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Abstract 

International climate change negotiations are a complex phenomenon, which is 
characterised by coalitions. The developing countries are represented by the 
Group of 77, G-77, whose member countries differ largely with regard to political 
as well as economic matters, but also concerning their exposure to climate 
change. The purpose of this study is therefore to examine the question why the G-
77 cooperates in the post-Kyoto climate change negotiations. By using coalition 
theory from an interest- and dependency point of view, the thesis focuses on three 
prominent and varying subgroups within the G-77, namely AOSIS/LDCs, OPEC 
and China.  

The results indicate that the interests of OPEC and China based on economic 
development are crucial factors in answering the question posed by this study. A 
membership in the G-77 seems to benefit OPEC as well as China. Moreover, the 
issue of poverty eradication and the right to economic development within all 
subgroups appears to be significant. As to the dependency point of view, China’s 
growing economic presence primarily in the member countries of the LDCs 
seems to be of great importance.   
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1 Inledning 

”Because of mixed motives members of a conference look for ways to make 
reconciliation possible. The principal way is through coalition” (Dupont, 1994, s. 
152). Internationell klimatpolitik utgör ett mycket aktuellt och inte minst 
svåröverenskommet politikområde, som på grund av en ökad medvetenhet kring 
detta ämne under de senaste åren fått ett allt större utrymme. Förhandlingar, som 
inte sällan kännetecknas av koalitioner, tar sig allt som oftast uttryck genom 
Förenta Nationernas, FN: s, system, varvid stora sammankomster anordnas, senast 
under COP 15 i Köpenhamn i december 2009. Dessa klimatmöten leds under den 
av FN grundade klimatkonventionen United Nations Framework Convention on 
Climate Change, UNFCCC, som antogs under Rio-konferensen Earth Summit i 
Rio de Janeiro 1992 (Clapp och Dauvergne 2005, s. 65). Konferensen i Rio de 
Janeiro syftade till att framställa riktlinjer för miljö och hållbar utveckling, varpå 
klimatkonventionen avser att begränsa de globala utsläppen av växthusgaser, 
företrädesvis koldioxid, samt säkerställa att utsläpp inte förorsakar 
klimatpåverkan. 1997 resulterade arbetet i Kyotoprotokollet, som fastställer 
bindande utsläppsmål av växthusgaser för utvecklade länder. Dessa stater 
benämns Annex I Parties (Depledge, 2005, s. 23ff). Kyotoprotokollet löper 
emellertid ut 2012, varför diskussionerna kring fortsatta åtaganden har fortsatt och 
är aktuella.   

Med utgångspunkt i klimatfrågans komplexitet, i vilken ett flertal olika 
intressen och uppfattningar råder, breder stora svårigheter ut sig vad gäller målet 
att uppnå konsensus och multilaterala avtal. En tydlig problematik i de hittills 
genomförda förhandlingarna är meningsskiljaktigheterna mellan rika länder och 
utvecklingsländer. Denna så kallade Nord-Sydklyfta har följaktligen utgjort ett 
stort hinder i den politiska processen. Najam argumenterar för att det inom 
utvecklingsländerna existerar en känsla av en ”collective identity”, vilken medför 
att dessa ofta agerar kollektivt i internationella miljöförhandlingar (2005, s. 226). 
Kasa et al belyser kortfattat strategiska förklaringsfaktorer till samarbetet utifrån 
ett intresseperspektiv, i vilken framförallt Kinas roll lyfts fram (2007).  

 I de internationella klimatförhandlingarna representeras utvecklingsländerna 
gemensamt av Group of 77 och Kina, i det följande refererat som G-77. Dess 130 
medlemsländer (Group of 77, 2010) spänner alltifrån de minst utvecklade 
länderna såsom många afrikanska stater, till länder, vars ekonomier är på rejäl 
frammarsch, såsom Brasilien, Indien, Sydafrika och i synnerhet giganten Kina. 
Mot bakgrund av denna brokiga sammansättning framstår koalitionen G-77 minst 
sagt förunderlig. Följaktligen är det intressant att närmare undersöka hur det 
kommer sig att G-77gruppen vidhåller sitt samarbete, trots dess radikala olikheter.  
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1.1 Syfte och problemformulering 

Studiens syfte är att problematisera den sydkoalition, G-77 och Kina, som 
representerar utvecklingsländerna i internationella klimatförhandlingar och söka 
svar på varför koalitionen samarbetar i denna fråga. Undersökningen förefaller 
vara av särskilt intresse, eftersom G.77: s medlemsstater trots uppenbara politiska 
och ekonomiska olikheter allierar sig i klimatfrågan. Samarbetet är därför inte att 
förvänta. Härutöver kan resultaten anses viktiga för en ökad insikt i den 
internationella klimatpolitiken. Ovannämnda Najam och Kasa et al ger 
förklaringar till samarbetet, i vilka dessa framhåller en slags kollektiv känsla av 
gemensam identitet, samt strategiska orsaker. Denna undersökning avser att 
utifrån koalitionsteori med fokus på intressen och beroende fördjupa och 
komplettera dessa resultat och därmed söka vetenskapliga insikter i ett relativt sett 
outforskat område. Mot bakgrund av problemområdets komplexitet gör inte 
författaren anspråk på att finna ett heltäckande svar, utan snarare finna delar av 
svaret på frågan gällande koalitionens gemensamma arbete i klimatfrågan.  Därför 
har följande problemformulering formulerats:  

 
Varför samarbetar G-77 i de internationella klimatförhandlingarna? 

1.2 Avgränsning och val av fall 

G-77 är med sina 130 medlemmar en brokig samling stater, vars politiska och 
ekonomiska förutsättningar skiljer sig åt markant. När det gäller klimatpolitiken 
finns också uppenbara skillnader, i vilka för klimatförändringar särskilt utsatta 
stater kontrasteras mot exempelvis oljeproducerande länder. Med avsikt att 
besvara studiens frågeställning beträffande varför G-77: s samarbetar i de 
internationella klimatförhandlingarna förefaller en avgränsning inom koalitionen 
nödvändig. Inom G-77 verkar olika grupper. I det följande redogörs för de inom 
G-77 och i klimatpolitiken aktiva subformationer, som ligger till grund för 
studien. Dessa utgörs av AOSIS och LDC: s, OPEC, samt Kina. Medlemmarna 
för respektive grupp står att finna i kapitel 7, Appendix.  

Företrädare för Small Island Developing Countries, SIDS, samlas under 
förhandlingsgruppen Alliance of Small Island States, AOSIS. Den senare består av 
43 låglänta länder eller önationer, vars läge gör dem särskilt utsatta för 
klimatförändringarnas konsekvenser. Således medverkar AOSIS med stort 
engagemang i internationella sammanhang (Depledge, 2005, s. 30), vilket 
föranleder gruppens relevans för denna undersökning. På motsvarande sätt hotas 
Least Developed Countries, LDC: s, av förödande konsekvenser till följd av 
klimatförändringar, framförallt ökenspridning, torka, samt extrema 
väderförhållanden. Huvudsakligen utgörs förhandlingsgruppen av afrikanska 
stater, nämligen 33 stycken, men också 16 representanter från Asien samt 
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ovannämnda AOSIS. Den extrema fattigdom och resursbrist som 
medlemsländerna präglas av medför än svårare följder (Depledge, 2005, s. 30; 
UN-OHRLLS, 2010). Utsattheten hos de två subgrupperna motiverar att de 
tillsammans utgör en analysenhet i studien.  

I klimatförhandlingarna framträder även de oljeproducerande länderna 
representerade genom Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC. 
Med utgångspunkt i de ekonomiska bakslag som är att förvänta vid en minskad 
efterfrågan av olja har organisationen motsatt sig kraftiga åtgärder mot 
utsläppsminskningar. Inte minst uppträder Saudiarabien, som mot bakgrund av sin 
ekonomiska ställning anses vara organisationens ledare (Depledge, 2005, s. 30; 
Kasa et al, 2007, s. 123). Detta i relation till ovannämnda AOSIS och LDC: s 
motsatta position åskådliggör den heterogenitet som genomsyrar G-77 och 
motiverar på samma gång valet av subgruppen i undersökningen.  

Det tredje och sista studieobjektet utgörs av Kina, som med sin ekonomiska 
tillväxt av gigantiska proportioner ansluter sig till likasinnade. Utöver Kina består 
följaktligen det så kallade BASIC av Indien, Brasilien och Sydafrika. Den 
ekonomiska tillväxt Kina genomgått under andra halvan av 1900-talet och under 
2000-talet står ensam i sitt slag och har på grund av ett intensivt användande av 
kol inneburit stora utsläpp av växthusgaser. Följaktligen är Kina i detta nu den stat 
vars koldioxidutsläpp är störst (Garnaut et al, 2008, s. 170f). Utifrån detta 
underbyggs ett för denna studie fokus på Kina. Således avgränsar sig förestående 
undersökning till tre framträdande subgrupper inom G-77, vilkas utsatthet för 
klimatförändringar och inblandning i klimatpolitiken gör dem intressanta att 
analysera. 

Likaså är en tydlig avgränsning beträffande tidsaspekten nödvändig. Med 
avsikt att erhålla aktuella resultat inriktas studien mot klimatförhandlingarna som 
behandlar post-Kyoto, det vill säga tiden under vilken Kyotoprotokollets ersättare 
diskuteras under 2000-talet. Cop 15 är den senaste stora sammankomsten, varför 
ett visst fokus läggs på denna. I syfte att besvara frågeställningen genomförs en 
studie, i vilken intressen och maktrelationer mellan aktörerna belyses. Inte minst 
åskådliggörs Kinas framträdande position till följd av dess ekonomiska tillväxt.   

1.3 Metod 

Vad gäller studiens metodologiska angreppssätt tar dessa en kvalitativ 
utgångspunkt, i vilken fallstudien står i fokus. Undersökningen avser att studera 
varför G-77 upprätthålls i de internationella klimatförhandlingarna.  

Utifrån den icke-experimentella undersökningen försöker den 
fallstudieorienterade forskningen att beskriva och förklara, snarare än att förutsäga 
(Merriam, 1994, s. 22). Wilson menar att ”A case study, then, is a process of 
research which tries to describe and analyze some entity in qualitative, complex, 
and comprehensive terms not infrequently as it unfolds over a period of time” 
(1979, s. 448).  Framförallt ter sig fallstudien relevant i undersökningar som berör 
nutida företeelser, i vilka en manipulation av analysenheterna inte är genomförbar. 
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Detta karakteriserar inte minst samhällsvetenskapliga discipliner, vars analyser 
allt som oftast tar form efter en händelse (Merriam, 1994, s. 23: Teorell och 
Svensson, 2007, s. 80). Mot bakgrund av studiens problemformulering framträder 
därför en fallstudieinriktad metodologisk undersökningsuppläggning naturlig. 
Denna metod för emellertid med sig såväl positiva som negativa aspekter.   

En klar fördel med fallstudier är att studierna sker under verkliga förhållanden. 
Vidare finns stora möjligheter att uppnå djupgående kunskaper om 
undersökningsområdet (Wallen, 1996, s. 115). Till fallstudiens svagare sidor hör 
framförallt kravet på generaliserbarhet, som innebär att det slutsatser som dras 
inte enbart bör kunna appliceras på det i studien undersökta fallet, utan även i 
andra situationer (Teorell och Svensson, 2007, s. 71). Försvararna av metoden 
menar emellertid att kvalitativa tillvägagångssätt har visat sig vara mer 
betydelsefulla än vad som traditionellt sett förespråkats. Även om 
fallstudiemetoden inte fullt ut tillgodoser kravet på generaliserbarhet behöver 
detta inte verka avgörande för studien: ”viktigast är att förutsättningarna för 
generaliserbarhet diskuteras” (Lundquist, 1993, s.105; Wallén, 1996, s. 118). 
Utifrån detta resonemang behöver fallstudien därmed inte vara utan betydelse, 
utan kan snarare bidra med viktiga vetenskapliga insikter. I denna studie belyses 
upprätthållande av G-77 genom de tre i grunden olika analysenheterna AOSIS och 
LDC: s, OPEC, samt Kina. Utifrån G-77 förhållandevis långa beständighet kan 
sannolikt studien medverka till ytterligare kunskaper vad gäller koalitioner.  

1.4 Material 

Såväl primär- som sekundärkällor ligger till grund för studiens material, som 
diskuteras i det följande. Vad gäller det förstnämnda utgörs dessa av två typer, 
officiella dokument, samt förhandlingar från COP 15, som finns tillgängliga på 
internet. Dokumenten innehåller uttalanden, som åskådliggör de intresseområden 
olika subgrupper företräder. Från ett av författaren kritiskt förhållningssätt bildar 
dessa därmed en övergripande och betydelsefull utgångspunkt för närmare studier 
av intresseperspektivet. Förhandlingarna består av större sammankomster, i vilka 
alla närvarande stater tillåts tala efter begäran. Dessa utgörs av Conference of the 
Parties, COP, som är det högsta organet i klimatkonventionen och Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, CMP, vars 
funktion liknar det förstnämnda COP. Utöver dessa representeras även 
arbetsgruppen Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under 
the Convention, AWG-LCA, som behandlar långsiktiga åtaganden i klimatfrågan 
(UNFCCC, 2010-05-22). God validitet kan visa sig svåruppnåeligt vid 
observationsstudier, eftersom dessa aktualiserar frågan ”Hur vet man egentligen 
vad det är man ser?” (Esaiasson et al, 2007, s. 355). Förhandlingarna är valda med 
avsikt att komplettera de officiella dokumenten och analyseras sålunda med 
försiktighet. Mindre och slutna sammanträden skulle kunna generera något 
annorlunda resultat, vilket är viktigt att påpeka. Kombinationen av officiella 
uttalanden och större förhandlingar kan emellertid anses stärka tilltron till 
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analysen, då detta inte enbart ger ett kvantitativt sett större material, utan även 
möjliggör en mer nyanserad bild av hur de olika grupperingarnas intressen ter sig 
med avseende på relevans. Således minskas risken för systematiska mätfel 
(Teorell och Svensson, 2007, s. 55).   

Vad gäller beroendeperspektivet står företrädesvis sekundärmaterial i fokus.  
Lundquist understryker att ”En betydelsefull del av materialet är den 
vetenskapliga litteraturen […] Det är inte meningsfullt att varje forskare försöker 
lösa de stora problemen från grunden” (1993, s. 108). Därmed ter sig ett 
användande av sekundärmaterial eftersträvansvärt, då detta underbygger den 
kumulativa forskningen. Användandet av sekundärmaterial i framförallt 
undersökningen gällande beroendeförhållanden motiverar vidare att 
intresseperspektivet tillåts något mer utrymme i analysen än 
beroendeperspektivet. Detta för att analysen avseende beroende huvudsakligen 
grundar sig på redan befintlig vetenskaplig litteratur. Med avsikt att erhålla en mer 
uppdaterad bild av beroendeförhållanden mellan analysenheterna används 
emellertid även primärt material i form av nyligen officiella uttalanden. Till dessa 
förhåller sig författaren kritisk, men anser att de berikar undersökningen och har 
ett analytiskt värde.  

1.5 Disposition  

Efter detta första kapitel innehållande såväl inledning, syfte och 
problemformulering, avgränsning och val av fall, metod, samt materialdiskussion, 
följer härnäst i kapitel 2 en historisk överblick beträffande G-77: s verksamhet och 
samarbete. Detta med avsikt att placera undersökningen i en större kontext. I 
kapitel 3 presenteras den teoretiska referensramen, på vilken studien grundas. 
Således redovisas koalitionsteori övergripande, varefter de två anslutande 
intresse- och beroendeperspektiven belyses närmre. Med utgångspunkt i det 
teoretiska perspektivet undersöker kapitel 4 studiens problemformulering, i vilket 
empiri och analys av denna följer löpande. Avslutningsvis i kapitel 5 redovisas 
slutsatsen, som utöver resultaten även föreslår ingångar till vidare forskning.   
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2 G-77: s verksamhet och samarbete i 
en historisk kontext 

G-77: s historia sträcker sig tillbaka till början av 1960-talet och utgör idag det 
största förhandlingsorganet inom FN-systemet. I fokus står frågor berörande 
ekonomi och utveckling:  
 

The Group of 77 [...] provides the means for the countries of the South to articulate 

and promote their collective economic interests and enhance their joint negotiating 

capacity on all major international economic issues within the United Nations 

system, and promote South-South cooperation for development.  

(G-77, 2010-05-04) 

 
Koalitionens engagemang gör sig emellertid gällande inom ett flertal 
intresseområden, varav klimatfrågan kommit att bli uppmärksammad. Inte minst 
mot bakgrund av Nord-Sydklyftan, som i stor utsträckning aktualiserar detta 
problemområdes komplexitet (Depledge, 2005, s. 30). I strävan efter åtgärder och 
beslut genomsyras sålunda klimatförhandlingarna av utvecklingsländernas krav på 
en jämlik ansvars- och kostnadsfördelning, som från ett historiskt perspektiv 
framförallt ställer den rika världen till svars för utsläpp av växthusgaser 
(Williams, 1997, s. 297).  

Den för internationell klimatpolitik så viktiga koalitionen bygger ursprungligen 
på tre geografiska grupper representerade av Afrika, Asien och Latinamerika. 
Konsensus, erkännande och acceptans ligger till grund för samarbetet, i vilket 
”The basic requirement for membership is a commitment to the agreed positions 
of the G77” (Williams, 1997, s. 296). Vidare roterar ordförandeskapet på årlig 
basis mellan de tre huvudregionerna. Under post-Kyoto och 2009, som denna 
studie avgränsas till, representerades koalitionen av Sudan (G-77, 2010-05-04; 
Kasa et al, 2007, s.115). Koalitionens ursprung tar sin utgångspunkt i ett från 
utvecklingsländernas sida behov att göra sig hörda i internationella politiska 
sammanhang, i vilken renodlade ekonomiska motiv står att finna (Williams, 1997, 
s. 295).  

Mot bakgrund av den ekonomiska struktur som rådde vid tiden för G-77: s 
grundande höjdes från utvecklingsländernas sida en begäran att få fullt ut delta i 
den internationella ekonomin genom införandet av en ny handelsorganisation: 
”the international economic order of the 1960s was not only unevenly and 
unequally bipolar but in its main gravitational pulls it undoubtedly was, for better 
or worse, a primarily American-dominated system” (Geldart och Lyon, 1980, s. 
81ff). Till följd av missnöjet beträffande den ekonomiska strukturen bildades 
sålunda G-77gruppen, som inledningsvis var 77 till antalet och därefter successivt 
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har utökat sitt medlemsantal. Samarbetet utvecklingsländerna emellan lanserades 
första gången i samband med uppkomsten av FN: s organ berörande handel och 
utveckling 1964, United Nations Conference on Trade and Development, 
UNCTAD (Geldart och Lyon, 1980, s. 80ff; Mortimer, 1980, s. 15). I början av 
1970-talet breddades koalitionens intressesfär, bland annat mot bakgrund av den 
ekonomiska kris som inledde decenniet. Utvecklingen föranledde mer radikala 
krav gällande ekonomisk förändring, varpå uttrycket New International Economic 
Order, NIEO, myntades. Mortimer menar att ”the Group of 77[…] picked up this 
term as the essence of the Third World claim to a right to economic development” 
(Mortimer, 1980, s. 53). Även om kravet då inte fick konkret genomslagskraft, 
formades G-77: s såväl retorik som politiskt utmärkande karaktär. Begäran om 
rätten till ekonomisk utveckling skapade på samma sätt en känsla av enighet 
mellan medlemsländerna (Mortimer, 1980, s. 56).     

G-77gruppens fokus på ekonomisk utveckling stod fast i samband med FN: s 
konferens i Rio de Janeiro 1992, United Nations Conference on Environment and 
Development, UNCED, som bland annat behandlande klimatfrågan och instiftade 
klimatkonventionen UNFCCC. På koalitionens agenda förefaller ekonomisk 
utveckling ännu utgöra den viktigaste aspekten, varför den rika världens ansvar i 
klimatfrågan allt som oftast lyfts fram (Kasa et al. 2007, s.116; Williams, 1997, s. 
297f). Kasa et al understryker att många utvecklingsländer betraktar 
klimatproblematiken ur ett långsiktigt perspektiv, varpå andra frågor anses mer 
brådskande, inte minst fattigdomsbekämpning (2007, s. 116). Inte desto mindre 
utgör G-77 en viktig del i klimatförhandlingarna, där somliga medlemmar såsom 
Kina, har nyckelroller i den globala strävan efter utsläppsminskningar.   
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3 Teoretisk referensram 

I syfte att besvara problemformuleringen om varför G-77 samarbetar i de 
internationella klimatförhandlingarna följer nedan en presentation av den 
teoretiska referensram på vilken studiens empiri och analys vilar. Med avsikt att 
söka svar i ett komplext undersökningsområde, varvid såväl intressebaserade 
faktorer som beroendeställningar kan förmodas ligga till grund för samarbetet, tar 
undersökningen sin utgångspunkt i Koalitionsteori med inspiration från Elgström 
et al (2001). I första hand företräder forskarna ett intresseperspektiv, varför 
följaktligen detta appliceras i studien. Intresseaspekten kompletteras med 
koalitionsteori baserad på makt utifrån en beroendeaspekt. Detta illustreras med 
en egen konstruerad modell i slutet av kapitlet, se Figur: Teoretisk referensram. 
Enligt Zartman kan inte ett ensidigt teoretiskt närmande fullt ut förklara ett socialt 
fenomen, utan snarare åskådliggöras med hjälp av olika infallsvinklar (1994, s. 7). 
Mot bakgrund av undersökningsområdets komplexitet och med syfte att nå ett 
svar förefaller således en kombination av dessa teoribildningar rimlig och till och 
med önskvärd. I det följande belyses koalitionsteori från en generell och 
övergripande aspekt. Därefter presenteras intresse- samt beroendeperspektiven, 
till vilka undersökningen avser förhålla sig.   

3.1 Koalitionsteori  

Koalitionsbildning är ett ombytligt, men likväl vanligt inslag i den politiska 
kontexten. Den för internationell politik kännetecknande Nord-Sydklyftan består 
emellertid och utgör snarare ett alltmer betydelsefullt fenomen (Elgström et al, 
2001, s. 118), varvid utvecklingsländernas samarbete aktualiseras. Med detta i 
åtanke faller sig en applicering av koalitionsteori naturlig i denna studie. 
Teoribildningen tar sin utgångspunkt i ett flertal aktörers avsikt att utifrån olika 
grad av förutsättningar koordinera och samarbeta om en viss angelägenhet 
(Elgström et al, 2001, s.113; Bacharach och Lawler, 1980, s. 8). Med samarbete 
menas att gemensamt arbeta för något (SAOB, 2010-05-24). I studien innebär 
detta G-77: s gemensamma agerande som förhandlingsgrupp i 
klimatförhandlingarna. Vidare menar Rasch att en koalition ”handlar om villkor 
och samordning i situationer med tre eller flera aktörer, vars målsättning och 
intressen i högre eller lägre grad står i strid med varandra” (1997, s. 123). 
Begreppet ryms av såväl mellanstatliga allianser som individer, vilket medför att 
förekomsten av koalitioner är omfattande (Rasch, 1997, s. 123). Denna studie 
avser undersöka det förstnämnda.  
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G-77gruppens samarbete åskådliggörs utifrån den komplexitet som genomsyrar 
multilaterala förhandlingar. Från en teoretisk aspekt förefaller således en 
förenkling nödvändig, genom vilken ett mer överskådligt och lätthanterligt 
analytiskt utgångsläge kan erhållas (Hopmann, 1996, s. 246 ff). Koalitionsteori tar 
sig många uttryck och inriktningar, varför en avgränsning är ofrånkomlig. Enligt 
Dupont existerar tre förhållningssätt, vid vilka koalitionsteori kan ta sin 
utgångspunkt; formation, påverkan och utfall, samt stabilitet och varaktighet 
(1994, s. 149f). Frågan beträffande G-77: s rådande samarbete aktualiserar det 
sistnämnda. Vidare identifierar Elgström et al fyra utgångslägen, genom vilka 
koalitioner kan förklaras; intresse, makt, kultur och ideologi (2001, s. 119).  

Denna studie tar form med utgångspunkt i de två förstnämnda, intresse och 
makt, varvid det kulturella perspektivet står att finna hos tidigare nämnda Najam 
och det fjärde behandlande ideologi inte förefaller aktuellt. Ideologiska 
komponenter har utgjort ett betydelsefullt inslag i den etablerade 
koalitionsteoretiska forskningen, i vilken gemensamma politiska och ekonomiska 
åskådningar följaktligen agerat förklaringsmodell för samarbete (Elgström et al, 
2001, s. 112 ff).  Utvecklingsländerna förfäktar emellertid olikheter beträffande 
såväl politiska som ekonomiska idéläror, varför denna inriktning kan förkastas. 
Satt i relation till förståelsen av G-77: s samarbete förefaller en rimlig teoretisk 
utgångspunkt gå i enlighet med de två resterande perspektiven. Följande avsnitt 
fokuserar på intresseperspektivet, samt maktperspektivet med avseende på 
beroende såsom de tillämpas i undersökningen.  

3.1.1 Intresseperspektiv 

Elgström et al lyfter fram betydelsen av intressen, som de anser vara en 
grundläggande förklaringsfaktor till koalitioners uppträdande. Traditionellt sett är 
detta tänkesätt något modifierat, eftersom äldre teoribildningar inom 
ämnesområdet snarare förespråkar betydelsen av ideologi eller medlemsantal. Vad 
beträffar det senare förutsätts ett fåtal medlemmar utgöra grund för koalitioner. 
Förekomsten av ett intresseperspektiv är emellertid inte okänt, utan innehar sedan 
tidigare en viss betydelse i teoretiska ramverk (Axelrod, 1970, s. 172 f; Elgström 
et al, 2001, 116ff).  

För upprätthållande av en gruppering utgör gemensamma intressen en viktig 
utgångspunkt, om än inte helt avgörande (Bacharach och Lawler, 1980, s. 92). 
Annorlunda uttryckt innebär detta att ”The less conflict of interest there is in a 
coalition, the more likely the coalition will have a long duration if formed” 
(Axelrod, 1970, s. 167). Utifrån detta förefaller intresseaspekten vara av relevans 
för undersökningen, eftersom G-77 hållit samman relativt länge. Vidare verkar 
”goals and purposes of the actors concerned” betydande för stabiliteten (Dupont, 
1994, s. 152f). Utifrån detta konstaterande tar denna studie sin utgångspunkt. När 
det gäller intresseperspektivet fokuserar därför studien på mål och avsikter hos 
respektive subgrupp, som därmed antas kunna ligga till grund för en del av svaret 
till problemformuleringen.  
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Förekomsten av intressen med utgångspunkt i mål och avsikter behöver 
emellertid inte enbart beröra det aktuella ämnet, i detta fall klimatfrågan, utan kan 
även te sig betydelsefull gällande andra angelägenheter. Inte sällan utgör de 
sistnämnda en grogrund för koalitionen beträffande förestående problemområde. 
Således förmodas medlemmarna ha en kompromissvillig och problemlösande 
inställning, inte nödvändigtvis för att de samtycker i den aktuella frågan, utan för 
att samarbetet ska fungera inom andra ämnesområden (Elgström et al, 2001, s. 
118). Hopmann benämner dessa “crosscutting cleavages” och understryker att 
“crosscutting cleavages add complexity because actors may find that their enemy 
on one issue is their ally on others” (1996, s. 255). Denna komplexitet verkar 
emellertid öppna för kreativa lösningar, i vilka intressen som vid en första anblick 
inte förefaller självklara ändå kan åskådliggöras (Hopmann, 1996, s. 271).  

Enligt Kasa et al förmår inte intresseperspektivet klarlägga olika subgruppers 
positioner inom G-77, med syfte att ge insikter i varför koalitionen samarbetar i de 
internationella klimatförhandlingarna. Resonemanget dras utifrån slutsatsen att 
medlemsstaterna i första hand önskar säkerställa sin självständighet (2007, s. 116 
f). Till följd av den komplexitet som genomsyrar klimatfrågan bör emellertid inte 
intresseperspektivet avfärdas, utan snarare tas i beaktande med fokus på 
ovannämnda mål och avsikter. Härutöver förefaller även argumentet beträffande 
intressens grundläggande betydelse för samarbete relevant, eftersom ”a high 
conflict of interest situation is very likely to display conflictual behavoir” 
(Axelrod, 1970, s. 8). Med hänsyn till studiens problemformulering tar 
undersökningen fasta på intressen med utgångspunkt i mål och avsikter 
företrädesvis beträffande klimatfrågan, men också andra intresseområden vars 
relevans förefaller vara av betydelse. Perspektivet kan emellertid kompletteras 
med ännu en koalitionsteoretisk infallsvinkel, i syfte att nyansera svaret till frågan 
varför G-77: s samarbetar. I det följande åskådliggörs ett maktperspektiv utifrån 
beroende.  

3.1.2 Beroendeperspektiv  

Vad gäller det maktinflytande, som kan ligga till grund för koalitioner, tar även 
detta sig många uttryck och inriktningar. Makt är ett vitt begrepp, som undersökts 
och definierats många gånger om. Elgström et al lägger inte fokus vid 
maktaspekten i sin studie, utan framhåller istället faktorer med avseende på 
intressen och kultur (2001, s 111). Bacharach och Lawler menar emellertid att 
beroendeförhållanden avgör huruvida diverse parter stannar i en sammanslutning, 
ökar respektive minskar avståndet dem emellan, eller rent av överger samarbetet 
(1980, s. 23). Ett starkt beroendeförhållande underbygger samarbetet, varför detta 
verkar positivt för en koalitions gemensamma arbete. Ett svagt 
beroendeförhållande verkar däremot i motsatt riktning och underminerar snarare 
samarbetet i en grupp. Med utgångspunkt i detta ställningstagande förefaller ett 
maktperspektiv med avseende på beroende relevant för G-77koalitionen i 
klimatfrågan, som till synes inte borde hålla ihop, men detta till trots ändå gör det. 
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Resonemanget beträffande beroende finner även stöd i mer övergripande 
litteratur, som behandlar koalitionsteorier (Dupont, 1994, s.156).  

När det gäller maktbegreppet som ligger till grund för studien förefaller Dahls 
definition användbar. Utifrån detta synsätt grundar sig makt i någons förmåga att 
påverka någon annans beteende (Bacharach och Lawler, 1980, s 12) På 
motsvarande definieras begreppet beroende genom relationen mellan en aktör och 
andra medverkande, i vilken ett resultat inte enbart beror på en aktörs agerande 
utan också på övrigas beteenden. Med andra ord: “dependence implies that an 
actor’s outcomes are determined by the interrelationship between his or her 
behavior and the behavior of others” (Bacharch och Lawler, 1980, s. 19). 
Följaktligen baseras maktbegreppet från ett beroendeperspektiv på en aktörs 
förmåga att påverka någons beteende genom förhållandet dem emellan. Det bör 
påpekas att beroendeaspekten inte är konstant, utan snarare skiftande vad gäller 
såväl relationer, tid som miljöer (Bacharach och Lawler, 1980, s. 19). I denna 
studie förefaller beroendeperspektivet framförallt intressant med Kinas 
dominerande ekonomiska ställning i åtanke, men även på grund av OPEC-
ländernas inflytande till följd av deras oljeproduktion. Följaktligen fokuserar 
undersökningen på handelsrelationer och investeringar, vars omfattning 
analysenheterna emellan förefaller betydande och ha en inverkan på G-77: s 
sammanhållning och samarbete i de internationella klimatförhandlingarna. 
Därmed agerar handelsrelationer och investeringar teoretisk utgångspunkt för 
detta perspektiv.  

Detta beroendeperspektiv, samt det tidigare presenterade intresseperspektivet 
med utgångspunkt i mål och avsikter, söker inom ramen för koalitionsteori svar på 
frågan varför G-77 samarbetar i klimatpolitiken. Att empiriskt särskilja de olika 
teoretiska infallsvinklarna kan emellertid te sig problematiskt. Framförallt mot 
bakgrund av det empiriska material, som ofta ligger till grund för flera 
betraktelsesätt. Således kan koalitioner med fokus på exempelvis välfärds- eller 
miljöfrågor bildas och bestå på grundval av såväl ideologiska som kulturella 
komponenter (Elgström et al, 2001, s. 121). Att särskilja det nyligen diskuterade 
beroendeperspektivet från ovanstående intresseaspekt kan på samma sätt visa sig 
vara bekymmersamt. Följaktligen skulle en analysgrupps intressen mycket väl 
kunna leda till ett maktförhållande med efterföljande beroendeställning, varför 
renodlade svar till koalitionens beständighet kan vara svåridentifierade. Med 
denna problematik i åtanke förefaller fruktbara och realistiska resultat, vars grund 
står att finna i respektive perspektiv, ändå uppnåeliga.  Undersökningen nyttjar 
såväl primärkällor som sekundärlitteratur, varpå G-77: s samarbete med 
utgångspunkt i ett intresse- och beroendeperspektiv belyses utifrån olika material. 
Härutöver uppmanar Elgström et al till extra försiktighet, men framhåller 
samtidigt att logiska resonemang, samt eventuella jämförelser med andra 
forskningsresultat kan avhjälpa problemet (2001, s. 121).  
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4 G-77 i internationella klimat- 
förhandlingar; Varför samarbetar 
koalitionen? 

Undersökningens avsikt är att mot bakgrund av koalitionsteori empiriskt söka att 
fördjupa och komplettera svaret på frågan varför G-77 samarbetar i de 
internationella klimatförhandlingarna. Med två koalitionsteoretiska infallsvinklar 
som behandlar intressen och beroende tar analysen form i det följande. Denna 
teoretiska referensram ligger även till grund för kapitlets struktur, som följaktligen 
är uppdelat i två huvudavsnitt. Vad gäller primärmaterialet förhandlingarna 
representeras G-77 gemensamt av dess ordförandeland Sudan. Vidare företräds 
AOSIS av Grenada och LDC: s av Lesotho. Med tanke på Saudiarabiens starka 
ekonomiska ställning framstår detta land ofta som organisationens ledare och är 
därför av särskilt intresse i studiet av OPEC. 

4.1 G-77: s samarbete utifrån ett intresseperspektiv 

De intressen som genomsyrar internationella klimatförhandlingar tar sig många 
uttryck och inriktningar. Detta är utmärkande även för det heterogena G-77, vars 
intresseområden inte sällan spänner över olika fält. Således är det inte enbart 
politiska och ekonomiska skillnader, samt olika utsatthet för klimatförändringar 
som kännetecknar analysenheterna. Meningsskiljaktigheterna avser såväl 
inställningen till klimatfrågan som sätt på vilket problemet bör angripas. AOSIS 
och LDC: s manar till kraftiga utsläppsminskningar av växthusgaser, eftersom de 
riskerar allvarliga konsekvenser i sina respektive länder till följd av en global 
temperaturhöjning. I synnerhet framträder önationernas utsatthet, vilken gruppen 
allt som oftast betonar: ”Indeed, climate change will place the viability and very 
existence of many island states at risk” (UN-OHRLLS, 2009, s. 31). De två 
grupperna har gemensamt tagit ställning för ett mål i vilken en temperaturökning 
får vara maximalt 1,5 grader Celsius (AOSIS, 2009b). OPEC å sin sida företräder 
en mer restriktiv klimatpolitik, i vilken dess oljeintressen står i fokus. 
Organisationens kortfattade, men tydliga stadga låter förstå att ”the principal aim 
of OPEC is to harmonise the petroleum policies of its Member Countries as part 
its efforts to safeguard their interests” (OPEC Statute, 2010).  För Kinas del 
framträder inrikespolitikiska frågor som betydelsefulla i de internationella 
klimatförhandlingarna och mål som eftersträvar ekonomisk utveckling, 
fattigdomsbekämpning och social stabilitet tydliggörs. Landets höga utsläpp av 



 

 14 

växthusgaser till följd av dess kraftiga ekonomiska tillväxt medför att förhållandet 
till klimatfrågan förefaller särskilt problematisk (Kasa et al, 2007, s. 120). 

Med utgångspunkt i dessa motsättningar utifrån ett intresseperspektiv 
förefaller koalitionens samarbete vid en första anblick vara högst 
anmärkningsvärd. Genom att studera mål och avsikter påvisar emellertid en 
närmare undersökning intressen, som rimligtvis utgör en del i svaret på frågan 
varför G-77 samarbetar i de internationella klimatförhandlingarna.  

4.1.1 Medlemskapet och dess ekonomiska fördelar 

Ovanstående beskrivning av de olika synsätt de tre analysenheterna har i 
förhållande till klimatfrågan visar på ekonomiska intressen från OPEC och Kinas 
sida. Målet att behålla nivåerna av den ekonomiska utvecklingen kan utifrån 
intresseperspektivet rimligen ses som en av flera anledningar till att G-77 
fortsätter att samarbeta. Såväl OPEC som Kina riskerar stora ekonomiska förluster 
om de skulle behöva bidra till utsläppsminskningar och ställa om till en mer 
klimatvänlig ekonomi. Genom att ställa sig till utvecklingsländerna i G-77 kan 
sådana åtaganden undvikas. I ett uttalande proklamerar ordförandelandet Sudan å 
G-77: s vägnar att koalitionen “rejects attempts of developed countries to shift 
their responsibility of addressing climate change and its adverse effects on 
developing countries” (Sudan, AWG-LCA 1st meeting, 2009-12-07). 
Utgångspunkten i förhandlingskontexten är därmed tydlig, varför denna aspekt 
förefaller viktig att lyfta fram. 

Barnett menar att OPEC med sitt oljeintresse försöker att bibehålla höga 
oljepriser, samt undvika minskningar av växthusgasutsläpp från olja. 
Organisationen uppvisar en förhållandevis restriktiv klimatpolitik, varvid 
anklagelser gällande försök till blockering och förseningar i de internationella 
förhandlingarna har riktats mot medlemmarna (2008, s. 1ff). I officiella uttalanden 
görs gällande att ”energy sources (like coal) have far greater carbon emissions 
than petroleum” (OPEC, 2010). Följaktligen åskådliggörs en relativt återhållsam 
inställning till klimatpolitiken. Försök till att minimera den negativa bilden av 
oljeproduktionen genomförs och istället lyfter subgruppen fram andra råmaterial 
som kol och dess negativa effekter på klimatet. Det ekonomiska intresset verkar 
genom detta framträda. På motsvarande sätt förefaller Kina till följd av sin 
gigantiska ekonomiska tillväxt ha ett klart finansiellt intresse i fokus. Kasa et al 
resonerar kortfattat kring Kinas position och menar att ”keeping one foot firmly 
placed in the G77 seems to benefit China” (2007, s. 120f). Genom att studera de 
offentliga dokumenten och förhandlingarna kan emellertid de ekonomiska 
fördelarna även sättas i relation till OPEC: s medlemskap i koalitionen. Bland 
annat kan detta åskådliggöras utifrån det tydliga och i förhandlingskontexten 
genomsyrande budskapet gällande de utvecklade ländernas historiska ansvar, 
vilket till synes används i syfte att minimera ekonomiska åtaganden.  

OPEC understryker i hög grad den rika världens historiska ansvar. Ett 
officiellt uttalande i slutskedet av COP 15-förhandlingarna diskuterar näst intill 
uteslutande denna aspekt. Sålunda poängteras att:  
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We should recall the distinctions between the responsibilities set out for Annex-I 

countries and those of developing nations. […] Developed countries have 

‘commitments’ to reduce their overall emissions levels, and they should not pass on 

the responsibility of these emission reductions to developing countries. 

(OPEC, 2009-12-18).  

 

Utöver detta distinkta ställningstagande betonar OPEC de utvecklade ländernas 
ansvar och avser framtida förhållanden: ”In 2006, Annex I countries accounted for 
almost 80 per cent of cumulative CO2 emissions since 1900, and by 2030 they 
will still have contributed two-thirds” (OPEC, 2009-12-18). Dessa uttalanden 
påvisar ett från de oljeproducerande länderna uttryckligt intresse att ställa den rika 
världen till svars för den globala uppvärmningen ur ett såväl historiskt som 
framtida perspektiv. Ett fortsatt fokus på de utvecklade ländernas skyldighet att 
stå för kostnaderna av de klimatpolitiska åtgärderna kan minimera OPEC-
medlemmarnas ansvarstaganden för klimatvänliga omställningar och ekonomiska 
förpliktelser att understödja klimatarbetet. Målet om den ekonomiska 
utvecklingen ter sig därför rimligt. 

Vad gäller Kina är även i detta fall en medverkan i G-77 identifierbar utifrån 
ekonomiska fördelar, vilket anförs av Kasa et al i det ovanstående. På samma sätt 
som i fallet ovan med OPEC kan detta bland annat påvisas genom ett fokus på de 
utvecklade ländernas historiska ansvar, vilket tydliggörs vid upprepade tillfällen. 
Kina fastslår att ”Developed countries shall take responsibility for their historical 
cumulative emissions and current high per capita emissions to change their 
unsustainable way of life and to substantially reduce their emissions” (Kina, 2009, 
I:2). Vidare betonas bestämt de utvecklade ländernas ansvar, i vilken Kina 
markerar att “this is the core element” (Kina, AWG-LCA 1st meeting, 2009-12-
07).  

Argumentet gällande de ekonomiska fördelarna OPEC och Kina får genom att 
stanna i G-77 vinner än mer kraft genom OPEC och Kinas krav på fortsatta 
åtaganden för utvecklade länder i form av ett förnyat Kyotoprotokoll. En sådan 
förnyelse skulle inte enbart medföra vidare förpliktelser för den rika världen, utan 
även berättiga frivilliga åtgärder för koalitionens medlemmar och därmed inte 
riskera de ekonomiska intressena. De två analysenheterna proklamerar enhälligt 
för ett fullföljt och förlängt Kyotoprotokoll. Inte minst framträder detta i 
förhandlingarna på COP 15, där OPEC och Kina lyfter fram kravet att endast ett 
legalt bindande avtal ska finnas. Saudiarabien låter förstå att ”We are clearly 
against any submission of new texts or drafts aimed at changing that state of 
affairs” (Saudiarabien, COP 2nd meeting, 2009-12-09), varvid Kina instämmer och 
poängterar att “the Kyoto Protocol is in danger” (Kina, COP 2nd meeting, 2009-
12-09). Resonemanget tydliggörs även mot bakgrund av principerna gällande 
Common but Differentiated responsibilities, samt Respective Capabilities, som är 
etablerade principer inom internationell klimatpolitik och belyser de grunder på 
vilka ansvarstagandet i klimatfrågan vilar. Inte minst förefaller den förstnämnda 
principen vara viktig, i vilken utvecklingsländerna betonar ansvarstagandet utifrån 
formuleringen ”differentiated” (Kasa et al, 2007, s. 116). De oljeproducerande 
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staterna understryker att ”’the goal of common but differentiated responsibilitites 
and respective capabilities’ needs to be a paramount international consideration” 
(OPEC, 2010). Utifrån detta är det möjligt att urskilja försök till att överföra 
ansvaret till den rika världen mot bakgrund av ekonomiska intressen.  

För Kina blir vikten av att markera sin ställning som ett utvecklingsland i syfte 
att främja den ekonomiska tillväxten än mer tydlig mot bakgrund av USA: s 
uttryckliga krav på landet att minska sina utsläpp. Under COP 15 presenterar USA 
åtaganden gällande utsläppsminskningar som de är beredda att vidta. Emellertid 
framhåller USA att det inte ensamt kan stå för denna reducering, utan tydliggör att 
ett avtal även måste inkludera alla stora utsläppsländer. Detta innefattar Kina, som 
är totalt sett släpper ut mest växthusgaser. Vad gäller diverse åtaganden med syfte 
att minska utsläppen låter USA meddela att:  

 
The US acting alone will not solve the problem […]  As part of a deal, all parties 

that contribute significantly to global emissions, both developed and key developing 

parties, should now inscribe these actions in the Copenhagen outcome. 

 (USA, AWG-LCA 1st meeting, 2009-12-07). 

  
Utifrån detta explicita uttalande är det möjligt att urskilja en kamp med fokus på 
ekonomisk utveckling. USA är uppenbarligen inte beredd att strukturera om sitt 
samhälle och sin ekonomi i en mer klimatvänlig riktning om inte andra 
ekonomiska giganter, såsom Kina, gör detsamma. Återigen åskådliggörs Kinas 
ekonomiska intresse, i vilket målet gällande ekonomisk tillväxt är centralt. Kina 
skulle tvingas strukturera om sitt samhälle om USA får sin vilja igenom och 
därmed skulle också ekonomin påverkas negativt. Genom att bibehålla sitt 
medlemskap i G-77 och ställa sig till utvecklingsländerna minskar rimligen 
sannolikheten för att Kina ska behöva bidra med kostsamma åtaganden. Med 
utgångspunkt i ovanstående är det möjligt att uppfatta såväl OPEC som Kinas 
ekonomiska intressen, vilka uteslutande tycks prioritera målet ekonomisk tillväxt. 
Detta kan i sin tur ge viss insikt om varför G-77 samarbetar, eftersom OPEC och 
Kina förefaller ha mycket att vinna genom ett medlemskap. När det gäller 
analysenheten AOSIS och LDC: s ter sig förhållandena emellertid annorlunda, 
vilket åskådliggörs i det följande.  

I likhet med de intressen OPEC och Kina förfäktar verkar ekonomisk tillväxt 
vara ett viktigt mål även för AOSIS och LDC: s. Framförallt för de minst 
utvecklade länderna, som lider av stor fattigdom (UN-OHRLLS, 2009, s. 6). 
AOSIS betonar  de utvecklade ländernas historiska ansvar, vilket påvisas i ett 
offentligt dokument och återkommer under förhandlingarna i Köpenhamn 
(AOSIS, 2009a; AOSIS, CMP 1st meeting, 2009-12-07). På motsvarande sätt 
framhåller LDC: s vikten av de utvecklade ländernas ansvar i klimatfrågan 
(Lesotho, COP 1st meeting, 2009-12-07). Som tidigare visats argumenterar G-77 
gemensamt för ansvarsfrågan i klimatförhandlingarna, i vilka de frånsäger sig allt 
ansvar och istället lyfter fram den rika världens skyldighet att bistå med åtgärder. 
Genom att studera de olika analysenheterna enskilt framträder emellertid en bild 
av att AOSIS och LDC: s inte trycker på denna aspekt i samma omfattning som de 
övriga studerade subgrupperna. Till skillnad från OPEC och Kina som stödjer en 
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fortsättning gällande endast ett legalt bindande avtal för den rika världen, ställer 
sig AOSIS och LDC: s bakom två legalt bindande avtal, där det ena utgör en 
fortsättning av Kyotoprotokollet och det andra förespråkar mer långsiktiga 
åtaganden även för andra länder än de utvecklade. Dessa ska vara legalt bindande: 
”We urge all parties to work with an increased sense of urgency and purpose 
towards an ambitious,  comprehensive, and meaningful outcome that preserves the 
legal nature of the international climate change regime” (Grenada, COP 2nd 
meeting, 2009-12-09). Även om ett fokus på ekonomisk utveckling finns med, 
kvarstår det faktum att de utvecklade ländernas historiska ansvar i kontexten ges 
mindre betydelse hos AOSIS och LDC: s och att ansvaret snarare ska delas av alla 
parter. Med detta i åtanke framträder från AOSIS och LDC: s sida mål och 
avsikter, som verkar sträva efter så stora utsläppsminskningar som möjligt. Något 
som utifrån dessa två subgruppers utsatta position i förhållande till 
klimatförändringar förefaller mycket rimligt. Mot bakgrund av den förhållandevis 
utbredda fattigdomen dessa subgrupper präglas av kan ett medlemskap i 
koalitionen dessutom inte ge några ekonomiska fördelar av betydelse, vilket 
verkar skilja dem åt från OPEC och Kina. Eftersom denna analysenhet inom 
ramen för klimatfrågan i största möjliga mån tycks fokusera på 
utsläppsminskningar och inte ekonomisk utveckling kan inte detta anses bidra till 
vidare insikter om varför G-77 samarbetar. Som tidigare påvisats verkar 
emellertid OPEC och Kinas fokus på den ekonomiska aspekten vara viktig för 
koalitionens gemensamma arbete. Detta kan återigen åskådliggöras och sättas i 
relation till AOSIS och LDC: s. Det följande avser att än mer belysa ekonomiska 
mål som kan anses genomsyra den av OPEC och Kina förda klimatpolitiken och 
samtidigt ytterligare stärka argumentet gällande de ekonomiska fördelarna.  

I förhandlingskontexten strävar utvecklingsländerna för att få finansiellt, 
tekniskt och kompetensbaserat stöd från den rika världen i kampen mot 
klimatförändringar. Detta krav åskådliggörs vid upprepade tillfällen i den 
undersökta perioden och verkar återigen visa på de ekonomiska fördelar OPEC 
och Kina har att vinna genom ett medlemskap i G-77 i klimatförhandlingarna, då 
tänkbara stödåtgärder kan erhållas. Det är möjligt att urskilja hur OPEC efterlyser 
hjälp från de utvecklade länderna till utvecklingsländerna, företrädesvis med en 
mer klimatvänlig teknik. Utöver detta lyfter organisationen fram sin betydelsefulla 
roll som global energiförsörjare, i vilken medlemsländerna ”play a vital role in 
supplying energy that helps satisfy the world’s needs” (OPEC, 2009-12-18; 
OPEC, 2010). Det senare påvisar de oljeproducerande staternas önskan om stöd 
än tydligare, eftersom klimatproblematiken inte enbart sätts i relation till egna 
perspektiv utan även belyser den rika världens energibehov. Kina å sin sida, 
framhåller nödvändigheten av diverse stödåtgärder, varvid såväl finansiell, 
teknisk, samt kompetensbaserad hjälp framhålls som ett grundläggande inslag i 
strävan efter utsläppsminskningar:  

 
Financing and technology are indispensible means to achieve mitigation and 

adaption. The fulfillment of commitments by developing countries to provide 

financing, technology transfer and capacity building support to developing countries 
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is a condition sine qua non for developing countries to effectively mitigate and adapt 

to climate change.  

(Kina, 2009, I: 4) 

 

När det gäller AOSIS och LDC: s understryker även dessa krav på finansiellt, 
tekniskt och kompetensbaserat stöd i samband med det etablerade uttrycket 
”adaption”, som innebär mildrande åtgärder mot klimatpåverkan (UNFCCC, 
2010-05-22). De två subgrupperna betonar att ”Adaption to climate change is […] 
of essence for LDC: s and SIDS” (UN-OHRLLS, 2009, s. 5). Till skillnad från 
OPEC och Kina, som pekar på nödvändigheten av att stödja utvecklingsländerna i 
sin helhet, lyfter AOSIS och LDC: s företrädesvis fram sina egna behov av 
diverse stödåtgärder (AOSIS 2009a; Kina, 2009, I: 4; OPEC, 2009). Detta är 
intressant, eftersom de ekonomiska fördelar OPEC och Kina har att vinna genom 
att kräva diverse stöd för alla utvecklingsländer motiverar ett medlemskap för 
dessa grupperingar. Stödåtgärder till de mest utsatta såsom AOSIS och LDC: s är 
från den rika världens sida förhållandevis okontroversiellt, vilket betonas under 
COP 15 av Australien, som också talar för ett flertal andra utvecklade länder 
(Australien, AWG-LCA 1st meeting, 2009-12-07). AOSIS och LDC: s behöver 
därmed inte lyfta fram alla utvecklingsländers behov av finansiell, teknisk och 
kompetensbaserad hjälp, medan OPEC och Kina sannolikt vidhåller sina 
positioner som utvecklingsländer i G-77koalitionen i syfte att undgå ekonomisk 
tillbakagång och istället vinna ekonomiska fördelar.  

Utifrån diskussionen förefaller en del av svaret på frågan varför G-77 
samarbetar i de internationella klimatförhandlingarna vara de ekonomiska 
fördelarna såväl OPEC som Kina har att vinna genom ett medlemskap. Målet att 
upprätthålla den ekonomiska tillväxten kan tydliggöras med hjälp av 
utvecklingsländernas argument gällande de utvecklade ländernas historiska 
ansvar, som frigör de två analysenheterna från ekonomiskt ansvarstagande. USA: 
s begäran om att Kina ska reducera sina utsläpp skulle likaså leda till ekonomiska 
bakslag för Kina, men genom att ställa sig till utvecklingsländerna kan en sådan 
begäran undvikas. På samma sätt verkar kravet på finansiell, teknisk och 
kompetensbaserat stöd, eftersom detta kan gynna OPEC och Kina ekonomiskt. 
Utifrån detta förefaller det möjligt att kunna urskilja en del i svaret på frågan 
varför G-77 samarbetar i de internationella klimatförhandlingarna. I det följande 
identifierar intresseperspektivet ytterligare en del av svaret på undersökningens 
problemformulering. Liksom tidigare angivet bidrar också detta med vidare 
insikter i ämnesområdet, utan att för den delen göra anspråk på att vara av 
heltäckande karaktär.  

4.1.2 Fattigdomsbekämpning och rätten till ekonomisk utveckling  

Med fokus på de så kallade och tidigare nämnda ”crosscutting cleavages” 
åskådliggörs ett gemensamt intresseområde som i första hand inte ligger inom 
ramen för klimatfrågan, men vars kontextuella relevans ändå kan antas vara stor. 
Fattigdomsbekämpning och rätten till ekonomisk tillväxt förfaller utgöra viktiga 
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komponenter för G-77: s samarbete i internationell klimatpolitik. Betydelsen 
framgår såväl av den påtagliga närvaro faktorerna tillmäts i klimatdebatten, som 
av den historiska innebörd de har för bildandet av koalitionen. Kasa et al belyser 
att såväl fattigdomsbekämpning som ekonomisk utveckling är två grundläggande 
problemområden för G-77 (2007, s. 116). Följaktligen är det möjligt att urskilja 
dessa faktorers relevans för undersökningen.   

Under första förhandlingsmötet på COP 15 poängterar ordföranden för G-77 
att ”Poverty eradication and economic and social development are the first and 
overriding priorities of developing countries” (Sudan, COP 1st meeting, 2009-12-
07). Detta visar på den grundläggande relevans fattigdomsbekämpning och 
ekonomisk tillväxt har för utvecklingsländerna. Sett till var och en av de tre 
analysenheterna påvisas dessa faktorers betydelse i än större utsträckning, 
eftersom samtliga subgrupper framhäver frågan (Grenada, COP 1st meeting, 2009-
12-07; Lesotho, COP 1st meeting, 2009-12-07; Kina, 2009, I: 3; OPEC 2010). 
Som tidigare diskuterats förefaller framförallt AOSIS och LDC: s intressen skilja 
sig åt från övriga två analysenheter, vilket lyfts fram i en rapport. AOSIS och 
LDC: s erkänner samarbetsproblemen med sina förhandlingspartners, men 
uppvisar inga tecken på att detta skulle verka splittrande för koalitionen. Istället 
ska övertalning ligga till grund för enande: 

 
SIDS and LDC: s are at variance with their developing country negotiating 

partners with regard to greenhouse gas emission reductions. SIDS and LDC: s will 

need to convince their partners to take on the responsibility of reducing their 

greenhouse gas emissions.  

(UN-OHRLLS, 2009, s. 44) 

 

Genom detta är det möjligt att se hur de för klimatförändringar mest utsatta 
länderna inom G-77 fortsätter att anstränga sig för samarbetets skull, trots 
intresseskillnader i förhållande till övriga två analysenheter. Detta aktualiserar 
förekomsten av andra intresseområden, vilka kan vara betydelsefulla för 
samverkan i klimatpolitiken. På grundval av det gemensamma målet, som 
behandlar fattigdomsbekämpning och rätten till ekonomisk utveckling, följer det 
logiska antagandet att koalitionen då även håller samman i klimatfrågan. Detta 
trots uppenbara intresseskillnader vad gäller tillvägagångssätt och syn på 
klimatproblematiken, vilket diskuterats i tidigare avsnitt. I synnerhet verkar 
antagandet rimligt utifrån en historisk aspekt, i vilken dessa faktorer utgör 
grundläggande utgångspunkter för bildandet av G-77. Framförallt i samband med 
tidigare omnämnda NIEO, som genom sitt införande underbyggde känslan av 
enighet i koalitionen och bidrog till en gemensam politisk karaktär (se kapitel 2: 
G-77: s samarbete och verksamhet i en historisk kontext). Den grundläggande 
funktionen såväl fattigdomsbekämpning som strävan efter ekonomisk tillväxt 
förefaller ha för samarbetets ursprung bör följaktligen inte underskattas. Snarare 
kan dessa faktorer rimligtvis tas i beaktande när det gäller en del av svaret på 
frågan beträffande klimatsamarbetet. 
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4.2 G-77: s samarbete utifrån ett beroendeperspektiv  

Med avsikt att besvara frågan varför G-77 samarbetar i internationella 
klimatförhandlingar syftar följande beroendeperspektiv i likhet med nyligen 
diskuterade intresseperspektiv att finna en del av svaret på denna fråga. I detta fall 
genom att studera handelsrelationer och investeringar. Med utgångspunkt i den 
enorma finansiella kapacitet Kina besitter fokuserar förestående avsnitt 
huvudsakligen på detta lands ekonomiska förhållanden i relation till övriga. Av 
avgörande betydelse för koalitionens gemensamma arbete framträder i synnerhet 
den sino-afrikanska ekonomiska förbindelsen, vars omfattning har ökat markant 
under 2000-talet.  Utifrån de olika inställningar och förutsättningar Kina och dessa 
representanter för LDC: s har ifråga beträffande klimatproblematiken, ter sig en 
analys av denna relation än mer intressant. Därutöver behandlas ekonomiska 
relationer med medlemmar av AOSIS och slutligen belyses kinesiska finansiella 
förbindelser med OPEC-landet Saudiarabien.  

4.2.1 Kinas ekonomiska relationer med Afrika och medlemmar av 
AOSIS 

I takt med att Kinas ekonomi vuxit under andra hälften av 1900- och 2000-talet 
har också dess utlandsinvesteringar ökat. Den ekonomiska gigantens engagemang 
berör bland annat utvecklingsländer belägna i såväl Asien, Latinamerika som 
Afrika. Inte minst förefaller den senare särskilt framträdande, vars handel med 
Kina värderades till 10 miljarder US dollar 2000 och 55, 5 miljarder US dollar 
2006 (Beri, 2007, s. 297). Handelsavtal mellan de två slöts emellertid redan på 
1950-talet i modern tid, varvid relationerna stärktes under 1960-talet. Under det 
senaste decenniet har Kina kommit att utgöra den tredje viktigaste 
handelspartnern med kontinenten (Taylor, 2006, s. 19ff; Taylor, 2007b, s. 7; 
Zhongying, 2007, s. 27).  

En närmare granskning av sino-afrikanska handelsutbyten och kinesiska 
investeringar påvisar ett flertal områden, varor och produkter, vars storlek ter sig 
betydelsefulla för denna studie. Afrikanska råvaror såsom koppar, bauxit, uran, 
aluminium, mangan som järnmalm står i fokus för Kinas inhemska behov. Av 
särskilt intresse uppträder emellertid olja, inte minst mot bakgrund av den 
ekonomiska tillväxten landet har erfarit sedan ett par årtionden och ännu upplever. 
På 1990-talets början blev Kina nettoimportör av råvaran, varefter konsumtionen 
stigit exponentiellt och väntas fortgå framöver (Taylor, 2007a. s. 13; Taylor, 
2007b, s. 14). Med avsikt att belysa den alltmer märkbara situationen beskriver 
Beri att ”In almost every country in Africa today there are signs of China’s 
emerging presence, from oil fields in Sudan in the north to farms in Zimbabwe in 
the south and mines in Congo in the centre of the continent” (2007, s. 297).  

På motsvarande sätt framträder även handelsrelationerna med fokus på militär 
materiel högst påtagliga. Alltifrån utbildningsprogram, basutrustning till 
vapenförsäljning ligger till grund för dessa förbindelser, i vilka ett flertal 
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afrikanska stater är involverade. I siffror mätt stod Kina för tio procent av Afrikas 
totala vapenimport mellan åren 1996 till 2003 och utvecklingen har fortskridit 
under 2000-talets första decennium (Beri, 2007, s. 298f).  

Utöver dessa handelsrelationer och investeringar av renodlade materiella ting 
finns även exempel av andra slag. År 2000 instiftades The Forum on China-Africa 
Cooperation, FOCAC, som agerade startpunkt för mer ambitiösa relationer, vilka 
syftade till att ”further strengthen the friendly cooperation between China and 
Africa [… ], to jointly meet the challenge of economic globalization and to 
promote common development” (FOCAC, 2004). 2006 års sammankomst för 
forumet resulterade i flertalet för Afrika fördelaktiga utvecklingsprojekt. Bland 
annat ökat bistånd, samt förmånliga lån, inrättande av en utvecklingsfond med 
syfte att uppmuntra ytterligare kinesiska investeringar på kontinenten, samt 
avskrivande av lån för djupt skuldsatta stater. Därutöver investerar Kina i såväl 
skolor som sjukvårdsinrättningar (Naidu, 2007, s. 42f). Dessa satsningar bör ses i 
ljuset av ekonomiska och strategiska överväganden från Kinas sida. Till följd av 
2006 års investeringar fördjupades relationerna de två områdena emellan än mer 
(Naidu, 2007, s. 41; Taylor, 2007b, s. 24). Fortsatta åtaganden förefaller aktuella. 
I ett tal från 2009 års forum betonar den kinesiska premiärministern Wen Jiabao 
att:  

 
China will increase assistance to Africa and reduce or cancel debts owed by African 

countries within the realm of its capabilities. We will restructure our assistance 

programs to better meet the needs on the ground. We will put more emphasis on 

agriculture, education, health, poverty reduction and clean drinking water and other 

areas that are vital to people's well-being when providing assistance, and help Africa 

attain the MDGs [Millenium Development Goals] at an early date. 

(Jiabao, 2009) 

 
Mot bakgrund av de ovanstående påvisade sino-afrikanska handelsrelationerna 
och investeringarna aktualiseras frågan huruvida dessa förbindelser är balanserade 
ur ett maktperspektiv. Campell manar till försiktighet och understryker att 
afrikanerna bör skydda sin självständighet och vara vaksamma i uppbyggnaden av 
de alltmer tilltagande kinesiska relationerna med kontinenten (2008, s. 104). De 
redan långtgående ekonomiska förbindelserna mellan de två områdena förefaller 
emellertid redan karakteriseras av en beroendeställning, i vilken Kina verkar ha de 
många gånger mycket fattiga afrikanska staterna och därtill medlemmar av LDC: 
s i sitt grepp. I avsaknad av andra investerare, såsom USA och Europa menar 
Taylor att de finansiella satsningarna välkomnas och att den ekonomiska giganten 
inte sällan betraktas som en slags räddare: ”China’s investment in Africa’s 
crumbling infrastructure is needed and welcomed by most” (Taylor, 2007b, s. 
18f). Till följd av Afrikas till synes utsatta position i vilken större alternativa 
handelsförbindelser och investeringar uteblir, åskådliggörs följaktligen en sino-
afrikansk beroendeställning. Denna kan i förlängningen även sättas i relation till 
koalitionen G-77 i de internationella klimatförhandlingarna. I detta fall med fokus 
på Kina och afrikanska länder, som i stor utsträckning representeras av den 
undersökta analysenheten LDC: s. Med de olika utgångspunkter och 
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förutsättningar de båda områdena uppvisar i förhållande till klimatförändringar är 
det rimligt att den högst påtagliga och aktuella ekonomiska beroenderelationen 
utgör en grogrund för det gemensamma arbetet. Denna beroendeställning kan 
utgöra en del av svaret på frågan varför G-77 samarbetar i klimatpolitiken, 
eftersom Afrika helt enkelt inte har råd att gå miste om de kinesiska 
investeringarna.  

Handelsrelationerna och investeringarna har ökat under 2000-talet, vilket 
beskrivs ovan. Utvecklingen är emellertid inte ny, varför den afrikanska 
beroendeställningen inte kan anses vara ett resultat av koalitionens samverkan i 
klimatförhandlingarna. Istället kan den betraktas som ett alltmer grundläggande 
inslag i den internationella klimatpolitiken, som verkar stärkande för G-77 i en 
högst komplicerad angelägenhet. I ljuset av det högst relevanta och väsentliga 
sino-afrikanska förhållandet förefaller även Kinas ekonomiska relation med 
medlemmar av AOSIS ha viss betydelse, om än något mer dämpad. I det följande 
belyses övergripande kinesiska ekonomiska förhållanden till Stillahavsöarna, vars 
länder är mycket utsatta för klimatförändringar. Vidare utgör dessa stater en stor 
del av AOSIS, varför denna avgränsning ter sig rimlig. I det följande avses utröna 
huruvida dessa förbindelser med hjälp av ett beroendeperspektiv kan anses ligga 
till grund för koalitionens gemensamma arbete i klimatförhandlingarna.  

Kina etablerade sig på Stillahavsöarna under 1990-talet och har en stor 
representation i området via diplomater. 2006 besökte den kinesiske 
premiärministern Jiabao China-Pacific Island Countries Economic Development 
and Cooperation Forum. Investeringar har genomförts, men dessa utgörs allt som 
oftast av prestigefyllda projekt, såsom sportarenor och parlament- och 
regeringsbyggnader. I takt med att kinesisk turism har vuxit intresserar sig 
emellertid kinesiska företag alltmer av området, vartefter investeringarna ökar. 
Bland annat finns nu ett Pacific Trade Office i Beijing och 2004 blev Kina 
medlem i den regionala organisationen South-Pacific Tourism Organization 
(Sutter, 2008, s. 287ff).  

Trots dessa ekonomiska förbindelser och investeringar understryker Sutter att 
”Much of China’s aid is considered to have been directed to projects aimed at 
maximizing political support for China, rather than at suppporting the recipients’ 
long term-economic development” (2008, s. 288). Konstaterandet får stöd av Rao 
et al, som i en studie påvisar att utlandsinvesteringar inte har någon större positiv 
inverkan för områdets ekonomiska tillväxt (2007, s. 19). Detta låter påvisa att 
beroendeställningen mellan Kina och Stillahavsöarna inte är av samma grad som 
de ovandiskuterade sino-afrikanska relationerna. Ändå verkar det möjligt att 
urskilja en mindre beroendeställning, i vilken de kinesiska investeringarna till viss 
del underminerar Stillahavsöarnas obundenhet. Enligt Slutter i ovanstående citat 
syftar de kinesiska satsningarna till att vinna större politiskt stöd. Detta kan 
förefalla relevant för den internationella klimatpolitiken. Trots radikalt olika 
utgångspunkter och förutsättningar i klimatfrågan fortsätter ju ändå AOSIS att 
samarbeta med Kina genom G-77. Att Kina till skillnad från västerländska 
investerare inte ställer krav på ansvarsskyldighet, transparens, eller mänskliga 
rättigheter innebär att investeringarna välkomnas (Sutter, 2008, s. 288), vilket i sin 
tur rimligen underbygger ett beroendeförhållande. Detta eftersom det därmed ter 
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sig mer lönsamt att ta emot investeringar från Kina för det fattiga 
Stillahavsområdet. En ekonomisk beroendeställning mellan Kina och AOSIS 
verkar därmed möjlig att urskilja. Emellertid förefaller denna inte vara lika stark 
som de sino-afrikanska relationerna. Som tidigare påpekats har inte 
investeringarna och de ekonomiska förbindelserna haft någon långsiktig positiv 
effekt, vilket kan anses försvaga beroendeförhållandet. Medlemmarna av AOSIS 
utsatthet i förhållande till klimatförändringar, där många önationer inte enbart 
utsätts för exempelvis mer extrema väderförhållanden, utan också riskerar sin 
existens till följd av en höjd vattennivå, ställer dessutom beroendeförhållandet i en 
större kontext. I ett uttalande av AOSIS klargörs att:  

 
We, the Member States of the Alliance of Small Island States (AOSIS) [are] Gravely 

concerned that climate change poses the most serious threat to our survival and 

viability, and, that it undermines our efforts to achieve sustainable development 

goals and threatens our very existence. 

 (AOSIS, 2009a).   
 
 

Utifrån detta åskådliggörs  AOSIS position och ambition att i första hand överleva 
klimatförändringarna. Därmed kan beroendeförhållandet återigen ifrågasättas, 
eftersom strävan att överleva med all sannolikhet är starkare och viktigare. Även 
om en viss beroendeställning är möjlig att urskilja, ter sig denna utifrån 
diskussionen förhållandevis svag, inte minst i jämförelse med de sino-afrikanska 
relationerna. En vidare insikt om varför G-77 samarbetar i klimatförhandlingarna 
verkar till viss del kunna påvisas, även om beroendeställningens relativt svaga 
karaktär bör hållas i åtanke.  

4.2.2 Kinas ekonomiska relationer med OPEC och Saudiarabien 

 
En undersökning av Kinas ekonomiska relationer till den sista analysenheten 
OPEC förefaller åskådliggöra en viss relevans för G-77: s samarbete i den 
internationella klimatfrågan, om än inte lika påtalig som det sino-afrikanska 
förhållandet. I likhet med relationerna med företrädare för framförallt LDC: s och 
i viss mån AOSIS, ter sig förbindelserna med OPEC-länderna aktiva, men med 
mindre inslag av beroendekaraktär. Medlemslandet Saudiarabien anses mot 
bakgrund av sina oljereserver vara en aktör av global betydelse och framstår inte 
sällan som organisationens ledare (Barnett, 2008, s. 2; Kasa et al, 2007, s.123), 
varför en undersökning av dess relation med Kina förefaller befogad i denna 
studie.   

Kinas engagemang i mellanöstern har ökat i takt med dess allt större behov av 
olja. Under 1990-talet stod OPEC-länderna med Saudiarabien i framkant för 
merparten av landets import. Under 2000-talet har staternas ekonomiska 
förbindelser fortsatt att utvecklas, trots Saudiarabiens traditionellt starka band till 
USA (Sutter, 2008, s. 357ff). 2010 samlades representanter för de två länderna 
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med avsikt att vidareutveckla de ekonomiska förbindelserna, företrädesvis med 
fokus på olja. Om detta och med hänvisning till den saudiarabiske 
utrikesministern Saud bin al-Faisal skriver den kinesiska tidningen People’s Daily 
Online följande: “Saudi Arabia hopes to develop relations with China, and will 
work with China to maintain high level visits, expand cooperation in energy and 
investment, and increase coordination in international and regional affairs” (2010-
05-12). I samma artikel citeras den kinesiske premiärminsten Jiabao, som betonar 
att ”China and Saudi Arabia enjoy great potential in economic and trade 
cooperation” (2010-05-12). I samband med de alltmer omfattande ekonomiska 
förbindelserna länderna emellan, i vilka Kina tillfredställer sitt behov av olja, 
finns ingen större anledning att ifrågasätta uttalandet.  

Ovanstående påvisar handelsrelationer mellan Kina och OPEC-medlemmen 
Saudiarabien, vilka till synes ter sig förhållandevis jämbördiga, inte minst med 
tanke på av Saudiarabiens ekonomiska ställning. Utifrån denna aspekt verkar de 
ekonomiska relationerna mellan Kina och OPEC vara av mindre betydelse när det 
gäller att finna en del av svaret till studiens problemformulering. I synnerhet inte i 
jämförelse med de ovandiskuterade sino-afrikanska handelsrelationerna och 
investeringarna, som i hög grad förefaller vara präglade av en beroendeställning. 
Att de två analysenheterna Kina och OPEC: s finansiella relationer utvecklas, 
vilket beskrivs ovan, kan däremot betraktas i en för G-77: s sammanhållning i 
klimatfrågan positiv riktning.  
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5 Slutsats  

Studiens syfte är att söka svar på frågan varför utvecklingsländernas 
förhandlingsorgan G-77 samarbetar i de internationella klimatförhandlingarna 
under tiden post-Kyoto. Mot bakgrund av såväl politiska som ekonomiska 
skillnader, samt olika utsatthet för klimatförändringar är samarbetet för de 130 
medlemsländerna inte att förvänta. Utifrån koalitionsteori med fokus på en 
intresse- och beroendeaspekt ämnar undersökningen att fördjupa och komplettera 
de fåtal förklaringar, som hittills genomförts inom forskningsområdet. Genom att 
studera AOSIS och LDC: s, OPEC, samt Kina söker författaren svar i ett 
komplext område. Likväl påvisar undersökningen möjliga faktorer, som med hjälp 
av empiriskt primär- och sekundärmaterial, samt logiska resonemang rimligen 
utgör en del av svaret till studiens problemformulering.  

För det första förefaller intresseperspektivet belysa mål och avsikter som 
underbygger koalitionens klimatsamarbete och fördjupar de vetenskapliga 
insikterna på området. Dessa visar sig genom ekonomiska intressen från OPEC 
och Kinas sida. De två analysenheternas mål verkar primärt bygga på en 
ekonomisk tillväxt. En mer klimatvänlig omställning är kostsam, varför de två kan 
antas sträva efter att minimera sådana åtgärder genom att vara medlemmar i G-77. 
Detta tydliggörs bland annat i samband med kravet på att den rika världen ska ta 
sitt historiska ansvar och fortsätta sina åtaganden vad gäller utsläppsminskningar 
av växthusgaser efter 2012, då Kyotoprotokollet löper ut. På samma sätt bidrar 
USA: s krav på Kina att delta i omställningen, eftersom en medverkan i G-77 kan 
underlätta för Kina att slippa ifrån ansvaret. Utvecklingsländernas krav på de 
utvecklade länderna vad gäller finansiellt, tekniskt och kompetensbaserat stöd kan 
likaså påvisa målet gällande fortsatt ekonomisk tillväxt. Genom att erhålla diverse 
stöd istället för att själva behöva stå för detta underbyggs den ekonomiska 
utvecklingen. En bild framträder av hur såväl OPEC som Kina i syfte att bibehålla 
sin ekonomiska tillväxt tycks gynnas av ett medlemskap i koalitionen, varpå en 
del av svaret till frågan varför G-77 samarbetar i klimatförhandlingarna rimligen 
kan erhållas. När det gäller analysenheten AOSIS och LDC: s ter sig dessas 
intressen framförallt handla om utsläppsminskningar, vilket därmed inte verkar 
bidra till ytterligare insikter om koalitionens samarbete. Utifrån 
intresseperspektivet är det vidare möjligt att urskilja fattigdomsbekämpning och 
ekonomisk utveckling som en grundläggande del i klimatsamarbetet. Dessa 
faktorer utgör sannolikt ett primärt inslag i G-77: s uppkomst och relevansen 
klarläggs mot bakgrund av en historisk aspekt.  

För det andra förefaller det rimligt att finna en del av svaret till varför 
koalitionen arbetar gemensamt i klimatförhandlingarna utifrån ett 
beroendeperspektiv, vilket kompletterar de vetenskapliga insikterna. Med Kinas 
dominanta ekonomiska ställning i centrum påvisas handelsrelationer och 
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investeringar, som medför beroendeställningar gentemot företrädesvis Afrika och 
därigenom LDC: s. Inte minst tydliggörs detta med tanke på avsaknaden av ett 
större västerländskt intresse, varför G-77: s samarbete sannolikt underbyggs. De 
ekonomiska relationerna till ett stort antal medlemmar i AOSIS belägna i 
Stillahavsområdet kännetecknas av en viss beroendekaraktär, om än inte lika 
starkt som den sino-afrikanska, då större positiva ekonomiska effekter har 
uteblivit och AOSIS är mycket utsatta för klimatförändringar. Beroendeställning 
mellan de två verkar därför enbart till viss del kunna bidra till vidare insikter om 
G-77: s samarbete i klimatfrågan. Kinas ekonomiska förhållande till OPEC och 
Saudiarabien tycks inte vara präglad av någon påtaglig beroendeställning. Med 
hänsyn till Saudiarabiens oljeproduktion och ekonomiska ställning ter sig dessa 
relationer länderna emellan mer jämbördiga, varför insikterna till G-77: s 
samverkan utifrån detta perspektiv verkar vara av mindre betydelse.  

Med ovanstående resultat i åtanke konstaterar studiens författare att G-77: s 
samarbete i de internationella klimatförhandlingarna är en komplex företeelse, 
som utifrån olika perspektiv inom ramen för koalitionsteori kan ges vidare 
insikter. Dessa svar kan sättas i relation till den i inledningen nämnda Najam, som 
menar att en slags kollektiv identitet ligger till grund för G-77: s gemensamma 
arbete i klimatförhandlingarna. Uppfattningen har säkerligen en viktig roll att 
spela, framförallt med tanke på den förhållandevis stora fattigdom som 
utvecklingsländerna lider av. Denna undersöknings resultat kan bidra med en del 
av svaret på frågan varför G-77 samarbetar i klimatförhandlingarna, i synnerhet 
med tanke på OPEC och Kinas ekonomiska intressen och den sino-afrikanska 
relationen, som är starkt präglad av beroende. Vad gäller AOSIS finner denna 
studie emellertid inte något resultat av avgörande betydelse, vilket aktualiserar 
andra kunskaper om koalitionens samarbete såsom Najams uppfattning i 
ämnesområdet. Emellertid ger denna undersökning insikter om den viktiga 
klimatpolitiken och slutsatserna kan därmed anses komplettera Najams 
forskningsresultat. Varken intressen eller beroendeförhållanden är beständiga, 
vilket bör understrykas. Denna studie gör ett nedslag under tiden för post-
Kyotoförhandlingarna och analyserar utifrån förutsättningarna för denna period. 
Studien åskådliggör inte enbart troliga faktorer som delvis ligger till grund för G-
77: s samarbete, utan bidrar även till generella insikter om koalitioners 
upprätthållande, i synnerhet då G-77 är en förhållandevis stabil koalition.  

Huruvida G-77 även i framtiden kommer att agera gemensamt i de 
internationella klimatförhandlingarna återstår att se. Koalitioner är som påvisats 
ett högst komplext fenomen, som kan åskådliggöras med hjälp av ett flertal 
perspektiv.  Således är det relevant att fortsätta studier av såväl klimatfrågan som 
koalitioner. I slutet av 2010 är Mexico värdland för nästa internationella 
klimatmöte, vilket ger möjlighet till nytt material och ytterligare forskning inom 
dessa ämnesområden. Denna studie kan ligga till grund för vidare undersökningar 
av G-77, alternativt för studier som behandlar koalitioner i komparativt syfte. 
Klart är att fortsatta undersökningar om G-77 inte bör förbises, utan snarare ägnas 
än mer uppmärksamhet än tidigare. Detta eftersom G-77 är en tung aktör i de 
internationella klimatförhandlingarna med stor betydelse för klimatfrågans 
utgång.  
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Kiribati Burkina Faso Tuvalu 

Komorerna Burundi Uganda 

Kuba Centralafrikanska Republiken Vanuatu 
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Grenadinerna  Kambodja Libyen 

Salomonöarna Komorerna Nigeria 

Samoa Kongo-Kinshasa Quatar 

Sao Tome och Principe Laos Saudiarabien 

Seychellerna Lesotho Venezuela 

Singapore Liberia  

Surinam Madagaskar  

Timor-Leste Malawi  

Tonga Maldiverna  

Trinidad ochTobago Mali  

Tuvalu Mauretanien  
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