% av alla världens patent sitt 
ursprung i utvecklingsländer samtidigt som 57% hade sitt ursprung i USA, och ytterligare 
25% kom från Tyskland och Japan.238 Den snedfördelning av rikedomar som råder mellan 
utvecklade- och utvecklingsländer menar WTO skulle avhjälpas genom TRIPS-avtalet, men 
patent inom TRIPS åtnjuter för närvarande ett skydd av tjugo år, vilket vida överstiger det 
skydd som existerat inom många utvecklingsländer,239 och därför är det troligare att avtalet 
snarare cementerar och befäster redan existerande klyftor. Detta då många utvecklingsländer 
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i högre utsträckning och under längre tid kommer att vara tvungna att betala licenser för att få 
använda kunskap från väst. May bedömer att: ”far from freeing the flow of new technology 
to developing states the TRIPS agreement will limit and control it, ensuring that the 
technology gap is enforced.”240  
   Med andra ord kommer man antingen inte att kunna betala kostnaden för dessa licenser, 
och i den mån man kan uppbåda pengar är det mycket troligt att det blir en prioritering till 
priset av andra områden vilka blir eftersatta. De som helt enkelt inte kan betala står inför 
valet av att acceptera en anvisad plats i den informationella fattigdomens svarta hål, eller att 
begagna sig av någon av de motståndsstrategier Castells talar om. Det gäller oavsett om de 
som dömts till utanförskap är stater eller regioner eller individer. Men konsekvenserna av att 
anamma en motståndsstrategi är hårda i form av kriminalisering och repression. Det finns 
inget område som har så hög prioritet och ligger västliga intressen så varmt om hjärtat som 
de äganderättsliga. Kina, en informationellt fattig na tion har en lång lista av brott mot 
mänskliga rättigheter. I samband med massakern på Himmelska fridens torg uttryckte Bush-
administrationen tveksamhet inför att lägga sig i Kinas interna angelägenheter,241 men hotade 
samtidigt Kina med massiva handelssanktioner rörande dess omfattande piratkopiering. Kina 
blev inför detta ekonomiska hot tvungna att ändra sin lagstiftning, men de passade också på 
att i samband med detta uttala att landet inte hade några samvetsfångar, att landet inte bröt 
mot mänskliga rättigheter, och att avvisa ett förslag om nukleärt provstopp,242 Det tycks som 
om Bush-regimen ansåg detta var ett acceptabelt byte.   
   En ohämmad frihandel, som den ser ut de facto och inte i teoretiska resonemang med det 
förlegade antagandet om komparativa fördelar, ökar i själva verket klyftorna mellan de rika 
och fattiga i världen snarare än minskar dem. Det är sant att WTOs mål om en fullständigt fri 
global marknad i avsaknad av alla tullar ännu inte är till fullo realiserad, men med de 50 
senaste årens gradvisa liberalisering av handeln i åtanke verkar det inte rimligt att påstå att 
välståndet för alla skulle öka när tendensen pekar på motsatsen. 
 
   Den andra premissen, att materiellt välbeställda ”folk” är mindre benägna att ingå väpnade 
konflikter är vid en närmare granskning också den märklig även om den kanske vid ett första 
påseende intuitivt känns rimlig. Den är märklig om vi ser till den utrikespolitik rika nationer i 
alla tider bedrivit, och fortfarande bedriver. Under 1900-talets senare hälft har världens 
starkaste ekonomi USA aktivt bedrivit krig eller underblåst konflikter i bl.a. Korea, Vietnam, 
Mellanöstern, Latin- och Sydamerika. Likaså var varken 30-talets Tyskland eller det forna 
brittiska kolonialväldet några fattiga ekonomier utan just sin tids rikaste länder (Hitlers 
Tyskland på väg upp ur den globala depressionen snabbare än många andra industrinationer 
och kolonialmakten England rikt just genom en aggressivt expansiv utrikespolitik). Dessa 
länders, och idag USAs, expansionistiska aggressivitet stämmer absolut inte med antagandet 
att materiellt överflöd leder till en mindre benägenhet att ingå väpnade konflikter. Materiellt 
överflöd tycks snarare vila på ett redan etablerat övertag -skyddat, vidmakthållet och utökat 
av militärt våld eller hot om våld –och i våra dagar försöken att implementera en 
internationell lagstiftning, som dessutom ska legitimera och juridiskt sanktionera övertaget. 
Sambandet mellan rikedom och aggression känns rimligare än den mellan rikedom och 
fredlighet, i våra dagar nyligen aktualiserad genom USAs inblandning i Irak som av många 
politiska kommentatorer ansetts till stor del handla om kontrollen över oljetillgångarna, vilket 
påtalades redan i samband med det första Irakkriget.243     
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   Det är också ett tragiskt faktum att krigsindustrin, oavsett vilka mål den tjänar, har blivit ett 
mål i sig självt då den genererar arbetstillfällen och genererar kapital, vilket tryggar dess 
existens och ställning enligt marknadens logik, alldeles oavsett den påstådda fred WTOs 
handelsavtal skulle medföra. Dessutom kan yttre konflikter, som Zinn påpekar, fungera 
enande inåt och på så sätt spela makthavares intressen i händerna genom att befordra en 
nationalistisk anda vilken kan dämpa inre motsättningar.244  
 
 
7.4. GATS-avtalet analyserat 
 
   General Agreement on Trade in Services, eller GATS-avtalet, vilket bl.a. Sverige 
undertecknat ska här ideologikritiskt analyseras utifrån den bakgrund vi redan har tecknat i 
form av de mänskliga fri- och rättighetstankarna, samt dessas ideologiska hemvister.  
   Intressant är att avtalstexten i en introduktion innan själva artiklarna presenteras gör en hel 
del påståenden och antaganden samt inte minst försäkranden av olika slag, vilka verkar vara 
avsedda att mildra kritikers farhågor. Vi ska titta på några av dem.  
 

"Desiring the early achievement of progressively higher levels of liberalization of trade in services 
through successive rounds of multilateral negotiations aimed at promoting the interests of all participants 
on a mutually advantageous basis and at securing an overall balance of rights and obligations, while 
giving due respect to national policy objectives"245 (kursivering i originaldokumentet) 

 
    Här hävdas t.ex. den påstådda ekonomiska nyttan för alla av en avreglerad marknad inom 
tjänstesektorn, vilket vi känner igen som ett "ömsesidigt nytto"-argument. Här talas också om 
rättigheter, även om det till en början tycks stå oklart vilken typ av rättigheter det rör sig om. 
Vi får anta att vagheten inte är slumpmässig utan avsedd, och kan genom bisatsen omedelbart 
efter omnämnandet av rättigheterna ändå sluta oss till att rättigheterna är negativa rättigheter 
avsedda att försäkra oss om avtalets respekt för av stater själva uppsatta politiska mål. Skulle 
då sådana nationella mål, här garanterade att respekteras, kunna omfatta t.ex. en vidsträckt 
offentlig sektor och en positiv rättighetstanke applicerad på t.ex. information?  
   Ett nyckelord är due, i sista bisatsen ”giving due respect to national policy objectives” 
vilket ger meningen betydelsen: ”lämnande tillbörlig respekt för av nationer själva satta 
politiska mål” vilket antyder att respekten för självständigheten kan ha sina gränser, och där 
WTO kan komma att vilja definiera vad som är tillbörligt och inte. Frågan om en offentlig 
sektor ingår i vad som förtjänar en tillbörlig respekt som nationell politik kan på det här 
stadiet inte omedelbart besvaras, men vi ska återkomma till frågan i slutet av kapitlet, med 
överblicken över hela dokumentet som bakgrund. Under tiden är den överblick man kan 
bygga upp bestående av pusselbitar, vilka inte ensamt är av stort indicievärde, utan i enlighet 
med den innehållsliga ideologianalysen syftar till att ge en korrekt förståelse baserad på alla 
detaljers harmoni med helheten. 
   Men vi kan redan nu konstatera att dessa vaga försäkranden om staters löst definierade 
rättigheter att bedriva en nationell politik står i introduktionen till dokumentet, och inte 
förekommer i någon av de punkter de avtalande nationerna skriver under och binder sig till. 
Enligt WTO-kritikern Susan George innebär detta att dessa försäkranden är av intet värde då 
de inte likt punkterna i dokumentet är juridiskt bindande.246 Och försäkringen återkommer 
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mycket riktigt inte heller på annan plats i avtalstexten. Tvärtom finner vi där text vars 
andemening går på tvärs mot inledningens försäkranden. 
 
   I artikel 1, Scope and definition, definieras handel med tjänster, vilka medlemsländerna 
bundit sig att avreglera och konkurrensutsätta, på ett mycket vidsträckt sätt. Undantag ges i 
art.1, punkt 3(b) endast på följande vis: ”(...)’services’ includes any service in any sector 
except services supplied in the exercise of governmental authority”247 
 
   Snarare än att se detta som ett skydd för en offentlig sektor bör nyckelordet authority här 
beakttas noga. Tanken på en stats auktoritet, det vill säga myndighetsutövning, leder till polis 
och domstolsväsende snarare än skolor, sjukhus och bibliotek. Det är väl känt från nyliberal 
teoribildning att ett önskvärt bantande av den offentliga sektorn skulle göra halt just vid dessa 
den avskalade och minimala statens funktioner avsedda att garantera en rättsutövning, 
skyddande enkom de negativa liberala mänskliga fri- och rättigheterna, bl.a. privat 
äganderätt. Tolkar vi ”governmental authority” på detta sätt, är all annan service ett möjligt 
mål för framtida konkurrensutsatthet och då som positiv rättighet i fara.  
   Jag anser att man i dokumentet avstår från att göra en ärlig definition av ”governmental 
authority”, och i punkten omedelbart efter den ovan nämnda, gör man istället vad jag skulle 
vilja kalla en sken-definition, då man inte direkt definierar begreppet, utan istället vad som 
skulle falla utanför begreppet: 
 

”...’a service supplied in the exercise of governmental authority’ means any service which is supplied 
neither on a commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers.”248 

 
   Detta är inte en definition av tjänster tillhandahållna av myndigheter, utan en krånglig 
omväg i vilken man gör ett påstående om några av dessa (icke-definierade) tjänsters natur. 
Påståendet är dessutom absurt då det är bakvänt. Vanlig enkel logik säger oss att en tjänst 
inte är en myndighetsutövande tjänst därför att den inte är kommersiell, eller i 
monopolställning. Myndigheters tjänster kan bara definieras av att de utövas av myndigheter, 
och för detta resonemang behöver vi inte ens ge oss på en lång definition av myndigheter 
självt, och därför brister man här i själva argumentets relevans.  
   Vad vi ser i dokumentet är istället en politisk riktlinje rörande vad myndigheter ska få 
befatta sig med, vilket går stick i stäv med försäkranden i dokumentets inledning om 
motsatsen. Formuleringarna här är dessutom så vaga och öppna för tolkning att det finns all 
anledning att titta närmare på vad de kan komma att få för betydelse.  
   Först ska vi titta på vad man menar med ”commercial basis”. Dokumentet självt ger så här 
långt kommet ingen definition. Man skulle kunna tänka sig att detta undantog t.ex. de 
bibliotek vilka i nuläget gratis förmedlar information, men om man istället antar att 
”commercial basis” implicit ges en mycket vidsträckt definition som något vilket skulle 
kunna vara av kommersiellt intresse,249 är det mycket möjligt att man här lämnat ett kryphål i 
sitt juridiskt bindande dokument. Ett kryphål avsett att kunna utnyttjas av framtida 
leverantörer av tjänster vilka vill komma i åtnjutande av nya marknader, och för att göra så 
kan vända sig till WTOs tvistlösningsorgan, som åtminstone teoretiskt, med denna artikel 
skulle kunna döma till dessa aspirerande leverantörers fördel. Slutet på meningen ovan 
stödjer också en sådan misstanke, då där uttryckligen sägs att en myndighets tjänster ”inte får 
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248 Ibid. 
249 Vilket stämmer med Mays analys av hur tidigare inte handelsrelaterade områden just görs handelsrelaterade 
för att kunna föras över från en offentlig till en privat sfär. se May, Christopher 2000. s. 28f, 78, 136, 165. 
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konkurrera med en eller flera tjänsteleverantörers.” Man anar här att själva meningen med 
den bakvända definitionen av ”governmental authority” (där den definierades genom vad den 
inte var) kan ha varit att den så mycket lättare också skulle kunna snävas in, t.ex. då nya 
tjänsteleverantörer gör anspråk på att få kommersialisera allmänningar tillhandahållna av 
myndigheter. Tempus i denna mening lämnar oss på det här stadiet i oklarhet om huruvida 
tjänsteleverantörerna ifråga kan tillkomma, men existerande nationell lagstiftning i t.ex. 
Sverige och andra västländer reser ju inga hinder mot uppkomsten av privat vård, skola eller 
informationsförsörjning av bibliotekskaraktär, existerande sida vid sida vid den offentligt 
betalda. Faktum är ju att många sådana redan i nuläget existerar, såväl privatskolor som s.k. 
informationstjänstföretag, vilka alltså är kommersiella och verkar i vinstintresse. Därmed går 
redan nu de flesta stater vilka undertecknat GATS-avtalet i sina myndigheters tjänster emot 
avtalets definition av vad myndigheter ska betrakta som sina uppgifter, då de faktiskt 
tillhandahåller dessa tjänster i konkurrens med samma tjänster privat och kommersiellt 
tillhandahållna. Mycket längre in i dokumentet (Art. 28) får vi faktiskt definitioner på olika 
termer, och dessa definitioner stödjer tolkningen hittills. ”Commercial presence” ges i art.28 
d) definitionen: 
 

”any type of business or professional establishment, including through (...) the creation or maintenance 
of a branch or representative office, within the territory of a Member for the purpose of supplying a 
service.”250 (min kursivering) 

 
   På grund av att definitionen av ”governmental authority” blev underställd och villkorad av 
definitionen på bl.a. ”commercial presence” räcker det också med uppkomsten av en 
tjänsteleverantör eller t.o.m. en sådans representations-kontor i ett land för att definitionen av 
en myndighets legitima serviceåtaganden ska inskränkas radikalt.  
   Den kanske farligaste definitionen av alla, då den är så allomfattande och därmed allt annat 
uteslutande är den närmast föregående i art.28 c) som handlar om hur WTO vill räkna 
avtalsvidriga åtgärder från medlemsländer påverkande den fria handeln med tjänster: 
 

”(...)’measures by Members affecting trade in services’ include measures in respect of (...) the purchase, 
payment or use of a service; (...) the access to and use of, in connection with the supply of a service, 
services which are required by those Members to be offered to the public generally”251 (min kursivering) 

 
   Här är i svart på vitt helt plötsligt allt användande eller tillgång till tjänster, oavsett om de 
är kommersiella eller inte, inberäknade i en definition av vad som påverkar handel med 
tjänster, oavsett om de bjudits ut på en marknad eller inte. Här räknas alltså implicit även 
offentliga tjänster som vård, skola eller informationstillgång på bibliotek, vilka är gratis, in i 
denna mycket vidsträckta definition. När dokumentet talar om att medlems(- länderna) är 
obligerade att lämna ut alla sådana tjänster till offentligheten (the public generally) uppstår 
hos den som är van vid tanken på en offentlig sektor och positiva rättigheter kanske en viss 
förvirring. Denna artikel ska emellertid ses i relation till helheten, andan i hela dokumentet, 
och i synen på medborgaren som främst en konsument fri att åtnjuta de negativa fri- och 
rättigheter en sådan har att ta del av, och betala för, ur ett vidsträckt fritt varu- och 
tjänsteutbud. Det är i detta avseende tjänster ”erbjuds” allmänheten.    
  
   Att det råder stor kontrovers kring hur dessa artiklar i avtalet ska uttolkas visar en studie av 
Shrybman och Goldblatt-Mitchell.252 Å ena sidan finns de som menar (eller påstår) att en 
                                                 
250 General Agreement on Trade in Services;  
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251 Ibid. 
252 An Assessment of the Impact of the General Agreement on Trade and Services on Policy,    
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offentlig sektor är skyddad via definitionen, och å andra sidan de som menar att den tvärtom 
inte är det. WTO har gått i svaromål på kontroversen och yttrat följande: 
 

”Because no question has been raised by any Member about services supplied in the exercise of 
governmental authority there has been no need for interpretation of this phrase (Art.1:3, se ovan, min 
anm.). This issue could only arise if a specific measure which had been challanged in dispute settlement 
were to be defended on the ground that it applied only to services supplied in the exercise of 
governmental authority and was therefore outside the scope of GATS”253 

 
   Emellertid har som Shrybman/Goldblatt-Mitchell visat just sådana frågor faktiskt rests, och 
en annan tolkning av WTO självt i ett mindre känt dokument (WTO Document Symbol: 
S/C/M/30, C4478) har fastslagit att för undantagens del en omfattande offentlig sektor inte 
avses, utan att undantag från vad som definieras som ”governmental authority” skulle tolkas 
snävt (”needed to be interpreted narrowly”).254 Det stödjer förståelsen av GATS-avtalet som 
ett nyliberalt projekt vars reducerande av en offentlig sektor vill göra halt först vid 
nattväktarstatens rättsupprätthållande uppgifter. 
   Vi får också ett direkt stöd för misstanken att WTO gärna ser att frågan framgent kan 
avgöras genom dess egna tvistlösningsorgan, med följd bl.a. att uttolkningen av artikel 1:3 
helt ligger i händerna på dem själva. Detta blir alltså en direkt konsekvens av att avtalet är så 
vagt formulerat, en vaghet det finns all anledning att undra över om den inte just är avsedd att 
fylla denna funktion. 
   Om man på något annat håll i texten än bara inledningen hade lagt ut ett erkännande av en 
offentlig sektors existens hade dokumentet inte varit lika farligt för densamma. Faktum är att 
man inte bara förtiger och utesluter möjligheten av kollektiva skattefinansierade nyttigheter, 
utan även formulerar sig på ett sätt som är i avsaknad av förståelsen av desamma. Vi har 
redan stött på exempel på det i art.28, där det sades att medlems(- länder) var skyldiga att 
”erbjuda” allmänheten tjänsterna i formuleringar som var intill förväxling lika de argument  
förespråkare av en offentlig sektor kunnat använda, men med helt annan innebörd.  
   Genom att inte tala om, räkna med, och att utesluta helt ur sina resonemang, föreställningen 
om och förekomsten av, offentliga verksamheter på tjänsteområdet som icke-kommersiella, 
lyckas man skapa ett tolkningsföreträde där sådana helt enkelt inte existerar. I art.3bis 
(Disclosure of Confidential Information) –som är intressant på flera sätt- lyckas man med 
konststycket att skapa en tills nu helt okänd term; public enterprise.255 
 

”Nothing in this agreement shall require any Member to provide confidential information, the disclosure 
of which would impede law enforcement, or otherwise be contrary to the public interest, or which would 
prejudice legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.”256 (min 
kursivering) 

 
   Detta ger uttryck för att man i den mån man räknar med offentliga verksamheter så är de 
kommersiella (!) och vi får också här genom omnämnandet av endast rättsväsendet som 
undantaget ytterligare en bekräftelse på misstanken om den föredragna nattväktarstaten. Att 
man åberopar ”public interest” i detta sammanhang är intressant. Definitionen på en sådan 

                                                                                                                                                        
   Programs and Law concerning Public Sector Libraries; http://www.cla.ca/resources/gats.pdf   (15-02-04) 
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255 Jag har sökt i tre olika engelska lexikon (Stora engelsk-svenska ordboken, The Oxford Guide to the English 
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Private enterprise gör det däremot, och man kan fråga sig om införandet av denna nya term är avsedd att sudda ut 
innebörden av, och försvåra en korrekt förståelse av det offentliga.  
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saknas, men genom formuleringen blir den hierarkiskt underställd de övriga villkoren, vilket 
likt fallet med definitionen av ”governmental authority” är bakvänt. Allmänhetens intresse är 
här villkorad till de premisser GATS-avtalet ställer upp, och inte tvärtom. 
   Jag nämnde att denna ovan citerade artikel var intressant på flera sätt. Ur denna 
undersöknings perspektiv är denna artikel kanske den mest talande i hela GATS-texten. Vi 
har här ett i avtalet reglerat skydd för det privata ägandet av information (med tillägg för 
statligt ägande villkorat av definitioner på statens begränsade roll). Formuleringar rörande 
information är ovanliga i GATS-dokumentet, som ju sysslar med tjänstehandeln, men är 
vanligare i TRIPS-dokumentet som vi i nästa kapitel ska titta lite närmare på. 
   Detta skydd för informationsägares kommersiella intressen av informationen som 
handelsvara står i skarp kontrast till informationen som rättighe t och allmänning. Inte nog 
med det, vi får här alltså också veta att detta privata skydd ligger i allmänhetens intresse och 
att därför underförstått samma information som istället just rättighet och allmänning med 
andra ord skulle vara något som gick emot samma allmänhets intresse! 
   Sådana tvärsäkra anspråk och legitimeranden är vanliga ideologiska strategier när man vill 
utesluta möjligheten av andra tolkningar, och de förekommer oftast mest energiskt och 
frekvent just när något egentligen inte alls är självklart. 
 
   Analysen har hittills avslöjat ett resonemang som börjar i en påstådd respekt för nationellt 
satta mål, för att därefter genom ett totalt uteslutande av en offentlig sektors rättfärdiga 
existens ändå hamna i en direkt konflikt med en sådan. WTOs yttrande om subventioner i 
GATS-avtalet stärker ytterligare denna bild. 
   Subventioner, med andra ord bl.a. de skattefinansierade medel som upprätthåller kultur, 
utbildning och information som positiv rättighet utanför den rena marknadens betaltjänster, 
är något WTO ser sig föranlett att i avtalstexten GATS direkt ingripa mot. I artikel 15 hävdas 
först försiktigt att subventioner kan ha en störande effekt på handeln med tjänster, och sedan 
att medlemsländerna därför är skyldiga att dels utbyta all tillgänglig information om alla 
subventioner, och dels att ingå förhandlingar om dessas avskaffande.257 Här tycks WTO 
emellertid inte ha velat eller vågat gå för hårt fram utan har också i artikeltexten (art.15) 
lämnat utrymme för att förhandlingarna skall visa viss hänsyn för främst utvecklingsländers 
behov av viss flexibilitet på detta område.258  
   Likafullt ska alla subventioner upp för förhandling, och med synen på inbördes 
styrkeojämna parters olika förhandlingsmöjligheter som ändå rättvisa i färskt minne bådar 
det inte gott för de reella möjligheterna av att på sikt få behålla subventioner om väl ett tryck 
mot sådana på allvar uppstår. 
   Nämnda artiklar 3 och 15 sedda ihop med formuleringarna i artikel 17 leder till de farhågor 
Fiona Hunt yttrat rörande möjligheten av att på sikt behålla t.ex. subventionerade offentliga 
bibliotek. I artikel 17 i avtalstexten sägs nämligen följande: 
 

”In the sectors inscribed in its schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, 
each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all 
measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like 
services and service suppliers.”259 (min kursivering) 

 
   Med “treatment no less favourable” kan till exempel avses subventioner garanterande  
positiva rättigheter, subventioner som då skulle kunna krävas av varje potentiell service-
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leverantör av kommersiellt slag på det område där sådana subventioner de facto finansierar 
den offentliga sektorn. En omöjlig situation för staten, vilken alltså istället kan se sig tvingad 
att dra in subventionerna under hotet från de massiva handelssanktioner det land som väljer 
att trotsa WTOs tvistlösningsorgan kan ådömas.   
    
   Svaret på frågan om det i GATS-avtalet existerar ett hot mot information som en positiv 
social rättighet måste nog därför tyvärr besvaras jakande. Legitimeringen av avtalstexterna 
kan också besvara frågan om ideologisk hemvist, som vi sett här en vilken ligger nära en 
nyliberal tradition. 

 
 
7.5. TRIPS-avtalet analyserat 
 
   Om man i GATS-avtalet fick leta för att finna stycken vars text handlar om rättigheter är 
istället Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights förståeligt nog 
fullt av omnämnanden av och hänvisningar till just rättigheter. 
   Vad kännetecknar då dessa rättigheter, förutom att de är immateriella och att de hör till 
egendomsrätten? Trots att rättigheter nämns flera gånger per sida är den enda plats i 
dokumentet där man säger något mer utförligt om deras natur avtalets förtext där det står: 
”Members (...) Recognizing that intellectual property rights are private rights” .260  
 
   Detta att rättigheterna skall tolkas som privata är kanske inte så konstigt sett i en 
västerländsk rättighetskontext, men när man på detta sätt uttrycker sig uttrycker man också 
något implicit, genom vad man inte säger. Detta är vad rättigheterna inte är, och man har 
gjort definitionen av dem som privata för att avgränsa gentemot en tanke på rättigheter som 
tillkommande offentligheten.  
 
   Artikel 7 talar om avtalets målsättning och syfte och är starkt ideologiimpregnerat där vissa 
tvärsäkra påståenden görs vilka är av en legitimerande natur. Där sägs att: 
 

”The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of 
technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of 
producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic 
welfare, and to a balance of rights and obligations.”261 

 
   Här läggs alltså påståenden fram om att: 1) skyddet för den (som vi sett enkom privata) 
immateriella äganderätten ska gagna innovation och spridning av teknologi, samt 2) skulle 
vara ömsesidigt fördelaktigt för både producenter och användare av tekno logisk kunskap 
samt 3) påstås befrämja social och ekonomisk välfärd, och en balans mellan rättigheter och 
skyldigheter. 
 
   Om vi börjar med att titta på delargument ett i meningen ovan, så bygger den på ett 
antagande som empiri (i kontextavsnittet 5.1.) i viss mån kan motsäga, och äger därför en 
svag hållbarhet. Det tycks som om risken finns för att innovationer istället kan haltas av ett 
alltför starkt immaterialrättsligt skydd av ett sådant slag som nu håller på att växa fram, och 
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som Christopher May säger så har innovationer historiskt gynnats av att idéer varit allmänt 
tillgängliga snarare än som dyrbar och väl skyddad bristvara.262  
   Delargument två och tre är av det ömsesidiga nytto-slag vi känner igen som en vanlig 
strategi inom t.ex. nyliberal teoribildning, och WTO i sina dokument ofta använder. Man 
säger inte uttryckligen att situationen regelverket ger upphov till skulle vara egalitärt eller 
lika gynnsamt för båda parter, utan bara att det gynnar bägge parter jämfört med ett tänkt 
worst-case-scenario där inga eller få innovationer skulle komma någon till del, underförstått 
som följd av en avsaknad av ett privaträttsligt egendomsskydd. Men då lutar man sig tillbaka 
på delargument ett, vilket ju alltså äger tvivelaktig hållbarhet.  
   Denna typ av argumentation påminner om de dolda hot jag menar att vi kunde hitta rörande 
fred som villkorad av WTOs frihandelsrutiner. Resonemanget går i bägge fall ungefär som 
följer: Värden fördelas ojämlikt men det råder innovativitet (el. fred) som tillåts komma alla 
till del (underförstått i olika grad) just därför att folk accepterar att dessa värden får fördelas 
ojämlikt (och eliterna därför inte behöver vidta extraordinära åtgärder för att behålla sina 
privilegier; åtgärder som att hålla inne med innovativiteten,263 starta krig etc).  
   Om folk inte accepterade de negativa ekonomiska rättigheternas supremati över de positiva 
skulle innovativiteten, freden och även ovan nämnda företeelser vi annars starkt förknippar 
med just den positiva rättighetstanken (t.ex. social välfärd, nämnd i citatet) istället försvinna 
som följd av eliternas nödvändiga försvar för sina privilegierade positioner. Att man i sin 
argumentation mot den positiva rättighetstanken även åberopar sig på social välfärd kan 
tyckas förvånande men vad man menar kan sannolikt ses i ljuset av detta det dolda hotets 
taktik. Man menar att med skyddet för immateriell egendom en del av välfärden även sipprar 
ned till de sämst lottade (dock ej som rättighet) – men utan skydd för IPRs ges istället ett tyst 
hot om att välfärden inte skulle komma någon till del. 
   Detta utsägs naturligtvis inte, utan man hänvisar istället till en naturlig ordning där 
förlusten av innovativitet, social välfärd eller fred inte beror av enskildas politiska beslut (då 
de ju vore möjliga att förändra) utan som en följd av ett ofrånkomligt sakernas tillstånd eller 
en mänsklig natur som därför är oföränderlig. Detta stämmer väl med en etablerad politisk-
filosofisk analys av högern där ojämlikheten självt inte bara är önskvärd utan även nödvändig 
och ”naturlig”.264  
   Att man åberopar ”en balans mellan rättigheter och skyldigheter” är närmast bara 
förvirrande då ”skyldigheter” inte alls definieras i det sammanhang de förekommer, men med 
rättigheter så skarpt definierat som egendomsrättigheter tillkommande privata intressen kan 
knappast skyldigheter vara av ett slag som negerar detta, snarare är det avsett att förstärka 
det, och det är tänkbart att man i denna kontext menar skyldigheten att respektera just 
immaterialrätten.  
 

                                                 
262 May, Christopher 2000. s. 53. 
263 Det kan tyckas befängt att 1) innovativiteten endast skulle härstamma från eliterna, och 2) att den frivilligt 
kunde hållas tillbaka. Jag menar inte att innovationer måste härstamma från eliter (med vilket jag menar 
ekonomiskt privilegierade), men i ett kapitalistiskt samhälle med dess incitament av ekonomiskt slag blir en 
innovatör genom immaterialrätten del av de privilegierade skikten. I fråga om de kunde hejdas eller hållas inne 
så utgår man här från en liberal människosyn och den kalkylerande homo economicus (se kap.5.2.) som 
oproblematiskt håller inne med sin arbetsprestation om den ekonomiska belöningen inte motsvarar det 
förväntade värdet. Denna smått fantastiska varelse från teorins värld tar ingen hänsyn vare sig till tvång och nöd, 
eller till sådant som uppskattning och anseende, eller det intrinsikala värde ett arbete i sig kan äga. 
264 Hos den politiska filosofen Norberto Bobbios analys går t.ex. skiljelinjen just där mellan högern och vänstern 
då hos vänstern istället ett antagande utgår från att jämlikheten är ”naturlig” landar i att den också är önskvärd. 
Men i bägge fallen är det i själva verket tvärtom; man börjar med en normativ ståndpunkt som man sedan 
försöker legitimera i en högre naturlig ordning. Frågan om denna ordning verkligen föregår det normativa 
inslaget är ju i bägge fallen tveksamt. Se Bobbio, Norberto 1998, s. 108.  
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   Precis som i GATS-avtalet går det att hitta försäkringar om en respekt för t.ex. nationellt 
satta mål, allmänt intresse och generell välfärd. Som redan nämnts är emellertid definitionen 
av vad som är av allmänt intresse, eller vad som genererar välfärd hela tiden implicit i WTOs 
händer. I artikel 6 sägs följande: 
 

”Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to 
protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to 
their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with 
the provisions of this Agreement.”265 (min kursivering)  

 
   Artikeln är intressant därför att man där ger sken av att ha tagit vissa hänsyn till intressen 
andra än de rent privategendomsrättsliga, åtminstone vid en första anblick. Emellertid tar den 
sista bisatsen i meningen ut innebörden av det förestående. Det sägs där nämligen 
uttryckligen att de åtgärder som är tillåtna måste vara i överensstämmelse med TRIPS-
avtalets villkor i övrigt. Det utesluter t.ex. ett nyttjande av information som positiv rättighet 
(minns definitionen av IPRs som privata rättigheter). Vad man alltså gör är att man lägger ut 
en hierarki där begrepp som ”public health” och ”public interest” i sina själva definitioner är 
villkorade och underställda hierarkins högsta begrepp; TRIPS-avtalet, vilket är intuitivt 
absurt då dessa begrepp är självständiga och rymmer egna definitioner av sig själva. 
   På samma sätt som man fört resonemanget genom underförstådda dolda hot när man 
förklarat TRIPS-avtalet generera innovation och dissemination av kunskap, samt sprida 
social välfärd för man här fram samma underliggande antagande rörande allmän hälsa och 
allmänhetens intresse. Dessa företeelser förutsätts kunna rymmas bara inom ramen för 
TRIPS-avtalets tillämpande.  
 
   I artikel 10 anges att dataprogram och datakompilationer skall skyddas som litterära verk i 
enlighet med Bern-konventionen,266 vilket ger dem det längsta tidsbestämda skyddet av alla i 
TRIPS omfattade avtal.267 Detta är inte svårt att förstå ur det perspektiv i vilket idag just 
data- och kommunikationsteknologi kommit att bli en av de viktigaste näringarna, och inte 
minst en av de näringar som också just utgör en skiljelinje mellan det man brukar kalla Nord 
och Syd, eller de utvecklade länderna respektive utvecklingsländerna. 
   Artikel 11 har direkt bäring på informationens möjligheter att nå en offentlighet som 
positiv rättighet: 
 

   ”In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors 
and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of 
originals or copies of their copyright works.”268 (min kursivering) 

 
   Även om här dataprogram och filmer är det som är uttryckligen nämnt, har man genom sin 
formulering inte uteslutit en vidare tillämpning, och även om den inbundna boken förhastat 
dömdes ut redan i informationsålderns början ökar successivt inslaget av elektroniska medier, 
vilket otvivelaktigt är den form i vilken framtidens information i allt större utsträckning blir 
bunden. Därför kan troligen en tillämpning av denna klausul ställa till med problem för 
informationsförsörjare som bibliotek vilka skulle behöva få all användning av författares 
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material auktoriserat. Rätten att auktorisera kommersiell uthyrning innebär alltså att 
biblioteken inte kan frångå detta genom att hävda att det inte rör sig om en kommersiell 
uthyrningsverksamhet. 
   Som stöd för denna tolkning kan vi titta på artikel 13, Limitations and exceptions:   
 

   ”Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do 
not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate 
interests of the right holder.”269    

    
   Vad för begränsningar och undantag från immaterialrätten som återstår efter dessa 
förbehåll är svårt att se. Vi får veta att det finns något sådant som ”normal” exploatering, och 
dessutom att rättighetsinnehavarens intressen är legitima. En rimlig tolkning av vad som 
avses är överpriser, varför informationen ingalunda kan betraktas som liggande utanför ett 
kommersiellt system. Men hur överpris ska kunna hävdas (inför t.ex. WTOs 
tvistlösningsorgan) sägs ingenstans något om. Intressant är också att de marknads-
mekanismer som vanligtvis sätter pris inom liberal teori är satt ur spel genom den 
monopolliknande situation immaterialrättsinnehavaren åtnjuter.  
   Ytterligare ett stöd för att denna tolkning av dokumentet är rimligt fås i ett avsnitt (art.31b) 
som härrör från undantagen gällande användande av patenterat material utan 
rättighetshavarens auktorisation, där bl.a. ett villkor är att användaren: 
 

” prior to such use (...) has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable 
commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable 
period of time.”270    

 
   Just denna artikel verkar ha tillkommit närmast som svar på vissa fattiga länders av nöden 
framkallade vana att framställa piratkopierade billiga mediciner åt sina befolkningar. Detta 
då de stora läkemedelsföretagens priser ofta varit sådana att de uteslutit befolkningen att 
kunna komma i åtnjutande av de nödvändiga läkemedlen. Avtalstexten nämner just 
undantagen i samband med nationella katastrofsituationer, rörande t.ex. hälsa. Men vad 
”reasonable commercial terms” i sammanhanget avser, och för vem de kommersiella 
villkoren skulle vara ”rimliga eller skäliga” utsägs inget. 
   Det kan i förstone synas humant att TRIPS-avtalet överhuvudtaget lämnat en möjlighet av 
icke-auktoriserat användande av patent. Troligen har man här också infört dessa under ett 
visst tryck från fattiga medlemsländer. Emellertid är undantagen så villkorade att de i 
praktiken inte kan uppfyllas. Nämnda artikel 31 innehåller inte mindre än fjorton punkter 
vilka alla skall vara uppfyllda. Förutom ovan citerade utdrag ur 31b utsäger t.ex. 31g att 
sådant användande ändå är möjligt att åtala, och 31h följande: ”the right holder shall be paid 
adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic 
value of the authorization.”271      
   Undantagen är dessutom, med fin precision, utformade för att inte kunna tillämpas i syfte 
att försäkra medborgare informationen, eller dess tillämpning (i form av t.ex. medicin) som 
positiv rättighet. De kallas genomgående för ”undantag från patentinnehavarens rättigheter”, 
och inte för användares rättigheter, eller allmänhetens rättigheter. Art. 27:2: 
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   ”Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the 
commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect 
human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such 
exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.”272  

 
   Undantag av patenträttigheter på något område kan alltså inte komma ifråga ”bara” därför 
att en privatisering av information strider mot vad en nation anser bör komma alla till 
åtnjutande, och nationer som undertecknar dokumentet kan inte undanta något område från 
patent därför att de anser att informationen eller dess tillämpningar bör komma alla till godo. 
   Redan i artikel 28 talas om de rättigheter som tillkommer ägare av patent, och där förbjuds 
inte bara tredje part att utan patentinnehavarens godkännande använda sig av patenten i 
kommersiellt syfte för att själv tjäna pengar, utan ävenså att överhuvudtaget (t.ex. för icke-
kommersiellt syfte) använda patenten: 
 

”A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: (a) where the subject matter of a 
patent is a product, to prevent third parties not having the owner´s consent from the acts of: making, 
using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product; (b) where the subject matter 
of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner´s consent from the act of using the 
process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the 
product obtained directly by that process.”273 
 

    Motsägelsefullheten mellan denna artikel och den om de (teoretiskt möjliga) undantagen 
problematiseras inte vidare. Det är inte svårt att gissa hur WTOs tvistlösningsorgan skulle 
döma om ett ärende av det slag som utmanar det auktoriserade användandet av information 
dök upp på deras bord. 
 
   Faktum är att den enda (positiva) rätt till information som dokumentet innehåller är en rätt 
man tillskriver informationsägare att av lagöverträdare få all information rörande tredje 
persons identitet som rör lagöverträdelsen. Detta regleras i Artikel 47, betitlad Right of 
Information: 
 
”Members may provide that the judicial authorities shall have the authority, unless this would be out of 
proportion to the seriosness of the infringement, to order the infringer to inform the right holder of the identity 
of third persons involved in the production and distribution of the infringing goods or services and of their 
channels of distribution.”274    
 
   TRIPS-avtalet är genom sin utformning och med dess uppbackning av WTO och det 
tvångsinstrument tvistlösningsorganet DSB utgör, ett definitivt hot mot information som 
positiv social rättighet. Men frågan om ideologisk hemvist är här däremot inte lika lätt att 
besvara, då trots att en nyliberal argumentation syns i legitimerandet av avtalet man i många 
avseenden bryter mot en traditionell liberal och nyliberal syn på bl.a. informationsfrihet och 
på ”lika möjligheter”, och likaså bryter mot det liberala frihandels-konceptet då TRIPS 
väsentligen handlar om att skapa monopol. Vi ska i kapitel åtta titta lite mer på dessa 
teoretiska motsättningar i den liberala ideologin. 
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8. Teoretiska motsättningar i den liberala ideologin 
 
   Vi ska här för besvarandet av vår fråga om liberal ideologi innehåller teoretiska 
motsättningar gå lite djupare ner i de resonemang jag redan ytligt skildrat. 
   Först har vi problemet med förhållningssättet till information som negativ rättighet vilket 
uppstår om man ändå vill behålla den liberala tesen om lika möjligheter som legitimerande 
existerande skillnader. Även om man är en politisk motståndare till det liberala negativa 
rättighetskonceptet rörande också materiella värden, så måste man troligen erkänna den 
inbördes logiska konsistensen inom det liberala programmet och dess antaganden så länge 
just informationen förblir i positiv mening fri. 
   En förståelse av den förutsättningen finns t.ex. i spelteorins och den liberala 
nationalekonomins teoretiska antaganden om "perfect information" och homo oeconomicus, 
den rationella kalkylerande människan. Såväl begreppet "perfekt information" som 
föreställningen om rationella aktörer är hörnstenar i den ekonomiska liberalismens teori. 
   Den nätbaserade tjänsten The Free Dictionary säger följande om "perfect information": 
 

   "Perfect information is a term used in economics and game theory to describe a state of complete 
knowledge that is available to all market participants, or players, and that is instantaneously updated as 
new information arises. Perfect information is one of the theoretical pre-conditions of an efficient 
perfectly competitive market. In a sense it is a requirement of the assumption also made in economic 
theory that market participants act rationally; if you could not assume that all the market participants had 
all the information available, then you would have to model and forecast how the market would be 
affected by the uneven distribution and delayed diffusion of information."275  

 
   Detta är ett modernt liberalt koncept som har sitt släktskap med 1800-talsliberaler som 
Humboldt och Spencer, och tanken på att existerande ojämlikheter är rättvisa så länge alla 
haft samma chans, eller samma tillgång till information på en marknad. Denna riktning inom 
liberalismen synes mig ha en giltig inre logisk koherens, även om man på normativa grunder 
kan ifrågasätta utkomsten, det vill säga de ojämlikheter som också den resulterar i.  
   Det går därför en röd tråd genom liberalismens historia, ja faktiskt ända så långt tillbaka 
som till upplysningstidens öppna kommunicerande och i vetenskapliga journaler 
publicerande av kunskapen -till dagens nyliberala ekonomiska teori. Denna liberala tradition 
verkar ju intressant nog gå stick i stäv med den marknadsliberalt motiverade praktik som nu 
håller på att utvecklas om ett starkare privaträttsligt skydd av idéer och kunskap. 
   Emellertid har den variant av modern liberalism WTO ofta tycks åberopa, teorin om 
ömsesidig-nytta, inte samma inre logiska koherens. Den jämlikhet i utgångspunkt de hellre 
vill tala om är helt igenom negativ. Kymlicka säger: 
 

”Ömsesidig-nytta-libertarianerna (...) hävdar att människor av naturen är jämlika – men inte (...) genom 
att dela en grundläggande och jämlik naturlig rättighet. Snarare är jämlikheten ifråga om rättigheter 
härledd ur en grundläggande faktisk  jämlikhet ifråga om villkor, närmare bestämt samma utsatthet för 
andras intrång”276 

 
   Exemplet som Kymlicka ger rör alla människors förmåga att skada andra respektive deras 
utsatthet i att kunna bli skadade. Denna jämlikhet ligger sedan till grund för en universell 
respekt för allas självägarskap.277 Som Kymlicka visar på är denna premiss dock faktiskt 
orealistisk, då många i realiteten saknar förmågan att försvara sig själva eller skada andra på 
grund av medfödda handikapp eller på grund av de enorma skillnader i tillgångar som 
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faktiskt existerar, och därför inte kan göra anspråk på rätten till självägarskapet med 
hänvisning av ömsesidig nytta. Det finns nämligen helt enkelt inget skäl för den till exempel 
teknologiskt starke att behöva frukta den teknologiskt svage, och teoretiker som såväl 
Buchanan och Gauthier talar då om hur kontrakt liknande slavkontrakt kan upprättas, och 
Kymlicka drar slutsatsen att ömsesidig nytta underordnar självägarskap under andras makt.278 
    
    En annan för liberal teori central tes är den om marknadens oöverträffade förmåga att 
genom konkurrens reglera priser fördelaktiga för konsumenterna. Man använder sig också av 
detta argument rörande öppnandet av marknader för varor och tjänster (i t.ex GATS-avtalet), 
medan argumentationen ser helt annorlunda ut i TRIPS-avtalet när man istället vill motivera 
förlängda skydd för  immateriella värden. Argumenten för dessa skydd är då att monopolen 
ger ekonomiska incitament som gagnar innovation. Emellertid försvinner därigenom 
möjligheten för marknaden att automatiskt reglera pris. Monopolen är dessutom också ett hot 
mot den inom liberal teori så centrala fri- och rättigheten rörande valmöjligheter. Här 
existerar en djup motsättning, vilken WTO tycks finna helt oproblematisk. Som t.ex. 
Christopher May påpekar ligger motsägelsefullheten här i att patent och copyright är 
tidsbegränsade just med hänsyn till allmännyttan och att deras existens samtidigt motiveras 
med just samma allmännytta (då antagandet är att annars inga innovationer skulle göras).279 
   Det som blir besvärande för WTO (och i förlängningen den liberala teorin) är här dess 
mångfald av olika legitimeranden vilka inte stärker varandra. Det synes som om strategierna 
för rättfärdigande är handplockade för att tjäna vissa syften, utan tanke på inbördes 
konsistens. Dessa syften verkar vara bevarandet och utökandet av ekonomisk makt, sett mot 
den kontext av praktik i vilken WTO faktiskt verkar.  
 
   Dessa uppkomna teoretiska motsättningar i liberal tanketradition, som man rentav skulle 
kunna kalla en liberalismens innehållsliga transformation, har mig veterligen inte 
problematiserats i tillräckligt hög utsträckning. Kritiska röster mot Intellectual Property 
Rights har ju från forskarhåll höjts av bl.a. de redan nämnda Halbert, May och Hemmungs-
Wirtén, men deras syfte har varit att granska immaterialrätten och inte den politisk-
filosofiska liberalismens ideologi. Nämnda forskare har också utgått från antingen kritisk 
teori eller en radikal diskurs-teori i opposition mot liberala antaganden om världen (liksom 
f.ö. jag själv). Emellertid skulle immaterialrätten kunna angripas också med avstamp i en 
liberal politisk-filosofisk diskurs. Detta med det gamla antagandet om lika möjligheter som 
legitimerande existerande skillnader vilket som hos t.ex. Humboldt närmast ledde till en 
positiv rätt till information. Varför höjs då inte kritiska röster mot den starka immaterialrätten 
även ifrån ett klassiskt liberalt håll? Utifrån liberal (och nyliberal) teori skulle det inte bara 
vara möjligt, utan dessutom rädda den liberala teorin från de brister den nu dras med.  
   Det finns några tänkbara svar på den frågan, eller åtminstone försök till förståelse. Ett 
sådant är att IPR-förespråkarna, ehuru de utgår från ett skenbart politisk-filosofiskt liberalt 
resonemang om äganderätt och fri marknad, faktiskt lämnat en i historisk mening liberal 
tanketradition bakom sig -och i praktiken ägnar sig åt att bevara, förstärka, utöka -och inte 
minst legitimera, rådande maktförhållanden. Bevarandet av något (materiellt eller 
idémässigt) brukar vara en av de grundläggande definitionerna av en konservativ ordning. 
Även om detta kan sägas gälla också för liberalismen vad gäller materiellt ägande, har just en 
av skiljelinjerna mellan liberalism och konservatism historiskt varit synen på en idéernas och 
informationens frihet.  
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   I den större bild jag inlett med att teckna, i form av en pågående global förändring av 
produktionsmönster där kunskap och information blivit hårdvaluta ser det ut som den liberala 
ideologins innehållsliga delar, uttolkningen av formerna, genomgår förändringar för att 
anpassa sig till de intressen som idag har makten. Situationen är radikalt annorlunda ställda 
mot den historiska situation då dessa former först uppstod i konflikt med en konservativ 
partikularistisk ordning som självt var vid makten.  
   Det pågår en kamp om hegemoni för tolkningsföreträdet av hur mänskliga rättigheter ska 
förstås. Under lång historisk tid har det positiva rättighetsbegreppet sakta flyttat fram 
positionerna för att under 1900-talet slutligen få ett visst genomslag, och detta är en historisk 
process som nu synes vara i risk att bli bruten. Men angreppet på den positiva 
rättighetstanken sker inte bara på den mest uppenbara punkt där liberalismen aldrig erkänt 
den, rörande materiell välfärd. Det ideologiska angreppet sker även på den punkt där 
liberalismen tidigare självt haft ett i det närmaste positivt rättighetsbegrepp. 
   Skiftet i rättighetstänkandet kan på sikt, om det slår igenom på tillräckligt bred front, och 
forceras genom de avtal som genom WTO redan existerar, troligen få mycket negativa 
konsekvenser för möjligheten av att upprätthålla en offentlig sektor garanterande positiva 
rättigheter av såväl materiellt som immateriellt slag.  
   Detta är en av de mest centrala innebörder av det samtidsanalytikerna, varav Castells är en, 
kallat informationsåldern, eller den informationella revolutionen. 
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9. Avslutande diskussion. 
 
   Här i en avlutande diskussion vill jag se tillbaka på mitt arbete med lite självkritiska 
glasögon. Jag tvingas medge att jag i mina ambitioner från arbetets början varit alltför 
optimistisk i synen på hur många aspekter av ett problemkomplex som går att täcka i en 
uppsats av detta omfång. Under uppsatsarbetets gång har jag också varit tvungen att flera 
gånger välja bort spännande vägar vilka har öppnat sig, och istället fokusera på just den 
rättighetsfilosofiska aspekten av information hos WTO. Det är möjligt att inledande 
kontextavsnitt i kapitel fem och sex ändå uppfattas som utstickande och onödigt mycket 
historicerande. Jag antar att det till dels är en fråga om akademisk tradition. En del mottagare 
kan vara starkt nutidsorienterade, väldigt empiristiska och vetenskapspositivistiska, medan 
andra (såsom jag själv) ha en bakgrund i en historicerande, tolkande tradition där ett brett 
kontexttecknande är en del av metoden. I den tolkande traditionen, såsom ideologianalysen, 
är dessutom de uttolkade resultaten inte på samma sätt och i samma mening som hos en 
vetenskapspositivistisk tradition en fråga om något absolut sant eller falskt. Sådana slutsatser 
kan möjligen med naturvetenskapliga metoder frambringas ur entydigt tolkningsbart material 
(även om detta också är ifrågasatt) medan mitt undersökningsområdes starkt normativa 
prägel till själva sin natur överhuvudtaget inte medger den typen av resultat. 
   Men det betyder att normativa kritiska forskningsresultat också är öppna, och att man 
självklart kan rikta kritik mot kritiken. God forskningssed bjuder även att den kritiske 
forskaren riktar en kritik mot sin egen kritik. Jag vill därför tillstå att själva metoden jag 
använt mig av, den kritiska ideologianalysen syntes passa något bättre på GATS-avtalet än på 
TRIPS-avtalet då det senare innehöll en del avvikelser från etablerad liberal teoribildning 
(vilken ändå var synlig). Det är möjligt att en diskursanalys befriad från ideologins fastare 
ramar där bättre hade kunnat belysa tankevärlden bakom WTO och avtalet. Att som 
Bergström/Boréus hävda att ideologikritikens användbarhet försvagats av diskursanalysens 
ifrågasättande av själva ideologibegreppet280 är jag dock inte helt med på. Det tycks mig som 
om det förutsätter att ideologierna är helt fasta konstruktioner, medan de i själva verket är 
föränderliga. Detta tror jag också att man med själva ideologikritiken kan visa på, vilket var 
vad jag försökte göra i besvarandet av min tredje och sista fråga. Emellertid vill jag vara lite 
självkritisk och medge att denna fråga är såpass stor att den hade förtjänat en egen uppsats 
för att tillfredsställande utredas. Vad jag har gjort är mer pekat ut en riktning vilken jag 
tycker är intressant, och vilken jag själv skulle vilja se andras arbeten av och om. 
   Jag är också medveten om att det kan vara möjligt att tolka mina slutsatser ”hårt”, som att 
den positiva rätten till information kommer att försvinna inom flera sektorer inom en snar 
framtid som en följd av WTOs inflytande. Emellertid är det inte det jag säger. Jag har försökt 
att inte ägna mig åt futurologi, utan åt att se om det finns en potentiell fara för fortlevnaden 
av en positiv informationsfrihet just som rättighet genom själva avtalstexternas utformande. 
Slutsatsen att det så gör tror jag står ganska klar, oavsett om man tillhör de som vill kalla det 
en fara, eller de som ser det som en tillfredställande avreglering. 
   Den slutsats jag kommer fram till är också en vilken har förankring i övrig forskning. Den 
löper rätt ut ur och är i överensstämmelse med delar av Manuel Castells mycket bredare 
anlagda sociologiska perspektiv. Hos de smalare ”immaterialrätts-forskarna”, framförallt 
Christopher May och Deborah Halbert, men också Eva Hemmungs-Wirtén påtalas och 
kritiseras innebörderna av denna den historiskt nya immaterialrättsregimen. Emellertid har 
ingen av dem, trots sina starka ställningstaganden, granskat frågan utifrån ett 
rättighetsperspektiv. Att jag valde att göra det beror dels på att dimensionen är utpräglat 
ideologisk och lämpar sig väl som verktyg vid en ideologianalys, men också i hög 

                                                 
280 Bergström/Boréus 2000, sid.170. 
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utsträckning på att det historiskt har varit en fruktbar väg att gå; att formulera rättigheter och 
att kräva dem.  
 
 
10. Sammanfattning 
 
   Det finns all anledning att vara orolig för fortlevnaden en kollektiv rätt till information, där 
t.ex. via biblioteken information förmedlas gratis till envar via skattsedeln. Angreppet på den 
positiva informationsfriheten sker på två fronter;  

1) dels via den mer omfattande attack på redistributionen av medel och välfärdsstatens 
legitimitet som resulterar i ett nedmonterande av densamma och är ett resultat av en 
ekonomisk globalisering, och;  
2) dels mer specifikt i den immaterialrättsregim som breder ut sina anspråk. Den är en 
följd av andra aspekter av globalisering av ideologiskt slag som har makt att låta sig 
kodifieras juridiskt. 

 
   World Trade Organization (WTO) är en aktör som deltar i och driver på bägge de ovan 
nämnda processerna, genom starkt ideologiimpregnerade avtalstexter vilka länder blir mer 
eller mindre bundna att underteckna och följa.  
   Texter av WTO om WTO har analyserats ideologikritiskt. WTOs framtagna avtal General 
Agreement on Trade and Tariffs (GATS) vilket har bäring på utvecklingen beskriven ovan i 
punkt 1 har analyserats i syfte att demaskera argumenten och avslöja intentioner. Slutligen 
har också avtalet Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) som har 
bäring på utvecklingen beskriven i punkt 2, granskats på samma vis. 
 
   Slutsatserna är för min första frågas vidkommande att WTOs agenda, trots försäkringar om 
motsatsen, konceptuellt ligger nära en nyliberal syn på den reducerade nattväktarstatens 
minimala åtaganden, till vilka offentliga nyttigheter som positiv rättighet definitivt inte hör. 
Därav kan man också sluta sig till att om dessa avtal i framtiden får en större 
genomslagskraft i tillämpning och efterlevnad det faktiskt råder ett direkt hot mot 
informationen som positiv rättighet.  
 
   För min andra fråga är redan där en grund lagd, men genom att gå djupare i 
argumentationen har legitimeringar i sakfrågorna ytterligare granskats. Man argumenterar 
ofta utifrån ömsesidiga nytto-argument som är vanliga i nyliberal tradition, vilka syftar till att 
ge underliggande normativa argument en status av icke- ifrågasättbar deskriptivitet. 
Emellertid ifrågasätter en större kontext mycket av giltigheten hos de ömsesidiga nytto-
argumenten, och tanken om den individuella prestationen som oavhängig det kollektiva, och 
nödvändigheten av ekonomiskt incitament för innovationsskapande och om frihandelns 
spridning till livets alla områden som villkor för fred. 
   Det pågående skiftet i rättighetstänkandet, där initiativet de senaste decennierna flyttats 
från det positiva lägret till det negativa, kan när det ställs mot en större kontext av faktiskt 
ökande klyftor säga oss något om WTOs agenda och dess motiv. Det är ett rimligt antagande 
att de nu pågående förändringarna syftar till att konsolidera och befästa intressen hos rika 
industrialiserade (eller snarare informationaliserade) grupper, regioner och nationer gentemot 
vad Castells kallar de irrelevanta skikten. 
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   Det leder oss vidare in på besvarandet av fråga tre, där det också är tydligt att det existerar 
teoretiska motsättningar i den nyliberala ideologi WTO håller sig med. I synen på 
information som vara, blir man tvungen att frångå det gamla liberala argumentet om lika 
möjligheter som legitimerande existerande skillnader. Denna tes är synlig i ideologins 
antagande om den rationella aktören, om ”perfect information”, och är enligt min mening så 
central för liberal ideologi, att man inte kan bortse från den utan djupgående konsekvenser 
för hela det liberala teoribygget. Har inte alla ”lika möjligheter” i bemärkelsen rätt till 
information, så har vi hamnat någon annanstans än i traditionell liberalism.  
   Inkonsekvensen är tydlig i skillnaderna mellan vad avtalen i sak handlar om. GATS-avtalet 
handlar i liberal anda om att öppna marknader och är ett frihandels-avtal, medan TRIPS-
avtalet är ett i grunden protektionistiskt avtal syftande till att skapa monopol-rättigheter. Det 
finns där en inneboende konflikt då monopol enligt liberal teori snedvrider konkurrensen, 
och hindrar den mekanism som för konsumenten ska sätta rättvisa priser. 
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