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Abstract 

 

 

This paper examines the Copenhagen Climate Conference held in the Bella 

Center in Copenhagen, December 2009. The aim of this paper was to analyse 

the highly anticipated conference, and why it did not result in a binding 

protocol between the world’s states. The focus of this paper was to examine 

two key actors in the Copenhagen negotiations: the people’s republic of China 

and the European Union. These two actors were analysed by using Elinor 

Ostroms nobel prize winning theories on how to make common pool resources 

function. The method used to compare China and the EU was the qualitative 

text analysis; the texts that were analysed are official documents from the 

parts respective websites, as well as a number of second hand sources, such as 

newspaper articles. This paper presents that the EU acted more from a 

common goods point of view, whereas China acted more out of national 

interest.  
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”Som ett resultat av människans utsläpp av växthusgaser tyder det mesta på att vi 

går en allt varmare värld till mötes. Under 2000-talet kan temperaturen öka 

avsevärt med stora förändringar i samhället som följd.”
1
 

 

1. Inledning 

Som citatet ovan beskriver, kan klimatförändringarna som mänskliga utsläpp av växthusgaser 

leder till, komma att förändra förutsättningarna för människor, djur och växtliv radikalt. 

Enligt gängse uppfattning måste politiska krafttag tas för att minska utsläppen av 

växthusgaser för att förhindra en potentiellt förödande utveckling för jorden. 

Kyotoprotokollet var ett sådant politiskt krafttag. Kyotoprotokollet syftade till att minska 

utsläppen av växthusgaser med 5 % från 1990 års nivåer till perioden 2008 – 2012. 

Kyotoprotokollet beskrivs på EU:s hemsida på följande vis:  

 

”Kyotoprotokollet är det viktigaste verktyget i kampen mot klimatförändringar. 

Genom protokollet har de flesta av de industrialiserade länderna åtagit sig att 

med 5 % minska utsläppen av vissa växthusgaser som bidrar till den globala 

uppvärmningen.”
2
  

 

Klimatkonferensen i Köpenhamn syftade till att leda fram till ett nytt avtal som skulle 

efterträda Kyotoprotokollet när detta löper ut. Mötet i Köpenhamn ledde inte fram till ett 

bindande avtal, och ses allmänt som ett misslyckande. Maria Wetterstrand beskriver till 

exempel mötet som ett ”monumentalt nederlag”
3
 i en debattartikel i DN.  

Det uppfattas av många som ytterst viktigt att jordens länder enas om att minska sina 

utsläpp, och därmed uppvärmningen av jordens klimat. Trots detta tycks klimatfrågan vara en 

för svår uppgift att lösa.  

Klimatkonferensen i Köpenhamn innebar en av de största internationella ansamlingarna 

av politiska ledare någonsin. Den mediala uppmärksamheten var även den enorm, och de 

förhoppningar och förväntningar som mötet innebar likaså. Detta till trots, och även fast 

klimatkrisen har blivit en av de viktigaste storpolitiska frågorna utmynnade 

                                                 
1
 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/  

2
 http://europå.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_sv.htm  

3
 Wetterstrand, Maria, Klimatmötet i Köpenhamn ett monumentalt nederlag, DN, 2009-12-19 

http://www.dn.se/debatt/klimatmotet-i-kopenhamn-ett-monumentalt-nederlag-1.1016462  

http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Sa-forandras-klimatet/
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_sv.htm
http://www.dn.se/debatt/klimatmotet-i-kopenhamn-ett-monumentalt-nederlag-1.1016462
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Köpenhamnsmötet inte i ett bindande avtal. Denna uppsats har som mål att analysera 

orsakerna till detta resultat.  

 

1.1 Avgränsningar 

För att på ett effektivt sätt kunna analysera klimatkonferensen i Köpenhamn krävs vissa 

avgränsningar av omfånget. Till att börja med kommer denna studie enbart att beröra Kinas 

respektive EU:s insatser innan och under klimatkonferensen. Sedermera kommer analysen 

endast att fokusera på aktörernas agerande utifrån ett perspektiv om gemensamt bästa kontra 

egennyttigt agerande.  

 

1.2 Problembakgrund 

Det problem som presenteras i uppsatsen har att göra med människans framgång som art. Mer 

än 6 500 000 000 människor gör att människan idag är den näst vanligaste däggdjursarten, 

endast slagen av råttan.
4
 Jordens resurser är begränsade och i många fall är de inte 

förnyelsebara. När naturens resurser förbränns har de en starkt negativ inverkan på jordens 

klimat och miljö. Befolkningsökningen väntas stiga till och med 2050, då den förväntas plana 

ut på cirka 9 000 000 000 individer.
5
 Den ekonomiska utvecklingen förväntas också stiga 

ytterliggare, och dagens utvecklingsländer kommer att åtnjuta en högre levnadsstandard. Fler 

människor i kombination med ökat ekonomiskt välstånd betyder dock att mer av jordens 

resurser kommer att användas i snabbare takt med ytterliggare ansträngningar på den redan 

hårt tärda globala miljön. Enligt gängse uppfattning är det viktigt att världens länder enas i sin 

strävan efter förbättringar inom detta område. Att globala klimatavtal skrivs under är ett 

medel för att bekämpa klimatförändringar. Detta sker dock på bekostnad av nationers 

egenintresse, då användningen av jordens resurser måste bromsas upp, och kapital måste 

skjutas till för investeringar i ”grön” teknologi etc. Den dominanta strategin i fall som dessa är 

att gynna egenintresset på bekostnad av det allmänna bästa. Svårigheten ligger i att finna 

möjligheter för att övervinna nationers kortsiktiga egenintresse att bruka den dominanta 

strategin med eventuellt katastrofala följder som resultat, och istället se till det långsiktiga, 

gemensamma bästa.   

 

                                                 
4
Olsen Björn, ”One Medicin” och Pandemier, februari 2009,  

http://www.dagensmedicin.se/asikter/blogg/gastbloggar/bjorn_olsen/2009/02/16/one-medicine-och-

pandemier/index.xml  
5
 United Nations, New York, 2004, s. 4 & 12 

http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf  

http://www.dagensmedicin.se/asikter/blogg/gastbloggar/bjorn_olsen/2009/02/16/one-medicine-och-pandemier/index.xml
http://www.dagensmedicin.se/asikter/blogg/gastbloggar/bjorn_olsen/2009/02/16/one-medicine-och-pandemier/index.xml
http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf
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1.3 Problemdiskussion 

Problematiken med att komma fram till ett bindande internationellt klimatavtal har att göra 

med att det nationella egenintresset ställs mot det gemensamma bästa. För att ett land ska nå 

ekonomisk framgång krävs det produktion av varor och tjänster. Detta förbrukar resurser som 

ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Om man ska inskränka och reglera mängden 

växthusgaser som ett land ska få tillåtelse att producera, inskränker man även hur mycket 

varor som detta land kan producera, och därmed även dess BNP och ekonomiska tillväxt. 

Alternativet är att investera i klimatåtgärder som gör att man kan producera lika mycket, men 

med mindre utsläpp. Detta kostar dock pengar. Resultatet blir att det kortsiktiga egenintresset 

säger att ett land inte ska skriva under ett avtal som reglerar hur mycket växthusgaser som får 

produceras. Detta är en aktörs dominanta strategi i ett sådant läge. Det långsiktiga 

gemensamma intresset däremot, säger att sådana avtal skall undertecknas, då de i slutändan 

leder till gemensamma nyttigheter i form av bättre miljö, lägre havsvattensnivåer och högre 

biologisk mångfald etc. Det finns teorier på området som säger att en situation som består av 

rationella egennyttiga aktörer aldrig kan enas om den gemensamt bästa lösningen. Rationella 

aktörer utgår alltid från sin dominanta strategi med egenintresset i centrum. Garret Hardin 

skrev 1968 boken ”allmänningens tragedi”, som bygger på att en gemensamt ägd resurs 

alltid kommer att överutnyttjas eftersom aktörerna inte kan lita på att de andra aktörerna 

kommer att hålla sig inom ramen för resursutnyttjandet.
6
 Lennart Hermansson beskriver 

dilemmat på följande vis: ”poängen är då inte att en aktör gör något som är rationellt, utan 

också därför att det är rationellt”.
7
 Om människor förutsätts vara rationellt handlande 

varelser, och egennyttigt agerande är rationellt, kommer människan, enligt teorin, att agera 

egennyttigt. Detta resonemang kommer att utvecklas ytterliggare i teoriavsnittet.  

 

 1.3.1 Internationella relationer och FN-systemet  

Ytterliggare ett problemområde som drabbar denna uppsats är det internationella politiska 

systemet. För att förstå problematiken kring Köpenhamnsmötet måste systemet inom 

internationella relationer och FN systemet nämnas kort. Detta är även viktigt för analysen av 

denna uppsats.  

                                                 
6
 Nelissen Nico, Van der Straaten Jan, Klinkers Leon, Classics in Environmental Studies – An overview of 

classic texts in environmental studies, Utrecht, International Books, 2002, s. 101 - 114 
7
 Hermansson Jörgen, Spelteoriins nytta – Om rationalitet i vetenskap och politik, Uppsala, Acta Universitatis 

Upsaliensis, 1990, s. 17 
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Det internationella politiska systemet kännetecknas av suveräna stater. Ingen 

internationell institution har högre auktoritet än de suveräna staterna.
8
 På grund av detta 

beskrivs den internationella politiken ofta som anarkisk. Det nationella intresset är av yttersta 

vikt inom den realistiska idétraditionen.
9
 En konsekvens av detta är att stater eftersträvar så 

mycket naturresurser som möjligt, detta för att gynna egenintresset. På grund av den rådande 

anarkin inom internationella relationer får över och mellanstatliga organisationer, som till 

exempel FN, begränsad makt och inflytande. Om ingen högre auktoritet finns än de suveräna 

staterna blir möjligheten för kontroll och utdömande av sanktioner också begränsad. FN 

systemet saknar helt enkelt den auktoritet, legitimitet och hotfullhet som krävs för att se till 

att dess medlemsstater efterlever sina åtaganden. Detta blir givetvis ett dilemma i 

åstadkommandet av, och i synnerhet efterlevnaden av, globala miljöavtal då dessa hålls i 

FN:s regi. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Eftersom Köpenhamnsmötet inte resulterade i ett bindande avtal betecknas det av många 

utomstående experter som en besvikelse.
10

 Ett övergripande syfte med denna uppsats är att ta 

reda på varför mötet resulterade i en besvikelse. Det mera specifika syftet är att analysera vad 

de undersökta aktörerna, EU och Kina, gjorde och inte gjorde utifrån Elinor Ostroms teori 

om hur man får aktörer som brukar en gemensam resurspool att handla i enlighet med det 

gemensamma bästa (Detta diskuteras utförligt i teoriavsnittet). Dessa syften utmynnar i 

följande frågeställningar:  

Hur agerade EU respektive Kina utifrån klimatet som en gemensam nyttighet? Vilka 

skillnader kan ses angående hur EU och Kina såg på klimatet som en gemensam nyttighet 

under Köpenhamnsmötet? 

 

                                                 
8
 Spegele Roger D, Political Realism in International Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, s. 

87 - 88 
9
 ibid, s. 87 

10
TT-AFP-Reuters, Miljörörelsen: ett misslyckande,  2009-12-19, 

http://www.dn.se/nyheter/klimatmotet/miljororelsen-ett-misslyckande-1.1016595  

http://www.dn.se/nyheter/klimatmotet/miljororelsen-ett-misslyckande-1.1016595
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2. Teori  

För att enklare förstå problematiken som uppstår då flera aktörer brukar samma resurs krävs 

ett teoretiskt ramverk. Den centrala teorin för denna uppsats bygger på pristagaren för 

Sveriges Riksbanks pris i Ekonomisk Vetenskap till Alfred Nobels minne år 2009, Elinor 

Ostrom, och hennes bok ”allmänningen som samhällsinstitution”. Boken tar upp så kallade 

CPR (Common Pool Resources) problem. Boken baseras på hur gemensamma tillgångar 

fördelas bland aktörer drivna av egenintresse. Ostroms bok tar upp ett antal fall från 

verkligheten med blandade resultat, både gemensamt ägda tillgångar som har överlevt i 

hundratals år, där aktörerna lyckats överbrygga de motsättningar som egenintresset skapar, 

och fall där gemensamt ägande av olika anledningar inte åstadkoms.  

I Ostroms bok behandlas tre modeller som aktörer i CPR situationer kan tänkas använda 

sig av. Modellerna är: allmänningens tragedi, fångarnas dilemma och det kollektiva 

handlandets logik. Jag kommer att presentera dem alla i korthet nedan. Den gemensamma 

nämnaren för dessa teorier är att kollektivt handlande betraktas som någonting mycket 

svåruppnåeligt. 

 

2.1 Allmänningens tragedi 

Begreppet ”allmänningens tragedi” myntades 1968 av Garret Hardin och syftar till den 

situation som vill undvikas i CPR situationer. Allmänningens tragedi uppstår när de aktörer 

som delar en allmän tillgång ser till sitt eget kortsiktiga intresse. Risken som uppstår är att 

resursen överutnyttjas och på lång sikt finns det inga vinnare, bara förlorare. En gemensam 

resurspool kan till exempel vara en allmänning där bönder låter sina djur beta. Det bästa 

ekonomiska utfallet för varje individuell bonde är att låta så många djur som möjligt beta på 

allmänningen. Om alla bönder följer den individuellt bästa vägen kan det, paradoxalt nog, 

leda till försämrade möjligheter för alla när resurspoolen överutnyttjas. På liknande sätt kan vi 

tänka oss jordens atmosfär som en gemensam resurspool. Luftens förmåga att absorbera och 

växters förmåga att ta upp CO2 och andra växthusgaser är allmänningen som världens stater, 

aktörerna, nu håller på att överutnyttja. Risken är alltså att det globala klimatet kommer att 

utgöra ett gigantiskt exempel på ”allmänningens tragedi”. Eftersom ingen rimligtvis kan 

påstås äga luften runt omkring oss är det därför svårt att sätta ett värde på den. H. Scott 

Gordon skrev 1954 (citerad i Ostrom) att ”rikedom som är fri för alla värderas av ingen”.
11

  

 

                                                 
11

 Ostrom Elinor, Allmänningen som samhällsinstitution, Lund, Arkiv Förlag, 2009, s. 31 
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2.2 Fångarnas dilemma 

I Ostroms bok förutsätts människor vara rationellt tänkande, nyttomaximerande varelser. En 

förutsättning för kollektiva lösningar på problem, är att egenintresset gagnas mer av en 

kollektiv lösning än av att söka den bästa individuella lösningen. Detta illustreras av 

spelteoretiska dilemman som ”fångarnas dilemma”. Den globala klimat och miljöpolitiken 

kan ses som ett enormt spelteoretiskt dilemma mellan världens stater, där minimering av 

förluster och maximering av vinster eftersträvas av parterna. Det paradoxala med fångarnas 

dilemma är att varje part har en dominant strategi som gynnar dennes situation oavsett vad de 

andra parterna väljer att göra.  

  

 Andras val: 

 

 Bilen  Bussen 

  

 

 

 

 

 

(Figur 2.1) 

 

I exemplet ovan är fångarna ersatta av pendlare. Om alla pendlare tar bilen till jobbet bildas 

köer, och restiden blir onödigt lång. Om alla istället tar bussen bildas inga köer, men eftersom 

bussen måste stanna för att plocka upp folk och generellt har en längre resväg än en bil tar det 

längre tid att komma till jobbet med bussen jämfört med bilen givet samma trafiksituation. 

Det går dock fortare om alla tar bussen jämfört med om alla tar sin bil. Om alla andra väljer 

att ta bussen är det mest fördelaktiga för den enskilde individen att ta bilen eftersom det inte 

bildas några köer om det bara är du som tar bilen. Om alla tar bilen och du tar bussen straffas 

du dock dubbelt eftersom bussen sitter fast i köerna precis som bilarna och dessutom har en 

längre resväg och stannar för andra passagerare. Resultatet blir att oavsett vad de andra väljer 

så är det mest fördelaktigt att välja att ta bilen för den enskilde individen. Detta är då den 

dominanta strategin. Om alla dock följer sitt egenintresse och den dominanta strategin blir 

resultatet sämre än om alla valde den alternativa strategin. Denna motsägelse bevisar hur svårt 

kollektivt handlande kan vara att uppnå. ”Paradoxen att individuellt rationella strategier 

 

30 minuter till jobbet 

 

 

10 minuter till jobbet 

 

     40 minuter till jobbet     

 

20 minuter till jobbet 

 

Bilen 

 

Ditt val: 

 

Bussen 
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leder till kollektivt irrationella resultat tycks ifrågasätta en grundläggande tro att rationella 

människor kan åstadkomma rationella resultat.”
12

  

 

2.3 Det kollektiva handlandets logik 

Det kollektiva handlandets logik presenterades 1965 av Mancur Olson i boken ”the logic of 

collective action”. Teorin behandlar svårigheten att få rationellt tänkande individer att dra åt 

samma håll. Den individ som har möjligheten att inkassera personliga fördelar från en 

gemensam nyttighet, när denna nyttighet väl är åstadkommen har ringa anledning att bidra till 

att denna kollektiva nyttighet upprätthålls. Detta citat ur Ostrom uttrycker denna attityd väl: 

”såvida inte antalet individer är ganska litet, eller såvida det inte förekommer tvång eller 

något annat särkilt arrangemang som får individer att handla i sitt gemensamma intresse, 

kommer rationella egennyttiga individer inte att handla i syfte att tillgodose sina 

gemensamma intressen eller gruppintressen.”
13

 

 

2.4 Ostroms kritik mot brukandet av dessa tre modeller 

Ostrom menar att brukandet av modeller som dessa tre sker slarvigt och utan att ta hänsyn till 

det specifika i varje CPR situation. Eftersom dessa teorier, mer eller mindre obevekligt, leder 

till ett negativt resultat blir följden att CPR situationer ses som olösliga fall av tjänstemän. 

Följden av detta blir att tjänstemän som sätter upp regler för gemensamt ägda resurser väljer 

att antingen göra så genom en stark centralmakt eller genom att privatisera institutionerna. Att 

låta appropriatörerna själva komma upp med en samling regler och riktlinjer för hur resursen 

ska tillhandahållas ses, i ljuset av modeller som fångarnas dilemma, allmänningens tragedi 

och det kollektiva handlandets logik, som omöjligt.
14

 Detta, menar Ostrom, är ett stort 

misstag, eftersom de undersökta fallen i hennes bok pekar på att förhållandet är det rakt 

motsatta. Människor är förmögna att upprätthålla CPR institutioner om de har möjlighet att 

påverka sin specifika situation. En av de viktigaste slutsatserna i Allmänningen som 

samhällsinstitution grundar sig på detta resonemang; den institutionella förändringen som 

söks för upprätthållande av gemensamma resurspooler tros av tjänstemän komma utifrån, 

antingen via en centralmakt eller genom privatiserande av resursenheten. Båda dessa sätt att 

se på CPR problem lider av att de ses som det enda sättet för institutionell förändring. Ostrom 

menar att detta sätt att tänka är missledande, ”istället för att det finns en enda lösning på ett 

                                                 
12

 Ostrom Elinor, a.a., s. 34 
13

 Ibid, s. 2 
14

 ibid, s. 39 
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enda problem finns det enligt min uppfattning många olika lösningar på många olika 

problem”.
15

  

Ytterliggare en viktig slutsats som Ostrom gör, är att antalet appropriatörer och dess 

geografiska och kulturella närhet till varandra är av betydelse för hur väl den gemensamma 

resurspoolen kommer att kunna förvaltas.
16

  

 

2.5 Ostroms 8 designprinciper 

Alla CPR situationer behöver inte med nödvändighet sluta i katastrof. På basis av de 

observationer som tas upp i Allmänningen som samhällsinstitution förtecknar Ostrom vilka 

principer som är gemensamma i alla fall av lyckade CPR institutioner, och drar således 

slutsatsen att dessa måste finnas för att få till stånd hållbara CPR institutioner.  

Ostrom listar 8 designprinciper som centrala för att CPR situationer ska utvecklas till 

hållbara över en lång tidsperiod. I analysen återkommer jag till dessa punkter för att söka 

förklara hur EU och Kina agerade på grundval av dessa designprinciper i 

Köpenhamnsförhandlingarna.  

 

1. Klart definierade gränser – Både resurspoolen i sig och var eller vad den 

enskilde appropriatören får tillgodogöra sig.  

2. Överensstämmelse mellan reglerna för tillgodogörande av resursenheter och de 

lokala förhållandena. Specifika regler som begränsar tid, plats, mängd eller teknik för 

tillgodogörande av den gemensamma resursen. Detta sker med förankring i de lokala 

förhållandena.  

3. System för kollektiva val. Alla, eller de flesta, som påverkas av de operationella 

reglerna kan vara med och påverka utformningen av reglerna. 

4. Övervakning. Övervakare har en skyldighet att rapportera och redovisa sina 

resultat inför de drabbade (de andra appropriatörerna).  

5. Graderade sanktioner. Allvaret i, och sammanhanget av, regelöverträdelsen 

bestämmer utkomsten av straffet. Om en stor katastrof kan undvikas genom att bryta 

mot reglerna kan påföljden bli lindrigare än om endast girighet ligger som motiv. 

6. Mekanismer för konfliktlösning. Snabb och billig tillgång till lokala arenor där 

konflikter mellan appropriatör och appropriatör eller appropriatör och tjänsteman kan 

lösas. 

                                                 
15
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7. Erkännande av rätten att organisera sig. åtminstone ett minimalt erkännande av 

nationell förvaltning till de lokala appropriatörerna att organisera sig själva för att 

uppnå bästa möjliga resultat.  

8. Nästlade enheter. Regler, konfliktlösningsmekanismer, övervakning, 

appropriering etc. organiseras i många olika lager. Detta kan jämföras vid till exempel 

kommuner, landsting och staten i Sveriges förvaltning.
17

  

 

2.6 Tillämpad teori: 

För att besvara mina frågeställningar (presenteras nedan) tar jag hjälp av Elinor Ostroms 8 

designprinciper för lyckade CPR institutioner som presenterats ovan. Jag kommer utifrån 

dessa principer analysera i vilken utsträckning som Kina respektive EU levde upp till dessa 

designprinciper, och därmed hur de agerade utifrån klimatet som en gemensam resurs. I 

slutändan är meningen att jag skall analysera Kinas och EU:s insatser under 

Köpenhamnsmötet, och utifrån klimatet som en gemensam nyttighet peka på i vilken grad 

som dessa båda aktörer var skyldiga till klimatmötets utfall.  

De 8 designprinciperna definierar vilka parametrar som måste finnas för att få till stånd en 

lyckad CPR institution. Eftersom Kina och EU under Köpenhamnsmötet var en del av 

upprättandet av samma CPR institution, är det inte möjligt att analysera 

Köpenhamnsprotokollet och se i vilken utsträckning som detta är till belåtenhet utifrån ett 

CPR perspektiv. Det skulle självklart vara omöjligt att se skillnader i de båda aktörernas 

agerande på detta sätt eftersom Köpenhamnsprotokollet inte avslöjar skillnaderna i aktörernas 

förmåga att tillämpa en gemensam syn på klimatet. Istället måste Kinas och EU:s förmåga att 

leva upp till dessa designprinciper analyseras. Detta görs enklast genom att titta på hur Kina 

respektive EU gick tillväga innan Köpenhamnsmötet.   

Till att börja med finns det inte plats för designprincip nummer 7 och 8 i analysen av 

aktörernas agerande. Punkt nummer 7, erkännande av rätten att organisera sig, behöver inte 

ges något utrymme på grund av att aktörerna som analyseras är suveräna stater, och att de har 

rätt att organisera sig själva ser jag som uppenbart. Punkt 8 bygger på nästlade enheter, alltså 

enheter som är organiserade i flera olika lager. Eftersom min analys enbart bygger på stater, 

eller som i EU:s fall, en koalition av stater, alltså bara den högsta nivån av nästlade enheter så 

väljer jag att lyfta bort även denna punkt från min analys.  

                                                 
17
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För att komma fram till om Kina och EU agerade utifrån klimatet som en gemensam 

resurs har jag valt att formulera fem frågor baserade på de 6 kvarvarande designprinciperna. 

Dessa fem frågor kommer jag att ställa till mitt empiriska material och utifrån resultatet 

kommer jag att föra in aktörernas agerande på en axel. På detta sätt kommer ett resultat 

framgå, där aktörernas relativa förmåga att agera utifrån klimatet som en gemensam nyttighet 

visas. Denna axel består av en linje med punkterna ”gemensam syn på klimatet” och ”agerar 

utifrån egennyttigt perspektiv”. Dessa punkter är inte absoluta slutpunkter i sammanhanget. 

Om den ena aktören hamnar bättre till på skalan innebär inte detta att denna aktör gjorde 

allting rätt i fråga om att agera utifrån klimatet som en gemensam nyttighet; det innebär 

endast att den aktören var bättre än den andra aktören i detta sammanhang. Det är således 

fråga om en relativ axel.  

De fem frågor som jag har stipulerat är följande: 

 

1. Kan Kina respektive EU tänka sig specifika regler som begränsar 

uppvärmningen av jordens klimat?  

2. Definierade EU respektive Kina innan mötet hur mycket de kan tänka sig att 

reducera sina utsläpp av växthusgaser med? 

3. Agerade Kina respektive EU tillmötesgående och kompromissvilligt under mötet 

för att få till stånd ett bindande avtal? 

4. Finns det indikationer på att EU och/eller Kina skulle motsätta sig övervakning 

eller sanktioner som utdöms av FN?  

5. Om den gemensamma nyttigheten – det globala klimatet – skulle råka ut för 

problem med snålskjutsåkning, skulle EU respektive Kina jobba mot att lösa dessa 

konflikter?  

 

Fråga 1 baseras på designprincip 1, fråga 2 baseras på designprincip 1 och 2, fråga 3 

baseras på designprincip 3, fråga 4 baseras på designprincip 4 och 5 och fråga 5 baseras på 

designprincip 6.  

I och med detta kommer jag att kunna täcka in alla de parametrar som är nödvändiga för 

lyckade CPR institutioner, utifrån Ostroms teorier, och som är tillämpbara i fallet med det 

globala klimatet som gemensam nyttighet och stater som aktörer.  

När det empiriska materialet har granskats och analyserats placeras de båda aktörerna in 

på skalan som mäter relativ framgång i att se på klimatet som en gemensam nyttighet. Denna 
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skala kan komma att se ut på följande sätt: X:et markerar var på skalan som den berörda 

aktören hamnar. 

 

 aktör A (X) aktör B (X) 

gemensam syn             egennyttigt agerande 
(Figur 2.2) 

 

En axel av detta slag kommer att finnas för varje specifik fråga. Till sist kommer en 

övergripande axel att uppföras där hänsyn tas till varje fråga och alla de markeringar som 

aktörerna har fått i de enskilda frågorna. Detta blir då det resultat som aktörerna kommer att få 

i sin syn på klimatet som en gemensam nyttighet.  
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3. Metod 

I Varför Vetenskap beskrivs att ”teoretiskt grundade problem består i att söka förklara någon 

aspekt som inte lättvindigt låter sig förklaras av sunda förnuftet.”
18

 Förklaringen till 

problemet som undersöks beskrivs som en paradox eller gåta. Paradoxen, eller gåtan som 

detta arbete har till uppgift att besvara består i att kartlägga varför Köpenhamnsmötet slutade 

som det gjorde, utan ett bindande avtal. En precisering av denna paradox är att kartlägga hur 

Kina respektive EU agerade utifrån principen om gemensamt bästa resultat kontra egennyttigt 

agerande.  

Forskningsprocessen är jämförande, således är även denna studie en jämförelse. Ludvig 

Beckman beskriver i Grundbok i idéanalys att ”alla beskrivningar är […] en jämförelse 

mellan innehållet i ett material och något annat.”
19

 I detta arbete sker jämförelsen mellan de 

dokument och artiklar som beskriver Kinas agerande innan och under Köpenhamnsmötet och 

de dokument och artiklar som beskriver EU:s agerande innan och under detsamma.  

För att förstå de olikheter som präglade Kinas och EU:s tillvägagångssätt innan och under 

Köpenhamnsmötet anser jag att ett textanalytiskt tillvägagångssätt är det bästa alternativet. I 

metodpraktikan beskrivs detta tillvägagångssätt som en ”noggrann läsning av textens delar, 

helhet och den kontext vari den ingår”.
20

 Den kvalitativa textanalysen är en urvalsmetod som 

bygger på att författaren väljer passager ur de texter som studeras som anses viktigare än 

andra. Till skillnad från den kvantitativa metoden, som bygger på generalisering utifrån en 

stor mängd insamlade data, bygger den kvalitativa metoden på djupare granskning av det 

studerade området. Det som eftersträvas är inte generaliseringar av ett område, utan djupare 

förståelse av ett eller flera specialgranskade fall. När det djupare liggande innehållet 

eftersträvas är en kvalitativ textanalys att föredra. Utifrån det studerade materialet kommer en 

diskussion och analys om i vilken utsträckning som aktörerna agerade utifrån klimatet som en 

gemensam resurs att hållas. Detta leder till en djupare förståelse om hur Kina respektive EU 

agerade i det specifika fall som studeras i denna uppsats.  

I boken Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder skriver författarna 

angående kvalitativa metoder: ”Det centrala blir […] att vi genom olika sätt att samla 

                                                 
18

 Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas, Varför vetenskap, Lund, Studentlitteratur AB, 2010, s. 27 
19

 Beckman Ludvig, Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Stockholm, 

Santérus förlag, 2007, s. 52 
20

 Esaiasson Peter, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm, Norstedts 

juridik AB, 2009, s. 237 
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information dels kan få en djupare förståelse av det problemkomplex vi studerar, dels kan 

beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i”.
21

  

En kvalitativ textanalys kan se ut på flera olika sätt. Till att börja med kan en kvalitativ 

textanalys syfta till att systematisera likväl som att kritiskt granska innehållet i de studerade 

texterna.
22

 Dessa angreppssätt kan ytterliggare subkategoriseras. En systematiserande analys 

kan indelas i analyser som: klargör tankestrukturen, ordnar logiskt och klassificerar 

materialet. En kritiskt granskande textanalys kan kategoriseras vidare i en idékritisk, 

ideologikritisk samt ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt. I min studie har jag ställt upp fem 

frågor som skall besvara i vilken utsträckning Kina respektive EU förhöll sig till klimatet som 

en gemensam resurs. Dessa fem frågor bidrar till att logiskt ordna innehållet i texterna till en 

av fem subkategorier som besvarar frågorna som uppställts. Den logiskt ordnande 

textanalysen har som mål att ”formalisera tankeinnehållet i lätt överblickbara kategorier”.
23

 

Detta är därför det metodologiska tillvägagångssättet för denna studie. De fem frågor som 

stipulerats kommer att utgöra ett ramverk när jag läser materialet, och det som faller under 

varje fråga används för att besvara denna fråga på bästa möjliga sätt. Dessa frågor utgör 

således de kategorier som nämnts ovan.  

Vidare kommer den idékritiska textanalysen också att användas. I Metodpraktikan 

beskrivs det idékritiska angreppssättet som en analys som ”går ut på i vilken utsträckning en 

given argumentation lever upp till bestämda normer – rationella eller moraliska.”
24

 Det är 

främst den rationella aspekten som är applicerbar i denna undersökning. Stater är rationella 

aktörer, och en förutsättning för gemensamt agerande är att det är rationellt, att fördelarna i 

längden övervinner nackdelarna. Frågorna som ställs till materialet är av idékritisk natur då de 

ifrågasätter vilken typ av rationellt agerande som präglade Kina och EU under 

klimatkonferensen. Medan frågorna är idékritiska hjälper de på samma gång till att logiskt 

ordna materialet till kategorier som bidrar till besvarandet av de övergripande 

frågeställningarna.  

 

3.1 Material 

Materialet som används i denna studie baseras i första hand på EU:s, Kinas och EU:s 

ordförandeland vid tiden för klimatkonferensen (Sveriges) hemsidor och de officiella 

                                                 
21

 Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

Lund, Studentlitteratur AB, 1997, s. 14 
22

 Esaiasson Peter m.fl., a.a., s. 238 
23

 Ibid, s. 238 
24

 Ibid, s. 239  
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dokument som finns tillgängliga där som beskriver aktörernas agerande innan och under 

Köpenhamnsmötet. Med tanke på att Köpenhamnsmötet avslutades i december 2009 har jag 

inte haft möjlighet att studera material angående detta i form av böcker. Dock finns en 

ansenlig mängd andrahandsmaterial i form av nyhetsartiklar i tidningar, men även en del 

inspelat material att tillgå. I de fall som jag har ansett att det behövs har denna typ av 

andrahandsmaterial kompletterat de officiella dokument som undersökts.  

 

 3.1.1 Källkritik 

De dokument som undersökts som kommer från Kinas, EU:s och Sveriges hemsidor. Dessa 

dokument, som beskriver tillvägagångssätt inför mötet, anser jag ha hög relevans och 

tillförlitlighet. Med hjälp av andrahandsmaterialet kan dessa källor dessutom kontrolleras, 

eftersom de strategier och mål som sattes upp av de båda aktörerna innan mötet sedan 

verifierats av nyhetsmedia som rapporterade från mötet.  

Ett problem med andrahandsmaterialet är att det på grund av att den ena undersökta parten 

var Kina, inte finns speciellt mycket material som beskriver mötet utifrån deras synvinkel 

tillgängligt för personer som inte talar eller läser Kinesiska. Detta begränsar mig till att främst 

använda mig av västerländsk media. Detta är ett problem, som jag dock är medveten om. Jag 

är även medveten om att den källkritiska tendensen, beskriven i Thurén enligt följande: 

genom ”personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen […] förvränga 

verklighetsbilden”,
25

 i ett sammanhang som det jag granskar är svårt att negligera. När jag 

granskar andrahandsmaterialet till detta arbete är den källkritiska tendensen något som jag har 

i åtanke. Om jag skulle misstänka att politiska motiv ligger bakom till exempel en 

tidningsartikel använder jag inte den artikeln, vidare kommer allt andrahandsmaterial i mesta 

möjliga mån att dubbelkollas mot andra källor.  

                                                 
25
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4. Kinas och EU:s agerande under klimatkonferensen 

Denna del är av uppsatsen kommer att söka svaren på de syften och frågeställningar som 

presenterades i uppsatsens första del. I denna del kommer presentationen av EU:s respektive 

Kinas klimatåtaganden och insatser innan och under Köpenhamnsmötet att presenteras. 

 

4.1 Historisk Bakgrund 

Bakgrunden till de problem som världens stater försökte lösa i Köpenhamn i december 2009 

kan spåras långt tillbaka i tiden. Människans förmåga att finna och använda naturresurser 

gömda långt nere i jordens inre är roten till varför människoskapade klimatförändringar 

överhuvudtaget existerar. Dock fokuserar inte denna uppsats på att spåra och förklara 

processerna bakom klimatförändringar. Istället kommer här att presenteras en kort översikt 

av miljöproblematiken i modern tid, från klimatrörelsens ursprung till och med 

Köpenhamnsmötets uppkomst. 

 

 4.1.1 Miljörörelsen 

Tiden efter det andra världskriget beskrivs som återfödelsen för den allmänna medvetenheten 

för miljöfrågor.
26

 På 1960-talet, när effekterna av miljöproblemen i de industrialiserade 

länderna blev kännbara för människors hälsa, fick miljörörelsen ett stort uppsving. Rachel 

Carson blev en av pionjärerna inom området med hennes berömda bok ”Silent Spring” 

(1962) som behandlar användandet av giftiga kemikalier. Boken fick ett stort genomslag, och 

var bland annat bland annat en av anledningarna till att John F. Kennedy införde en kommitté 

för miljöfrågor.
27

 Under 1970-talet börjar allt fler ställa sig frågande till den ekonomiska 

utvecklingen. Författare som Ezra J. Mishan och Garrett Hardin pekar på att den ekonomiska 

utvecklingen står i kontrast till ekologin. Ekonomisk utveckling bygger på konsumtion som 

bygger på utnyttjande av naturresurser. Detta i kombination med att antalet människor blir 

fler och fler, som hävdas i ”the population bomb” av Ehrlich och Ehrlich 1969, leder till en 

negativ spiral av försämrad miljö.  

Den politiska utvecklingen under denna tid, en vänstervåg med antikrigs och miljö 

budskap, förstärkte miljörörelsens kraft. Miljöorganisationer såsom världsnaturfonden WWF 

(1961) Greenpeace (1971) och Friends of the Earth (1972) bildades och bidrog till att 

ytterliggare sätta miljöfrågan på den politiska agendan.  
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 4.1.2 Politiska åtaganden för klimat och miljö  

Den första internationella politiska konferensen angående miljö hölls mellan den 5 – 16 juni 

1972 i Stockholm. Stockholmskonferensen beskrivs således också som startpunkten på det 

moderna politiska uppvaknandet för globala miljöfrågor.
28

 Det kanske viktigaste resultatet av 

Stockholmskonferensen var bildandet av UNEP (United Nations Environment Programme). 

Detta medförde att FN systemet även i framtiden kom att bli den centrala arenan för 

internationella klimat och miljöfrågor.
29

  

Flera stora miljökatastrofer (till exempel Dioxin läckan i Seveso 1976, Harrisburgolyckan 

i Pennsylvania 1979, Bhopalkatastrofen i Indien 1984 och Tjernobylkatastrofen i nuvarande 

Ukraina 1986) inträffade mellan Stockholmskonferensen och Riokonferensen 1992. Under 

Riokonferensen samlades över 100 regeringschefer, och delegater från 178 länder. Detta kan 

jämföras med Stockholm 20 år tidigare som endast samlade 2 regeringschefer (bl.a. Olof 

Palme) och delegater från 113 länder.
30

 Detta visar på den ökade status som klimat och 

miljöfrågor fått under tiden mellan de två konferenserna. Riokonferensen resulterade även i 

traktaten UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), ett icke 

bindande avtal som låg till grund för Kyotoprotokollet.
31

 

Kyotoprotokollet slöts i Kyoto 1997 i UNFCCCs regi. Mötet resulterade i ett bindande 

kontrakt mellan många av världens industrialiserade länder. Under mötet enades parterna om 

att sänka utsläppen av växthusgaser med 5 % till och med perioden 2008 – 2012, jämfört 

med 1990 års nivåer.
32

 En av de stora nackdelarna med Kyotoprotokollet var att den tidens 

största producent av växthusgaser, USA, inte ratificerade protokollet. Målet med 

Köpenhamnsmötet var att skapa ett bindande avtal som börjar gälla när Kyotoprotokollet tar 

slut.  

Det sista stora steget som togs för att få till stånd ett bindande avtal i Köpenhamn 2009 var 

det så kallade ”Bali Roadmap”. Under FN:s klimatkonferens i Bali 2007 fastslogs en strategi 

som skulle leda fram till ett bindande avtal i Köpenhamn 2009. FN håller klimatkonferenser 

varje år, men Köpenhamnskonferensen fick en förhöjd status på grund av att Bali Roadmap 

fastslog att Köpenhamnsmötet skulle vara tillfället då ett bindande klimatavtal skulle antas.
33
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4.1.3 Köpenhamnsprotokollet 

I denna del kommer det färdiga Köpenhamnsprotokollets viktigaste delar att presenteras kort. 

I Köpenhamn i december 2009 enades världens ledare om följande punkter som sedermera 

utmynnade i Köpenhamnsprotokollet (bilaga 1): 

 

 Klimatförändringar är ett av de största hoten i vår tid. Klimatförändringarna skall 

bekämpas politiskt genom principen om gemensamma men differentierade åtaganden. 

Temperaturökningen skall hållas under 2 grader Celsius jämfört med förindustriell tid.  

 En överenskommelse ingicks som utfäste att stora nedskärningar i de globala utsläppen är 

nödvändig. De globala utsläppen bör vara vid sin maximala nivå så snart som möjligt, 

dock erkänns att utvecklingsländers utsläppsnivå kommer att nå sin maximala nivå senare 

än I-länders.  

 Industrialiserade länder skall hjälpa utvecklingsländer genom att bistå med ekonomiska 

resurser, teknologi och kapacitetsbyggande till stöd för mycket fattiga och sårbara 

nationer.  

 Avskogningens effekter på klimatförändringarna erkänns. En plan för hur man skall 

komma tillrätta med avskogningen tas också fram.  

 Industrialiserade länder skall bidra ekonomiskt till utvecklingsländer där pengarna går till 

att bekämpa den globala uppvärmningen. Under perioden 2010 – 2012 är denna summa 

30 miljarder USD, och från 2020 och framåt är summan 100 miljarder USD per år.
34

  

 

4.2 Kinas agerande under klimatkonferensen 

Materialet som granskas i den empiriska genomgången är tudelat. I första hand kommer 

förstahandsmaterial från EU:s samt EU:s ordförandeland vid tiden för Köpenhamnsmötet 

(Sverige) respektive Kinas officiella hemsidor att granskas. Detta görs för att kunna påvisa 

skillnader i de båda aktörernas utgångspunkter och binda samman dessa med hur EU 

respektive Kina agerade utifrån ett CPR dilemma. I andra hand kommer andrahandsmaterial i 

form av artiklar från tidsskrifter och nyhetstidningar att granskas. Andrahandsmaterialet tas 

med för att ytterliggare belysa och förstärka de slutsatser som dras utifrån de officiella 

dokumenten. 

Det dokument som jag granskar i detta avsnitt kommer från folkrepubliken Kinas 

National Development and Reform Commission. Dokumentet behandlar Kinas position inför 
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klimatkonferensen i Köpenhamn. Dokumentet är daterat till den 20 maj 2009. Detta dokument 

granskas i ljuset av de fem frågor som ställts upp baserade på Elinor Ostroms designprinciper.  

 

Fråga 1 – Kan Kina tänka sig specifika regler som begränsar uppvärmningen av jordens 

klimat? 

Kinas position i denna fråga är tvetydig. I det studerade dokumentet klargör man från 

kinesiskt håll att utvecklingsländer inte kan leva efter regler som kvantifierar reduktionen av 

utsläpp. Samtidigt gör man klart att utvecklingsländer skall göra åtaganden för att reducera 

sina utsläpp av växthusgaser, men att de måste fortsätta att sträva efter ekonomisk framgång 

och bekämpning av fattigdomen.
35

 Kina påpekar ett flertal gånger att utvecklade länder måste 

fullfölja sina åtaganden och göra sig av med sina höga per capita utsläppsnivåer. I det 

granskade dokumentet är Kinas mål för den utvecklade världen en reducering av 

växthusgasutsläpp med 40 % till och med 2020 jämfört med 1990 års nivå. Samtidigt sätter 

man inga sådana mätbara mål för egen del.
36

  

Kina verkar dock ändra uppfattning i frågan om kvantifierbara mål för egen del. Den 26 

november 2009, 9 dagar före klimatmötets start, tillkännager Kina ett antal konkreta mål som 

landet skall utgå ifrån under Köpenhamnsmötet.
37

 Till exempel åtar sig Kina att sänka 

utsläppen av CO2 med 40 – 45 % per producerad BNP enhet jämfört med 2005 års nivåer. 

Under mötets gång kommer dock uppgifter på att Kina inte vill ta dessa steg mot konkreta 

mål som sattes upp innan mötet.
38

 Detta medför att Kinas roll i denna fråga är svår att besvara.  

Det som undersöks i och med denna fråga är huruvida Kina kan tänka sig specifika regler 

för CO2 utsläpp. Kina kan tänka sig specifika regler för detta, men fram till och med 9 dagar 

före mötet var Kinas inställning att konkreta mål endast skulle gälla utvecklade länder. Att 

Kina sedan verkar ha försummat sina egna mål under mötets gång ger indikationer på att 

Kinas agerande strax innan mötet mest var ett spel för galleriet.  

Kinas agerande kan därför tolkas som egennyttigt, då Kina insinuerar att andra aktörer 

skall jobba mot upprätthållandet av CPR institutionen men att Kina för egen del mer eller 

mindre skall kunna ”åka snålskjuts” på världens industriländer. Den motsättning som Kina 

pekar på mellan reducering av utsläpp å ena sidan, och reducering av fattigdom och fortsatt 
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utveckling å den andra, erkänns av andra parter än Kina.
39

 Detta resonemang är således giltigt. 

Dock tar Kina detta ett steg för långt när man från kinesiskt håll, i det officiella dokumentet 

från maj 2009, försöker undslippa allt konkret ansvar för egen del. Detta sammantaget leder 

till att Kina hamnar mer mot egennyttigt agerande på denna punkt. 

 

                                                                   Kinas position    (X)  

gemensam syn                                                                                                 Egennyttigt agerande 
(figur 4.1.1) 

 

Fråga 2 – Definierade Kina innan mötet hur mycket de kan tänka sig att reducera sina utsläpp 

av växthusgaser med?  

I det granskade dokumentet definierade Kina inte hur mycket de var villiga att reducera 

sina utsläpp med. Som nämnts i den förra frågan hänvisar Kina till att utvecklingsländer inte 

kan kvantifiera sina utsläppsreduceringar på grund av att de, enligt Kina, har ett 

motsatsförhållande till ekonomisk utveckling och reducering av fattigdom.
40

 Kina hänvisar till 

något som kallas för ”Nationally Appropriate Mitigation Actions” (NAMAs). NAMAs tas 

med hänsyn till utvecklingsländernas behov av utveckling och fattigdomsbekämpning. 

NAMAs tar på detta vis i beaktning principen om gemensamma men differentierade åtgärder 

för klimatet. Helt enkelt att utvecklingsländer inte skall behöva göra lika drastiska åtgärder för 

klimatet som utvecklade länder. NAMAs tas med hänsyn till de lokala förhållandena, en av 

Ostroms designprinciper. Kina medger att landet anser att klimatet är en viktig fråga. Dock 

sätts inga konkreta mål upp förrän 9 dagar före konferensens inledande  

Mark Lynas, skribent i The Guardian, tillika delegat för Maldiverna under 

Köpenhamnsmötet och närvarande vid slutförhandlingarna, menar att Kina inte bara 

undanhöll att komma med konkreta mål för sitt eget land när det gäller utsläpp av 

växthusgaser, utan att de även bidrog till att få västländernas konkretiserade mål borttagna 

innan protokollet antogs.
41

 Den rika världen hade innan mötet enats om att sänka sina utsläpp 

med 80 % till 2050, men Kinas representant insisterade, enligt Lynas, på att dessa mål skulle 

tas bort från slutdokumentet. Tillika fanns innan mötet en överenskommelse om att världens 

totala utsläpp ska minskas med 50 % fram till 2050. Även detta togs bort från slutdokumentet 
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på initiativ av Kina.
42

 Dessa källor ger en liknande bild angående Kinas roll, som hindrande i 

arbetet för ett bindande avtal, under Köpenhamnsmötet.
43

 
44

  

Vad som faktiskt enades om under mötet var en maximal ökning av den globala 

temperaturen med 2 grader Celsius till 2050. Detta innebär en indirekt effekt på sänkningen 

av utsläpp av växthusgaser eftersom för att leva upp till målet om maximalt 2 graders 

temperaturökning så måste utsläppen av växthusgaser reduceras. Dock preciseras inte Kinas, 

eller någon annans, del i denna reducering av utsläpp. Kinas agerande pekar på en ovilja att 

definiera sina egna klimatåtaganden. Fram till och med den 26 november 2009, undanhöll 

kineserna även att komma med konkretiserade mål för utsläppsreducering. Att de sedan 

gjorde detta lyfter deras position i denna fråga något, hänsyn tas dock till att det dröjde in i det 

sista, och att de uppsatta målen verkar ha blivit förbisedda i själva förhandlingsfasen. 

 

                                                                     Kinas position (X) 

Gemensam syn egennyttigt agerande 
(figur 4.1.2) 

 

Fråga 3 – Agerade Kina tillmötesgående och kompromissvilligt under mötet för att få till 

stånd ett bindande avtal? 

Eftersom Kina till sist konkretiserade sina reduceringar av utsläpp av växthusgaser, tyder 

detta på en vilja att vara tillmötesgående inför mötet. Ett bindande klimatavtal står och faller 

med att länder visar ambition att reducera sina egna utsläpp. Kina gör slutligen detta. Dock 

lägger Kina en stor del av skuldbördan på den utvecklade världen. Industrialiserade länder 

skall, enligt Kina, dels ta på sig ansvaret för sina historiskt höga utsläppsnivåer, kraftigt sänka 

sina egna utsläppsnivåer samt också bidra med ekonomiskt stöd och teknisk support till 

utvecklingsländer. Kina ställer som mål för den utvecklade världen att sänka sina utsläpp med 

40 % till 2020
45

 när EU:s motsvarande siffra för denna period var 20 till 30 %.
46

 Samtidigt 

vill Kina att andelen av den utvecklade världens klimatbistånd till utvecklingsländerna skall 

förhålla sig i storleksordningen 0,5 – 1 % av BNP. Denna summa är väldigt hög. Det 

genomsnittliga värdet av OECD ländernas andel av BNP som gick till bistånd var 0,48 % år 
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2009.
47

 Sett i detta sammanhang framstår Kinas krav på den industrialiserade världen som 

mycket tuffa.  

I granskningen av andrahandsmaterial finns många indikationer på att Kina var en av de 

allra besvärligaste parterna under mötet. I en artikel i den brittiska tidningen The Indipendent 

hävdas det att ”This conference has been systematically wrecked by the Chinese 

government”.
48

 Domen kommer från en delegat på plats under förhandlingarna som inte ville 

ställa upp med namn. Källan i artikeln menar att Kina till varje pris ville undvika ett bindande 

avtal och att de därför gjorde allt i deras makt för att förhala förhandlingarna. Om ett avtal 

inte skulle komma till stånd överhuvudtaget skulle Kina gynnas av detta, och om ett avtal 

skulle åstadkommas var Kinas strategi, enligt artikeln, att urvattna avtalet så pass mycket att 

det inte skulle få några direkta konsekvenser.
49

  

Att ställa höga krav på västvärlden är i linje med vad EU anser vara rimligt. Dock framstår 

Kinas krav på den industrialiserade världen som väl höga, i alla fall i jämförelse med vad EU 

anser vara rimligt. Det klimatbistånd som enades om under klimatkonferensen var 100 

miljarder dollar per år från år 2020. För att jämföra hur mycket som skiljer i Kinas 

uppfattning om vad rimligt klimatbistånd är har jag räknat på vad G7 ländernas samlade BNP 

var för 2009. Resultatet var cirka 30 000 miljarder USD.
50

 En halv till en procent av endast de 

sju rikaste länderna är således 150 – 300 miljarder USD. Enbart dessa 7 länder multiplicerar 

alltså det rådande klimatbidraget med 1,5 till 3 gånger. Om alla industrialiserade länder togs 

med i beräkningen skulle resultatet givetvis bli ännu mycket högre. Detta är en signifikant 

skillnad mellan vad Kina och EU ansåg som rimligt. Dessa skillnader innebär att Kina 

överdrev kalkyleringen av klimatbidragen till utvecklingsländer. Tillsammans med att ett stort 

antal andrahandskällor talar om Kinas försvårande av klimatkonferensen bidrar det till att 

Kina inte agerade så tillmötesgående som de kunde ha gjort. Kina tar dock ett steg mot 

gemensam syn genom att de till sist konkretiserade sina utsläppsnivåer. Kinas beslut att till 

slut konkretisera sina klimatmål ses, oavsett eventuella bakomliggande orsaker, som ett steg 

mot att gå den industrialiserade världens krav tillmötes, och därför även ett steg mot en 

gemensam syn på klimatet. Dock finns fortfarande många faktorer som pekar mot ett 

egennyttigt agerande, därför blir Kinas position, även här, mer mot egennyttigt agerande. 
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                                                                            Kinas position (X) 

Gemensam syn egennyttigt agerande 
(figur4.1.3) 

 

Fråga 4 - Finns det indikationer på att Kina skulle motsätta sig övervakning och/eller 

sanktioner som utdöms av FN?  

Återigen lider Kina av att de, till en början, inte var förmögna att fastställa kvantiteten av 

sina reduceringar av växthusgaser. I och med att Kina anser att endast industrialiserade länder 

skall fastställa i siffror hur mycket de skall reducera sina utsläpp med, kan inga sanktioner 

utdömas mot Kina, därmed fyller inte heller övervakningen någon större funktion. Detta är ett 

sätt att slippa ifrån frågan om övervakning och sanktioner. I det granskade dokumentet skrivs 

det att regeringarna för den utvecklade världen spelar en central roll och att de inte får undfly 

sitt ansvar.
51

 I och med denna kommentar pekar Kina återigen på att regeringar för 

utvecklingsländer, dit de räknar sig själva, inte har detta ansvar. 

Kina vill etablera en övervaknings och utvärderings mekanism. Denna institution skall ha 

till uppgift att övervaka den utvecklade världens bistånd och hjälpaktioner till den 

underutvecklade delen av världen.
52

  

Kina framför att en gemensam långsiktig lösning via principen om gemensamma men 

differentierade åtaganden för klimatet är önskvärd. Kinas önskan är att en sådan lösning styrs 

via UNFCCC (United Nations Framwork Convention on Climate Change). Man erkänner 

även från kinesiskt håll att det övergripande ansvaret för att implementera de konkreta målen 

skall falla på det internationella samfundet.
53

  

Kina framför exempel på institutionella lösningar där FN har det övergripande ansvaret. 

Det är självklart svårt att peka på en punkt som skulle visa med tydlighet att Kina inte skulle 

följa ett bindande avtal om ett sådant hade åstadkommits. Det stora minuset på denna punkt är 

att Kina försöker undfly ansvar genom att införa ett ”vi och de” tänk, där vi, Kina, kan 

undvika bestraffning. Dessutom nämns inte sanktioner mot länder som inte uppfyller sina 

förpliktelser specifikt. Varför detta inte nämns är svårt att ta fasta på. Dock bedöms de 

utelämnade sanktionerna som ett nollresultat, och därför ett minus på denna punkt. Sanktioner 

är en del av Ostroms designprinciper och om de utelämnas är det ett negativt resultat.  
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                                                                 Kinas position (X) 

Gemensam syn egennyttigt agerande 
(Figur 4.1.4) 

 

Fråga 5 – Om den gemensamma nyttigheten – det globala klimatet – skulle råka ut för 

problem med snålskjutsåkning, hur skulle Kina jobba mot att lösa dessa konflikter?  

Kina vill upprätta ett underliggande organ som skall ha till syfte att planera, organisera, 

koordinera, övervaka och utvärdera internationell anpassningsverksamhet till hjälp för 

utvecklingsländer. Det skall även upprättas regionala anpassningscenter.
 54

 Liknande 

institutionella lösningar föreslås för att se till att industrialiserade länder följer sina 

förpliktelser med att hjälpa utvecklingsländer med teknologisk utveckling.   

Kina vill med hjälp av institutionella lösningar jobba för att stater skall följa sina 

åtaganden. Återigen är det de industrialiserade länderna som har skyldigheter att leva upp till 

och som måste svara inför en oberoende institution. Ingenting nämns specifikt om en 

institution som skall agera domare mellan appropriatör och appropriatör eller mellan 

appropriatör och myndighet/FN. Dock har de nämnda institutionerna till uppgift att se till att 

oenighet inte skall behöva uppstå. Kinas agerande lider, återigen, av ”vi och de” tänkandet 

som nämnts i tidigare fråga. I övrigt är Kinas agerande på denna punkt i enlighet med vad 

man kan förvänta sig.  

 

                                                   Kinas position (X) 

Gemensam syn egennyttigt agerande 
(Figur 4.1.5) 

 

4.3 EU:s agerande under klimatkonferensen  

De dokument som granskas i denna sektion är en informationsskrift som gavs ut av EU:s 

ordförandeland vid tillfället för klimatkonferensen, nämligen Sverige. Dokumentet heter A 

proactive EU for a global climate agreement. Vidare granskas EU:s generalrapport för 2009, 

och kapitlet som handlar om vad som hände och inte hände under klimatkonferensen i 

Köpenhamn samt det Europeiska Rådets rapport: Council Conclusions on EU position for the 

Copenhagen Climate Conference, som antogs i Luxembourg den 21 oktober 2009. 
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Fråga 1 – Kan EU tänka sig specifika regler som begränsar uppvärmningen av jordens klimat?  

EU erkänner att den industrialiserade delen av världen har ett extra stort ansvar för att 

begränsa uppvärmningen av jordens klimat. Den industrialiserade världen har höga per capita 

utsläpp, och EU vill sänka sina utsläpp av växthusgaser med 80 – 95 % till år 2050.
55

  EU 

föreslår även att utvecklingsländer skall sänka ökningen av sina utsläpp av växthusgaser med 

15 – 30 % fram till 2020 jämfört med en situation där inga åtgärder vidtas.
56

 Vidare hade EU 

som mål att temperaturhöjningen inte skall överstiga 2 grader Celsius. EU satte upp som mål 

att luftfarten skulle reducera sina utsläpp med 10 % och sjöfarten med 20 % till och med 2020 

jämfört med 2005 års nivåer.
57

 Skogsskövlingen, som bidrar med cirka 20 % av den totala 

mängden av ökade utsläpp av CO2,
58

 vill EU reducera med 50 % fram till 2020. Fram till och 

med 2030 har EU som mål att den globala skogsskövlingen helt och hållet skall ha upphört. 

Alla dessa åtgärder är exempel på hur EU vill hålla den globala uppvärmningen under 

kontroll. EU har konkreta mål med vilka åtgärder som unionen skall ta för att motverka en 

farlig uppvärmning av jordens klimat. Att den industrialiserade världen har höga per capita 

utsläpp är en naturlig del av industrialisering. Att kräva att den rika världen skall sänka sina 

utsläpp är helt i sin ordning, frågan kvarstår dock om ett land kan hållas ansvarigt för vad som 

tidigare har gjorts i det landet. Hur som helst godtar EU att de höga utsläppsnivåerna skall 

sänkas, och EU lägger även fram planer på kraftiga utsläppsminskningar. EU är villiga att ta 

krafttag för det gemensamma bästa.  

 

(X) EU:s placering 

Gemensam syn egennyttigt agerande 
(Figur 4.2.1) 

 

Fråga 2 - definierade EU innan mötet hur mycket de kan tänka sig att reducera sina utsläpp av 

växthusgaser med? 

EU satte innan Köpenhamnsmötet upp tydliga kvantifierbara mål för hur mycket som 

unionen var beredd att reducera sina utsläpp av växthusgaser med. EU:s mål för perioden 

fram till och med 2020 innebär en reducering av utsläppen av växthusgaser med 25 – 40 % för 

den industrialiserade världen, och fram till och med 2050 är målet en reducering med 80 – 95 
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%.
59

 Det övergripande målet med Köpenhamnsmötet definierar EU som ett globalt avtal som 

täcker alla världens länder. Dock tydliggör man från EU:s sida att även om Köpenhamnsmötet 

skulle misslyckas i denna strävan efter ett globalt miljöavtal så ska EU ändå sänka sina 

utsläpp med 20 % fram till och med 2020. Skulle ett bindande klimatavtal träda i kraft är EU:s 

mål att reducera sina utsläpp med 30 % fram till 2020.
60

  

EU definierade sina mål för Köpenhamnsmötet. EU klargjorde även sina förväntningar på 

andra aktörer. Dock vidhöll EU att den rika världen är skyldiga till de största förändringarna 

och agerade utifrån detta. Målen som EU satte upp pekar på att EU faktiskt är villiga att 

acceptera en försämring av sina egna konkurrensvillkor till förmån för det gemensamma 

bästa. EU är villiga att reducera sina egna utsläpp med 80 – 95 % medan siffran för alla 

världens stater är 50 %. Detta tyder på att EU sätter sitt egenintresse åt sidan för det 

gemensamma bästa.  

 

(X) EU:s placering 

gemensam syn egennyttigt agerande 
(Figur 4.2.2) 

 

Fråga 3 – Agerade EU tillmötesgående och kompromissvilligt under mötet för att få kunna få 

till stånd ett bindande avtal? 

EU kom till Köpenhamnsmötet med långtgående och ambitiösa planer på ett bindande 

avtal. Till skillnad från Kina anser EU att utvecklingsländer bör definiera en sänkning av sina 

utsläppsökningar, framför allt de snabbt växande ekonomierna.
61

 EU vill att de rika länderna 

skall ställa upp med ekonomisk hjälp så att de fattigaste länderna kan åstadkomma strategier 

för hur de skall kunna minska sina utsläpp.
62

 EU ville även sätta krav på utvecklingsländer för 

att få dem att vidta åtgärder där de reducerar sina utsläppsökningar.
63

  

Lena Sommestad (Socialdemokraterna) menar i en artikel i Svenska Dagbladet att en stor 

del av Köpenhamnsmötets misslyckande kan skyllas på EU och det svenska 

ordförandeskapet.
64

 Hon skriver att ”Sverige tog initiativ till den förhandlingsstrategi som 
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drev mötet mot sammanbrott”.
65

 Enligt Sommestad medförde EU:s förhandlingslinje att den 

rika världen inte tog tillvara på utvecklingsländernas behov av utveckling och bekämpning av 

fattigdom. Hon menar att EU, under förhandlingarna, ställde för stora krav på 

utvecklingsländerna att minska sina utsläpp av växthusgaser i och med att EU ville avveckla 

Kyotoprotokollet, ett protokoll som ställer stora krav på den rika världen att leda utvecklingen 

av reduceringen av utsläpp av växthusgaser. Enligt Sommestad skapade detta agerande 

misstro i förhandlingarna mellan den industrialiserade världen och utvecklingsländerna, hon 

beskriver det hela enligt följande: ”en förhandlingsstrategi som raserade förtroendet för 

Danmark som ordförande och ledde till sammanbrott i förhandlingarna”.
66

 

Ytterliggare en artikel, denna gång i The Guardian, försvarar Kinas roll under 

klimatkonferensen. I denna artikel har John Prescott, före detta biträdande premiärminister för 

Storbritannien och förhandlare vid Koyotomötet 1997, skickat ett brev till nämnda brittiska 

tidning. Han påpekar att den rika världen har betydligt högre per capita utsläpp, och att 

argument som att Kina har den högsta utsläppsnivån av alla länder inte har någon betydelse 

sett till att det också är det folkrikaste landet i världen. Som svar på denna kritik kan dock 

sägas att EU aldrig nämner något om den samlade utsläppsnivån. Prescott menar även att en 

del europeiska länder hade ”unrealistic and unfair demands”
 67

 vad gäller Kina.  

I ett direkt svar på Mark Lynas artikel i The Guardian som nämnts ovan, menar Linda 

Choy, kinesisk delegat i Köpenhamn, att Mark Lynas gör fel som lägger skulden på Kina 

baserat på endast ett möte. Choy menar att hon till och med förstår att Lynas reagerar på det 

sätt han gör, och att det med utgångspunkt i det möte som Lynas skriver om kan ha uppfattats 

som att Kina försvårade förhandlingarna. Choy påpekar till och med att Kina var ett av de 

länder som räddade Köpenhamnsförhandlingarna från total kollaps. ”If we judge by the fact 

that the final Copenhagen Accord… was actually drafted by China, South Africa, Brazil, 

India together with the USA at the very last minute on the 19th December[…] this is proof 

that these countries helped in rescuing the meeting from being a complete failure”
68

.  

Samtidigt finns det många rapporter som pekar på motsatsen, och som menar att Kina, 

tillsammans med Indien, Brasilien och Sydafrika, var de som var mest kompromisslösa i 
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förhandlingarna.
69

 I en ljudupptagning från mötets sista dag, den 18 december, hörs världens 

mäktigaste ledare diskutera utformningen av protokollet.
70

 Motsättningarna är tydliga, och 

ledare för västländerna var angelägna om att protokollet skulle innehålla konkreta mål för 

utsläppsreducering. Kinas förhandlare är lika tydlig med att påpeka att han inte vill se några 

konkreta mål för utsläppsreducering. Angela Merkel säger till exempel följande till den 

kinesiske delegaten: ”you have to take some burden, and we have to take some burden”.
71

 

Den kinesiske delegaten svarar med att säga att Kina inte kan acceptera konkretiserade mål. 

Han beskriver även att den industrialiserade världen har ett historiskt ansvar och att de som 

har skapat den situation som världen befinner sig i nu, också är ansvariga för den stundande 

katastrofen. En av slutsatserna i videon är att Kina har haft hemliga samtal med Indien, 

Brasilien och Sydafrika där de kommit överens om att inte gå med på EU:s krav på konkreta 

åtgärder. 

Slutsatsen blir då att Kina och EU har gått in i förhandlingarna med olika utgångspunkter. 

Kina ville inte ha ett bindande avtal medan detta för EU:s del var den enskilt viktigaste 

punkten på agendan. Med två så olika utgångspunkter är det inte konstigt att en kompromiss 

aldrig stod att finna. EU:s och Kinas utgångspunkter ger motsägande bilder av vad som måste 

göras och av vem. EU menar att ansvaret är delat, även om den rika delen av världen bör ta ett 

större ansvar, medan Kina närmast försöker skjuta allt ansvar på den industrialiserade världen. 

Kanske ligger det någonting i att EU:s krav på Kina var för hårda, men om en CPR institution 

skall fungera måste alla bidra till dess upprätthållande, framför allt sådana jätteaktörer som 

EU och Kina. Att i det läget försumma sitt eget ansvar är inte förenligt med konceptet om 

klimatet som en gemensam resurs som alla måste bidra till. Det är snarast att försöka sig på så 

kallad snålskjutsåkning. Eftersom frågan handlar om huruvida EU handlade tillmötesgående 

och i linje med att få till stånd ett bindande avtal måste EU bedömas ha agerat bättre på denna 

punkt än Kina som inte agerade utifrån premissen att få till stånd ett bindande avtal 

överhuvudtaget. Som Linda Choy beskriver, Kina var en av de aktörer som fick 

Köpenhamnsprotokollet accepterat i dess nuvarande utformning. Huruvida detta är någonting 

positivt eller negativt kan dock diskuteras. Om Kina fick det nuvarande protokollet att 

accepteras på bekostnad av ett bindande avtal är detta ändå ett negativt resultat, förutsatt 

givetvis att ett bindande avtal är målet.  
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EU:s position (X) 

Gemensam syn egennyttigt agerande 
(Figur 4.2.3) 

 

Fråga 4 – Finns det indikationer på att EU skulle motsätta sig övervakning eller sanktioner 

som utdöms av FN? 

I Council Conclusions on EU position for the Copenhagen Climate Conference, 

tillkännager EU att ett viktigt steg till ett väl fungerande klimatavtal är ett effektivt 

institutionellt system som är acceptabelt för alla inblandade parter. EU vill använda sig av 

institutioner både inom och utom UNFCCC:s kontroll.
72

 EU föreslår även skapandet av ett 

organ, inom ramen för UNFCCC, som bland annat skall övervaka den internationella 

klimatrelaterade finansieringen till förmån för utvecklingsländer.
73

  

Utifrån detta material tycks EU inte ha något emot övervakning som utdöms av FN. EU 

står beredda att göra de institutionella arrangemang som skulle möjliggöra att sådan 

övervakning skulle fungera. Självklart är detta ingen garanti för att EU skulle följa ett sådant 

organ, men eftersom det bara går att spekulera i den saken så är det endast relevant i detta läge 

att påpeka att EU ställer sig positiva till övervakning. Bestraffningen som skulle drabba de 

länder som undviker sitt ansvar nämns dock inte av EU. De sanktioner som skulle kunna 

drabba ett land utelämnas. Kanske är detta ett medvetet val från EU:s sida. Kanske tänker man 

från EU:s sida att tal om sanktioner kan ha en demoraliserande effekt på utvecklingsländer. 

Detta går endast att spekulera i, men eftersom ingenting nämns när det gäller sanktioner 

innebär det att ett nollresultat uppstår i den frågan. Övervakningen kan dock bedömas. 

Eftersom sanktioner inte nämns och eftersom de de facto är en del av helheten för funktionella 

CPR institutioner är detta av negativ natur för EU:s resultat på denna skala.  

 

                         EU:s position (X) 

Gemensam syn egennyttigt agerande 
(Figur 4.2.4) 
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Fråga 5 – Om den gemensamma nyttigheten – det globala klimatet – skulle råka ut för 

problem med snålskjutsåkning, skulle EU jobba för att lösa dessa konflikter?  

Enligt EU är det viktigt att ha effektiva handlingsplaner för att förhindra att ambitiösa 

planer för att komma tillrätta med klimatförändringen inte förhindras eller försinkas. EU vill, 

som sagt, åstadkomma ett oberoende organ som ska övervaka finansieringen till 

utvecklingsländer. EU gör klart att ett sådant organ måste bestå ha en representation som är 

balanserad vad gäller nationalitet.
74

  

EU nämner inte specifikt ett upprättande av en miljödomstol eller liknande som på ett 

effektivt kan behandla brott mot Köpenhamnsprotokollet. Dock vill EU, på liknande sätt som 

Kina, åstadkomma institutioner som har till uppgift att övervaka skötseln av klimatet, och som 

även åsyftar att klimatet som gemensam nyttighet upprätthålls. Inget stycke ägnas dock åt vad 

som skulle göras om appropriatörerna skulle bli oense. Mer specifika åtgärder hade kunnat 

önskas på denna punkt. På denna punkt är Kinas och EU:s tillvägagångssätt lika varandra, 

dock med skillnaden att EU är villiga att ta ett större ansvar själva. Därför blir EU:s 

positionering även snäppet bättre.  

 

                EU:s position (X) 

Gemensam syn egennyttigt agerande 
(Figur 4.2.5) 

 

4.4 Summering av empirisk genomgång 

Kinas och EU:s positioneringar på de fem individuella axlarna utmynnar här i ett 

genomsnittligt värde för hur Kina och EU förmådde förhålla sig till klimatet som en 

gemensam resurs innan och under klimatkonferensen i Köpenhamn.   

 

              EU (X)                                                       Kina (X) 

gemensam syn             egennyttigt agerande 
(Figur 4.3) 

EU placerade sig bättre på alla axlar, deras genomsnittsvärde är därför betydligt mer mot 

gemensam syn än Kinas. EU lyckades alltså förhålla sig till klimatet som en gemensam resurs 

på ett avsevärt bättre sätt än Kina. I analysen och i slutsatserna som presenteras nedan 

kommer en redogörelse för varför EU har lyckats agera utifrån klimatet som en gemensam 

resurs på ett mer tillfredsställande sätt än Kina. 
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5. Slutsatser 

Vad Kina och EU gjorde och inte gjorde utifrån Elinor Ostroms teorier om hur man bäst 

brukar en gemensam nyttighet har varit denna uppsats syfte. Meningen var att hitta skillnader 

i de båda aktörernas agerande, med utgångspunkt i klimatet som en gemensam resurs.  

Kinas agerande under klimatkonferensen var tvetydigt. Kinesernas utgångsposition innan 

förhandlingarna var att utvecklingsländer inte skall leva efter regler som definierar 

reduceringen av växthusgaser. Detta agerande är inte förenligt med fråga 1 och 2, specifika 

regler som begränsar uppvärmningen av jordens klimat och definierade planer för 

utsläppsreducering. Kina menar att utvecklingsländer har ett behov av fortsatt ekonomisk 

utveckling samt bekämpning av fattigdom. Därför är det, enligt Kina, inte kompatibelt för ett 

utvecklingsland att definiera sina utsläppsreduceringar. Likafullt kommer Kina med en lista 

på definierbara mål inför klimatmötet, endast 9 dagar innan upptakten av detsamma. Detta ses 

som någonting mycket positivt av den industrialiserade världen. En strimma hopp om att 

mötet skulle kunna resultera i ett bindande avtal tändes i och med Kinas omvärdering i denna 

fråga.
75

 Detta kan ses som ett försök från Kinas sida att agera tillmötesgående och 

kompromissvilligt, alltså mer mot en gemensam syn på klimatet med utgångspunkt i fråga 3. 

Kina flyr likväl sitt ansvar när de överger de definierade mål som de själva satte upp kort före 

mötet. Att Kina till slut överger sina egna mål tyder på ett agerande som inte var 

tillmötesgående och kompromissvilligt, och att Kina agerade utifrån egenintresse när de 

uppförde definierbara mål 9 dagar innan mötet. Kina gör så för att tillskansa sig ett bättre 

förhandlingsläge. Att Kina övergav sina egna mål var en av de huvudsakliga anledningarna 

till att mötet inte resulterade i ett bindande avtal.  

En anledning till att Kina överger sina mål är att mötet präglades av ett ”vi och de” tänk. 

Polarisering uppstod mellan utvecklade länder och utvecklingsländer. Meningsskiljaktigheter 

uppkom i fråga om vad utvecklingsländer har för ansvar när det gäller konkreta mål för 

utsläppsreducering. ”Vi och de” tänkandet ledde till stor misstro mellan industrialiserade 

länder och utvecklingsländer. I enlighet med Ostroms studier av CPR institutioner är det 

viktigt att aktörerna är av gemensam bakgrund. Kina och EU stod för två skilda världar vad 

det gäller kultur, men även i termer av ekonomisk utveckling. Skillnaden i ekonomisk 

utveckling är en faktor som skapade misstro och avstånd mellan de undersökta aktörerna. 

Tecken på detta kan spåras bland annat i hur de båda aktörerna förhåller sig till frågor om 

ekonomiskt bistånd. Kina ansåg till exempel att klimatbidraget från industrialiserade länder 
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skulle vara betydligt större än vad det slutligen beslutades om. Givetvis kan jag inte bedöma 

huruvida den nivå som klimatbidraget till slut hamnade på är tillräcklig eller inte, dock pekar 

detta på en tydlig skillnad i aktörernas bedömning, vilket är ett tecken på den osämja som 

präglade mötet mellan rikare och fattigare länder.  

EU:s position före mötet var att vara en av de ledande aktörerna för att få till stånd ett 

bindande avtal i Köpenhamn. Det är tydligt att EU tog klimatkonferensen på största allvar. 

EU gick in i mötet med mål som innefattade stora sänkningar av världens totala utsläpp av 

växthusgaser. Målet var att en reducering med 50 % skulle vara i stånd före 2050. Målen som 

EU satte upp för egen del var ännu högre, EU tänkte sig en sänkning med 80 – 95 % fram till 

nämnda årtal för egen del. EU kan alltså tänka sig specifika regler som begränsar jordens 

uppvärmning (fråga 1). De även definierade även hur mycket de var villiga att reducera sina 

utsläpp med (fråga 2). Att EU:s mål för reducering av växthusgaser är högre beträffande de 

själva än de globala målen för utsläppsreducering, kan knappast tolkas på något annat sätt än 

att EU åsidosätter den dominanta strategin, som skulle vara att fortsätta släppa ut så mycket 

växthusgaser som krävs för att gynna egenintresset, till förmån för det gemensamma bästa.  

Baserat på det material som använts i denna uppsats är slutsatsen att EU agerade utifrån 

klimatet som en gemensam nyttighet i en betydligt högre utsträckning än vad Kina gjorde. 

Alla de frågor som ställdes till det empiriska materialet pekar åt samma håll. EU har agerat 

mer tillmötesgående och har tagit ett större ansvar än vad Kina har gjort. Kinas agenda var att 

ett bindande avtal inte skulle åstadkommas, då detta sågs som negativt för landets utveckling, 

medan EU hade som mål att få till stånd ett bindande avtal för klimatet. Kinas hållning är 

alltså klart mer egennyttig, medan EU:s attityd förespråkar en gemensam lösning. 

 

5.1 Analys 

Varför slutade klimatmötet i Köpenhamn som det gjorde? I slutsatserna har presenterats hur 

mötet slutade, alltså att utav de två aktörerna så har Kinas agerande varit mer ogynnsamt 

utifrån ett mål om gemensamt bästa lösning. Innebär detta att man kan skylla 

Köpenhamnsmötets utfall på Kina? Ett bindande avtal står och faller med att en aktör av 

Kinas storlek förbinder sig att införa konkreta åtgärder. Kina har, som världens enskilt största 

producent av växthusgaser, ett stort ansvar gentemot utvecklingen av ett bindande avtal. Om 

en appropriatör av Kinas storlek inte förbinder sig till konkreta åtgärder faller principen om 

gemensamt brukande platt. Ostrom påpekar att alla, eller nästan alla, måste ansluta sig till de 

operationella reglerna för appropriering av den gemensamma resursen. Det är av denna 
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anledning som Kina, likväl som EU, måste ansluta sig för att CPR institutionen skall hålla. De 

är helt enkelt för stora och inflytelserika för att stå utanför. 

Inte desto mindre är det naturligt för ett land som Kina, ett utvecklingsland som är på väg 

upp ur fattigdom, att värna mer om sin rätt till fortsatt ekonomisk utveckling än vad fallet är 

för den Europeiska Unionen, som i stor utsträckning redan har vad Kina eftersträvar. Kina 

upplever alltså att de har mer att förlora på ett avtal som begränsar mängden växthusgaser 

som landet får släppa ut. Det är i min mening denna skillnad i ekonomisk utveckling som 

orsakade den misstro som borgade för att mötet slutade i besvikelse.  

Tanken med ett bindande avtal i en CPR situation är att en rättvis situation skall uppstå 

som verkar till förmån för alla inblandade parter över en längre tidsperiod. Ett väl utformat 

bindande avtal innebär att alla inblandade parter spelar efter samma regelsystem. Ingen aktör 

vill försätta jorden i en prekär situation genom att inte ingå ett sådant avtal. Det stora 

dilemmat är således inte att Kina agerar med ont uppsåt, utan att den misstänksamhet och 

osäkerhet som alltid präglar situationer där flera aktörer skall samsas om en gemensam resurs 

tog överhanden i förhandlingarna. Kina är således uppriktigt oroade över 

klimatförändringarna och den framtid som jorden går till mötes i och med att temperaturen 

ökar på jorden. Oviljan att ingå ett bindande avtal står därför att finna i den osäkerhet som 

uppkommer i och med att man från kinesiskt håll anser att den industrialiserade världen är 

opålitliga, och således vet inte Kina andra aktörer kommer att följa avtalet. En del av denna 

osäkerhet kan med stor sannolikhet spåras tillbaka till en bristande tillit till det internationella 

systemet och FN systemet. Som nämnts i problemdiskussionen är FN systemet erkänt svagt. 

Detta medförde att misstänksamheten mot de andra aktörerna blev än större. Om Kina med 

säkerhet hade vetat att den som begick regelöverträdelser skulle straffas, skulle deras vilja att 

ingå ett bindande avtal med stor sannolikhet ha varit större. FN:s makt i det internationella 

systemet är dock begränsad och dess befogenheter att utkräva straffåtgärder mot suveräna 

stater likaså.  

 

5.2 Egna reflektioner  

Kina angriper EU och den industrialiserade världen med argumentet om historiskt ansvar. I 

detta stycke kommer jag att diskutera denna punkt; är det historiska ansvaret ett giltigt 

argument? EU och den industrialiserade världen bör sänka sina utsläpp av växthusgaser, och 

det övergripande målet för klimatpolitiken bör vara att alla länder skall släppa ut ungefär lika 

mycket växthusgaser per person, självklart skall hänsyn tas till att mycket kalla områden kan 

behöva producera lite mer under den kalla perioden och att mycket varma områden kan 
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behöva producera lite mer växthusgaser under den varma perioden. Faktum kvarstår ändå att 

för att få till stånd ett globalt klimatavtal så måste underutvecklade länder få spelrum att 

utvecklas, därmed producera mer CO2 medan industrialiserade länder bör ha som mål att 

sänka sina utsläpp. Utan dessa grundpremisser kommer ett klimatavtal förmodligen aldrig att 

åstadkommas. EU går även med på att sänka sina utsläpp samtidigt som de medger att 

utvecklingsländer skall få fortsätta sin ökning, bara att denna ökning bör ske i lägre takt än 

den för tillfället gör. 

Detta ser jag som rättvist och eftersträvansvärt. Mer jämlika utsläppsnivåer mellan länder 

skulle ofrånkomligen resultera i en ekonomiskt mer jämlik värld. Vad jag dock anser vara 

orättvist är att lasta ett land eller en grupp länder för vad föregångare har gjort i det landet. 

Det historiska ansvaret bör därmed inte åberopas som ett argument från Kinas sida för att få 

industrialiserade länder att sänka sina utsläppsnivåer. Dessa bör sänkas i alla fall, men det 

historiska ansvaret är inte anledningen. Det är likställt med att hålla de tyskar som är födda 

efter andra världskrigets slut ansvariga för förintelsen under 40-talet. Självklart har 

industrialiserade länder fortfarande en hög, till och med för hög, per capita utsläppsnivå av 

CO2. Att förändra ett lands utsläppsnivåer sker dock inte över en natt. Att begära mer från ett 

land som har höga per capita utsläppsnivåer än att de ska sänka desamma är inte konstruktivt.  

Vidare är industrialisering målet även för Kina. Kina vill inte införa sänkningar av sina 

utsläpp på grund av att de vill nå samma nivå av ekonomiska utveckling som den 

industrialiserade världen redan har. Att kritisera I-länder för höga per capita utsläppsnivåer 

och samtidigt ha siktet inställt på att nå samma utsläppsnivåer för egen del ringer även det en 

aning falskt. 

Efter slutförandet av denna studie anser jag att det hade det varit mer konstruktivt att enas 

om vad som behöver göras istället för att ägna sig åt pajkastning. Vad som har åstadkommits 

av de industrialiserade länderna med början i Storbritannien runt år 1750, och vad det har lett 

till idag kunde knappast förutses då, likaväl kan ingenting göras åt det idag. Istället för att 

förbanna historien bör målet vara att sluta upp kring en bättre framtid. 
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Draft decision -/CP.15 
Proposal by the President 

Copenhagen Accord 
The Heads of State, Heads of Government, Ministers, and other heads of delegation 
present at the United Nations Climate Change Conference 2009 in Copenhagen, 
In pursuit of the ultimate objective of the Convention as stated in its Article 2, 
Being guided by the principles and provisions of the Convention, 
Noting the results of work done by the two Ad hoc Working Groups, 
Endorsing decision x/CP.15 on the Ad hoc Working Group on Long-term Cooperative Action 
and decision x/CMP.5 that requests the Ad hoc Working Group on Further Commitments of 
Annex I 
Parties under the Kyoto Protocol to continue its work, 
Have agreed on this Copenhagen Accord which is operational immediately. 
1.   We underline that climate change is one of the greatest challenges of our time. We 
emphasise our strong political will to urgently combat climate change in accordance with the 
principle of 
common but differentiated responsibilities and respective capabilities. To achieve the 
ultimate objective 
of the Convention to stabilize greenhouse gas concentration in the atmosphere at a level that 
would 
prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system, we shall, recognizing 
the 
scientific view that the increase in global temperature should be below 2 degrees Celsius, on 
the basis of 
equity and in the context of sustainable development, enhance our long-term cooperative 
action to 
combat climate change. We recognize the critical impacts of climate change and the 
potential impacts of 
response measures on countries particularly vulnerable to its adverse effects and stress the 
need to 
establish a comprehensive adaptation programme including international support. 
FCCC/CP/2009/L.7 
Page 2 
2.   We agree that deep cuts in global emissions are required according to science, and as 
documented by the IPCC Fourth Assessment Report with a view to reduce global emissions 
so as to hold 
the increase in global temperature below 2 degrees Celsius, and take action to meet this 
objective 
consistent with science and on the basis of equity. We should cooperate in achieving the 
peaking of 
global and national emissions as soon as possible, recognizing that the time frame for 
peaking will be 
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longer in developing countries and bearing in mind that social and economic development 
and poverty 
eradication are the first and overriding priorities of developing countries and that a low-
emission 
development strategy is indispensable to sustainable development. 
3.   Adaptation to the adverse effects of climate change and the potential impacts of 
response 
measures is a challenge faced by all countries. Enhanced action and international 
cooperation on 
adaptation is urgently required to ensure the implementation of the Convention by enabling 
and 
supporting the implementation of adaptation actions aimed at reducing vulnerability and 
building 
resilience in developing countries, especially in those that are particularly vulnerable, 
especially least 
developed countries, small island developing States and Africa. We agree that developed 
countries shall 
provide adequate, predictable and sustainable financial resources, technology and capacity-
building to 
support the implementation of adaptation action in developing countries. 
4.   Annex I Parties commit to implement individually or jointly the quantified economywide 
emissions targets for 2020, to be submitted in the format given in Appendix I by Annex I 
Parties to 
the secretariat by 31 January 2010 for compilation in an INF document. Annex I Parties that 
are Party to 
the Kyoto Protocol will thereby further strengthen the emissions reductions initiated by the 
Kyoto 
Protocol. Delivery of reductions and financing by developed countries will be measured, 
reported and 
verified in accordance with existing and any further guidelines adopted by the Conference of 
the Parties, 
and will ensure that accounting of such targets and finance is rigorous, robust and 
transparent. 
5.   Non-Annex I Parties to the Convention will implement mitigation actions, including 
those to be submitted to the secretariat by non-Annex I Parties in the format given in 
Appendix II by 
31 January 2010, for compilation in an INF document, consistent with Article 4.1 and Article 
4.7 and in 
the context of sustainable development. Least developed countries and small island 
developing States 
may undertake actions voluntarily and on the basis of support. Mitigation actions 
subsequently taken and 
envisaged by Non-Annex I Parties, including national inventory reports, shall be 
communicated through 
national communications consistent with Article 12.1(b) every two years on the basis of 
guidelines to be 
adopted by the Conference of the Parties. Those mitigation actions in national 
communications or 
otherwise communicated to the Secretariat will be added to the list in appendix II. Mitigation 
actions 
taken by Non-Annex I Parties will be subject to their domestic measurement, reporting and 
verification 
the result of which will be reported through their national communications every two years. 
Non-Annex I 
Parties will communicate information on the implementation of their actions through National 
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Communications, with provisions for international consultations and analysis under clearly 
defined 
guidelines that will ensure that national sovereignty is respected. Nationally appropriate 
mitigation 
actions seeking international support will be recorded in a registry along with relevant 
technology, 
finance and capacity building support. Those actions supported will be added to the list in 
appendix II. 
These supported nationally appropriate mitigation actions will be subject to international 
measurement, 
reporting and verification in accordance with guidelines adopted by the Conference of the 
Parties. 
6.   We recognize the crucial role of reducing emission from deforestation and forest 
degradation and the need to enhance removals of greenhouse gas emission by forests and 
agree on the 
need to provide positive incentives to such actions through the immediate establishment of a 
mechanism 
including REDD-plus, to enable the mobilization of financial resources from developed 
countries. 
7.   We decide to pursue various approaches, including opportunities to use markets, to 
enhance the cost-effectiveness of, and to promote mitigation actions. Developing countries, 
especially 
FCCC/CP/2009/L.7 
Page 3 
those with low emitting economies should be provided incentives to continue to develop on a 
low 
emission pathway. 
8.   Scaled up, new and additional, predictable and adequate funding as well as improved 
access shall be provided to developing countries, in accordance with the relevant provisions 
of the 
Convention, to enable and support enhanced action on mitigation, including substantial 
finance to reduce 
emissions from deforestation and forest degradation (REDD-plus), adaptation, technology 
development 
and transfer and capacity-building, for enhanced implementation of the Convention. The 
collective 
commitment by developed countries is to provide new and additional resources, including 
forestry and 
investments through international institutions, approaching USD 30 billion for the period 2010 
. 2012 
with balanced allocation between adaptation and mitigation. Funding for adaptation will be 
prioritized 
for the most vulnerable developing countries, such as the least developed countries, small 
island 
developing States and Africa. In the context of meaningful mitigation actions and 
transparency on 
implementation, developed countries commit to a goal of mobilizing jointly USD 100 billion 
dollars a 
year by 2020 to address the needs of developing countries. This funding will come from a 
wide variety of 
sources, public and private, bilateral and multilateral, including alternative sources of finance. 
New 
multilateral funding for adaptation will be delivered through effective and efficient fund 
arrangements, 
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with a governance structure providing for equal representation of developed and developing 
countries. A 
significant portion of such funding should flow through the Copenhagen Green Climate Fund. 
9.   To this end, a High Level Panel will be established under the guidance of and 
accountable to the Conference of the Parties to study the contribution of the potential 
sources of revenue, 
including alternative sources of finance, towards meeting this goal. 
10.   We decide that the Copenhagen Green Climate Fund shall be established as an 
operating 
entity of the financial mechanism of the Convention to support projects, programme, policies 
and other 
activities in developing countries related to mitigation including REDD-plus, adaptation, 
capacitybuilding, 
technology development and transfer. 
11.   In order to enhance action on development and transfer of technology we decide to 
establish a Technology Mechanism to accelerate technology development and transfer in 
support of 
action on adaptation and mitigation that will be guided by a country-driven approach and be 
based on 
national circumstances and priorities. 
12.   We call for an assessment of the implementation of this Accord to be completed by 
2015, including in light of the Convention.s ultimate objective. This would include 
consideration of 
strengthening the long-term goal referencing various matters presented by the science, 
including in 
relation to temperature rises of 1.5 degrees Celsius. 
 


