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Abstract 

Besluten som tas på FN:s årliga klimatmöten (COP) påverkar hela världen. De 

som påverkas mest, det vill säga drabbas först och hårdast av 

klimatförändringarna är världens små ö-stater. Dessa små ö-stater har gått ihop i 

en koalition som heter Alliance of Small Island States (AOSIS) som representerar 

dem i FN:s klimatförhandlingar. 

     Det vi är intresserade av är att se vilken makt AOSIS har att påverka utgången 

av dessa klimatmöten, och vi kommer analysera utgången av COP1 och COP15. 

För att studera AOSIS förhandlingsmakt på klimatmötena tänker vi göra en 

teorianvändande fallstudie, och därefter en komparation inom fallet. Eftersom vi 

ska studera makt har vi valt att utgå från två kompletterande koncept: institutionell 

makt och strukturell makt. Utifrån dessa koncepten har vi valt att utgå från tre 

aspekter: samlad resursmakt, ämnesspecifik makt och agenda setting makt.  

     Vår hypotes var att trots sin ringa storlek så har de små ö-staterna stor makt att 

påverka utgången av mötena, främst genom den ämnesspecifika makten och 

agenda setting makten. Denna hypotes bevisade vi sedan genom vår tredelade 

analys där vi kom fram till att deras makt varken hade minskat eller ökat, detta 

beroende på att deras målsättningar hade förändrats. 
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1 Inledning 

I Rio 1992 på Earth Summit lades grunden för United Nations Framework 

Convention for Climate Change (UNFCCC), som är ett internationellt fördrag 

som fastställer allmänna mål och regler för att konfrontera klimatförändringarna. 

Den primära myndigheten för konventionen (UNFCCC) är Conference of the 

Parties (COP) som är en sammanslutning av alla medlemsländer (eller "parterna") 

och sammanträder vanligtvis årligen under en period av två veckor.  

När Alliance of Small Island States (AOSIS) bildades 1991 genomgick den 

internationella miljöpolitiken stora förändringar. 1988 skapades 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) av World Meteorological 

Organization och United Nations Environment Programme (UNEP). Deras första 

utvärderingsrapport kom 1990 och den speglade synen hos 400 forskare: den 

globala uppvärmningen var verklig och det krävdes att något måste göras. 

Effekterna av den globala uppvärmningen uppmärksammades av såväl forskare 

som politiker, och det var uppenbart att de som skulle drabbas hårdast av 

effekterna var de som hade bidragit minst till utsläppen av växthusgaser. 

AOSIS medlemmar består av små ö-stater och låglänta kuststater som snabbt 

insåg styrkan i en koalition jämfört med att varje land enskilt försöker förhandla i 

internationella sammanhang. Deras medlemsantal uppgår till 43
1
 och det utgör ca 

20% av FN:s medlemsländer. Trots sin ringa storlek har medlemsländerna i 

AOSIS lyckats öka sin makt genom att förena sina resurser (Chasek 2005, Habeeb 

1988). 

Situationen för AOSIS kan tyckas vara paradoxal, å ena sidan utgör 

medlemmarna några av världens minsta och fattigaste stater, men å andra sidan 

utgör medlemmarna 1/5 av Förenta Nationerna. Den förbryllande frågan man vill 

besvara är om dessa små ö-staterna har makt att flytta jättarna i en önskad 

riktning.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
1
 AOSIS har 43 medlemsländer, varav 39 är med i UNFCCC: Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, 

Cap Verde, Comoros, Cook-öarna, Dominica, Dominikanska Republiken, Fiji , Grenada, Guinea-Bissau, 

Guyana, Haiti, Jamaica, Kiribati, Kuba, Maldiverna, Marshall öarna, Mauritius, Mikronesien, Nauru, Niue, 

Palau, Papua Nya Guinea, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent And The Grenadienes, Samoa, 

Sao Tome And Principe, Seychellerna, Singapore, Solomonöarna, Surinam, Timor Leste, Tonga, Trinidad 

och Tobago, Tuvalu, Vanuatu . De andra fyra är Amerikanska Samoa, Guam, Nederländska Antillerna och 

Jungfruöarna (U.S.) (http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca8/eng/misc08.pdf) (UNFCCC1) 

 

http://www.ipcc.ch/
http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca8/eng/misc08.pdf
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1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med den här uppsatsen är att studera vilken makt Alliance Of Small Island States 

(AOSIS) har haft att påverka utgången av Conference of the Parties (COP-mötena), det vill 

säga FN:s årliga klimatkonferenser. Vi vill även se om det har skett en förändring över tid, om 

deras makt har ökat eller minskat från det första COP-mötet i Berlin 1995 till COP15 i 

Köpenhamn 2009. 

 

Vår frågeställning blir därför: I vilken grad har AOSIS haft makt att påverka utgången av 

COP-mötena? 

-och har deras makt ökat eller minskat från COP1 till COP15?  

 

 

1.2 Metod och tillvägagångssätt 

För att undersöka vilken makt AOSIS har på FN:s klimatmöten tänker vi använda 

ett teorianvändande tillvägagångssätt. Vi kommer göra en komparation inom ett 

fall då vi ska analysera två klimatmöten, det vill säga vi har en deskriptiv del och 

en förklarande del. I den första delen analyseras mötena enskilt utifrån våra tre 

maktaspekter, och i den andra delen gör vi en komparation mellan de två mötena 

för att se om vi kan identifiera en skillnad över tid (Esaiasson et al 2004: 40-41). 

     Vårt tillvägagångssätt baseras på Tallbergs undersökning av förhandlingsmakt 

i Europeiska Rådet. Han menar att de teorier han lade fram när han analyserade 

makten i EU kan och borde appliceras på fortsatt institutionell maktforskning i 

internationell politik. Vår fokus skiljer sig från hans då vi undersöker en specifik 

fråga, AOSIS förhandlingsmakt på FN:s klimatmöten, medan han strävar efter att 

ta fram en bild av hur förhandlingarna ser ut generellt i Europeiska Rådet. Det 

ligger även en skillnad i att vi undersöker förhandlingar inom FN, och Tallberg 

inom EU, men vi menar att många av hans förklaringar och definitioner är 

allmängiltiga på liknande förhandlingar inom olika organisationer i internationell 

politik (Tallberg 2008). 

 

1.3 Teoretisk ansats 

Enligt Habeeb (1988) ligger makten ”mellan dess källa (resurser) och dess 

resultat (utfall)”. Han menar att makten verkar i en process, och att denna process 

är i konstant förändring. Han menar även att maktens utfall reflekteras av de 
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förändringar som har skett under den pågående maktprocessen, och 

förändringarna orsakas av aktörers bland annat förändrade positioner, ändrade 

preferenser och förväntningar. Habeebs definition av makt lyder därför såhär: 

”makt är det sätt på vilket aktör A använder sina resurser i en process med aktör 

B för att åstadkomma förändringar som leder till önskade resultat i sitt 

förhållande till B”. Habeeb menar att hans maktdefinition är relationell, det vill 

säga en aktör har bara förmågan att nå dess önskade utfall då i dess förhållande 

gentemot andra aktörer. 

     För att studera AOSIS påverkan på utgången av klimatmötena kommer vi 

använda oss av ett maktbegrepp som kallas förhandlingsmakt. Inom detta begrepp 

finns flera olika aspekter, och vi har valt att använda oss av strukturell makt och 

institutionell makt. Dessa kan i sin tur delas in i mer konkreta aspekter och de vi 

ämnar använda oss av är samlade resurser och ämnesspecifik, varav båda tillhör 

strukturell makt. Den tredje och sista aspekten vi kommer utgå ifrån är agenda 

setting, som tillhör den institutionella maktaspekten.  

För de övergripande definitionerna av institutionell makt och strukturell makt 

har vi valt att utgå från Barnett & Duvalls taxonomi där de ställer upp fyra 

maktkoncept i en datamatris. Vi valde att använda institutionell och strukturell av 

två orsaker, den första är att de står i kontrast till varandra och vi tror att detta 

kommer ge en mer komplett bild än om vi hade valt att använda oss av två 

närliggande maktbegrepp. Den andra anledningen är att Tallberg använder dessa 

två maktbegrepp i sin studie om förhandlingsmakt i Europeiska Rådet. 

Tallberg definierar förhandlingsmakt som ”kapaciteten av den nationella 

makthavaren att uppnå en distributionell utgång som så nära som möjligt 

reflekterar preferenserna av medlemsstaten han eller hon representerar” 

(2008:687). Tallberg använder sig av tre sorters maktaspekter vilka han kallar 

statliga maktkällor, institutionella maktkällor och individuella maktkällor. Vi har 

valt att välja bort den tredje då vi inte kommer att fokusera på enskilda individers 

makt i vår undersökning. Vi kommer även att kalla hans begrepp ”statliga 

maktkällor” för strukturell makt. Detta dels för att det är mer passande då vår 

huvudaktör inte är en specifik stat, och dels för att detta begrepp används i annan 

relevant litteratur (se Habeeb 1988, Barnett/Duvall 2004). Vi har även justerat 

Tallbergs begrepp ”institutionell makt” då det han fokuserar på, ordförandeskap 

och veto, inte går att applicera på vårt fall. Där har vi istället utgått från Barnett 

Duvalls begreppsdefinition av institutionell makt och valt att använda oss av en 

specifik maktaspekt av den institutionella som kallas agenda setting. 

För en bättre förståelse har vi även gjort en övergripande presentation av 

begreppen strukturell och institutionell makt. Det finns fler än en definition på 

båda dessa begreppen och därför kändes det nödvändigt att presentera de som vi 

utgått ifrån.  

Våra operationaliseringar tar vi från Dearing och Everett, som skriver om 

agenda setting, och Habeeb, som skriver om förhandlingsmakt. 
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1.4 Teoretisk avgränsning 

Både Tallberg och Habeeb nämner koalitionsbygge som en strategi för att öka 

förhandlingsmakten. Habeeb menar att en koalition kan stärka sin sammanlagda 

makt. Däremot ska koalitionsbyggande inte ses som en enskild källa till makt, och 

därför har vi valt att inte undersöka AOSIS förhandlingsmakt med 

koalitionsbyggande som aspekt, fast för att förtydliga deras makt i vissa aspekter 

har vi valt att nämna även denna aspekten (Habeeb 1988: 23, Chasek 2005, 

Tallberg 2008: 687). 

När vi tittar på Earth Negotiations Bulletins (ENB) sammanfattningar av 

förhandlingarna ser vi att de länder som ses som stormakter ofta stöttar varandra 

medan utvecklingsländerna ofta har samma åsikter och önskemål. AOSIS makt 

ändras inte om man lägger till denna aspekt, då de fortfarande är på samma sida 

som länder med liten samlad resursmakt, men vi tror att det är viktigt att påpeka 

då det visar på ett större sammanhang som AOSIS är en del av. Vi har valt att inte 

gå in på denna aspekten då vi är mer konkreta i vårt fokus, men vill ändå 

poängtera att vår undersökning kan ses som ett konkret exempel på problematiken 

som globala Nord och Syd har när det gäller att lösa miljöproblemen. Väldigt 

generaliserat menar Syd att Nord (som vi kommer att kalla de utvecklade 

länderna) överanvänt sina resurser medan Nord är rädda för att behöva sänka sin 

levnadsstandard ( Mingst/Arreguin-Toft 2011:347). Anledningen till att vi väljer 

att inte fokusera på detta är att vi vill ha en mer avgränsad problemformulering.  

För att vidare studera AOSIS förhandlingsmakt hade man kunnat bygga vidare 

på vår undersökning och inkorporera Barnett och Duvalls övriga två maktkoncept: 

tvingande makt och produktiv makt. De, i likhet med Tallberg, menar att för att få 

en så komplett bild som möjligt när man studerar makt så måste man använda sig 

av flera kompletterande maktaspekter (Barnett/Duvall 2004, Tallberg 2008). 

 

1.5 Material, urval och källkritik 

Vårt huvudsakliga empiriska underlag består av primärmaterial, för att undersöka 

i vilken mån AOSIS har haft makt att påverka utfallet av FN:s klimatmötena 

kommer vi använda oss av officiella dokument från UNFCCC och beslut från 

mötena. Vårt sekundärmaterial är dagsrapporteringar av mötena från Earth 

Negotiations Bulletin, och även AOSIS officiella hemsida och vetenskapliga 

artiklar som komplettering. 

Vi anser att Earth Negotiations Bulletin är en tillförlitlig och neutral källa då 

redaktionen som står bakom den består av välrenommerade forskare som tillhör 

eliten inom sina fält. Vi kommer dock inte lägga någon värdering i informationen 

vi får från ENB utan den bidrar bara till analysen genom att den på ett 

värderingsfritt sätt översiktligt rapporterar från mötets alla dagar. 
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För att få en bild av i vilken mån deras makt har förändrats över tid valde vi att 

studera det första mötet 1995, COP1, och COP15 som var 2009. Det finns två 

anledningar till att vi valde klimatmötet 2009 och inte det senaste som var 2010. 

Den första är att AOSIS skapade sin Declaration on Climate Change 2009 

(AOSIS Climate Change Declaration) detta året och även skickade in ett förslag 

till protokoll. Den andra anledningen är att AOSIS officiella hemsida är 

uppdaterad 2009 och vi ville inte använda information därifrån för att analysera 

ett möte som har ägt rum efter det. 

1.6 Disposition 

Vår undersökning kommer inledas med en teoridel där vi går igenom de tre 

maktaspekterna av förhandlingsmakt som vi kommer använda i vår analys, och vi 

kommer även operationalisera dem. Teoridelen inleds med de två aspekterna av 

strukturell makt och avslutas med vår institutionella maktaspekt, därefter följer 

vår hypotes i form av en datamatris. Vi använder oss av en datamatris för vi anser 

att det skapar en lättöverskådlig bild av hur strukturen för vår undersökning 

kommer se. ut  

Följande del är en kortare bakgrund av AOSIS och Conference of the Parties 

(COP). I denna delen ges en översiktsbild av vad AOSIS och COP är och hur 

organisationerna fungerar.  

Med hjälp av teori och empiriskt underlag följer sedan en analys av AOSIS 

förhandlingsmakt på COP1. Kapitlet inleds med en genomgång av deras 

målsättningar och den faktiska utgången av mötet, och det är detta kapitlet som 

utgör den empiriska grunden för vår analys. De tre maktaspekterna kommer 

användas separat för analys. Nästföljande kapitel, AOSIS förhandlingsmakt på 

COP15 kommer följa samma upplägg. 

Vårt sista och avslutande kapitel kommer innehålla komparationen inom vårt 

fall. Här jämförs om AOSIS makt har minskat eller ökat, och i så fall vad det 

beror på.  

Slutligen följer referenser.  
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2   Teori 

2.1 Institutionell makt 

I Barnett och Duvalls makttaxonomi faller den institutionella makten under den 

diffusa relationen. Detta utgår ifrån att stat A och stat B inte har en direkt relation 

till varandra (det är inte inom denna som maktutövningen äger rum) utan det är en 

institution mellan dem som makten går genom. Det är inte de direkta resurserna 

som påverkar den andra aktören utan istället så påverkar aktör A en institution 

som i sin tur påverkar aktör B. Även om vi inte kommer att fokusera på just den 

aspekten tåls det att sägas att detta kan ske under en lång tidsperiod, en institution 

som formades för väldigt lång tid sedan kan enligt denna aspekten fortfarande ha 

kontroll över nutida aktörer.  

Aspekten vi kommer att titta närmre på, agenda setting, är relevant i denna 

kontext då det inom den institutionella makten är centralt att titta på vilka beslut 

som aldrig fattas på grund av att de stoppas av institutionella hinder. Barnett och 

Duvall påpekar även att om en institution skapas för att hjälpa en viss aktör så är 

det omöjligt att utläsa den framtida påverkan av en viss institution, vilket innebär 

att den kan komma att skapa problem för en eller flera aktörer som inte tagits med 

i beräkningen (Barnett/Duvall 2004: 51-52). 

2.2 Strukturell makt 

Institutionell makt och strukturell makt skiljer sig väsentligt åt, främst på en 

punkt. Institutionella maktforskare tenderar att att ge orden institution och struktur 

samma innebörd: regelverk, procedurer och normer som begränsar för aktörer 

med fasta preferenser. Strukturella maktforskare däremot tänker sig struktur som 

en intern relation: den strukturella positionen A existerar endast i förhållande till 

position B. Ett klassiskt exempel på detta är kapital-arbetskraft förhållandet 

(Barnett/Duvall 2005: 53).  

Barnett och Duvall menar att strukturell makt fungerar på två avgörande sätt. 

Det ena är att strukturell makt inte nödvändigtvis skapar jämlika förhållanden för 

olika positioner. Det andra är att den sociala strukturen inte bara utgörs av aktörer 

och deras förmågor utan den skapar även deras självförståelse och deras 

subjektiva intressen. Konsekvensen av detta är att strukturer som skapar 
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asymmetriska förhållanden påverkar aktörers intressen , och kan hindra aktörer 

från att inse de blir styrda av en dominerande aktör (Barnett/Duvall 2004: 53). 

 

2.2.1 Makttaxonomi 

För att visa på sambandet mellan de olika maktaspekterna har vi valt att visa 

Barnett och Duvalls makttaxonomi trots att vi inte kommer att använda oss av alla 

deras aspekter. Vi har inte gjort några ändringar utan endast översatt den och 

markerat de maktaspekter vi kommer att använda oss av med fetstil. 

(Barnett/Duvall 2004:48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makt utövas igenom: 

 

Specificerad relation  

 Direkt Diffus 

Specifika aktörers 

handlingar 

Tvingande makt Institutionell makt 

Konstitutionella 

sociala relationer 
Strukturell makt Produktiv makt 

 

2.3 Strukturell makt: samlade resurser 

Enligt Tallberg (2008) är en del av ens stats strukturella makt dess samlade 

resurser i form av dess totala mängd resurser och förmågor – territorium, 

ekonomi, militär, teknologisk utveckling, politisk stabilitet och administrativ 

kapacitet. Ett sätt att se på samlad resursmakt är att se det som att resurserna och 

tillgångarna är mätbara och därför kan summeras. Detta skulle i sin tur möjliggöra 

för en maktstruktur där länder kan rankas hierarkiskt (Habeeb 1988:18). Denna 

maktaspekten kallas aggregate sources of power, men vi kommer benämna den 

samlad resursmakt. Denna uppfattning om en stats makt härstammar från den 

tiden då Europa var drabbat av stora maktkonflikter, men det är även en 

huvudkomponent i det realistiska perspektivet på internationell politik. Detta är ett 

realistiskt perspektiv eftersom det betonar suveräna stater makt över andra genom 

användning av samlade resurser. Tanken är att en stats position avgörs av dess 

tillgångar och förmågor. Tallberg menar att den strukturella makten är den första 

dimensionen av förhandlingsmakt och även den mest grundläggande. Han menar 

att i de flesta frågor är det staterna med de största strukturella tillgångarna som 
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påverkar förhandlingarnas utgång (Tallberg 2008:687-689). Enligt Habeeb (1988) 

så är detta dock bara ett sätt att få en helhetsbild av aktörers positioner i det 

internationella systemet, och är inte den avgörande faktorn vid förhandlingar utan 

bara en aspekt av många. 

Vi kommer studera AOSIS makt när det gäller samlade resurser inte efter de 

resurser de har, utan efter de resurser de saknar, eftersom en övervägande 

majoritet av AOSIS är fattiga utvecklingsländer. 

 

2.4 Strukturell makt: ämnesspecifik 

Tallberg presenterar även en annan aspekt av den strukturella makten som han 

kallar issue-specific power eller som vi kommer att kalla den, ämnesspecifik 

makt. När det gäller den ämnesspecifika makten är det inte enbart en stats fysiska 

tillgångar som bidrar till dess makt utan det är möjligt för länder att ha olika stor 

makt i olika frågor (Tallberg s 692). Habeeb (1988) har ställt upp tre olika 

variabler som spelar in när det gäller hur mycket ämnesspecifik makt en stat har. 

Dessa variabler är: 

 Alternativ. ”Betecknar aktörens möjligheter att få dess önskade resultat från en 

relation annan än den med den motsatta skådespelaren”. 

 Hängivenhet. ”Hänvisar till den omfattning och i vilken utsträckning en aktör 

önskar och / eller behöver det önskade resultatet”. 

 Kontroll. ”Definieras som i vilken grad den ena sidan ensidigt kan uppnå 

önskade resultat trots kostnaderna inblandade i detta”. 

 

Variabeln hängivenhet talar även Tallberg om när han räknar upp olika sätt att 

kunna få ett försprång i förhandlingarna. Bland dessa finns att ägna mer tid åt 

förhandlingarna, ägna större andel av totala resurser till just denna förhandling 

och ägna mer noggrannhet åt förhandlingarna (Tallberg 2008:692). 

 

2.5 Institutionell makt: agenda setting 

Agenda setting berör ämnet om vilka frågor som som tas upp till diskussion, och 

som kommer upp på dagordningen (Dearing/Everett 1996, Betsill/Corell 2008). 

Dearing och Everett nämner tre typer av agenda setting: media-, public- och 

policy agenda. Vi kommer utgå från policy agenda setting då det är den aspekten 

som bäst kan appliceras/användas på vår undersökning. Den politiska 

dagordningen är av central betydelse eftersom den utgör ett resultat av aktivitet 

och påverkan på mediernas dagordning och på den offentliga dagordningen. En 
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viktig aspekt av policy agenda setting är hur sakfrågan kommer upp på 

dagordningen (Dearing/Everett 1996:72-73). Dearing och Everett (1996) menar 

att uppmärksamheten en sakfråga får representerar makten som en grupp individer 

eller en organisation har att påverka beslutsprocessen. Ett annat sett att se på 

agenda setting är som både en specifik del av den politiska processen (innan 

förhandlingsfasen) och som en pågående process som sker under 

förhandlingsfasen (Betsill/Corell 2008).  

Forskning visar att NGO:s har varit en katalysator för internationell handling 

när det gäller miljöfrågor, eftersom de har identifierat miljöproblem och uppmanat 

stater att handla. Vi menar att man kan dra en generell slutsats av denna forskning 

och dra samma slutsats när det gäller AOSIS påverkan på FN:s klimatmöten, dvs 

att de har fungerat som en katalysator när det gäller dagordningen på FN:s 

klimatmöten eftersom de inför våra valda undersökningsfall (COP1 och COP15) 

har skickat in draft protocals (förslag till protokoll) som har legat till grund för 

vidare diskussioner.  

Vi kommer studera AOSIS agenda setting makt genom att gå igenom Earth 

Negotiations Bulletins (ENB) dagsrapporteringar från COP-mötena. Där 

rapporterar de, på ett opartiskt sätt, vad som har diskuterats under dagens lopp. 

Detta är inget som sedan framkommer i de fattade besluten, men vi anser att ENB 

ger oss tillräckligt underlag för vår undersökning. 
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2.6 Hypotes 

I vår frågeställning undrar vi huruvida AOSIS förhandlingsmakt har ökat eller 

minskat från COP1 till COP15. Hypotesen, i form av en datamatris, utgår ifrån att 

deras makt är oförändrad. Vi kommer i analysen testa om denna hypotesen 

verifieras eller falsifieras. 

 

 

Maktindikator AOSIS inför 

förhandlingar 

Utfall av 

förhandlingar 

AOSIS påverkan på 

utfallet 

hög/låg 

Strukturell makt  

totala resurser: 

Små ö-stater och 

låglänta 

utvecklingsländer 

utan samlade resurser 

Ingen påverkan då 

totala resurser i 

princip är obefintliga  

Låg 

Strukturell makt 

ämnesspecifik: 

Alternativ och 

hängivenhet men inte 

kontroll 

Måttlig påverkan då 

AOSIS-länderna är 

hängivna och 

förhandlingarna sker 

mellan flera länder 

Måttlig 

Institutionell makt 

agenda setting: 

Fastställare av 

dagordningen genom 

draft protocals 

Stor påverkan då 

AOSIS skapat draft 

protocals som 

diskuteras  

Hög 
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3 Bakgrund 

3.1 AOSIS 

AOSIS står för Alliance Of Small Island States och bildades 1991. Syftet med 

alliansen är att föra fram staternas gemensamma intressen för FN. Till detta 

ändamålet har de en ordförande som sitter ett obestämt antal år innan posten går 

vidare. Däremot har organisationen varken ett sekretariat eller en budget. 

Medlemsländerna är för tillfället 43 stycken, och de 37 av dessa som är med i FN 

utgör ungefär 20% av medlemsländerna. En beteckning man ofta ser i samband 

med AOSIS är SIDS som står för Small Island Developing States 

(www.sidsnet.org/aosis/, ”About AOSIS”). Dessa stater består av väldigt mycket 

kustremsor och de är även väldigt beroende av dessa. Anledningarna till att havet 

och havsnivån är så viktiga för dessa stater är många, men några exempel är 

tillgång till färskvatten samt att den mesta infrastrukturen är belagd längs med 

kusterna, och därmed skulle denna bli förstörd om havsnivån steg. Dessutom 

drabbas de oftare och hårdare av naturkatastrofer, till exempel cykloner. 

(www.sidsnet.org/aosis/, ” SIDS Issues”). 

 

3.2 Conference of the Parties 

I december 1990 tog FN:s generalförsamling ett beslut om att upprätta 

Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on 

Climate Change (INC/FCCC). INC/FCCC:s uppdrag var att förbereda en 

ramkonvention angående klimatförändringar. Mellan februari 1991 och maj 1992 

höll INC fem möten där deltagare från mer än 150 länder diskuterade bland annat 

de svåra och omtvistade frågorna om bindande åtaganden, mål och tidsschema för 

minskning av koldioxidutsläpp. Den 9 maj godkändes United Nations Framework 

Convention on Climate Change och i juni 1992 i Rio skrevs konventionen under 

av 155 länder på UN Conference on Environment and Development (ENB nr:12). 

http://www.sidsnet.org/aosis/about.html%29.%28AOSIS
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4 COP1 

4.1 Inför mötet och utfall 

Artikel 3: Mål för minskade utsläpp av växthusgaser och Artikel 7: Överföring av 

teknologi
2
 

 

AOSIS hjärtefråga och kärnan i protokollet var att man ville minska 1990 års nivå 

av antropogena utsläpp av koldioxid med minst 20 procent till år 2005. Den andra 

kärnfrågan var att man skyndsamt ville överföra bästa tillgängliga teknik, metoder 

och processer som styr, minskar eller förhindrar antropogena utsläpp av 

växthusgaser till parter som är utvecklingsländer ( AOSIS Draft Protocol 1994). 

För att få en mer kompletterande bild av AOSIS målsättning har vi valt att ta 

med några av huvudpunkterna från Barbados Programme of Action (BPoA 1994). 

Handlingsprogrammet kom till på Global Conference on the Sustainable 

Development of Small Island Developing States, vilket var världens första globala 

konferensen om hållbar utveckling och implementeringen av Agenda 21, och som 

hölls på Barbados 25 april till 6 maj 1994. Vi anser att handlingsprogrammet som 

skapades då är en av hörnstenarna i det som är AOSIS målsättning inför 

förhandlingar i internationell politik. 

                                                                                                                                                         

 
2
 ARTICLE 3 - TARGETS FOR GREENHOUSE GAS REDUCTIONS 

1. Each of the Annex I Parties shall: (a) Reduce its 1990 level of anthropogenic emissions of carbon dioxide by 

at least 20 percent by the year 2005; and (b) Adopt specific targets and timetables to limit or reduce other 

greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, including, targets and timetables for methane, nitrous 

oxide and fluorocarbons, in accordance with a programme of additional commitments to be negotiated and 

adopted by the first Meeting of the Parties. 

 

ARTICLE 7 - TRANSFER OF TECHNOLOGY 

Annex 1 Parties shall ensure: (a) That the best available technologies, practices and processes that control, 

reduce or prevent anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in all 

relevant sectors, including the industrial, energy, transport, industry, agriculture, forestry and waste management 

sectors, are expeditiously transferred to developing country Parties to this Protocol; (b) That every practicable 

step is taken to support the development and enhancement of the endogenous capacities and technologies of 

developing country Parties; (c) That the transfers referred to in subparagraph (a) occur under fair and most 

favourable conditions. 

 



 

 13 

Programmet innehåller 15 punkter, bland annat: Climate change and sea level 

rise och Science and technology. Handlingsprogrammet syftar i huvudsak till att 

skapa mekanismer som möjliggör överföring av information, kunskap och 

teknologi från de utvecklade länderna till utvecklingsländerna.  

Aosis skapade sitt Draft Protocal ( AOSIS Submission 1995:63-73) inte för att 

ersätta konventionen, utan som ett kompletterande tillägg. I protokollet tar man 

bland annat upp specifika siffror när det gäller minskning av utsläpp av 

växthusgaser, och man har även praktiska förslag för hur konventionen i 

framtiden ska fungera. Så som protokollet är utformat kan parter som väljer att 

anta det skriva under direkt och och vara bundna till protokollet, men i första hand 

lyda under konventionen. 

Samoas president, å AOSIS vägnar, summerade protokollet såhär: ytterligare 

åtaganden att de utvecklade länderna ska minska CO2 utsläppen år 2005 till 20% 

under 1990 års nivåer, inga extra 

åtaganden för utvecklingsländerna, en övergripande strategi för en stegvis 

minskning av andra växthusgaser, och en samordnande mekanism för samarbete i 

ekonomiska, administrativa och andra implementerande åtgärder (ENB nr:21). 

 

 

På FN:s första Conference of the Parties (COP 1) som hölls i Berlin den 28 

mars-7 april 1995 och som hade 171 länder medverkande parter och 53 stater som 

var observerande parter (UNFCCC2), fattades inga specifika beslut liknande dem 

i AOSIS Draft Protocol. Däremot kom parterna överens om att inleda en process 

för att kunna vidta lämpliga åtgärder för perioden efter 2000, inklusive 

förstärkning av åtaganden för Annex 1 länderna
3
 av artikel 4.2 (a) och (b) i 

konventionen, genom antagandet av ett protokoll eller annat juridiskt instrument. 

Denna artikeln poängterar att det är de utvecklade länderna som till största delen 

har orsakat problemen med utsläpp och att ansvarsbördan ska ligga på dem. I 

artikeln står det även att man: ”Erkänner att den globala karaktär av 

klimatförändringarna efterlyser största möjliga samarbete mellan alla länder och 

deras medverkan i en effektiv och ändamålsenlig internationell insats, i enlighet 

med deras gemensamma men differentierade ansvar och respektive möjligheter 

samt deras sociala och ekonomiska villkor” (UNITED NATIONS 

FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE 1992). 

Artikel 6 i the Berlin Mandate klargör för hur Subsidiary Body for Scientific 

and Technological Advice (SBSTA) ska gå tillväga när det gäller överföring av 

information och teknologi, det står bland annat att man ska: ”identifiera 

nyskapande-, effektiv- och state-of-the-art teknologi och know-how, och ge 

                                                                                                                                                         

 
3
 Annex I Parties include the industrialized countries that were members of the OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) in 1992, plus countries with economies in transition (the EIT 

Parties), including the Russian Federation, the Baltic States, and several Central and Eastern European States. 

(http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php) REFERENS 

 

http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php
http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php
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rådgivning om de sätt och medel för att främja utveckling och / eller överföra 

sådan teknik” (The Berlin Mandate 1995:23-24). 

 

4.2 Analys: samlade resurser 

Vår hypotes var att AOSIS hade låg samlad resursmakt eftersom majoriteten av 

dess medlemmar är fattiga utvecklingsländer. Däremot så har de lyckats skapa sig 

en större samlad resursmakt genom att att gå ihop i en koalition än vad de hade 

haft om de hade gått in i förhandlingarna varje enskilt land för sig.  

Enligt tankesättet att ett lands tillgångar är mätbara och kan summeras så har 

AOSIS stärkt sin samlade resurs makt genom koalitionen, fast man har fortfarande 

låg samlad resursmakt i det internationella systemet, trots att medlemsländerna 

utgör 1/5 av FN:s medlemsländer. Den samlade resursmakten ses ofta som den 

viktigaste aspekten av förhandlingsmakt eftersom den kan ge stater med stor 

samlad resursmakt en hävstång över stater med mindre samlad resursmakt. Om 

man applicerar denna hypotesen på internationella förhandlingar så skulle alltid 

staten med den största samlade resursmakten vinna eftersom de kan utnyttja sina 

resurser för att övertala svagare parter att ge med sig (Tallberg 2008:689). 

Applicerat på AOSIS förhandlingsmakt på COP1 så stämmer detta antagandet 

eftersom AOSIS inte har någon samlad resursmakt, och de fick inte heller igenom 

något bindande när det gäller utsläppsminskningar.  

Enligt tankesättet att samlad resursmakt är mätbar och placerar stater i ett 

hierarkiskt internationellt system så hamnar AOSIS långt ner, trots att man har ett 

stort medlemsantal. AOSIS har då även ett dåligt utgångsläge för förhandlingar 

eftersom samlade resurser ofta lägger grunden för förhandlingar, och 

förhandlingarna sker i det internationella systemet där stater (enligt detta 

perspektivet) har rangordnats hierarkiskt utifrån sin samlade resursmakt. 

Av de länder som stöttade eller nämnde AOSIS protokollet i sina uttalanden 

var en övervägande majoritet länder som, i likhet med AOSIS, inte kan sägas ha 

stor samlad resursmakt. De länder som man på förhand kan anta har stor samlad 

resursmakt (här drog vi en slutsats baserad på egna förkunskaper då 

undersökningen inte syftar till att undersöka andra länders samlade resursmakt, 

och vi har gjort en grov generalisering) och som var positiva till AOSIS 

protokollet var Norge, Japan och Korea. Ryssland däremot, som också kan anses 

ha stor samlad resursmakt, var det enda landet som uttalade sig negativt om 

protokollet. Intressant här är att de flesta av Annex I länderna inte nämnde AOSIS 

protokollet alls i sina uttalanden. 

Ytterligare en aspekt som talar för att AOSIS i sammanhanget har väldigt 

liten/låg samlad resursmakt var att AOSIS inte var inblandade i beslutet som 

fattades, och man uttryckte sitt missnöje med processens brist på öppenhet (ENB 

nr:21). 
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4.3 Analys: ämnesspecifik 

Utifrån vår hypotes så skulle AOSIS ha måttlig ämnesspecifik makt, och detta 

stämmer på COP1. Deras samlade resursmakt är mindre än den ämnesspecifika 

och deras agenda setting makt är större. Habeeb (1988) nämner tre variabler för 

ämnesspecifik makt: alternativ, hängivenhet och kontroll. AOSIS nyttjar två av 

dessa vid förhandlingar, alternativ och hängivenhet, och hängivenhet är den 

enskilt största aspekten för deras förhandlingsmakt.  

Den första variabeln, alternativ, skulle innebära att AOSIS har flera 

förhandlingsparter man kan luta sig mot för att få igenom sina målsättningar och 

sitt draft protocol, vilket man har på COP1-förhandlingarna. AOSIS är inte 

beroende av förhandlingar med något enskilt land för att lyckas få det man vill 

utan förhandlingar sker öppet mellan alla parter på klimatmötet. Däremot blev inte 

utfallet det önskade, då det var alltför få länder som stöttade AOSIS protokollet 

och ville anta det. 

Den andra variabeln, hängivenhet, är den som ger AOSIS mest inflytande och 

makt i förhandlingar. AOSIS medlemsstater är beroende av att det ska ske reella 

förändringar och att konkreta mål sätts upp eftersom deras blotta existens hänger 

på det. Samoas talesman, å AOSIS vägnar, lovade att ö-staterna skulle fortfarande 

vara de som spelade rollen som jordens första varningssystem och de som skulle 

lägga press på processen (ENB nr:21).  

Den sista variabeln, kontroll, är den variabeln AOSIS inte har i förhandlingar. 

Eftersom medlemmarna är fattiga- och små utvecklingsländer har de ingen 

hävstång över utvecklingsländerna, de har med andra ord ingen kontroll över dem. 

Denna variabeln hänger nära samman med den samlade resursmakten, vilken 

AOSIS inte heller har. Kontrollvariabeln applicerad på COP1 innebär att det är 

utvecklingsländerna, i huvudsak de största och de som bidrar mest till 

växthusgasutsläppen, som har störst makt i förhandlingarna, vilket de i detta fallet 

även hade. USA och Australien, exempelvis, uttryckte att de var nöjda med 

utgången av mötet, och det var även USA som föreslog att man skulle kalla de 

fattade besluten för the Berlin Mandate (ENB nr:21).  

AOSIS kärnfrågor rörde utsläppsminskningar, teknologiöverföring och en 

översyn av artikel 4.2 i konventionen (AOSIS Draft Protocol 1994, BPoA 1994). I 

detta hänseendet nådde de måttliga framgångar: det togs inget beslut om konkreta 

mål gällande utsläppsminskningar, men beslut togs om teknologiöverföring, fast 

här var G77 & Kina den drivande kraften (ENB nr:17). Vi anser dock att det är av 

underliggande betydelse i detta fallet, då flera av G77 länderna även är 

medlemmar i AOSIS. Därför räknar vi det som att AOSIS hade måttlig makt i just 

denna frågan. Den sista kärnfrågan, den om översynen av artikel 4.2 i 

konventionen, är även den som fick störst genomslagskraft och det som blev 

kärnan i the Berlin Mandate, just eftersom inga konkreta beslut togs.  
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4.4 Analys: agenda setting 

Enligt vår hypotes så har AOSIS stor agenda setting makt, vilket stämmer på 

COP1. AOSIS var den enda parten som bidrog med ett draft protocol, det vill säga 

ett förslag till protokoll som, om parterna var villiga, var färdigt att signeras. Detta 

protokoll kom på tal väldigt ofta eftersom det tjänade som referensram för 

diskussioner där länder antingen valde att stödja protokollet (exempelvis 

Indonesien, Korea, Norge och Pakistan), inte ville stödja det (Ryssland) eller ville 

stödja vissa delar och omarbeta vissa (exempelvis Japan och Tjeckien (ENB 

nr:14). 

Som katalysator har AOSIS i detta fallet haft väldigt stor makt eftersom man 

har uppmanat alla parter till handling, och då särskilt de utvecklade länderna som 

man menar har den största ansvarsbördan. AOSIS hade konkreta förslag till 

åtgärder, exempelvis att de antropogena utsläppen av koldioxid skulle minska 

med 20% till 2005. Utfallet av mötet ledde dock inte till någon konkret 

målsättning när det gäller minskning av utsläpp men AOSIS startade en 

diskussion och lade ribban högt för framtida möten.  

En av deras målsättningar inför mötet var att se över och stärka åtagandena för 

Annex I länderna i artikel 4.2, och i detta hänseendet lyckades de eftersom det var 

det huvudsakliga utfallet för the Berlin Mandate. Parterna sammanträdde under tio 

dagar och under dessa dagar nämndes AOSIS protokollet vid ett flertal gånger. I 

Earth Negotiations Bulletin nämns AOSIS protokoll ett varierande antal gånger 

varje dag förutom i nummer 16 av ENB:s rapporteringar (då man i huvudsak 

diskuterade administrativa-, praktiska- och institutionella tillägg till 

konventionen). ENB:s rapportering från mötets första dag innehåller till största 

delen en bakgrundsgenomgång av mötena inför COP1. AOSIS protokollet nämns 

bara en gång, och det är när verkställande direktören för United Nations 

Environmental Programme (UNEP) i ett uttalande föreslår att AOSIS protokollet 

ska ligga till grund för förhandlingarna (ENB nr:12). 

På mötets andra dag (ENB nr: 14) behandlade man en av AOSIS 

huvudmålsättningar från BPoA, nämligen översynen av artikel 4.2 . I detta fallet 

nådde AOSIS stor framgång då den måttliga förstärkningen av just denna artikeln 

var det mest konkreta som kom ut av COP1. Den tredje dagen var även den där 

AOSIS fick störst uppmärksamhet i ENB:s rapportering, och av 30 länder vars 

uttalanden var med så nämndes 10 av dessa AOSIS i något sammanhang. Alla 

länder som nämnde protokollet är i varierande grad positivt inställda till det, men 

Ryssland tycker att protokollet saknar viktiga element. 

På COP1:s tredje dag har uppmärksamheten minskat något, av 37 länder vars 

uttalanden finns med i ENB:s rapportering var det endast 3 länder som nämnde 

AOSIS protokollet, fast alla 3 stödde det. Förutom dessa länder så stöddes 

protokollet av SPREP och representanten för miljö NGO:s. Även denna dagen 

bestod till stor del av administrativa-, praktiska- och institutionella diskussioner. 

(ENB nr:15). 

Även den femte dagen bestod till stor del av administrativa-, praktiska- och 

institutionella diskussioner, men direktören för UN Commision on Sustainable 
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Development, Klaus Töpfer, stöttade AOSIS protokollet, likaså gjorde 

talesmannen för East Asia & Pacific Parlamentarian's Conference on Environment 

and Development. Denna dagen finns bara två länders uttalanden med i ENB:s 

rapportering och inget av dem nämner AOSIS protokollet (ENB nr:17). 

Den sjätte dagen behandlade den huvudsakliga diskussionen som var 

teknologiöverföring till de utvecklade länderna. I detta fallet var det i huvudsak 

G77 & Kina som nämndes i diskussionen, men eftersom en stor del av AOSIS 

medlemmar samtidigt är medlemmar i G77 så kan man betrakta detta som en halv 

seger, med tanke på att teknologiöverföring var en av AOSIS protokollets 

kärnfrågor. Teknologiöverföringen nämndes visserligen inte i samma kontext som 

protokollet, men frågan kom upp till diskussion och beslut fattades (ENB nr:18). 

Den sjunde respektive åttonde dagen var det 6 av sammanlagt 97 länder som 

nämnde AOSIS-protokollet i någon kontext. Detta anser vi beror på att mötet och 

förhandlingarna är inne i sin slutfas och det finns ingen realistisk chans att 

länderna kommer anta protokollet (ENB nr:19, ENB nr:20). 

ENB:s tionde och sista dagsrapportering bestod av en summering av mötet i 

sin helhet. I denna rapportering fick AOSIS mycket stor uppmärksamhet, och 

flera parter uttryckte sitt missnöje med att the Berlin Mandate inte lyckades 

åstadkomma något lika konkret som AOSIS protokollet erbjöd. Eftersom AOSIS 

hade skickat in sitt draft protocol i september 1994 så har det legat till grund för 

diskussion länge, och enligt ENB så var det många journalister och NGO:s som 

kom till COP1 i tron att om inget konkret protokoll (eller AOSIS Draft Protocol) 

antogs så skulle COP1 vara ett totalt misslyckande (ENB nr:21). Detta tyder på att 

AOSIS agenda setting makt var oerhört stor eftersom tilltron till COP1:s utfall i 

mycket hände på att media och organisationer förväntade sig ett bindande avtal 

vid mötets slut. 
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5 COP15 

5.1 Inför mötet och utfall 

Den viktigaste frågan inför COP15 var den angående The Bali Action Plan (BAP) 

som då varit i förhandling sedan 2007. Det var från början bestämt att 

förhandlingarna angående BAP skulle pågå i två år och därmed avslutas på 

COP15. Syftet med BAP var ett långsiktigt samarbete som skulle leda till en 

fortsättning på Kyotoavtalet (ENB nr:448). COP15 ägde rum 7-19 december 2009 

och 194 länder deltog, fyra observerade (UNFCCC4). 

 

Under vår undersökning har vi märkt att staterna oftast vill diskutera samma saker 

men har olika utgångslägen. Därför har vi valt att nedan stapla upp AOSIS mål 

inför förhandlingarna 2009 för att lättare kunna ställa dessa mot förhandlingarna 

och vilka beslut som tas. Vi tycker även att detta visar att AOSIS hade olika 

inställningar till COP1 och COP15 då de inför det senare mötet hade mycket mer 

konkreta önskemål. 

 

 En stabilisering över tid när det gäller koncentrationen av växthusgas. Denna ska 

sedan ligga under 350 ppm (parts per million). 

 Temperaturen ska inte tillåtas att stiga till mer än 1.5 grader mer än 

förindustriella nivåer. 

 ”Annex 1 Parties” i UNFCCC ska minska sina sammanlagda utsläpp av 

växthusgas med mer än 45% innan 2020 och mer än 95 % innan 2050. 

Utgångssiffran här är nivån utsläppen låg på år 1990.  

 Samma siffra för de globala utsläppen är att de ska ha minskat till mer än 85% 

under utgångsnivån innan 2050.  

 Stöd för SIDS att öka möjligheten att stå emot miljöproblem som uppstår till 

följd av klimatförändringarna. Framförallt stöd från de utvecklade länderna 

bland annat genom finansiell och teknologisk hjälp. Detta ska ske genom 

Multilateral Fund for Climate Change (MFCC). 

 

(AOSIS Submission 2009:15-42, AOSIS Declaration on Climate Change 

2009) 
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Här har vi gjort ett urval då vi anser att för att kunna göra en rättvis bedömning 

kan vi enbart ha med mål som har en chans att kunna ha framsteg i 

förhandlingarna. Med detta menar vi inte att vi sållat bort de förslag som har en 

mindre chans att lyckas, utan att vi har valt att titta på de områden där beslut kan 

fattas. Det vi har valt bort är således frågor som är alltför beroende av tolkning för 

att det ska kunna fattas allmänt gällande beslut eller riktlinjer kring. Ett exempel 

på detta är långsiktigt samarbete, vilket är något som ingen part motsätter sig 

(AOSIS Submission 2009:15-42). 

När det gäller de fyra första punkterna nådde AOSIS inte speciellt stora 

framgångar i förhandlingarna. En gemensam nämnare för alla parter i 

förhandlingarna är att de vill ha en förändring och talar om samma områden, men 

AOSIS ställer generellt högre krav än resten av staterna. Även om det kan ses som 

en seger i sig att det fattats beslut i de frågor där AOSIS har specifika krav så går 

det inte att bortse ifrån att dessa specifika krav inte levts upp till. Dock har AOSIS 

säkerligen haft en inverkan på besluten. Detta kan märkas till exempel när det 

gäller bestämmelsen om temperaturökning. Det slutgiltiga beslutet blir här att 

temperaturen inte ska tillåtas öka mer än 2 grader, vilket förvisso är mer än 

AOSIS utgångspunkt men samtidigt i den lägre skalan av det som presenterades i 

början av mötet (ENB nr:448). 

5.2 Analys: samlade resurser 

Utifrån vår hypotes har AOSIS väldigt lite makt enligt den samlade resursmakt-

aspekten. Inte enbart på grund av medlemsstaternas brist på tillgångar utan även 

att de som har samma ståndpunkt i förhandlingarna sitter i samma sits. Exempel 

på detta finns till exempel i Sydamerikanska länder. Det är sällan AOSIS har 

samma ståndpunkt som de länder som enligt denna teori skulle ha mer makt, till 

exempel USA, EU-länderna eller Kina.  

Den samlade resursmakten är enligt oss en väldig intressant aspekt i 

klimatmötenas förhandlingar, då detta tankesätt lyfter fram hur länderna agerar i 

förhandlingarna. Utgår man ifrån detta tankesättet så är AOSIS väldigt långt ner i 

hierarkin vi tidigare diskuterade. Mycket i diskussionerna rör Annex I ländernas 

ansvar. Det är dock utvecklingsländerna som är mest framträdande i 

diskussionerna medan Annex I länderna själva inte verkar komma överens. Detta 

är inget som sägs rakt ut men de är till exempel sena med att lämna in sin 

överenskommelse. (ENB nr:459). 

Ett exempel på när en AOSIS-stat får sin vilja igenom trots dess låga samlade 

resurser är under förhandlingarna den nionde december. Det fanns 

meningsskiljaktigheter och ordföranden ville stödja de större staterna (bland annat 

Kina och Saudiarabien) och förhandla informellt. Tuvalu menade då att 

förhandlingarna måste ske formellt annars skulle mötet avslutat. Tuvalu fick sin 

vilja igenom och mötet blev uppskjutet (ENB nr:451). 

Om man utgår från denna aspekt så verkar det också som att stormakterna får 

mer makt då de stöds av andra stormakter som har liknande intressen, medan de 
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mindre länderna som har andra intressen endast stöds av varandra. Detta märks till 

exempel i fallet den nionde december som vi nyss beskrev. Där fick Grenada, för 

AOSIS, stöd av Barbados, Tuvalu, Costa Rica, Belize, Bahamas, Senegal, Kenya, 

Solomonöarna, Cooköarna, Palau och Dominikanska Republiken. Länderna som 

motsätter sig är Saudiarabien, Indien, Venezuela, Algeriet, Kuwait, Oman, 

Nigeria, Ecuador och Kina (ENB nr:451). Viktigt att poängtera här är dock att de 

större makterna inte officiellt har ingått någon sorts allians i förhandlingarna men 

deras intressen följs åt. Ett annat exempel på länder som stödjer varandra under 

COP15 är Kina och Indien (ENB nr:452). 

5.3 Analys: ämnesspecifik 

När det gäller den ämnesspecifika makten utgår vi även i denna förhandlingen 

ifrån Habeebs tre variabler, hängivenhet, alternativ och kontroll, när vi analyserar 

detta mötet. När det gäller alternativ så är detta något som AOSIS själva verkar 

mena sig ha. Grenadas talesman nämner under förhandlingarna att de måste 

”överväga sina alternativ” (ENB nr: 449) om utifall det inte blir något bindande 

avtal. Däremot nämner de inget om vad dessa alternativ kan vara. Ett alternativ 

skulle kunna vara att det för AOSIS-staterna finns en möjlig lösning utanför 

förhandlingarna. Tyvärr leder detta mest till spekulationer från vår sida då de 

varken utvecklar detta eller tar upp det igen under förhandlingarna.  

Hängivenhetsaspekten märks på samma sätt i dessa förhandlingarna som 

under COP1, nämligen att AOSIS alltid är med i diskussionen. Även om det inte 

är de som leder diskussionen mest så har de något att tillägga i så gott som varje 

diskussion och talar varje dag. De har även lämnat in konkreta och utförliga 

officiella förslag till förhandlingarna vilket även det kan ses som ett tecken på 

hängivenhet (AOSIS Submission 2009: 15-42). 

Dock finns det även en negativ aspekt av detta: miljön och dess förhandlingar 

är AOSIS hjärtefråga och trots det så får de inte igenom det som de helst av allt 

vill ha, bindande avtal. De har även meningsskiljaktigheter angående det 

slutgiltiga beslutet, Copenhagen Accord (Copenhagen Accord 2009), som 

fattades. Maldiverna uttrycker stöd för besluten men har invändningar, till 

exempel att temperaturen inte ska tillåtas stiga mer än 1.5 grader medan beslutet 

ligger på 2 grader. Maldiverna talar här för sig egen stat och uttalar sig inte som 

representanter för AOSIS, men med tanke på AOSIS utgångspunkt kan vi anta att 

deras åsikter följs åt.  

Dock är det en ganska accepterad utgångspunkt för förhandlingarna med en 

temperaturökning på mellan 2 och 2.4 grader. Detta är även det som de officiella 

förhandlingarna utgår ifrån, Rajendra Pachauri från IPCC inleder förhandlingarna 

med att säga att temperaturökningen skulle minskas till någonstans mellan 2 och 

2.4 grader (ENB nr:449). Man kan tolka denna situationen på två sätt, antingen 

som att AOSIS inte fick igenom sina önskemål och därför har liten makt, eller att 

AOSIS kan ha varit en av faktorerna som gjorde att beslutet hamnade längst ner 

på skalan som var utgångspunkt och att de därmed har haft påverkan på beslutet.  
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5.4 Analys: agenda setting 

Enligt vår hypotes så skulle AOSIS ha stor makt här. Det har de då så gott som 

allt AOSIS vill ta beslut om kommer upp på dagordningen och diskuteras. AOSIS 

erkänns här av de andra länderna då de får vara med i förhandlingarna, och även 

om de inte får igenom sina mål så finns frågorna med och bedöms på samma skala 

som AOSIS föreslår. När vi tittar på förhandlingarna och utgår från AOSIS 

önskemål ser vi att de önskemål som rör minskning av koncentrationen av 

växthusgaser samt hur mycket de olika aktörerna ska få lov att släppa ut även är 

några av de huvudsakliga ämnena under förhandlingarna. Detta märks framför allt 

på de olika drafting grupperna som skapas (ENB nr:458). 

AOSIS får inte enbart vara med i förhandlingarna utan ges även en 

framträdande roll inom vissa områden. Ett exempel på detta är i diskussionerna 

angående vilka skyldigheter Annex I länderna ska ha. Detta är en av sakerna 

AOSIS tar upp innan förhandlingarna (den tredje punkten i vår lista över mål, som 

finns i avsnitt 5.1) och Grenadas ledare Leon Charles blev en av de två som ledde 

drafting gruppen som hanterade just detta ämne (ENB nr:458) 

Det är svårt att få en bild av vad de andra staterna tycker om AOSIS och 

medlemsländerna då uttalandena oftast är väldigt avskalade från känslor. I 

situationen med drafting grupperna finns det dock några uttalanden som kan ge 

oss en aning om vad andra ledare har för uppfattning om AOSIS. COP15:s 

ordförande Rasmussen, Danmarks statsminister, säger att han vill ha ”people we 

know well and trust” som ledare för drafting grupperna, och här räknas alltså Leon 

Charles in. En negativ åsikt uttrycks från Kenya, som menar att drafting 

grupperna inte har de optimala ledarna då de inte får resultat på utsatt tid (ENB nr: 

458). 

AOSIS menar att allt viktigt som är bindande redan finns i dokumentet de 

diskuterar (ENB nr: 448). Enligt agenda setting aspekten spelar det inte någon roll 

vilka beslut som fattas, utan huvudsaken är att de ämnen som parten i fråga vill 

diskutera ska komma upp på dagordningen. AOSIS målsättningar rör samma 

ämnen som de ämnen som diskuteras, det diskuteras till exempel om hur högt 

temperaturen ska få stiga.  

Ett konkret exempel på ett område där AOSIS krav finns med och lyfts fram 

på agendan är när det gäller finansiell hjälp till utvecklingsländer. Detta var som 

bekant ett av AOSIS mål inför förhandlingarna, ett mål som klarade sig hela 

vägen fram till ett slutgiltigt förslag som togs upp för diskussion. I vår 

uppställning syns detta i sista målet och även om det inte uttrycks på samma sätt 

så tas en finansiell hjälp från utvecklade länder till utvecklingsländer upp i 

förhandlingarna (UNFCCC5).  

Ett annat sätt att se på agenda setting makt är att istället för att bara se på vilka 

frågor det fattas beslut i är att också titta på hur mycket plats och uppmärksamhet 

i förhandlingarna en viss part får. Om vi med hjälp av Earth Negotiations Bulletin 

undersöker vilka som diskuterat under förhandlingarna så märker vi snabbt att 

AOSIS är väldigt involverade. De gånger AOSIS inte direkt nämns så har 

medlemsländerna ändå deltagit i diskussionerna, till exempel under 
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förhandlingarna den nionde december (ENB nr:451). AOSIS-staterna framför ofta 

sina åsikter, både som representanter för alliansen men även när de enbart 

representerar sina egna stater. Sättet de syns på är också väldigt aktivt, de 

kommenterar inte enbart på andras förslag utan kommer ofta med egna förslag till 

förändringar för de andra parterna att ta ställning till. Ett exempel är just under 

förhandlingarna den nionde december när Tuvalu lämnar in ett protokoll för att 

komplettera Kyotoprotokollet (ENB nr:451).  
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6 AOSIS förhandlingsmakt 

6.1 Sammanfattande analys 

Det korta svaret på huruvida hypotesen vi tidigare ställde fram blev bekräftad eller 

dementerad är att den blev bekräftad. I vår hypotes som byggde på det vi läst om 

de olika maktaspekterna trodde vi att AOSIS skulle ha låg samlad resursmakt, 

måttlig ämnesspecifik makt och hög agenda setting makt. Denna hypotesen visade 

sig stämma till största del. Hur deras sammanlagda makt ska tolkas är en subjektiv 

fråga då det egentligen handlar om vilken makt man anser väger tyngst. Vi ser det 

som att AOSIS makt på förhandlingarna ligger någonstans mellan måttlig och 

hög. Vi har självklart haft i åtanke att det är en koalition av små länder som ger 

sig in i förhandlingar med större makter på vad som ska vara lika villkor och det 

är möjligt att detta färgar vår uppfattning.  

När det gäller den samlade resursmakten så märkte vi i båda förhandlingarna 

att AOSIS hade väldigt liten påverkan, precis som i vår hypotes. Även i sin 

koalitionsbildning så har AOSIS ändå väldigt liten samlad resursmakt. Detta 

märks under COP 1 eftersom de var den svaga parten och inte hade några 

påtryckningsmedel för att få igenom ett bindande protokoll, de var inte heller med 

när förhandlingarna nådde sitt slut och vissa av parterna skapade the Berlin 

Mandate.  

Under COP15 märktes detta istället på att AOSIS inte vågade sätta sig upp 

mot förslagen på samma sätt som de större makterna och trots att vissa av AOSIS 

medlemsstater hade invändningar mot besluten som fattades så stannade det vid 

detta, just invändningar. Här vill vi återigen ta upp exemplet med Maldiverna 

under slutförhandlingarna den 18 december 2009 (ENB nr: 459). då de förvisso 

stöder besluten men uttrycker invändningar mot beslutet att tillåta en 

temperaturhöjning på två grader. Med tanke på att detta var ett av AOSIS 

huvudmål med förhandlingarna är det troligt att dessa invändningar var större än 

vad de visade utåt.  

I analysdelen som behandlade ämnesspecifik makt var vår hypotes att AOSIS 

makt att påverka förhandlingarna skulle vara måttlig, vilken även den stämde till 

stor del. Det man hade kunnat tillägga här var att AOSIS makt visade sig vara 

något mindre än vad vi trodde. Eftersom två av Habeebs variabler för 

ämnesspecifik makt stämmer väl överens med AOSIS så utgick vi i vår hypotes 

att de skulle ha en något större ämnesspecifik makt. Det visade sig att deras 

påverkan inte var så stor, men däremot syntes de mycket i förhandlingarna vilket 

skulle kunna tänkas ha effekt på sikt då det kan leda till att de kommer upp i 



 

 24 

rampljuset. Dearing och Everett (1996:62) pratar väldigt mycket om hur olika 

frågor kommer upp på agendan och nämner att man behöver vara ihärdig och 

synas mycket. Detta kommer till slut leda till att ens frågor tas upp. Detta är 

förvisso i anslutning till deras kapitel om media, men eftersom detta i sin tur 

skulle påverka policy agendan drar vi ändå slutsatsen att detta kan verka till 

AOSIS fördel.  

Detta kan dels bero på att delar som vi tänkte skulle falla in under den 

ämnesspecifika makten snarare visade sig tillhöra agenda setting aspekten. Av 

Habeebs tre aspekter har vi hittat samma två i båda förhandlingarna nämligen 

hängivenhet och alternativ, vilket alltså innebär att vi inte hittat några stöd för den 

tredje variabeln vilken är kontroll. Hängivenhet är den variabeln som märks allra 

tydligast, AOSIS är väldigt närvarande i förhandlingarna och får ofta komma till 

tals. Under COP1 var AOSIS länderna noga med att påpeka att deras fortsatta 

överlevnad hänger på minskade utsläpp av växthusgaser. Detta då en 

temperaturhöjning och vattennivåhöjning kommer omöjliggöra för dem att leva 

kvar och att vissa öar till och med kommer att försvinna helt, så deras hängivenhet 

är väldigt motiverad.  

När det gäller alternativ så har vi resonerat utifrån att förhandlingarna är 

öppna och AOSIS har rätt och möjlighet att förhandla med vilka länder de vill och 

att det bidrar till alternativ-aspekten. AOSIS nämner även under COP15 att de kan 

bli tvungna att undersöka sina alternativ ifall förhandlingarna inte går som de vill, 

och det pekar i alla fall på att AOSIS själva ser det som att de har alternativ.  

Variabeln kontroll har vi inte hittat några underlag för. Denna ska enligt 

Habeeb handla om kontroll att föra förhandlingarna i önskad riktning vilket får 

oss att koppla ihop den med samlad resurs-makt (Habeeb 1988:20). AOSIS har 

inga medel för att tvinga de andra staterna att agera på ett visst sätt i 

förhandlingarna och därmed har de heller ingen kontroll över förhandlingarnas 

utgång.  

AOSIS sammanlagda makt ser vi som måttlig till hög. Detta för att de har så 

stor möjlighet att bidra till vad som kommer upp på dagordningen. Precis som vi 

tidigare påpekat så är ett återkommande mål hos AOSIS att få fram någon sorts 

bindande dokument. Så blev inte fallet under COP1, den enda bindande 

målsättningen var att man skulle se över mekanismerna för teknologiöverföring så 

att det ska kunna ske på bästa möjliga sätt. Det beslutades även att man skulle se 

över och skärpa kraven för Annex 1 ländernas åtaganden i artikel 4.2 (a) och (b). 

Däremot var ett flertal länder villiga att skriva på protokollet direkt, medan andra 

ville utgå ifrån det för att skapa ett nytt protokoll.  

6.2 Avslutande diskussion 

Efter en komparation av AOSIS förhandlingsmakt på COP1 och COP15 har vi 

dragit slutsatsen att deras förhandlingsmakt varken har ökat eller minskat. 

Däremot har den förändrats eftersom de har blivit mer specifika i sina 

målsättningar och beslut som tas på COP-mötena har blivit mer konkreta. I 
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utgångsläget inför mötet 1995 så hade de bara en punkt som innehöll konkreta 

siffror, och det var den där de uttryckte att de ville ha en minskning av utsläpp av 

växthusgaser till med 20% till år 2005. Utgången av mötet innehöll inga konkreta 

mål för minskade utsläpp.  

Inför mötet 2009 var de mer konkreta i sina målsättningar och hade ett flertal 

punkter som innehöll exakta siffror. Utfallet av mötet innehöll också konkreta 

siffror, dock inte de som AOSIS hade önskat.  

Vi menar att det, med hjälp av vår tredelade maktanalys, är det vi har kommit 

fram till när det gäller AOSIS förhandlingsmakt. Eftersom det har skett 

förändringar i själva processen i vilken de använder sin förhandlingsmakt så har 

även makten i sig förändrats. AOSIS position har inte förändrats (sett till deras 

samlade resursmakt), men deras preferenser och förväntningar har förändrats (sett 

till deras ämnesspecifika makt).  

I grund och botten har deras preferenser inte förändrats, deras målsättning när 

det gäller att minska utsläpp av växthusgaser har inte försvunnit, utan bara ändrats 

till att bli mer specifik. Ser man till målsättning och utfall för både COP1 och 

COP15 så ser man att deras förhandlingsmakt stämde med vår hypotes. Vår 

hypotes tog däremot inte i beaktande att processen i vilken makten verkar kan 

förändras, och att makten därmed förändras. Vidare forskning hade kunnat inrikta 

sig på hur makten har förändrats, det vill säga vad det är i processen som har 

förändrats.  

Vi såg en viss skillnad i deras agenda setting makt från COP1 till COP15, de 

nämns inte lika ofta på COP15 som på COP1, men vi anser inte att detta innebär 

att deras makt har minskat utan det är bara ett tecken på att deras makt har 

förändrats. Ytterligare en skillnad vi noterade är att aktörerna överlag, utifrån 

ENB:s rapporteringar, har blivit mer specificerade när det gäller preferenser. Detta 

tolkar vi som ytterligare bevis på att Habeebs maktdefinition går att applicera på 

vårt fall. Även antalet aktörer har förändrats från COP1 till COP15: COP1 var 171 

länder medverkande parter och 53 stater var observerande parter, på COP15 var 

194 länder medverkande parter och 2 var observerande. Även detta kan ha 

påverkat till att förändra AOSIS förhandlingsmakt eftersom klimatmötets parter 

har ökat, vilket har gett AOSIS fler parter att förhandla med. Detta nämner de 

själv när Grenadas talesperson säger att de måste se över sina alternativ om mötet 

inte resulterar i ett bindande beslut. (ENB nr:448). 
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