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Abstract 

EU påstår sig vara ledande aktör i de internationella klimatförhandlingarna. 
Studien avser därför att undersöka EU: s ledarroll på FN: s klimatmöte COP 15 i 
Köpenhamn 7-18 december 2009. Med inriktning mot arbetsgruppen AWG-KP 
söker författarna svar i en relevant och politisk angelägenhet av internationell 
karaktär. Med utgångspunkt i roll- och ledarskapsteori analyseras hur EU ser på 
sig själv (ego), samt hur andra aktörer ser på EU (alter), varvid strukturellt, 
instrumentellt och riktat ledarskap tillämpas. Med hjälp av direktobservationer av 
förhandlingar och samtalsintervjuer med delegater åsyftar denna undersökning att 
fylla ett vetenskapligt tomrum. Resultatet visar på en komplex ledarroll, i vilken 
EU innehar såväl ett strukturellt som riktat ledarskap, medan det instrumentella 
ledarskapet inte förefaller vara lika påtagligt.  
 
Nyckelord: EU, AWG-KP, förhandling, ledarroll, ledarskapteori 
Antal ord: 9936 
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1 Inledning 

“The European Union is more than ever fully determined to play a leading role 
and contribute to reaching a global, ambitious and comprehensive agreement” 
(Council of the European Union, 2009-10-30). Uttalandet gjordes av Europeiska 
unionens råd endast några veckor före Förenta Nationernas (FN) klimatmöte, 
COP 15, i Köpenhamn 7-18 december 2009.  

Då Kyotoprotokollet löper ut 2012, åsyftar EU på COP 15 att formulera ett 
nytt legalt bindande avtal, i vilket det förra ska överges. Vidare strävar unionen att 
begränsa den globala uppvärmningen med två grader (Swedish Presidency of the 
European Union, 2009). På grund av dess omfattning och relevans är konferensen 
unik i sitt slag (UN News Centre, 2009-12-07). Under knappt två veckor samlades 
följaktligen världens ledare, såväl statschefer, ministrar som delegater med avsikt 
att enas i ett gemensamt avtal i en mycket komplicerad politisk angelägenhet. Den 
danska miljöministern tillika COP 15: s president Connie Hedegaard, gav i sitt 
invigningstal uttryck för betydelsen att leverera resultat (Hedegaard, 2009-12-07). 
Konferensens utgång är emellertid inte i enlighet med EU: s vilja, eftersom inget 
legalt bindande avtal kommit till stånd och Kyotoprotokollet ännu gäller. 
Tvågradersmålet finns fortfarande, men riktlinjer för hur detta ska uppnås saknas 
(Rosén, 2009-12-22). 

Ett ledarskap är en förutsättning för framgångsrika resultat i den 
internationella klimatdebatten. I förhandlingsprocessen intar EU en roll, men 
huruvida denna ter sig råder delade meningar om. Unionens komplexa 
sammansättning uppfattas i många sammanhang som hämmande för dess 
maktinflytande (Elgström och Jönsson, 2005, s.120; Gupta och van der Grijp, 
2000, s.67). Samtidigt hävdar Gupta och Ringius att EU trots motgångar ändå 
intar en framträdande roll i klimatförhandlingar (2001, s.289). Mot bakgrund av 
detta är det intressant att studera EU: s roll gentemot andra aktörer med 
utgångspunkt i COP 15. Inte minst eftersom klimatfrågan därtill är av essentiell 
internationell politisk betydelse. Den bild som unionen målar upp av sig själv, det 
vill säga att inneha en ledarroll kan därmed ifrågasättas. I en personlig intervju 
med EU: s för perioden i fråga ordförande Fredrik Reinfeldt, uttrycker denne att 
EU intar en ledarroll i klimatförhandlingarna. Ordföranden framhåller att EU är 
ledare, eftersom ”Vi sätter exempel, det vill säga, vi har legalt bindande 
reduktionsmål, vilket ingen annan har” (Reinfeldt, 2009-12-03).  

Mot bakgrund av detta undersöker författarna EU: s roll i de internationella 
klimatförhandlingarna, med fokus på COP 15 och AWG-KP-gruppen, som 
fokuserar på Kyotoprotokollet (se kapitel 1.4 Begrepp och definitioner). Med 
utgångspunkt i rollteori, samt ledarskapsteori möjliggörs en teorianvändande 
studie, som förklarar om EU innehar en ledarroll och hur denna tar sig uttryck på 
konferensen.   
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1.1 Syfte och problemformulering  

Syftet med studien är att empiriskt studera EU: s roll utifrån ett 
ledarskapsperspektiv i detta aktuella politiska uppdrag av global karaktär, som 
COP 15 utgör. EU: s roll i internationella klimatförhandlingar har tidigare 
studerats i stor utsträckning. Mot bakgrund av konferensens aktualitet finns 
emellertid ingen etablerad forskning i dagsläget vad gäller detta ämnesområde, 
varför författarna ser en möjlighet att fylla denna vetenskapliga lucka med hjälp 
av roll- och ledarskapsteori. Därmed har följande problemformulering 
formulerats:  

 
• Om EU har en ledarroll, hur ter sig denna i klimatförhandlingarna i AWG-

KP på COP 15?  
 

Med avsikt att ytterligare konkretisera problemformuleringen följer nedanstående 
subfråga: 

   
- Hur ser EU på sig själv, samt hur ser andra aktörer på EU utifrån en 

ledarroll i AWG-KP? 

1.2 Disposition 

Inledningsvis i uppsatsen presenterar författarna inledning, syfte och 
frågeställning, det vill säga det studien avser att undersöka. Därefter redovisas 
avgränsningar, samt begrepp och definitioner. Med avsikt att sätta 
undersökningen i kontext följer i kapitel 2 Historisk kontext och i kapitel 3 
Forskningsläge. Kapitel 4 förklarar den teoretiska referensramen, som redogör för 
ett konstruktivistiskt vetenskapsperspektiv, samt roll- och ledarskapsteori, varvid 
dessa genomsyrar undersökningen. Efterföljande kapitel 5 presenterar det 
metodologiska tillvägagångssättet utifrån fallstudie, direktobservationer och 
samtalsintervjuer. I samma kapitel diskuteras dessutom löpande metoden utifrån 
en källkritisk aspekt. Vidare i kapitel 6 analyseras EU: s roll i AWG-KP på COP 
15 mot bakgrund av studiens teori och empiri och slutligen redovisas slutsatsen i 
kapitel 7.   

1.3 Avgränsning 

EU: s roll i internationella klimatförhandlingar kan appliceras på ett flertal 
sammanhang och betraktas utifrån olika synvinklar. Därför motiveras en tydlig 
avgränsning i undersökningen. Författarna begränsar således studien till att 
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undersöka EU: s roll på COP 15 i arbetsgruppen AWG-KP. En alternativ 
infallsvinkel är att undersöka någon av de övriga arbetsgrupperna. Det i studien 
undersökta AWG-KP förefaller emellertid intressant att studera, mot bakgrund av 
att EU som tidigare presenterat har haft ett tydligt mål gällande att ersätta 
Kyotoprotokollet med ett nytt avtal. Eftersom USA inte har skrivit på 
överenskommelsen medverkar de inte i arbetsgruppen. En mängd teorier finns att 
tillgå, men författarna väljer att nyttja rollteori, i vilken fokus läggs på ledarrollen, 
samt ledarskapsteori. Övriga roller exkluderas därmed, då de inte är relevanta för 
undersökningen  

1.4 Begrepp och definitioner 

Med avsikt att förtydliga och ytterligare förklara diverse i studien ofta 
förekommande begrepp och förkortningar har författarna valt att separat redogöra 
för dessa. Nedan följer en punktlista, i vilken Aktör, EU, G77 and China, 
Delegat/förhandlare, AWG-KP, AOSIS och Umbrella group redovisas närmre i 
enlighet med definitionen för denna undersökning. 
 

• Aktör: Detta mycket omdiskuterade begrepp likställs inte sällan med 
den internationellt erkända staten. Emellertid kan en inflytelserik aktör 
även vara icke-statlig och därtill inte underordnad staten. Med syfte att 
placera EU i en aktörskontext behövs därmed ett vidare perspektiv. 
Bretherton och Vogler lyfter fram detta genom att peka på behovet av 
självständighet, samt förmåga till vilja och beslutsamhet (2006, s.15 f). 
Med andra ord: ”an entity that is capable of formulating purposes and 
making decisions, and thus engaging in some form of purposive 
action” (Bretherton och Vogler, 2006, s.17). Således är det möjligt att 
inte enbart kategorisera stater, utan också EU som en internationell 
aktör.  

• EU: Mot bakgrund av EU: s till formen unika sammansättning är det 
rimligt att tala om såväl en överstatlig som mellanstatlig organisation. 
Således står europeisk lag över nationell lag. Dessutom finns möjlighet 
för unionen att agera inom ramen för vad som vanligtvis faller under 
den suveräna statens maktbefogenheter. Detta gäller emellertid inte för 
alla politikområden, varvid exempelvis europeisk miljölagstiftning 
faller under båda kategorierna (Lacasta et al, 2007, s.212). De flesta 
frågorna beträffande internationell miljöpolitik faller under så kallad 
shared eller mixed competence, vilket innebär att beslut fattas 
gemensamt av EU-kommissionen och medlemsländerna. Talan för 
dessa beslut förs i internationella sammanhang av det för tiden rådande 
ordförandelandet, som andra halvan av 2009 utgörs av Sverige. Vidare 
klassificeras EU till en Regional Economic Integration Organisation 
(REIO), vilket medför att unionen betraktas som en aktör i 
internationella uppslutningar, utan hänsyn till huruvida 
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medlemsländerna är närvarande (Vanden Brande, 2008, s.164ff). 
Under klimatmötet i Köpenhamn representeras således EU 
företrädesvis av ”Sverige”, varpå denna studie ger mycket utrymme till 
ordförandelandet. Dock finns förhandlingar, i vilka unionen i enlighet 
med REIO företräds av ”EU”.   

• G77 and China: Förkortningen står för Group of 77 developing 
countries och består av 132 utvecklingsländer, samt Kina (Jung et al, 
2008, s.242). Ordförandeskapet under 2009 i denna mycket heterogena 
sammansättning innehas officiellt av Sudan och därmed även under 
klimatmötet COP 15. Den arbetsgrupp som författarna valt att följa, 
AWG-KP, representeras emellertid av Sydafrika, varför fokus läggs på 
det senare. 

• AWG-KP: Arbetsgruppen Ad Hoc Working Group on Further 
Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol bildades 
2005 med avsikt att slutföra sitt arbete i slutet av 2009 (UNFCCC, 
2009-12-29). Annex I utgörs av industrialiserade länder, samt länder, 
vars ekonomier är under transformation (UNFCCC, 2010-01-05). I 
syfte att i ett slutskede förhandla fram fortsatta åtaganden för 
Kyotoprotokollets parter, samlas så arbetsgruppen under klimatmötet i 
Köpenhamn.  

• Delegat/förhandlare: En förhandlingsprocess är en komplex företeelse, 
som i första hand sköts av delegater och förhandlare. I sin profession 
representerar dessa individer emellertid en aktör av statligt- eller 
mellan- och överstatligt slag, alternativt från en organisation 
(Underdal, 1994, s.180), vilket denna undersökning också utgår ifrån.  

• AOSIS: Alliance of Small Island States utgörs av 43 önationer, som i 
många fall även ingår i G77-gruppen. Ländernas sårbarhet för 
klimatförändringar tar sig uttryck genom hotet från höjningar av 
havsvattennivån, vilket gör dem mycket aktiva i klimatpolitiken (Jung 
et al, 2008, s.242).  

• Umbrella group: Denna sammanslutning består av industrialiserade 
länder, som inte är medlemmar i EU. Gruppen bildades efter 
Kyotoprotokollets uppkomst 1997 (UNFCCC, 2010-01-04).  
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2 Historisk kontext 

Enligt Vanden Brande kan framväxten av EU: s miljöpolicy kategoriseras utifrån 
fyra perioder, i vilken varje övergång kännetecknas av en intern institutionell 
utveckling, varpå även en ledarskapsambition vuxit fram. Den första perioden tar 
sin utgångspunkt mellan åren 1957 till 1972 och utmärks av ett fokus på 
ekonomisk tillväxt, snarare än en ekologisk aspekt (Vanden Brande, 2008, s.158). 

I Environmental Action Programme (EPA) fastslogs Europas behov av en 
miljöpolitik, vilken kännetecknar den andra perioden 1972 till 1987. Å ena sidan 
låg renodlade ekonomiska orsaker till grund för beslutet. Å andra sidan framhölls 
allmänhetens allt större miljömedvetenhet, varvid det europeiska samfundet såg 
en möjlighet att stärka sin legitimitet. Såväl insikten som påverkan i den 
miljöpolitiska kontexten ökade, varvid uttrycket hållbar utveckling formulerades 
(Bretherton och Vogler, 2006, s.90; Vanden Brande, 2008, s.160).  

Perioden 1987 till 1997 inleddes med ratificeringen av Single European Act 
(SEA), som bland annat mer uttryckligen än tidigare fastställde EU: s miljöpolicy 
(Kelemen, 2004, s. 118). I samband med 1992 års FN-konferens i Rio de Janeiro 
antogs miljöfördraget Framework Convention on Climate Change (FCCC), som 
diskuterar åtgärder med syfte att stabilisera nivån av växthusgaser i atmosfären 
(UNFCCC, 2009-12-26). Mötet ingav möjlighet för EU att etablera sig som stark 
aktör på den internationella miljöpolitiska arenan. Inte minst mot bakgrund av 
USA: s frånvaro i debatten (Bretherton och Vogler, 2006, s.90 ff). Vanden Brande 
menar att ”the EU declared itself as economically, politically, but also morally, 
predestined to exercise global environmental leadership” (2008, s. 161).  

I arbetet med 1997 års Kyotoprotokoll visade EU prov på diplomatiskt 
ledarskap, då unionen trots olika diplomaters kvalifikationer och därtill delade 
meningar stater emellan intog en betydelsefull position (Bretherton och Vogler, 
2006, s.107). Arbetet med Kyotoprotokollet klassificeras till en av EU: s mer 
framgångsrika åtaganden och utgör startåret för den fjärde och ännu pågående 
perioden: “the EU was routinely regarded as an entity with the capability to act” 
(Bretherton och Vogler, 2008, s.107; Vanden Brande, 2008, s.161; Vogler, 2005, 
s.841). I fördraget förbinder sig de utvecklade länderna, undantagsvis USA som 
inte skrivit under, att utifrån 1990 års nivåer reducera utsläppen av växthusgaser 
med 5,2 procentenheter fram till 2012 (Bretherton och Vogler, 2006, s.106). Med 
avsikt att diskutera fortsatta internationella klimatåtaganden anordnades så FN: s 
klimatmöte COP 15 i december 2009. Mot bakgrund av Europas stora del i 
utsläppen av växthusgaser förefaller en utebliven medverkan i den internationella 
miljökontexten otänkbar. Från utvecklingsländers sida förväntas därtill EU ta sitt 
historiska ansvar i klimatfrågan. Huruvida hållbar utveckling tillåts inta en central 
roll i unionen är emellertid ännu ovisst (Bretherton och Vogler, 2006, s.92; 
Vanden Brande, 2008, s.161ff). 
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3 Forskningsläge       

Litteraturen beträffande såväl EU: s förhandlingsposition på den internationella 
arenan som dess mer explicita roll i klimatfrågan är omfattande. Med avsikt att 
sätta denna studie i en kontext, följer nedan en kort presentation av ett enligt 
författarna relevant urval av denna litteratur.   

När det gäller roller och rollteori, som är ett grundläggande inslag i studien, 
utgör Holstis idéer en betydelsefull del. Holsti redogör för hur en kartläggning av 
en aktörs uppfattning av sig själv, samt andras uppfattning av denna aktör 
underbygger en analys av roller i internationell politik (Holsti, 1987, s.8). En 
vidare innebörd av teorin utvecklas i kapitel 4.2 betitlat Rollteori. Elgström och 
Smith baserar i stor utsträckning sin forskning på Holstis idéer. Detta förefaller 
intressant för denna studie, eftersom de två forskarna inte enbart tar roller i 
beaktning, utan dessutom studerar dessa utifrån ett EU-perspektiv. Forskarna 
konstaterar att en skillnad kan urskiljas i vad andra aktörer förväntar sig av 
unionen och vad denna i realiteten genererar, samt en skillnad i de anspråk på 
olika roller EU säger sig inneha och hur dessa roller sedan uppfattas av andra 
aktörer (Elgström och Smith, 2006, s.248).  

Enligt Lacasta et al fortgår EU: s strävan att utöva internationellt ledarskap på 
miljöområdet, företrädesvis genom att sätta exempel, det vill säga ett riktat 
ledarskap. Fortsättningsvis menar samma författare att EU tycks vara den enda 
aktören med vilja att överbrygga splittringen mellan industri- och 
utvecklingsländerna (2007, s.228). Vanden Brande menar att de senare med Kina 
och Indien i spetsen, förväntar sig att Europa ska ta ett historiskt ansvar för sina 
utsläpp (2008, s.170). Unionens effektivitet och snabbhet hämmas emellertid i 
internationella förhandlingsprocesser mot bakgrund av beslutandeproceduren, i 
vilken ”mixed competence”, tidigare nämnd i kapitel 1.4 Begrepp och 
definitioner, ligger till grund (Lacasta et al, 2007, s.216).  

Gupta och Grubb konstaterar att EU framställer sig själv som ledare i 
klimatfrågan, men att dess roll alltjämt är komplex (2000, s.xiii). Utifrån 
ledarskapsteori beträffande structural (ekonomisk makt), instrumental (diplomati) 
och directional (ledarskap genom exempel) leadership, diskuteras så EU: s roll i 
klimatfrågan. En närmare beskrivning av de tre kategorierna följer i kapitel 4.3, 
Ledarskapsteori, då de utgör en teoretisk grund för denna studie. Sett konkret till 
EU fastslår Gupta och Grubb att EU har viss strukturell makt. Mot bakgrund av 
nästkommande kategori förefaller unionens avsaknad av en central auktoritet 
utgöra en svag grund för ledarskap. Forskarna framhåller den sista kategorin, som 
enligt dem medför störst inflytande för EU. Förutsättningarna för politisk och 
teknologisk innovation, samt spridning av politiska institutionella strukturer anses 
ligga till grund för deras slutsats (2000, s. xiiif, 19). 
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4 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen åsyftar författarna att presentera teorier, vilka i 
följande kapitel kommer att ligga till grund för studiens empiri och tolkningen av 
denna. Med avsikt att sätta undersökningen i ett större vetenskapsteoretiskt 
perspektiv beskrivs konstruktivism som är i enlighet med studiens övriga teorier. 
Rollteori, i vilken ledarrollen betonas, beskriver en aktörs syn på sig själv, i detta 
fall EU, samt hur andra ser på denna aktör (Elgström och Smith, 2006, s.5).                 
Ledarskapsteori kategoriserar tre typer av ledarskap: structural, instrumental och 
directional (Gupta och Grubb, 2000, s.xiii). Författarna har valt att benämna dessa 
strukturellt-, instrumentellt- och riktat ledarskap. Utifrån dessa teorier möjliggörs 
en mer detaljerad och nyanserad undersökning av EU: s roll i 
klimatförhandlingarna. Med avsikt att tydliggöra ovanstående har författarna 
skapat en egen modell, där roll- och ledarskapsteori binds samman och 
kompletterar varandra, med inspiration från Holstis teori ”Role theory and the 
sources of human behavior”(Holsti, 1987, s.8). Detta illustreras i figur Roll- och 
ledarskapsteorimodell, se slutet av kapitel 4.  

4.1 Konstruktivism 

Konstruktivismen är ett förhållandevis nytt vetenskapsteoretiskt perspektiv, 
genom vilket världspolitiken betraktas av förespråkare sedan mitten av 1990-talet. 
Till skillnad från andra klassiska perspektiv, såsom realism, liberalism och 
marxism, lyfter denna sociala teori fram en utifrån betraktaren subjektiv 
verklighet, varpå människans inverkan och möjlighet att förändras är en 
fundamental utgångspunkt (Baylis et al, 2008, s.6). Barnett menar att ”the core 
observation is the construction of reality” (Barnett, 2008, s.163).  

Vad gäller internationell politik förefaller konstruktivismen särskilt lämplig, 
eftersom den tar i beaktning hur världen hänger samman, samt hur normer ligger 
till grund för skapandet av identiteter. Dessa normer anses inte beständiga, utan 
snarare föränderliga. Betydelsen i olika aktörers agerande framträder vidare vara 
av stor vikt, varpå teorin söker svaret på hur något kan förklaras och därmed 
lämnar utrymme för alternativa tankesätt (Barnett, 2008, s.168ff). Mot bakgrund 
av detta är det möjligt att se hur det konstruktivistiska vetenskapsteoretiska 
perspektivet ligger nära till hands med roll- och ledarskapsteori, som på liknande 
sätt sätter aktören i fokus. 
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4.2 Rollteori 

Elgström och Smith menar att ”Roles […] refer to patterns of expected or 
appropriate behaviour” (2006, s.5). Såväl en aktörs uppfattning av sig själv (ego) 
som andra aktörers (alter) syn på denna karakteriserar rollteori (Holsti, 1987, s.7). 
Vidare är roller inte beständiga, utan är skiftande i tid och rum. Mot bakgrund av 
detta är rollteori applicerbar på institutionen EU, vars roll i internationella 
sammanhang anses vara mångfacetterad med hänsyn till politikområde och 
tidsperiod (Elgstöm och Smith, 2006, s.3ff).  

Tidigare rollteoretisk forskning har många gånger förbisett och inte tagit 
hänsyn till ”de andras” uppfattning av aktören i fråga. Emellertid står att finna ett 
tydligt forskningsvärde i ett tillämpande av ovanstående resonemang (Chaban et 
al, 2006, s.246f). Tanken att individuellt beteende kan anpassas till andras 
förväntningar har dock florerat sen början av 1900-talet, vilket observerades av 
Holsti 1970 och därmed lades grunden för rollteori (Elgström och Smith, 2006, 
s.66f). Rollen som en aktör åtar sig är ett resultat av en socialisering och 
interaktion, vilket är applicerbart i en förhandlingsprocess där uppfattningen av 
sig själv står i kontrast till andras förväntningar. För aktören ges spelutrymme att 
välja vilken roll som ska intas och hur denna ska te sig. Med andra ord, ”there is 
room for agency in role theory” (Elgström och Smith, 2006, s.5).  

Det finns flertalet tillvägagångssätt att utvärdera och undersöka roller. 
Ovannämnda Holsti kategoriserar i sin teori ”Role theory and the sources of 
human behavior” dessa till: ”role conceptions”, ”role prescriptions”, ”position” 
och ”role performance”. Den förstnämnda åsyftar aktörens uppfattning av sig 
själv (ego) (Holsti, 1987, s.8). Huruvida EU spelar en ledarroll inom ett givet 
internationellt politikområde är en rimlig utgångspunkt vad gäller ”role 
conceptions” (Elgström och Smith, 2006, s.6). Vidare förklarar ”role 
prescriptions” hur andra aktörer (alter) utifrån ett externt perspektiv ser på den 
specifika aktören i fråga. Den tredje kategorin utgörs av ”position”, som i 
författarnas modell benämns roll. ”Position” formas av redan nämnda ”role 
conceptions” och ”role prescriptions”, varpå denna mynnar ut i ”role 
performance” (Holsti, 1987, s.8). Denna fjärde beståndsdel söker att förstå hur 
och på vilket sätt en roll tar sig uttryck och betecknas av det faktiska beteendet 
(Elgström och Smith, 2006, s.6; Holsti, 1987, s.8). Vad beträffar ”role 
perfomance” tar denna studie enbart ledarrollen i beaktning. 

Sjursen poängterar dock att rollteori kan anses vara konventionell, då en 
aktörs beteende förutsätts anpassas till övriga aktörer. Mot bakgrund av detta 
ifrågasätts huruvida den okonventionella institutionen EU kan appliceras på 
rollteori, vars utgångspunkt följaktligen baseras på en självklar ordning i det 
internationella samfundet (2006, s.85). Aggestam menar emellertid att en roll gör 
anspråk på att vara en del i det internationella systemet, är erkänd av övriga 
internationella aktörer, samt innehar en identitet (2006, s.11), vilka är 
förutsättningar EU anses uppfylla.   

 Vidare kan roller te sig på olika sätt, varvid Elgström identifierar ledare, 
medlare, försvarare av egna intressen, blockerare, samt följare. Som redan nämnts 
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kan flera av dessa identifieras i en och samma aktör beroende på sammanhanget. 
Medlarens funktion innebär att finna kompromisser med avsikt att uppnå enighet i 
förhandlingar, förvarare ser till sina egna intressen, snarare än att ta hänsyn till sin 
omgivning, blockerare hindrar en lösning i förhandlingsprocessen och följare 
söker efter vägvisning (Elgström, 2007, s.449). Denna studie fokuserar emellertid 
enbart på ledarrollen.  

4.2.1 Ledarroll 

Ledarrollen är av väsentlig betydelse i multilaterala förhandlingar, eftersom denna 
tenderar att föra processen framåt. En klar vision från ledarens sida är en 
förutsättning för detta, varvid hänsyn även bör tas till andras intressen (Elgström, 
2007, s.449). För att överhuvudtaget inneha en ledarroll krävs följare. Även om en 
aktörs ambition är av ledande karaktär, exempelvis EU, omöjliggörs följaktligen 
detta utan närvaro av följare (Gupta och van der Grijp, 2000, s.70).  

Vidare kan relationen mellan ledare och följare definiera ledarroll, vid vilken 
asymmetri formas. Således vägleder den förra sina följare genom att påverka 
deras agerande med avsikt att uppnå ett specifikt mål (Elgström, 2007, s.449; 
Underdal, 1994, s.178). Bretherton och Vogler menar att ledarrollen utifrån ett 
asymmetriskt perspektiv är associerad med en aktörs dominans och styrka i 
multilaterala miljöförhandlingar. Fortsättningsvis menar författarna att ”Yet it can 
also mean, to guide, to go ahead or even to inspire” (2006, s.103). Utöver detta 
krävs agerande från en aktörs sida i förhandlingsprocessen. Underdal menar att 
”enthusiasm and effort is not enough” (1994, s.182).   

Behovet av ett ledarskap efterfrågas vid ett politiskt förhandlingsproblem, då 
komplexa situationer, inte sällan under tidspress, uppstår med flertalet 
internationella aktörers medverkan (Underdal, 1994, s.182f). Mot bakgrund av 
detta förefaller ett ledarskap vara avgörande i klimatdebatten (Gupta och van der 
Grijp, 2000, s.67), i vilken EU: s ledarroll därmed kan belysas.  

4.3 Ledarskapsteori 

”There does not appear to be at single strong definition of leadership” (Gupta och 
van der Grijp, 2000, s.68). Med utgångspunkt i detta är en vidare indelning av 
ledarrollen befogad, i vilken ledarskapet tar sig olika uttryck och preciseras 
ytterligare i separata kategorier. I realiteten behöver dessa nödvändigtvis inte vara 
renodlade, utan kan även överlappa varandra, vilket avgörs utifrån den aktuella 
empiriska kontexten (Underdal, 1994, s.183). Därutöver behöver de anpassas till 
det i förhandlingen diskuterade problemet. Vad gäller EU och klimatfrågan lyfter 
Gupta och Grubb fram tre passande kategorier: strukturellt-, instrumentellt- och 
riktat ledarskap (2000, s.19).  
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4.3.1 Strukturellt ledarskap 

Klassificeringen strukturellt ledarskap förklaras utifrån det ekonomiska och 
politiska maktperspektivet, varpå hegemoni utgör dess ytterlighet (Gupta och 
Grubb, 2000, s.19). Dessa maktmedel används å statens vägnar i sammanhang, 
vid vilka förhandlingar råder. Med avsikt att påverka övriga aktörer används inte 
sällan ”piska och morot”. Detta kortsiktiga agerande, i vilket såväl möjligheten 
som viljan till fortsatt handlande kan svika, leder emellertid vanligtvis inte till 
hållbara och varaktiga resultat (Gupta och Grubb, 2000, s.19; Gupta och Ringius, 
2001, s.282).  

Likväl är det rimligt att urskilja denna kategoris relevans när det gäller 
klimatförändringar i internationella politiska sammanhang. Således är strukturellt 
ledarskap direkt kopplat till ett lands vilja att ekonomiskt bidra till en reglering av 
utsläpp av växthusgaser. EU: s inflytande på andra aktörer beror på hur väl den 
strukturella makten appliceras, vilket kan förstärka respektive försvaga 
tillämpningen av de övriga två ledarskapskategorierna (Gupta och Grubb, 2000, 
s.19).  

4.3.2 Instrumentellt ledarskap 

Instrumentellt ledarskap definieras som förmågan att förhandla utifrån 
diplomatiska färdigheter, samt flexibiliteten i förhållande till övriga aktörers 
preferenser. I fokus står att finna fördelaktiga lösningar i form av samarbete och 
förening (Gupta och Grubb, 2000, s.19; Gupta och Ringius, 2001, s.282). Enligt 
Underdal förefaller kategorin vara ”essentially a matter of finding means to 
achieve common ends” (1994, s.187).  Vidare kännetecknas detta slags ledarskap 
av andra aktörers övertygelse om att det som av ledaren föreslås är trovärdigt, 
eller till och med tron på att denna aktör ska ”find the way” (Underdal, 1994, 
s.187).  

Mot bakgrund av den mångfald som genomsyrar ledarskapsteori, vilket 
nämnts tidigare, framträder Youngs entrepreneurial leadership i nära relation till 
den här diskuterade klassificeringen. Den förra baseras på förmågan att i 
strategiska förhandlingssituationer kunna ta omedelbara beslut, varvid den 
individuella förmågan att handla belyses. Emellertid menar Gupta och Grubb att 
denna definition är alltför snäv, varför det instrumentella ledarskapet snarare är att 
föredra (2000, s.18f). Härutöver verkar en applicering av kategorin i 
internationella förhandlingar vara av större betydelse än vad förhandlingsteorier i 
allmänhet påstår. Vad gäller förhandlingar beträffande relativt nya politiska 
problemområden, såsom klimatförändringar, råder hos aktörer ofta kunskaps- och 
informationsbrist. Detta kan leda till sökande, innovation och lärdom, vilket i sin 
tur öppnar dörrar för att utforska och upptäcka nya lösningar (Underdal, 1994, 
s.188). Därmed är instrumentellt ledarskap lämpligt att tillämpa i internationella 
klimatförhandlingar, i vilka EU medverkar.   
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4.3.3 Riktat ledarskap 

Liksom instrumentellt ledarskap kan även användningen av riktat ledarskap 
legitimeras i kontexten. Denna klassificering karaktäriseras av en aktörs strävan 
att påverka sin omgivning i en för denna önskvärd och möjlig riktning. 
Ledarskapskategorin delas in i två komponenter.  

Den första fokuserar på ”leadership ‘by example’” (Gupta och Grubb, 2000, 
s.20f). Exempel sätts och implementeras på inrikespolitisk nivå, varvid en 
internationell spridning av dessa ligger till grund för denna kategori av ledarskap. 
Den andra komponenten avser att utifrån ett inrikespolitiskt agerande påverka 
övriga internationella aktörer, det vill säga förhandlarnas syn på problemet i fråga, 
samt dessas syn på lösningar (Gupta och Ringius, 2001, s.282).  

Exempel satta av EU, med avsikt att influera andra internationella aktörer 
åskådliggör följaktligen ett riktat ledarskap. På samma sätt ökar dess makt och 
legitimitet om unionen demonstrerar vilja och förmåga att hantera klimatproblem 
(Gupta och Ringius, 2001, s.282).  

 
                                                                      
 

 
 

 
 

Figur: Roll- och ledarskapsteorimodell 
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5 Metod och källkritik 

Studien tar sin utgångspunkt i en empirisk fallstudie, där EU: s roll sätts i fokus 
utifrån synen på sig själv, samt hur andra aktörer ser på denna i 
förhandlingsdebatten med inriktning mot AWG-KP-gruppen på COP 15. Då 
materialet är nära sammanlänkat med det metodologiska tillvägagångssättet har 
författarna valt att kontinuerligt redogöra för dessa i kombination. Upplägget av 
följande kapitel inleds med en beskrivning av fallstudiens innebörd, därefter 
skildras direktobservationer och samtalsintervjuer som forskningsmetoder. Dessa 
metoder fungerar väl ihop med studiens teorier, såväl rollteori som 
ledarskapsteori, eftersom båda sätter aktören i fokus. 

5.1 Fallstudier 

I vetenskapens värld är fallstudier i majoritet av kvalitativ karaktär snarare än 
kvantitativ sådan (Lundquist, 1993, s.105; Merriam, 1994, s.19). Fallstudier 
fokuserar på det specifika och är en metod som prioriteras då frågor som ”hur” 
eller ”varför” besvaras utifrån samhälleliga, aktuella och konkreta företeelser 
(Merriam, 1994, s.23; Yin, 2006, s.17). Vidare är det lämpligt att utföra en 
fallstudie när experimentella strategier är alltför komplexa att förklara det kausala 
sambandet i en viss situation (Merriam, 1994, s.42).  

Författarnas mål är en teorianvändande studie där fokus läggs på ett enskilt 
fall. Befintliga teorier beskriver således vad som pågår i ett specifikt skeende och 
därmed sätts fallet i centrum, snarare än teorierna (Esaiasson et al, 2007, s.42). 
Fortsättningsvis används en enfallsdesign som ligger till grund för studien där 
enbart en analysenhet, i detta fall COP 15, utifrån sin kontext studeras. Denna 
kategori av fallstudiedesign är lämplig att tillämpa då fallet representerar antingen 
det unika, typiska, eller avslöjande i företeelsen, vilket det sistnämnda syftar till 
ett tidigare otillgängligt vetenskapligt fenomen som en forskare omedelbart får 
möjlighet att analysera (Yin, 2006, s.62). 

Fallstudiens främsta egenskap är att den innefattar olika typer av material, 
såsom observationer, intervjuer och dokument (Merriam, 1994, s.23; Yin, 2006, 
s.25). Dock måste hänsyn tas till att intervjuer och observationer ter sig olika 
beroende på vilka förutsättningar som ges forskaren (Wallén, 1996, s.117).  

Kritik riktad mot fallstudier görs gällande generaliserbarheten, det vill säga att 
forskaren inte studerar det generella utan det specifika, vilket ger en oklar bild om 
det studerade fenomenet är allmänt förekommande i realiteten. Läsaren riskerar 
därmed att få en missvisande bild av helheten och metoden kan uppfattas som 
begränsad (Merriam, 1994, s.47 f; Wallén, 1996, s.115). En väsentlig fördel med 
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fallstudier är emellertid att studera det meningsfulla i verkliga händelseförlopp där 
möjligheten till djupgående kunskap erbjuds, likaså ges tillfälle att vidareutveckla 
och generalisera teorier (Wallén, 1996, s.115; Yin, 2006, s.28). Författarnas avsikt 
med studien är sålunda att utforska det specifika fallet och inte att generalisera. 
Följaktligen kan särskilda inslag i fallstudien även vara användbara i andra 
undersökningar, för att exemplifiera, ligga till grund för vidare forskning och 
således bidra med kunskap till helheten (Wallén, 1996, s.115). 

5.1.1 Direktobservationer 

”En ordboksmässig definition av observation är uppmärksammat iakttagande” 
(Esaiasson et al, 2007, s.344). Direktobservationer är ett fältarbete, vilket kan 
inbegripa såväl observationer av möten och förhandlingar som en händelse på en 
restaurang eller en trottoar, arbete i en fabrik eller undervisning i skolan (Yin, 
2006, s.120). Genom att forskaren själv fysiskt närvarar vid ett händelseförlopp 
har denna således möjlighet att göra egna upptäckter och behöver därmed inte 
vara beroende av vad andra parter tidigare har sagt (Esaiasson et al, 2007, s.343).  

Direktobservationer kan enligt Esaiasson et al och Merriam användas i diverse 
sammanhang, men metoden är främst lämplig då procedurer och strukturer är 
uppenbara, ändock svåra att förklara. Vidare är den tillämpbar när det råder 
farhågor om att en påtaglig skillnad förekommer i vad representanter säger och 
hur de faktiskt agerar, samt när situationen är av känslig karaktär och 
omgivningen ogärna talar om det, framförallt vid en intervjusituation (Esaiasson 
et al, 2007, s.344; Merriam, 1994, s.102).  

Forskaren kan fungera antingen som en ”fullständig observatör”, vice versa 
”fullständig deltagare”, varpå rollen avgörs utifrån forskarens vetenskapliga 
förfarande samt samanhanget. I den förstnämnda kategorin medverkar denna 
anspråkslöst och intar rollen som ”flugan på väggen”, vidare omvänt deltar 
forskaren aktivt i debatten (Esaiasson et al, 2007 s.345). Denna undersökning tar 
sin utgångspunkt i den tidigare kategorin, där författarna har verkat som 
fullständiga observatörer under förhandlingarna. Vidare är observationer såväl 
välstrukturerade som ostrukturerade, varvid strukturgraden beror på hur väl 
förberedd forskaren är. Den sistnämnda kan med god framförhållning planlägga 
att observera en utvald person, situation eller handling (Merriam, 1994, s.103). 
Författarna har arbetat utifrån ett ostrukturerat tillvägagångssätt, eftersom 
förutsättningarna för informationen angående öppna respektive stängda 
förhandlingar gavs observatörerna med mycket kort varsel. Detta kan verka till 
studiens fördel, mot bakgrund av att författarna på så sätt varit öppensinnade och 
flexibla vad gäller insamling av material utifrån direktobservationer. Vidare har 6 
förhandlingstillfällen observerats under perioden 9-14 december 2009. Dessa 
motiveras av det faktum att de representerar samtliga inriktningar inom 
arbetsgruppen AWG-KP. Varje session har pågått under cirka 90-120 minuter, 
varvid ett rikt material har inhämtats. Således anser författarna att studiens såväl 
validitet som reliabilitet underbyggs. Författarna har emellertid inte deltagit vid 
alla förhandlingstillfällen, eftersom vissa av sessionerna har pågått bakom stängda 
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dörrar, samt att de inte har deltagit på konferensen samtliga dagar. Därmed är 
författarna medvetna om att relevant material kan ha förbisetts.  

Samtliga forskare bör därtill uppmärksamma ”validitetsproblemet” som kan 
tänkas uppstå vid direktobservationer. Detta är aktuellt då det finns en stor 
population och det handlar för forskaren att göra lämpliga urval utifrån denna 
(Yin, 2006, s.112). En god idé är därför att komplettera direktobservationer med 
ytterligare en eller flera metoder för att öka validiteten i undersökningen 
(Esaiasson et al, 2007, s.347), varför denna studie även nyttjar samtalsintervjuer. 
Likaså kan observatören samarbeta med andra observatörer i samma syfte, samt 
förhålla sig källkritiskt (Esaiasson et al, 2007, s.355). Utifrån detta har 
förhandlingarna nedtecknats av bådadera författare och kompletterats omedelbart 
efter sessionen, i syfte att inte förbise viktiga detaljer. Inspelningsredskap, såsom 
bandspelare, har utelämnats, eftersom detta inte har varit tillåtet under 
förhandlingarna (UNFCCC, 2010-01-01).  

5.1.2 Samtalsintervjuer 

Intervjuer är en av de mest essentiella metoderna i fallstudier, då de utgör en 
betydelsefull informationskälla, samt berör människor i stor utsträckning (Yin, 
2006, s.116ff). Kort sagt definierar Starrin och Renck en intervju som ”en unik 
social interaktion som innefattar en förhandling av sociala roller och 
referensramar mellan i första hand främlingar” (1996, s.52). Esaiasson et al 
rekommenderar användning av samtalsintervjuer då forskaren beträder ett 
outforskat område, när denna vill få kunskap om hur respondenten ser på sin egen 
tillvaro, i kombination med annan forskningsmetod, samt vid utvecklande av 
teorier, begrepp och modeller (2007, s. 285ff). Författarna har utifrån ett 
semistrukturerat förfarande utfört ”face-to-face”-intervjuer med delegater från 
både EU och andra stater. Dessa innebär att intervjuaren ställer frågor till 
intervjuobjektet utifrån en intervjuguide inom ramen för ett specificerat 
ämnesområde. Frågorna följer inte en specifik struktur, utan har snarare ett 
flexibelt upplägg. Studiens intervjuguide redovisas i Appendix, 9.3 Intervjuguide. 
Under pågående intervju ges det även utrymme för spontanitet att ställa frågor 
som inte är inplanerade. Den intervjuade får således möjlighet att ge respons 
utifrån ett fritt utrymme och därmed ter sig varje intervju unik. (Bryman och Bell, 
2007, s.474). Fördelen med samtalsintervjuer är att dessa ger tillfälle att inbringa 
oväntade svar (Esaiasson et al, 2007, s.283).  

 Intervjuerna i denna undersökning ägde rum under tidsperioden 11-15 
december 2009 på COP 15 i Köpenhamn och är 18 till antalet. Respektive intervju 
pågick 5-15 minuter, då författarna anser detta vara en rimlig tidsram utifrån 
antalet ställda frågor, samt det faktum att intervjuerna var spontana. Vidare är 
intervjuerna anonyma. Detta för att överhuvudtaget få till en intervju, då 
ämnesområdet är av känslig politisk karaktär. Med avsikt att bibehålla 
anonymiteten tillhör inte samtliga intervjuobjekt arbetsgruppen AWG-KP, utan 
även andra arbetsgrupper på COP 15. Författarna har dock noterat att delegaterna 
i många fall representerar flera grupper, vilket avhjälper detta problem. Anonyma 
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samtalsintervjuer bidrar dessutom till att respondenten ger mer ärliga svar, varför 
anonymiteten verkar till studiens fördel.  

En indelning av intervjuer kan göras utifrån informant- respektive 
respondentintervjuer och är följaktligen en urvalsmetod (Holme och Solvang, 
1997, s.104). Den förra innebär att intervjuobjektet väljs utifrån det faktum att 
denna innehar specifika och unika kunskaper inom ett ämnesområde. Således är 
dessa inte heller utbytbara. Den senare är däremot utbytbar, varför denna 
representerar en icke individbaserad kunskap, utan snarare ”tankekategorier” 
(Esaiasson et al, 2007, s.295).  Denna studie utgår från respondentintervjuer, 
eftersom författarna inte har intentionen att intervjua specifika delegater, utan 
snarare betraktar dessa som representanter för en viss delegationsgrupp. 
Intervjuobjekten utgörs uteslutande av delegater och förhandlare. Dessa besitter 
således specialkompetens på ämnesområdet. Ett urval av intervjuobjekt har gjorts 
i respektive delegationsgrupp oberoende av dessas kön och ålder. Mot bakgrund 
av den i studien brukade rollteorins inriktning ego har två representanter från 
Sverige intervjuats, då Sverige är ordförandeland under COP 15. Fortsättningsvis 
är Danmark värdlandet, vilket motiverar en intervju med detta land. Vad gäller 
alter har Sydafrika (G77), samt AOSIS varit särskilt framträdande under 
förhandlingarna, varför författarna väljer att intervjua två delegater från respektive 
aktör. Följaktligen underbyggs studiens trovärdighet.  

När det gäller insamlingen av denna typ av material är det möjligt att använda 
sig av bandspelare. En uppenbar fördel med detta är att forskaren vid ett senare 
skede ges tillfälle att lyssna igenom intervjun, med avsikt att notera detaljer. 
Nackdelen däremot är att en inspelning ofta inte accepteras av intervjuobjektet, 
eftersom denna kan känna sig obekväm (Trost, 2005, s.54). I de fall då inspelning 
utesluts bör intervjun kontinuerligt antecknas (Esaiasson et al, 2007, s.302). 
Studien nyttjar inget inspelningsverktyg under intervjumomentet, mot bakgrund 
av att anonymiteten och integriteten inskränks. Istället har författarna nedtecknat 
intervjun löpande, vilken därutöver har kompletterats omedelbart efteråt i syfte att 
stärka såväl validiteten som reliabiliteten. Att anteckna manuellt för därtill med 
sig fördelen att respondenten ges mer tid för reflektion. Härutöver kan tilläggas att 
”Med en penna i hand kan man se upptagen ut utan att tystnaden känns 
besvärande” (Esaiasson et al, 2007, s.302).  

Vad som bör uppmärksammas vid samtalsintervjuer är faran med 
intervjuareffekter. Det förklaras med risken att få olikartade svar från 
respondenten beroende på vilka egenskaper intervjuaren besitter, såsom ålder, kön 
och nationalitet (Esaiasson et al, 2007, s.266). Således finns möjlighet att 
motverka intervjuareffekt genom att intervjuaren reflekterar kring 
omständigheterna och ärligt redogör om det finns misstankar till en 
intervjupåverkan i resultatet (Esaiasson et al, 2007, s.301). Vidare kan kritik riktas 
mot den nämnda metoden utifrån den externa miljön, vid vilken intervjun 
genomförs. Sålunda kan omgivande ljud distrahera såväl intervjuobjektet som 
intervjuaren. Ytterligare faktorer som kan påverka validiteten och reliabiliteten är 
stress och tidspress, vilket författarna är medvetna om. 
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6 EU: s roll i AWG-KP 

Undersökningens avsikt är som tidigare nämnts att påvisa EU: s roll i 
arbetsgruppen AWG-KP på FN: s klimatmöte COP 15 i Köpenhamn 7-18 
december 2009. Således ämnar inte undersökningen att belysa det generella vad 
gäller EU: s roll, varken när det gäller klimatförhandlingar i allmänhet eller på 
konferensen i sin helhet, utan snarare en precisering till AWG-KP.  

Analysen tar sin form utifrån ett konstruktivistiskt vetenskapsperspektiv, 
varefter rollteori beträffande ego och alter, samt ledarskapsteori om strukturellt, 
instrumentellt och riktat ledarskap följaktligen ligger till grund för kapitlets 
struktur. Empirin utgörs av material hämtat från direktobservationer och 
samtalsintervjuer och ska i analysen utläsas enligt följande: Direktobservationerna 
består av 6 förhandlingstillfällen, som kategoriseras i kronologisk ordningsföljd 
och redovisas mer detaljerat i Appendix 9.1, Direktobservationer. Med syfte att 
exemplifiera refererar således Fh. 1 till förhandling 1 i denna studie: AWG-KP, 
Contact group on Annex I Parties’ emission reductions, 2009-12-09. ”Fh 1. 
Sverige” betyder vidare att Sverige i egenskap av representant för EU avses.  På 
motsvarande sätt åsyftar ”Fh. 1. Sydafrika” förhandling 1, i vilken Sydafrika 
företräder G77 och Kina. I de fall där ordföranden har ett för analysen relevant 
inlägg, benämns denna som ordföranden i referensen.  

Vad berör samtalsintervjuerna utgörs dessa av 18 till antalet, vilket redovisas 
närmre i Appendix 9.2, Samtalsintervjuer. I analysen utläses dessa intervjuobjekt 
utifrån den stat eller organisation de representerar. I de fall där det enbart 
förekommer ett intervjuobjekt från en viss stat eller organisation benämns bara 
dess namn, exempelvis “Danmark”. I vissa fall förekommer två intervjuobjekt 
från samma stat eller organisation. Med hänsyn till att kunna särskilja dessa har 
författarna tagit hjälp av siffror, exempelvis ”AOSIS 1” och ”AOSIS 2”.  

6.1 EU: s syn på sig själv (ego) 

6.1.1 Strukturellt ledarskap 

Med utgångspunkt i det strukturella ledarskapet finner inte författarna många 
indikationer på att EU uppfattar sig själv som utövare av denna 
ledarskapskategori. Under förhandlingarna förekommer ingen ”piska eller morot” 
med hjälp av ekonomiska maktmedel. Detta skulle kunna förklaras genom det 
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faktum att EU, till skillnad från USA, inte är en etablerad hegemon i 
världspolitiken och därför inte heller gör anspråk utifrån sådana preferenser. 

En representant från Sverige menar emellertid i en intervju att i och med USA: 
s frånvaro gällande Kyotoprotokollet ”har inte USA kunnat leverera som önskat”, 
varför EU intar rollen som ledare (Sverige 1). Mot bakgrund av detta kan unionen 
anses överta USA: s roll som en kraftfull ledare på förhandlingarna inom AWG-
KP. Således är det även rimligt om hur bilden av en asymmetrisk relation, EU och 
dess förhandlingspartners emellan, växer fram. Detta tyder på att unionen innehar 
en ledarroll, som tar sig uttryck genom ett strukturellt ledarskap.  

Vidare menar samma intervjuobjekt att EU fungerar som en stark politisk 
ledare, som är medveten om att det råder ett internationellt politiskt 
förhandlingsspel, i vilket ”man måste kunna reglerna” (Sverige 1).  Detta 
uttalande indikerar en syn på unionen som en framträdande aktör i ett maktspel, 
vilket följaktligen kan appliceras till det strukturella ledarskapet, eftersom detta 
belyser det politiska maktperspektivet.  

6.1.2 Instrumentellt ledarskap 

Den bild som framträder av EU: s roll utifrån ett instrumentellt ledarskap är en 
komplex sådan, innehållande såväl inslag av samarbetsvilja och flexibilitet som 
motsatsen till detta.  

I en intervju med en representant från Sverige framhävs en tydlig uppfattning 
av EU som inflexibel. Således anser intervjuobjektet att unionen är dålig på att 
uppfatta och fånga in andra aktörers vilja, eftersom ”vi är upptagna internt” 
(Sverige 2). Vidare har EU ofta väl genomtänkta förslag, som redan har 
genomgått en lång process och därmed är näst intill orubbliga och 
svårföränderliga. Detta är, enligt den intervjuade, ett tecken på unionens inflexibla 
och icke-spontana förhandlingsförmåga (Sverige 2).  

I förhandlingsrummet tydliggörs denna ståndpunkt under förhandling 3. I den 
rådande diskussionen diskuteras huruvida den text som utgör 
förhandlingsunderlaget (AWG-KP draft texts, 2009-12-11) har brister eller inte. Å 
ena sidan anser EU att texten är inkomplett, varför åtgärder bör vidtas av 
arbetsgruppen (Fh.3. EU). Å andra sidan framträder ett mycket enat motstånd från 
framförallt G 77 och Kina, som anser att förhandlingen inte ska fokusera på vad 
dessa anser vara mindre relevanta företeelser: ”the point of excercise is not to fix 
any loopholes […] in the Kyoto Protocol, but rather to continue the Kyoto 
Protocol and to move forward with the Kyoto Protocol” (Fh.3. Sydafrika). På 
motsvarande sätt uttrycker Kina sin delade uppfattning med Sydafrika: ”After 4 
years we just came out from a nightmare, and finally we have got the time to 
move on. This is the right time to move forward, and maybe the last time” (Fh.3. 
Kina). EU menar att om detaljerna i texten förbises finns en risk att gå i fel 
riktning, vilket kan riskera att leda till icke-produktiva resultat, exempelvis att 
utsläppen kan öka. I en sådan situation är EU ”not willing on a second 
commitment period” (Fh.3. EU). Följaktligen uppvisar EU en egenskap av 
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inflexibilitet, eftersom de trots ett starkt motstånd i situationen ej ger vika för en 
betydelsefull förhandlingspartner. 

Bilden av ett inflexibelt EU späds vidare på genom tidigare omnämnda 
intervjuobjekt Sverige 2, då denna dessutom menar att EU i allmänhet utgår ifrån 
en alltför komplicerad nivå. Istället borde unionen ta ett steg tillbaka för att lägga 
sig på samma nivå som dess omgivning (Sverige 2). Mot bakgrund av 
ovanstående inflexibilitet kan EU: s instrumentella ledarskap ifrågasättas och 
därmed är det heller inte rimligt att tala om en tydlig ledarroll. Allt verkar 
emellertid inte till EU: s nackdel vad gäller flexibilitet och spontanitet.  

På förhandlingarna inom AWG-KP uppvisas en kompromissvilja, som tar sitt 
uttryck genom ren och skär förhandlingsdiplomati. För att exemplifiera förklarar 
sig således EU i förhandling 2 att vara beredd att överge en specifik ståndpunkt i 
utbyte med en annan aktörs ståndpunkt: ”If we were to accept the word 
”agreeing” we want the word ”how to strive” in order to make it consistent with 
the Kyoto Protocol” (Fh. 2. EU).  Vidare åskådliggörs denna typ av flexibilitet än 
mer i förhandlingsrummet. Under samma session konsulteras de minst utvecklade 
länderna, varpå oenighet uppstår mellan EU och Saudiarabien. EU å sin sida 
menar att:  

 
From our side we have been trying to be in the spirit of compromising. We certainly 

have been deviating from the text in the Kyoto Protocol [...] Maybe it’s time for G77 

to show some spirit of compromising. 

 (Fh.2. EU)  

 
Uttalandet visar tydligt hur EU uppfattar sig själv som en kompromissvillig aktör. 
Det faktum att unionen dessutom söker ett ömsesidigt tillmötesgående och 
engagemang från sin omgivning understryker detta. Fortsättningsvis har Sydafrika 
som i AWG-KP talar för G77, under en förhandling en önskan om att återgå till en 
tidigare text som gruppen har arbetat med. EU visar därefter sympati för G77 och 
Kina och uttrycker sig följande: ”We understand, and attempt to find the 
compromise” (Fh. 5. EU). 

Bilden av ett flexibelt agerande förstärks ytterligare via EU: s respons 
gentemot Brasilien och Kinas kritik att den rika världen inte tar sitt fulla ansvar i 
klimatfrågan. Responsen lyder: ”To reasure my colleagues from Brazil and China, 
from the EU side we don’t want to run away from our responsibilities” (Fh. 1. 
Sverige). Härmed ser författarna hur EU bemöter andra aktörers kritiska hållning 
gentemot unionen, vilket uppfattas som att unionen ser på sig själv som 
kompromissvillig och flexibel. Likaså lägger unionen tyngdvikt vid den 
essentiella betydelsen av att uppnå samarbete i förhandlingsprocessen på COP 15, 
vilket är i enlighet med det instrumentella ledarskapet. I en metafor hämtad från 
sagan om Kejsarens nya kläder av Hans Christian Andersen uttryckt av EU, 
påvisas unionens syn på sig själv som samarbetsvillig: ”I think it’s an interesting 
fairytale. We can all be emperors, but when we leave Bella Center, we will all be 
naked emperors” (Fh.1. Sverige). 
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Uttalandet tyder även på att EU uppfattar sig själv som en guidande och 
inspirerande aktör gentemot sin omgivning, vilket ytterligare stärker bilden av 
unionens ledarroll utifrån det instrumentella ledarskapet.  

6.1.3 Riktat ledarskap 

När det gäller det riktade ledarskapet framträder ett engagerat EU i strävan att 
föregå med gott exempel och agera förebild för andra aktörer. I en intervju med 
värdlandet Danmark åskådliggörs bilden av en union, som ”is setting the agenda, 
bringing forward ideas, and is pushing […] to move forward” (Danmark). I en 
annan intervju (Sverige 2) lyfter respondenten fram sin tro på att EU fortfarande 
är ledare. Vad berör frågor gällande teknologi anser denna sålunda att unionen i 
förhållande till övriga aktörer lägger fram mest förslag. Därmed framträder en 
självbild av EU som innehavare av en ledarroll med utgångspunkt i ett riktat 
ledarskap. 

I förhandling 1 belyses denna syn på sig själv ytterligare. Mötet avser handla 
om konkreta reduktionsmål vad gäller utsläpp av växthusgaser, i vilket strävan att 
uppnå transparens står i fokus. Diskussionerna tar emellertid en annan riktning, 
även om EU försöker styra in överläggningen till att beröra sakfrågan: ”Numbers 
are very important. We need deep thinking the following days” (Fh.1. Sverige). 
Efter ytterligare en tid in i sessionen påminner mötets ordförande att det endast 
återstår 20 minuter av förhandlingstiden, varvid det är lämpligt att påbörja en 
diskussion gällande sakfrågan (Fh.1. Ordföranden). Härefter tilldelas EU 
omedelbart ordet efter begäran, varefter aktören med hjälp av visuella verktyg, det 
vill säga PowerPoint, lägger fram och förutspår ett framtidsscenario, som visar på 
nivåer av utsläpp beroende på vilket år beräkningen utgår ifrån. Diagram av 
diverse slag redovisas för övriga aktörer i förhandlingsrummet (Fh.1. Sverige). 
Således tyder detta på transparens, varpå EU ser sig själv som en ledare genom att 
sätta exempel. Därmed kan unionen fungera som en förebild gentemot sin 
omgivning, vilket symboliseras av det riktade ledarskapet. 

På samma sätt tydliggörs denna uppfattning i förhandling 4, då unionen trots 
starkt motstånd kräver att det för stunden behandlade ämnet ska omsättas i siffror: 
”The gases should be estimated” (Fh. 4. EU). EU: s positiva syn på sig själv 
utifrån ett riktat ledarskap är emellertid inte självklar. 

För att återgå till intervjuobjektet Danmark är det av betydelse att framhäva 
dennas syn på unionen från ett annat perspektiv. Den intervjuade talar om det 
essentiella i att redovisa siffror och nämner exempelvis att EU har satt 
tvågradersmålet. Vidare menar respondenten att EU ofta blir kritiserad för att 
utlova mer än vad som utförs i realiteten: ”EU is criticized for speaking nice 
words, but will not always deliver. If we can deliver, then we are a leader” 
(Danmark). Därmed förefaller inte enligt intervjuobjektet EU: s riktade ledarskap 
självfallet, eftersom en förutsättning för detta är att målen uppfylls i praktiken.  
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6.2 Andra aktörers syn på EU (alter) 

6.2.1 Strukturellt ledarskap 

Vad gäller det strukturella ledarskapet, som företrädesvis berör den ekonomiska 
aspekten, och i detta fall övriga aktörers syn på EU inom AWG-KP framträder ett 
tydligt mönster. I detta mönster är endast länder från G77-gruppen och Kina är 
representerade.  

 I en intervju med Etiopien framträder denna bild oerhört tydligt. 
Intervjuobjektet menar att ”Yes, the EU is a leader! EU is the hope of all 
countries. They support the African countries when it comes to finance and 
technology support” (Etiopien). Detta förstärks ytterligare mot bakgrund av 
Tunisiens uttalande att EU anses vara ledare, eftersom Europa är en stark och 
framgångsrik ekonomisk region (Tunisien). Enligt AOSIS 1 borde EU vara ledare, 
eftersom ”EU is a bigger building block” (AOSIS 1). Marocko instämmer med 
ovanstående respondenter och lyfter fram att unionen är ledare mot bakgrund av 
sin ekonomiska styrka. Rollen är emellertid hotad, eftersom Kina i framtiden 
enligt denna delegat kommer att överta ledarskapet i klimatförhandlingarna 
(Marocko).  

Följaktligen åskådliggörs en från utvecklingsländernas sida tydlig och stor 
förväntan gentemot EU att inta ett ledarskap utifrån sin ekonomiska makt och 
kapacitet. Enligt intervjuerna är det även möjligt att se hur unionen i realiteten 
dessutom uppfattas leva upp till vad som påstås.  

Denna förväntan kan även urskiljas i förhandlingsrummet, om än inte vanligt 
förekommande. Med avsikt att exemplifiera gör Kina ett intressant uttalande, i 
vilket den ekonomiska stormakten lyfter fram de för sammanhanget relevanta 
finansiella och tekniska bitarna. Den kinesiska förhandlaren klargör att den rika 
världen, företrädesvis EU, bör stödja utvecklingsländerna såväl finansiellt som 
teknologiskt: ”This is the legal obligations that we are talkning about […] 
Developed  countries take the lead!” (Fh.1. Kina).  

En annan tung och betydelsefull aktör i G77-gruppen, Brasilien, lyfter i likhet 
med Kina fram finansieringsproblematiken. Till skillnad från ovanstående aktörer 
uttrycker emellertid denna sitt missnöje: ”Finance is an important question. EU 
should step ahead, but their numbers are dissapointing” (Brasilien). 
Intervjuobjektet poängterar framförallt unionens relation i förhållande till 
utvecklingsländerna och menar att den från EU: s sida utlovade finansieringen är 
”Far from what developing countries need […] The amount of proposal is far 
from enough” (Brasilien). Respondentens uttalanden påvisar en uppfattning av att 
EU i dagsläget inte innehar ett ledarskap, även om så borde vara fallet. Därav 
framträder utifrån de i studien nämnda G77-länderna en oenad syn på unionen 
beträffande strukturellt ledarskap. Med utgångspunkt i denna kategori konstaterar 
författarna att EU utifrån somliga utvecklingsländers synsätt anses inneha en 
ledarroll, eftersom en uppenbar ekonomisk asymmetri existerar enligt dessa.  
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6.2.2 Instrumentellt ledarskap 

Den generella bilden beträffande andra aktörers syn på EU i korrelation till det 
instrumentella ledarskapet, påvisar en relativt kritisk uppfattning gentemot 
unionen. Författarna har emellertid även noterat avvikande fall, vilket följaktligen 
åskådliggör ett komplext scenario med delade meningar i sammanhanget. 

Utifrån detta resonemang framträder i session 5 ett förhandlingsläge, i vilket 
ett starkt ifrågasättande av EU: s flexibilitet råder.  Åter igen diskuteras huruvida 
den text som ligger till grund för diskussionen ska gälla och i sådana fall vilka 
ändringar som ska genomföras (AWG-KP draft texts, 2009-12-11, s.26f). EU 
önskar att göra ändringar i texten, varvid Sydafrika omgående motsätter sig detta 
och vill behålla texten i sin ursprungliga form. Kanada ger däremot sitt stöd för 
EU och anser att ”the proposal from EU improved the text” (Fh. 5. Kanada).  
Sydafrika håller emellertid fast vid sin vilja och förhandlingen är så pass spänd 
och låst att ordföranden ber EU, Sydafrika och Kanada att komma fram till podiet 
för interna konsultationer (Fh. 5). Oenigheten består sessionen ut och under 
upprepade tillfällen uttrycker Sydafrika sin uppfattning om förhandlingspartnern 
EU:  

 
Chair this is not about you, it’s about the lack of flexibility [...] I am getting 

absolutely no flexibility from my negotiation partners. This is about the absolute 

lack of flexibility.  

(Fh. 5. Sydafrika)  

 
Utifrån ovanstående framställning skådar författarna ett förhållningssätt från G77: 
s talesman i AWG-KP-gruppen gentemot EU, i vilket den förras syn på unionen 
som en inflexibel förhandlingspartner är uppenbar. Detta är applicerbart på det 
instrumentella ledarskapet, varför EU utifrån sammanhanget inte kan anses inneha 
en ledarroll. I en intervju med en representant från samma stat underbyggs 
ovanstående ytterligare: “EU has lost a lot of credibility in terms of leadership at 
this conference [...] I don’t know what they are doing” (Sydafrika 1). 

Bilden av ett inflexibelt EU från Sydafrikas sida kontrasteras dock av andra 
medlemsländer i G77-gruppen. Marocko uttalar sig och anser att unionen är en 
god förhandlingspartner, som arbetar för att underlätta och finna tillfredställande 
överenskommelser, samt avtal. Dess ledarkaraktär stärks vidare genom god 
kommunikation med andra industriländer (Marocko). Vidare menar ett annat 
intervjuobjekt att ”EU has done a lot already”, varpå unionen i framförallt 
finansieringsfrågan fungerar som en god förhandlare mellan rika och fattiga 
länder (G77). Med utgångspunkt i intervjuer med representanter från AOSIS 
intygas denna syn. AOSIS 1 hävdar att EU strävar efter framgång som är 
”agreeable to all parties. EU will certainly put a leading role if there will be an 
agreement to all parties” (AOSIS 1). Likaså menar AOSIS 2 att “they appear to be 
a lot more accommodating than other groups. When AOSIS have a specifik 
request, EU seem willing to help to be more accommodating” (AOSIS 2). Ett 
reserverat Kina uttalar sig därtill kortfattat angående unionens flexibla position i 
förhandlingsrummet och menar att ”EU talks a lot, EU is an active 
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communicator” (Kina). En uppfattning utifrån ovannämnda respondenter från 
G77, Kina och AOSIS vad gäller ett flexibelt och kommunicerbart EU framträder 
följaktligen tydligt. Emellertid understöds denna syn beträffande det 
instrumentella ledarskapet även av ett intervjuobjekt från ett industriland inom 
Umbrella group. Den sistnämnda påstår att EU är mer samarbetsvillig än andra 
industrialiserade länder vad beträffar dess inställning att förhandla med övriga 
aktörer (Umbrella group).  

Sett till flexibiliteten genomsyras emellertid inte alltid denna positiva bild av 
EU: s ledarskap inom den rika världen. De tunga aktörerna Australien, Kanada 
och Japan uppvisar med utgångspunkt i intervjuer med representanter från 
respektive land en enad syn angående unionens inflexibilitet. Sålunda menar 
Australien att EU å ena sidan ”is largely taking a responsible approach”, men å 
andra sidan visar ”less flexibility than other groups” (Australien). Vidare 
poängterar delegaten de premisser som råder i indelningsfasen vid en förhandling: 
”then we know what position they are going to take. Negotiation is often defined 
as of extremes. EU is often in the middle” (Australien). Fortsättningsvis låter 
Kanada förstå att unionen med sina 27 medlemsländer är “Not as strong as their 
number would appear” (Kanada). Denna aspekt förstärks ytterligare mot bakgrund 
av uttalandet från en japansk respondent, som menar att EU vill bidra i 
förhandlingsprocessen, men att dess flexibilitet hämmas på grund av sina 27 
medlemsländer (Japan). Fram träder följaktligen en från industriländerna 
tvivelaktig syn på EU: s ledarkaraktär utifrån det instrumentella ledarskapet. 
Skepsisen bottnar i unionens omfattande medlemsantal, som uppfattas ha negativ 
inverkan på dess förhandlingsflexibilitet. Därmed belyses även en komplex 
ledarroll utifrån övriga aktörers syn på EU. 

Den kritiska uppfattningen gentemot EU som ledare genomsyras även i 
förhandlingsrummet. Somliga av de övriga förhandlingsparterna menar att 
unionen uppvisar brist på förståelse och deltagande gentemot utvecklingsländerna: 
”I hear the same statement that I heard four years ago. They don’t understand, 
they need more participation” (Fh. 1. Algeriet). Uttalandet går vidare i enlighet 
med en ståndpunkt från Sydafrika, som i en intervju menar att ”EU is not really a 
leader”, eftersom aktören inte tar hänsyn till dess historiska ansvar beträffande 
utsläpp av växthusgaser (Sydafrika 2). Bilden av ett svagt EU utifrån det 
instrumentella ledarskapet förtydligas ytterligare, då Kina understryker följande: 
 

This working group has been going on for four years, and we are still debating. Then 

what is the mandate? This is ridiculous. It´s clear it’s all about developed countries 

taking the lead. Why is the process so slow? Why not achieving the mandate of our 

working group, by denying them to take the lead. 

(Fh.1. Kina) 

 
Med ovanstående sagt utifrån ledarrollen med inriktning på det instrumentella 
ledarskapet kan konstateras att övriga aktörers syn på EU ter sig diversifierad vad 
gäller såväl dess flexibilitet, som förståelse för förhandlingspartnernas 
preferenser.  
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6.2.3 Riktat ledarskap 

Vad berör det riktade ledarskapet uppfattar författarna att EU frekvent hörs och 
syns i förhandlingsrummet, vilket illustreras genom att aktören är en aktiv talare 
och i stor omfattning lägger fram förslag.  

I en intervju med en representant från G77-gruppen framhålls att unionens roll 
avgörs av situationen, som är komplex, men att ”in terms of target, I perceive EU 
to be in the forefront” (G77). Denna syn understöds även av Brasilien, som menar 
att aktören i fokus är ledare vad gäller siffrorna som föreslås beträffande 
utsläppsminskningar (Brasilien). Sålunda framträder en bild av ett G77, med det 
bland utvecklingsländerna betydelsefulla Brasilien i spetsen, besittande en positiv 
uppfattning till EU som ledare i denna kategori. Mot bakgrund av detta är det 
intressant att vidare skåda händelseförloppet i förhandlingsrummet. I förhandling 
2 diskuteras texten under rubriken Consideration of information on potential 
environmental, economic and social consequences, including spillover effects, of 
tools, policies, measures (AWG-KP draft texts, 2009-12-11, s. 26f) . Sydafrika 
formulerar utifrån ovannämnda text en uttrycklig önskan om att EU ska lägga 
fram ett förslag: “We need a proposal from EU” (Fh. 2. Sydafrika), vilket belyser 
övriga aktörers tilltro till EU som ledande aktör. Härigenom framträder en tydlig 
ledarroll utifrån det riktade ledarskapet. Alla representanter instämmer dock inte i 
detta resonemang. Enligt Mali lägger EU fram ett flertal förslag och föreslår 
många alternativ i förhandlingsprocessen, men understryker att unionen inte lever 
upp till sina egna ord i realiteten: ”A mon avis non, ils font pas ce qu’ils disent”1 
(Mali). 

 Som tidigare nämnts under kapitel 6.1.3. Riktat ledarskap, uppvisar EU i 
förhandling 1 diagram och grafer, vilka ligger till grund för förslag angående 
nivåer av utsläpp beroende på begynnelseår för övriga aktörer att följa. Australien 
konfronterar EU: s PowerPoints: “Everyone has different ways of calculating. 
Interesting to see EU-27. What does it look like for the 27 memberstates? […] 
Does this include all the countries? How is this calculated?” (Fh.1. Australien). 
Thailand instämmer med orden: “My question to EU: I want to hear EU explain in 
more detail the first graph. How do you calculate that?” (Fh.1. Thailand). Utifrån 
detta är det möjligt att bevittna hur EU: s försök att leda med exempel ifrågasätts 
av såväl ett industriland som ett utvecklingsland. Därmed ifrågasätts dess ledarroll 
med utgångspunkt i ett riktat ledarskap. Samtidigt kontrasteras bilden med en av 
AOSIS medlemsländer Mikronesien, som ger sitt uttalade stöd för EU: ”Thank 
you EU, that presentation I think it will be useful for the transparency” (Fh.1. 
Mikronesien).  

För att ytterligare belysa synen på EU: s ledarkaraktär med avseende på det 
riktade ledarskapet fortsätter analysen att fokusera på förhandlingsrummet. Åter 
igen framträder en bild av oenigheter som uppstår mellan diverse aktörer. I 
förhandling 6 lägger unionen fram ett förslag berörande utsläppshandel i den 
behandlade texten (AWG-KP draft texts, 2009-12-11, s. 17ff). Norge å sin sida tar 

                                                                                                                                                         
 
1 Översättning: ”Enligt min åsikt nej, de gör inte det som de säger.”  
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ordet omedelbart efter EU och tydliggör att ”We will like to support EU’s 
proposal” (Fh.6. Norge), varvid såväl Australien som Nya Zeeland instämmer (Fh. 
6). Å andra sidan motsätter sig Argentina förslaget och uttrycker klart och tydligt 
att ”We don’t accept!” (Fh.6. Argentina). Venezuela delar den sistnämnda 
aktörens ståndpunkt (Fh. 6. Venezuela). Därmed urskiljer författarna två 
motpoler, i vilket tre industriländer utan vidare diskussion instämmer med EU: s 
förslag, medan två representanter för G77 starkt invänder gentemot detta. Ett 
ifrågasättande G77 påvisas vid ett flertal tillfällen. I förhandling 4 yttrar Sydafrika 
sin skepsis efter ett förslag från unionen angående ändringar i texten: ”I find the 
addition of EU strange” (Fh. 4. Sydafrika). Följaktligen framträder en bild, där 
EU: s position utifrån det riktade ledarskapet såväl underbyggs som avfärdas. 
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7 SLUTSATS 

Studien avser att undersöka EU: s ledarroll i arbetsgruppen AWG-KP på FN: s 
klimatmöte COP 15. Utifrån ett konstruktivistiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv 
analyseras med hjälp av roll- och ledarskapsteori EU: s ledarroll. Med 
utgångspunkt i hur EU ser på sig själv (ego), samt hur andra aktörer ser på EU 
(alter) söker författarna att med hjälp av direktobservationer och samtalsintervjuer 
förstå på vilket sätt EU: s ledarroll ter sig. Med avsikt att ytterligare konkretisera 
denna kompletteras rollteori med ledarskapsteori. Undersökningen visar på en 
diversifierad och komplex syn från såväl EU: s som andra aktörers sida.  

Först och främst vad gäller de instrumentella och riktade 
ledarskapskategorierna stämmer inte sällan bilden från ego och alter överens. EU 
tenderar att se på sig själv med självkritiska ögon, likväl som andra aktörer ofta 
ifrågasätter EU: s ledarroll. Samtidigt påvisas en uppfattning från båda sidor, i 
vilken en stark syn på EU som ledare utifrån dessa ledarskapskategorier råder. 
Vad beträffar det strukturella ledarskapet däremot framträder i undersökningen en 
oenhetlig syn från ego respektive alter, varvid den senare kategorin i stor 
utsträckning påvisar en stor förväntan och övertygelse om att EU utifrån sin 
ekonomiska och teknologiska styrka innehar en ledarroll. EU å sin sida, uppvisar 
ingen tydlig indikation på att dessa faktorer verkar avgörande för dess ledarroll. 

För det andra förklaras ledarrollen vidare enbart med fokus på ego utifrån 
samtliga ledarskapskategorier. Utifrån såväl det strukturella, instrumentella som 
det riktade ledarskapet uppvisas en diversifierad syn från EU: s representanter 
beträffande unionens ledarroll.  

För det tredje tydliggörs i studien likaså en oenhetlig syn med utgångspunkt i 
alter utifrån de tre ledarskapskategorierna. Häri framträder ett mönster, i vilket hur 
olika aktörer uppfattar EU som ledare. En tydlig bild gör gällande att företrädesvis 
Sydafrika inom G77 i stor utsträckning ifrågasätter EU: s ledarkaraktär, 
framförallt vad beträffar det instrumentella ledarskapet. Däremot har mindre 
framträdande grupper inom G77, samt AOSIS en påtagligt motsatt syn, vilken 
generellt genomsyrar samtliga inriktningar inom ledarskapsteorin. Vad berör 
industriländers syn på EU framträder tendenser som belyser EU: s instrumentella 
ledarskap, även om unionens medlemsantal uppfattas som negativt för detta. 
Likaså tydliggörs en diversifierad bild mot bakgrund av det riktade ledarskapet.  

Författarna konstaterar att EU innehar en ledarroll i AWG-KP, men att denna 
är en komplex företeelse, som inte ter sig självklar. Avgörande för detta beror på 
sammanhanget, samt vilken aktör som görs gällande. En ledarroll kan urskiljas 
utifrån ego och alter, företrädesvis inom de strukturella och riktade 
ledarskapskategorierna. Däremot vad gäller den instrumentella inriktningen 
förefaller ledarrollen mindre påtaglig. Således kan inte heller unionens ledarroll 
betraktas vara så stark som EU officiellt uttalar sig.  
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Ovanstående resultat är delvis i enlighet med vad tidigare forskning påvisat 
beträffande EU: s roll i klimatförhandlingar (se kapitel 3, Forskningsläge). I likhet 
med Gupta och Grubbs forskningsresultat visar sig EU: s ledarroll vara komplex. 
Nämnvärt är dessutom att deras resultat för det strukturella ledarskapet 
överensstämmer med resultatet i denna studie, likaså vad beträffar det 
instrumentella och riktade ledarskapet.  

Vidare bör resultaten sättas i perspektiv till FN-konferensens utgång. EU fick 
inte igenom alla sina mål, men mot bakgrund av ledarrollen och ledarskapets 
komplexitet är det ändock möjligt att betrakta unionen utifrån en ledarroll. 
Fortsättningsvis är författarna medvetna om att roller inte är beständiga, utan kan 
skifta över tid och rum. Mot bakgrund av detta har emellertid ett nedslag gjorts 
vad gäller EU: s ledarroll. 

Studien kan ligga till grund för vidare forskning inom en mängd olika 
ämnesområden, såsom behandling av roll- och ledarskapsteori och 
förhandlingssammanhang på klimatområdet, med fokus på EU som aktör.  
Härnäst ska ett nytt FN-möte hållas på tjänstemannanivå i Bonn i juni 2010, samt 
ytterligare ett möte i Mexiko i december 2010 (Rosén, 2009-12-22). Således ges 
tillfälle för andra forskare att nyttja denna studie. Undersökningen kan följaktligen 
vara användbar som en del i en komparativ analys och likaså ligga till grund för 
en framtida fallstudie. 
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Sydafrika 2, 2009-12-15. 
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Umbrella group, 2009-12-14.  

9.3 Intervjuguide 

Intervju med svensktalande delegater: 
 
1. EU påstår sig vara ledare i förhandlingsprocessen på COP 15. Vad anser ni om 

EU: s roll utifrån detta? 
 

2.  Om ni anser att EU är ledare, hur motiverar ni detta? Om ej, varför? 
 

Intervju med engelsktalande delegater: 
 
1. EU claim to be a leader in the negotiation process at COP 15. What is your 

point of view of EU’s role in this case? 
 

2. If you believe that EU is a leader, how do you motivate that? If not, why?  
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