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Abstract 

Klimatförändringarna är ett gränsöverskridande problem och tar inte hänsyn till 

staters nationsgränser. Kyotoprotokollet infördes för att stater genom kvantitativa 

åtaganden ska minska växthusgasutsläppen i atmosfären och således begränsa 

klimatförändringarna. Vi kommer i denna studie att genomföra en kvalitativ 

fallstudie av Kyotoprotokollet, där vi utgår från maktbaserad teori, med realistiskt 

perspektiv, och intressebaserad teori, med neoliberal institutionalistiskt 

perspektiv. Syftet är att använda teorierna för att förklara varför stater valt att ingå 

ett samarbete som binder dem till ett avtal som inskränker på deras 

självständighet. Vårt empiriska material är hämtat från Kyotoprotokollet. 

Teorierna behandlas i två separat analyser och ger olika förklaringar beroende på 

teorins aspekt för internationella relationer.  

I den makbaserade analysen konstaterades att det krävs en dominerande stat 

med politiska och ekonomiska maktresurser, medan den intressebaserade analysen 

belyste ömsesidigt ekologiskt och ekonomist beroende som gemensamt intresse 

för ett internationellt samarbete och utformning av en klimatregim. 

 

Nyckelord: Kyotoprotokollet, Internationella regimer, klimatpolitik, realism, 

neoliberal institutionalism 
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1 Inledning 

Global warming is a "modern" problem - complicated, involving the entire world, 

tangled up with difficult issues such as poverty, economic development and 

population growth. Dealing with it will not be easy. Ignoring it will be worse. 

(UNFCCC 1). 

 

För två decennier sedan valde världens länder att ingå en internationell 

överrenskommelse vilken kom att benämnas Förenta Nationernas ramkonvention 

om klimatförändringar, United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC 2). Därmed påbörjades förhandlingar om vad staterna kan och 

bör göra för att reducera den globala uppvärmningen. Som ett komplement till 

överenskommelsen arbetades Kyotoprotokollet fram. Protokollet innebar rättsligt 

bindande och kraftfulla åtgärder för stater att begränsa klimatförändringarna. 

Tillsammans utgör klimatkonventionen och Kyotoprotokollet en klimatregim, 

vilken innefattar en uppmanande del och en bindande del för minskade 

växthusgasutsläpp (Yamin, Farhana – Depledge, Joanna 2004:24f). 

Kyotoprotokollet är ett unikt exempel på mellanstatligt samarbete i 

internationella relationer gällande klimat, då det är det enda internationella avtal 

som binder stater till att minska sina utsläpp av växthusgaser. Klimatproblem 

uppkommer till följd av många staters aktiviteter. Därmed är det svårt att påvisa 

någon enskild aktör som särskilt ansvarig för klimatförändringar, då det är 

tekniskt omöjligt för den som utsätts för en negativ effekt av klimatförändringar 

att bevisa vilken aktör som är ansvarig. Klimatfrågans globala karaktär och 

ekonomiska konsekvenser gör att dess unika omfattning med många berörda 

aktörer leder till gemensamma lösningar på problemet av klimatförändringar. Men 

vad är det som avgör att stater väljer att ingå ett internationellt samarbete om 

klimat där den nationella självständigheten åsidosätts för anpassning till 

gemensamma normer och principer? 

Kyotoprotokollet var ytterligare ett steg för en internationell klimatregim och 

kan ses som en grund för framtida internationella överenskommelser om 

klimatförändring. Kyotoprotokollets första åtagandeperiod börjar lida mot sitt slut 

och världens länder måste därför komma överens om ett nytt internationellt avtal 

för att minska utsläppen av växthusgaser (UNFCCC 3). 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att finna förklaring till varför stater samarbetar och utformar 

internationella klimatregimer med bindande avtal beträffande ett så komplex 

problemområde som klimat. Då förhandlingsprocessen kring ett nytt avtal för en 

andra åtagandeperiod pågår vill vi utifrån två statsvetenskapliga perspektiv 

analysera problematiken av mellanstatligt samarbete och erhålla förklaring till 

varför Kyotoprotokollet utformades. Vi kommer att utgå från maktbaserad teori 

med realistiskt perspektiv och intressebaserad teori med neoliberal 

institutionalistiskt perspektiv vilka framhäver olika aspekter inom internationella 

relationer. Vi kommer främst att behandla relationer mellan stater på den 

internationella systemnivån, men likväl beröra orsaksfaktorer på statsnivån. 

Klimatfrågor kan studeras ur en normativ och konstruktiv formulering av 

problemet, det vill säga hur området bör vara eller kan vara, men vi har valt att 

utgå från en empirisk frågeställning då vår avsikt är att analysera vårt 

problemområde utifrån hur det är. Därmed lyder vår frågeställning:  

 

 Hur kan man förklara varför stater valt att ingå ett internationellt 

samarbete om klimatfrågor och ratificerat Kyotoprotokollet? 

1.2 Metod 

Vi ämnar genomföra en empirisk fallstudie av Kyotoprotokollet. Studien 

karakteriseras av teorianvändande egenskaper där vårt fall sätts i centrum och 

befintliga teorier tillämpas vid besvarandet av vår frågeställning (Esaiasson m.fl. 

2007:42). Harry Eckstein benämner utförandet av teoristyrd fallstudie 

discipplined-configurative studie där tolkning av fall härleds från teorier och 

begrepp. Den teorianvändande fallstudien lämpas vår undersökning då fallets 

komplexitet gör att det är befogat med alternativa tolkningar där ingen tolkning är 

överlägsen den andra (Eckstein 1975:99f). Vi är medvetna om att fallstudier också 

kan problematisera etablerade teorier med syfte att pröva konkreta hypoteser till 

de valda fallen, eller peka på ett behov av teoriförsummande inom området och 

därmed teoriutveckling (Esaiasson m.fl. 2007:42f). Dock är inte avsikten med vår 

studie att verifiera, falsifiera eller utveckla teorierna om internationella regimer, 

utan de ska komplettera varandra då teoriernas olika perspektiv inte enskilt kan ge 

förklaring för staters val att ingå samarbete och ratificera Kyotoprotokollet.   

Lennart Lundquist framför att olika teorier uppmärksammar olika fenomen i 

verkligheten. Dessa olika perspektiv på verkligheten fungerar som komplement då 

teorier är situationsanknutna, det vill säga aktörer handlar beroende på situation 

vilket fodrar olika analysmodeller som omfattar olika situationer (1997:122-124).  
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Det metodologiska tillvägagångssättet av vår kvalitativa teorianvändande 

studie har inspirerats av Graham Allisons fallstudie i boken Essence of Decision. 

Explaining the Cuban missile Crisis (1971)
1
. I denna studie förklarar Allison 

Kubakrisen under 1960-talet genom analys utifrån tre olika beslutsmodeller vilka 

framhåller skilda, relevanta och viktiga faktorer. Allison genomförde tre separata 

undersökningar av modellerna, det vill säga teorierna, och utifrån dessa gavs olika 

förklaringar av fallet beroende på teoriglasögon.  

Vi är medvetna om att det kan vara vanskligt att generalisera resultaten och nå 

extern validitet (Esaiasson m.fl. 2007:175), av en kvalitativ fallstudie som vid 

kvantitativ metod (Lundquist 1993:105) och av den anledningen att vi inte gör en 

flerfallstudie (Esaiasson m.fl. 2007:121). Vi väljer att enbart använda oss av en 

analysenhet, då Kyotoprotokollet är det enda bindande avtal för stater att minska 

växthusgasutsläppen. Eckstein framför att teoretiskt resonemang om ett enda fall 

skall utgå från implicita allmänna lagar. Den teoretiska grunden för tolkning av 

fall skall göras som om de vore allmänna lagar och inte unika faktorer vilka 

endast är verksamma i det aktuella fallet (1975:99). Dock vid teorianvändande 

fallstudier är det enligt Esaiasson m.fl. inte väsentligt i vilken utsträckning 

resultaten är giltiga i andra sammanhang (2007:100). Därmed avser vi att belysa 

Kyotoprotokollet från olika teoretiska utgångspunkter för att få en allmän 

förklaring till varför det sker mellanstatligt samarbete inom klimatpolitik som 

innebär bindande avtal.  

1.3 Teori 

Vi utgår ifrån regimteorierna: maktbaserad och intressebaserad. Dessa teorier har 

relevans för vår studies förklarande av mellanstatligt samarbete gällande 

Kyotoprotokollet och vid analys av vårt empiriska material. Vi är medvetna om 

att regimteorierna kritiseras för att ge en begränsad analytisk förmåga då stater ses 

som den väsentliga utgångspunkten. Regimteorierna lämpas därmed vår studie då 

de består av skilda teoretiska perspektiv för varför stater väljer att ingå samarbete 

vid hantering av internationell klimatpolitik och utforma regimer. Likaså 

karakteriserar teorierna hur staters beteende för samarbete kan påverkas för att 

undvika allmänningens tragedi, fripassagerare och fördelningsfrågor för ett 

kollektivt handlande av globala klimatutmaningar (Bulkeley – Newell 2010:6-10).  

Maktbaserad teori om internationella regimer utgör ett realistiskt perspektiv 

inom internationella relationer. Den maktbaserade teorin innefattar teorin om 

hegemonisk stabilitet vilken innebär att regimer är formade och upprätthålls av en 

dominerande stat med unipolär maktstruktur, närmare bestämt staten med störst 

ekonomisk och politisk makt. Realistiska teorier om regimer betonar relativ makt 

                                                                                                                                                         

 
1
 Se även den andra utgåvan av boken, vilken publicerades år 1999 skriven av Allison Graham –  

Zelikow Philip till följd av att nytt bevisande material blivit tillgängligt.  
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som en förklarande variabel för fördelningspolitiska aspekter av samarbete och 

regimer, således fokuserar inte stater enbart på egennytta utan likväl på vad andra 

aktörer vinner på samarbete (Hasenclever m.fl. 1997:83-135). 

Intressebaserad teori om internationella regimer utgår ifrån ett neoliberalt 

institutionalistiskt perspektiv, vilken baseras på att intressen fungerar som 

drivkraft för internationellt samarbete och därmed skapandet av regimer. Stater är 

den centrala analysenheten, vilka agerar rationellt och lägger upp 

samarbetsstrategier i syfte att erhålla maximal absolut nytta (Hasenclever m.fl. 

1997:23-82). Regimer formas när statliga aktörer uppfattar att deras enskilda 

åtgärder på ett givet problemområde inte främjar deras intressen långsiktigt 

(Bulkeley – Newell 2010:7).  

Vid genomgång av dessa två teorier kommer vi dessutom behandla 

rationalism. Stater framförs av teorierna som rationella aktörer vilka handlar till 

förmån för deras egna absoluta fördelar (Hasenclever m.fl. 1997:4, 23f, 84). 

Således återger rationalism stater som egenintresserade aktörer vilka handlar för 

att uppnå nyttomaximerade effekter med stabila preferenser över tid. Den typ av 

rationalism som vi utgår ifrån uppfattar preferenser mellan aktörer som stabila. 

Ursprunget i rationalism grundas i de externa restriktionerna av staters handlingar 

som både neoliberala institutionalister och realister utgår från. Därmed handlar det 

inte om att tillskriva olika preferenser till staterna eller att fokusera på deras 

inrikespolitik. Denna typ av rationalism lämpas vår studie då den ser staternas inre 

egenskaper som konstanta (Hasenclever m.fl. 1997:24). 

1.4 Material  

I uppsatsen kommer vårt primärmaterial, som ligger till grund för analysdelarna, 

bestå av offentliga policydokument från Kyotoprotokollets avtal och direktiv. 

Primärmaterialet har inte hanterats tidigare och således har ingen information gått 

förlorad. Därför utgör materialet en väsentlig del för att få ett objektivt synsätt på 

Kyotoprotokollet. Dock ska källornas objektivitet tas med varsamhet då de är 

framställda i ett visst syfte, och att de bara åskådliggör det formella av processen 

till beslutsfattning. 

Vi kommer även att använda oss av sekundärmaterial och då knyta an till 

tidigare forskning inom vårt studieområde. I den teoretiska delen av studien består 

materialet av sekundärkällor som förutsättning för uppsatsens relevanta 

utgångspunkter. För att få en objektiv uppfattning av verkligheten har vi valt att 

utgå från flera olika sekundärkällor.  

I uppsatsen används olika elektroniska källor, framförallt rapporter framställda 

av UNFCCC och FN. Dessa källor anser vi är pålitliga, då de är tagna från deras 

officiella hemsida. Därmed måste vissa delar i uppsatsens sammanhang beaktas 

då internet är ett öppet system vilket medför att uppdatering av text kan ske utan 

att det anges. Dock är fördelarna med elektroniska källor att alla har tillgång till 

materialet och att det kan revideras och uppdateras.  
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Vi har valt att inte översätta våra valda citat utifrån litteratur och protokollet 

till svenska då en översättning skulle riskera att betydelsefulla språkliga nyanser 

går förlorade. Likväl har vi valt att inte översätta Battle of the Sexes då den 

svenska översättningen i vår mening ännu inte är etablerad och kan således tyckas 

vilseledande.    

1.5 Avgränsning 

Kyotoprotokollet och klimatkonventionen utgör tillsammans klimatregimen. Vi 

har valt att fokusera på Kyotoprotokollet då det är den delen av internationella 

överenskommelsen som binder stater till ett avtal för att minska sina 

växthusgasutsläpp. Vi har också valt att avgränsa vår undersökning till att enbart 

se stater som aktörer i det internationella systemet. Likaså är vi medvetna om att 

multinationella företag och icke-statliga organisationer, nongovernmental 

organization (NGO), har en viktig roll i det internationella systemet och påverkar 

staters agerande för mellanstatligt samarbete. Dessa infallsvinklar har vi valt att 

bortse från och kommer därför utgå ifrån två teoretiska perspektiv som lägger 

fokus på staternas betydelse i det internationella systemet.  

1.6 Begrepp och definitioner  

För att undvika felaktiga tolkningar av centrala och återkommande begrepp i 

studien, kommer vi att separat redogöra vad för definition som vi valt att förhålla 

oss till i denna undersökning. 

Vi vill förklara samarbete mellan suveräna stater vilka arbetar tillsammans för 

utformning av olika former av överenskommelser. I detta fall gäller det ett 

bindande avtal för att uppnå global begränsning av klimatförändringar. Vi 

använder internationellt samarbete och mellanstatligt samarbete som synonymer. 

I denna uppsats har vi valt att definiera internationella regimer genom att 

använda Stephen D. Krasners definition: ”sets of implicit or explicit principles, 

norms, rules, and decision-making procedures around which actors’ expectations 

converge in a given area of international relations” (1986:2). Där principer är 

övertygelser av information, orsak och skyldigheter. Normer utgör en fastställd 

norm av beteenden definierade i termer av rättigheter och förpliktelser. Regler är 

specifika stadgande eller proskription för handlande. Beslutsfattande procedurer 

är rådande praxis för att genomföra gemensamma val (Krasner 1986:2). Således 

betecknar klimatregimen regelsystemet som följer av klimatkonventionen och 

Kyotoprotokollet med dess regler och sociala institutioner. 

Internationell institution definieras av Oran R. Young som sociala praktiker 

vilka består av erkända roller tillsammans med grupper av regel och konventioner 
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som reglerar relationerna mellan innehavarna av dessa roller (1989:32). Vi väljer 

att studera internationella institutioner som en del av internationella regimer. 

Vi ser internationella organisationer som ett väsen som innehar en materiell 

plats, kontor, utrustning och fokuserar i politiska termer på ämbetsverk (Young 

1989:32). Därmed kan organisationer ligga till grund för internationella regimer, 

vilka designats för att stötta varandra på olika sätt (Keohane 1984:10). 

I enlighet med den nationalekonomiska definitionen utgörs kollektiva varor av 

icke- exkluderbarhet och icke- rivalitet. Icke-exkluderbarhet innebär att det inte är 

möjligt att utesluta någon från att konsumera varan, och icke- rivalitet innebär att 

en persons konsumtion av varan inte påverkar mängden tillgänglighet eller andras 

möjlighet att konsumera samma vara (Frank 2010:568). Således kan en kollektiv 

vara användas av alla där ingen kan uteslutas konsumtion, och vi väljer att se 

atmosfären som en sådan vara. 

Aktör likställs vanligen med den internationellt erkända staten (Hall 2009:35). 

Vi väljer att utgå från stater som aktörer och utesluter således icke-statliga 

organisationer och multinationella företag. Likväl väljer vi att inkludera 

Europeiska unionen (EU) som en internationell aktör under detta begrepp.  

1.7  Disposition 

Uppsatsen inleds med den empiriska delen där Kyotoprotokollets form och 

beståndsdelar redogörs. Detta kapitel utgör sedan vår bakgrund vid analys av 

fallet. De två följande kapitel innefattar analysdelarna och behandlar våra valda 

teorier var för sig. De båda analysdelarna har samma upplägg: först introduceras 

teorins grunder samt kännetecken för internationella relationer och mellanstatligt 

samarbete, sedan följer en operationalisering av teorins centrala begrepp för 

samarbete, därefter appliceras dessa begrepp tillsammans med teorin vid 

genomförandet av vår analys på Kyotoprotokollet.  

Slutligen besvaras frågeställningen genom sammanfattning av de två olika 

analyserna till en slutsats. När vi summerat vår uppsats kommer vi även ge förslag 

till framtida forskning inom vårt problemområde.   
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att ge en summarisk historik av klimatregimen, närmare 

bestämt klargöra en distinktion mellan klimatkonventionen och Kyotoprotokollet. 

Då vår studies centrala del av klimatregimen är Kyotoprotokollet följer därpå en 

redogörelse av Kyotoprotokollets utformning och grundläggande beståndsdelar. 

Denna bakgrund är betydande för att kunna förklara varför stater väljer att 

samarbeta om klimatpolitik och ratificera ett bindande klimatavtal. 

2.1 Klimatregimen 

Under Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling, United Nations 

Conference on Environment and Development (UNCED), även benämnd Earth 

Summit, i Rio de Janeiro 1992 förhandlades klimatkonventionen fram för vidare 

överläggning om vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra 

klimatförändringar. Klimatkonventionen trädde i kraft 1994 därför rapporter från 

FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), kom att 

belysa behovet av minskade och stabiliserade utsläpp av växthusgaser. Sedan 

klimatkonventionen träde i kraft har undertecknade stater regelbundet samlats till 

möten vid Conference of the parties (COP). Vid det första COP-mötet i Berlin 

1995 beslöt medlemsparterna i klimatkonventionen att framställa ett bindande 

avtal med åtaganden för industriländer att minska sina växthusgasutsläpp och 

utgör en grundsten för den internationella överenskommelsen i Kyoto. Två år 

senare hölls det tredje COP-mötet i Kyoto och medlemsparterna beslutade om ett 

protokoll som skulle innehålla kvantitativa mål för att begränsa 

klimatförändringarna (UN 1).   

Klimatkonventionen innehåller riktlinjer och det legala regelverket för hur 

arbetet med att stabilisera koncentrationen av växthusgaser i atmosfären skall 

bedrivas. Kyotoprotokollet innehåller specificerade och bindande kvantifierade 

utsläppskvoter och åtaganden för industriländer att minska sina utsläpp av 

växthusgaser
2
 (UNFCCC 3;UNFCCC 4). 

                                                                                                                                                         

 
2
 I Annex A i Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar utgörs 

växthusgaserna utav: Koldioxid, Metan, Dikväveoxid, Fluorkolväten, Perfluorkolväten och 

Svavelhexafluorid.  
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2.2 Kyotoprotokollet 

För att uppnå utsläppsmålen av växthusgaser delar Kyotoprotokollet upp 

medlemsparternas ansvar i Annex I
3
, Annex II

4 
och icke-Annex I

5
. Annex I 

innebär att industriländerna har bindande åtaganden att reducera eller begränsa 

växthusgaserna och att var land ska åta inrikespolitiska strategier samt åtgärder 

för att minska utsläppen av växthusgaser. Vid genomförandet av dessa åtgärder 

ska Annex I-länderna sträva efter att minimera klimatförändringarnas negativa 

konsekvenser och påverkan för andra stater, särskilt för utvecklingsländer. 

Därmed ska industriländerna minska sina utsläpp av växthusgaser med ett 

genomsnitt på fem procent mot 1990 års nivå (Kyotoprotokollet Artikel 3).   

Förutsättningarna för att Kyotoprotokollet skulle träda i kraft var att minst 55 

stater ratificerat avtalet och att dessa representerade 55 procent av 

industriländernas utsläpp av växthusgaser. I regel med Kyotoprotokollets artikel 

25 trädde protokollet i kraft 2005 och ratificerades av 193 parter, varav 37 

industriländer binds till kvantitativa åtaganden för minskade växthusgasutsläpp 

(Kyotoprotokollet Artikel 25). Protokollet framför principen gemensamt men 

differentierat ansvar, genom vilket det fastställs att industriländer innehar 

huvudansvaret för de höga utsläppshalterna av växthusgaser i atmosfären, som en 

följd av industrialiseringen, dessa bär således mer ansvar än utvecklingsländerna. 

Det är enbart de utvecklade länderna som anses inneha huvudansvaret för de 

dåvarande utsläppen av växthusgaser i atmosfären som en följd av den 

ekonomiska utvecklingens industrialiseringen (UNFCCC 5). Likaså framförs det 

att Annex I-länderna måste samarbeta för utveckling, tillämpning och spridning 

av klimatvänlig teknologi, forskning om klimatförändring samt förbättrade 

metoder och data för växthusgaser (Kyotoprotokollet Artikel 2). 

                                                                                                                                                         

 
3
 I Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention utgörs Annex I-länderna av: OECD-länderna och 

övergångsekonomier, närmare bestämt Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, 

Europeiska Unionen, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, 

Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Nya 

Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, 

Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, USA, Vitryssland och Österrike 

(Kyotoprotokollet Annex B).  
4
 I FN:s klimatkonvention utgörs Annex II-länderna av: OECD- länderna (Yamin, Farhana – 

Depledge, Joanna  2004:24) 
5
 I FN:s klimatkonvention utgörs icke-Annex I-länderna mestadels av utvecklingsländer (Yamin, 

Farhana – Depledge, Joanna  2004:24). 
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2.2.1 De flexibla mekanismerna 

Enligt Kyotoprotokollet måste Annex I-länderna uppfylla sina utsläppsmål genom 

nationella åtgärder. Dessa mål uttrycks som nivåer av tillåtna utsläpp eller 

tilldelade utsläppsmänger. Länderna ges möjligheter att fullgöra sina godtagande 

mål och förpliktelser för att minska eller begränsa växthusgasutsläpp genom tre 

marknadsbaserade mekanismer (UNFCCC 6).   

En av dessa mekanismer är utsläppshandel, Emission Trading, även benämnd 

koldioxidmarknaden. Handel med utsläppsrätter innebär att medlemsparterna med 

kvantitativa åtaganden, vilka i Kyotoprotokollet utgörs av Annex B
6
-länder, tillåts 

att sälja utsläppsenheter som de ännu inte använt till följd av att de minskat sina 

utsläpp mer än sina åtaganden. Dessa enheter får säljas till de parter som är i 

behov av fler utsläppsenheter, då de använt mer utsläpp än de åtagit. Således kan 

alla parter nå utsläppsmålen i Kyotoprotokollet (UNFCCC 7; Kyotoprotokollet 

Artikel 17).  

Ytterligare en mekanism är mekanismen för ren utveckling, Clean 

Development Mechanism (CDM), vilken tillåter ett land att tillgodoräkna 

certifierade utsläppsreduceringspoäng för att nå sina utsläppsmål. Dessa poäng 

nås genom att Annex B-länder implementerar utsläppsminskningsprogram eller 

genomför ett projekt för utsläppsbegränsningar i utvecklingsländer (UNFCCC 8; 

Kyotoprotokollet Artikel 12).  

Slutligen framförs en tredje mekanism för gemensamt genomförande, Joint 

Implementation (JI). Den innebär att ett land i Annex B kan erhålla 

utsläppsreduktionsenheter genom projekt för utsläppsminskning eller 

utsläppsreducering i ett annat Annex B-land. Därmed innebär JI att parter på ett 

kostnadseffektivt sätt kan nå en del av sina åtaganden samtidigt som landet där 

projektet genomförs kan dra nytta av utländska investeringar och teknologisk 

överföring (UNFCCC 9; Kyotoprotokollet Artikel 6).   
 

 

 

                                                                                                                                                         

 
6
 I Kyotoprotokollet utgörs Annex B av Annex I-ländernas kvantifierade åtaganden om begränsning eller 

minskning av växthusgasutsläpp. 
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3 Maktbaserad teori 

Det maktbaserade avsnittet kommer att behandlas utifrån tre teoretiska 

utgångspunkter. Då den maktbaserade teorin utgår från ett realistiskt perspektiv 

kommer vi först att redogöra teorins grunder genom att tydliggöra för hur 

realismen ser på mellanstatligt samarbete i internationella relationer. Den andra 

utgångspunkten är teorin om hegemonisk stabilitet, då den förklarar betydelsen av 

en ledande stat för samarbete. Därefter kommer vi att presentera spelteorin Battle 

of the Sexes, då den fokuserar på fördelningskonflikter och relativ makt och 

därmed tydliggör förklarandet av varför stater väljer att ingå samarbete om 

klimatpolitik. Innan den maktbaserade teorins utgångspunkter appliceras på fallet 

Kyotoprotokollet i analysen kommer vi att genomföra en operationalisering.  

3.1 Maktbaserade teorins grunder 

Maktbaserad teori om internationella regimer placeras inom det realistiska 

perspektivet, då teorin förhåller sig skeptisk till möjligheterna för internationellt 

samarbete och fokuserar på distributionen av makt i relativa vinster (Krasner 

1995:139f). Grundläggande i realismen är att stater är suveräna, egoistiska och 

maktsträvande aktörer i ett anarkiskt internationellt system (Mingst – Arreguin-

Toft 2011:70). John J. Mearsheimer framför fem förutsättningar för att förklara 

varför stormakter strävar efter hegemoni i det internationella systemet. Det första 

antagandet är att det internationella systemet är anarkiskt, varmed systemet 

omfattas av självstyrande stater utan någon övergripande auktoritet, närmare 

bestämt är stater suveräna på grund av avsaknaden från ett högre organ som 

reglerar det internationella systemet. Det andra antagandet är att stormakter 

besitter en offensiv militär förmåga som ger dem möjlighet att skada och förstöra 

varandra. Det tredje antagandet är att stater aldrig kan vara säkra på andra staters 

offensiva intentioner. Det fjärde antagandet är att överlevnad är stormakters 

primära mål, genom att behålla sin territoriella integritet och autonomi i 

inrikespolitiken. Slutligen är det femte antagandet att stormakter är rationella 

aktörer (Mearsheimer 2011:31f).  

Likväl utgör makt ett centralt begrepp för analys av internationell politik 

utifrån realism (Hall 2009:35f), då det är konceptet av intressen definierat i termer 

av makt (Morgenthau 2011:27). Alla stater vill maximera sin relativa makt till 

följd av att en stats ökning i makt oundvikligen minskar kapaciteten för andra 

stater. Stater strävar efter makt för att uppehålla sin status qou och öka makten i 

förhållande till sina rivaler då de har hegemoni som sitt slutliga mål (Mogenthau 

2011:99). Med anledning av maktbalansen är stater tveksamma till att ingå 
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samarbete med motparter som har lika mycket makt som de själva eftersom risken 

för att bli övervunnen i termer av makt ses som hög (Mingst 2011:33). 

Realister erkänner att stater kan verka genom institutioner men är inte 

övertygad om att stater har någon möjlighet att påverka det internationella 

systemet. Likaså menar realister att internationella institutioner underlättar 

samarbete, dock sker samarbete beroende på maktfördelningen i det anarkiska 

systemet. De mest inflytelserika staterna skapar institutioner för att uppehålla sin 

makt eller för att öka makten (Mearsheimer 2011:308). Således ses samarbete som 

ett nollsummespel, det vill säga stater handlar enbart förutsatt att de ökar sin 

relativa makt i förhållande till andra stater, då en stats ökning är en annan stats 

minskning i termer av makt (Mearsheimer 2011:33).  

3.2 Hegemonisk stabilitet 

Teorin om hegemonisk stabilitet utgår från att det sker stabilisering inom ett visst 

problemområde förutsatt att det finns en aktör, i detta fall en stat, vilken innehar 

dominerande ekonomiska och politiska maktresurser. Således innebär hegemoni 

att en stat har dominerande ställning och avgör de ekonomiska och politiska 

reglerna i det internationella världssystemet samt utfallet för det internationella 

samarbetet. Internationella regimer uppkommer och är effektiva då stater följer en 

samarbetspolicy. I avsaknad av en regim skulle denna policy sannolikt inte 

bedrivas, då det underliggande antagandet är att internationella regimer är 

kollektiva nyttigheter för stater. Nedgången av en regim genom minskad styrka 

eller effekt sker på grund av att makten blir jämt fördelad bland sina medlemmar. 

När en maktstruktur som ligger till grund för en viss regim upplöses kommer 

regimen kollapsa eller formas till ineffektiva kluster av normer och regler 

(Hasenclever m.fl. 1984:86-90). Således är det enligt den hegemoniska 

stabilitetsteorin vanskligt för stater att delta i ett omfattande kollektivt handlande 

och menar att stater inte kan förväntas gå samman för ömsesidigt samarbete inom 

vissa områden (Hasenclever m.fl. 1984:93).  

Inom teorin för hegemonisk stabilitet framförs en distinktion mellan två nivåer 

av regimrelaterat samarbete, det vill säga om stater kanske eller kanske inte 

samarbetar i en regimkontext. Den första nivån benämns första ordningens 

samarbete och inträffar när stater anpassar sin politik med hänsyn till ett visst 

problemområde på fördelaktigt sätt för alla parter. Vanligen är ett sådant 

samarbete understött eller strukturerat av överenskomna regler eller regimer. Den 

första ordningen om samarbete behandlar inte hur reglerna för samarbetet 

efterlevs. Inte heller varför samarbetet upprätthålls av aktörer som ibland måste 

offra större kortsiktiga vinster för att agera i enlighet med regimen (Hasenclever 

m.fl. 1984:92f).  

Den andra ordningen samarbete fokuserar på att både framställandet och 

upprätthållandet av regler medför kostnader. Kostnader kan delas av flera aktörer 

eller bäras av endast en aktör. Andra ordningens samarbete inträffar när stater 

delar på kostnader för framställandet och upprätthållandet av regler. Hegemonisk 
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stabilitet utesluter inte den första ordningen av samarbete på internationell nivå då 

den förklarar formationen och nedgången av en effektiv internationell regim. 

Dock utesluter den hegemoniska stabilitetsteorin tolkning av regimer som 

internationella kollektiva nyttigheter då andra ordningens samarbete om delade 

kostnader ses som en omöjlighet (Hasenclever m.fl. 1984:92f).  

3.3 Battle of the Sexes 

Spelteorin fångarnas dilemma karakteriseras av marknadsmisslyckanden där det 

är omöjligt för en part att få det bättre utan att andra parter får det sämre. En mer 

givande spelteori, enligt Stephen D. Krasner, för att studera regimer är Battle of 

the Sexes. Krasner menar att förändring av staters relativa makt medför förändring 

i internationella regimer (1991:336). Spelteorin grundar sig i ett koordinationsspel 

med jämvikter där ingen spelare får det bättre av att ensam byta strategi. Parterna 

vill samarbeta men har motstridiga preferenser, det vill säga de är oense om vilket 

utfall de ska välja. För att lösa en situation som den i Battle of the Sexes krävs det 

en fördelning av nytta för att hitta ett så optimalt samarbete som möjligt. När 

parterna har nått en optimal överenskommelse finns det inga motiv för någon av 

dem att byta strategi (Krasner 1991:341). Processen kring regimers utformning 

och förändring handlar enligt denna spelteori om fördelningskonflikter av makt 

som ett medel att besluta om sådana konflikter. Samarbete nås inte genom 

ömsesidig anpassning utan genom att en part anpassar sig efter den andra, således 

är alltid utfallet orättvist i den bemärkelsen att någon part måste anpassa sig efter 

den andres strategi (Hasenclever m.fl. 1997:105f). Val av utfall kan ske genom 

utövning av makt. Stater med mer makt har då möjlighet att påverka utfallet. 

Krasner menar att det finns tre olika sätt att utöva denna makt på (1991:340). 

1.       Makt kan användas för att avgöra vem som får vara med och delta i spelet 

från början. De aktörerna med mindre makt blir vanligen inte ens inbjudna att sitta 

med vid bordet. 

2.       Makt kan också användas för att föreskriva regler för spelet, exempelvis 

vem som ska göra första draget. 

3.       Makt kan också utövas som ett taktiskt led till förändring. Stormakter kan 

påverka de andra aktörernas preferenser så att spelets förutsättningar förändras 

tills det endast finns ett utfall som ger störst fördel för stormakten. 

3.4 Operationalisering 

För att besvara vår frågeställning och kunna analysera vårt problemområde utifrån 

den maktbaserade teorin måste vi göra centrala begrepp i teorin mätbara. Teorin 

fokuserar på maktfördelning och hegemonins betydande roll för ett stabilt 

samarbete, därmed är de centrala begreppen makt. För att tydliggöra vad det är 
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som vi söker kommer vi operationalisera begreppen för att hitta mätbara 

indikatorer. 

Makt är ett begrepp som behandlats av många tidigare forskare. Vi har valt att 

utgå från den befintliga definitionen av Morgenthau, det vill säga en stats kontroll 

över en annan stats handlingar och tankar (2011:28). För att mäta vår teoretiska 

definition utifrån Kyotoprotokollet måste vi finna iakttagbara kriterier. Detta görs 

genom att se till en stats påtryckning, i form av uppmaning för att påverka alla 

medlemsparters preferenser och därmed Kyotoprotokollets utformning, vilket kan 

ses som en mätbar indikator på kontroll.  

3.5 Analys 

Varför stater valt att ingå internationellt samarbete och ratificerat ett bindande 

avtal för klimat, förklaras utifrån maktbaserad teori genom att framhäva 

fördelningen av makt mellan stater. Enligt den hegemoniska stabilitetsteorin kan 

internationella regimer endast utformas och upprätthållas av aktörer som har 

dominerande maktresurser, närmare bestämt en ledande stat som genom sina 

politiska och ekonomiska resurser kan införa, understödja och stabilisera 

samarbete (Tallberg 2010:208). 

 I denna analysdel kommer vi att framföra olika realistiska resonemang om 

varför mellanstatligt samarbete uppstår. Dessutom kommer vi redogöra för den 

stat som kan betraktas besitta dominerande makresurser och därmed bidragit till 

utformningen och upprätthållandet av Kyotoprotokollet. I den första delen av vår 

analys kommer vi att med hjälp av Battle of the Sexes analysera maktfördelning 

och betydelsen av relativ nytta. I den andra delen tar vi upp United States of 

America (USA) som en potentiell hegemon och slutligen behandlar vi Europeiska 

Unionen (EU) som en eventuell ledande stat med dominerande strategi för 

samarbetet. I avslutningen ges en sammanfattning av analysdelen. 

3.5.1 Maktens betydelse för samarbetets utfall 

Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet innehåller Annex-uppdelningar. Varje 

Annex I-land ska uppnå sina kvantifierade åtaganden om utsläppsbegränsningar 

(Kyotoprotokollet Artikel 3.1). Däremot har icke-Annex I-länder inga bindande 

åtagande för växthusgasutsläpp. Kyotoprotokollet lyfter fram en princip om 

gemensamt men differentierat ansvar som innebär att det främst är 

industriländerna och övergångsekonomierna, närmare bestämt Annex I-länderna, 

som är ansvariga för de höga halterna av växthusgaser i atmosfären. 

Utvecklingsländer, det vill säga icke-Annex I-länder, har inte genomgått den 

ekonomiska och industriella utveckling som industriländerna och anses därför inte 

vara tvungna att minska sina utsläpp (UNFCCC 2). Då medlemsparterna valt att 

ratificera klimatkonventionen är de ense om att det sker klimatförändringar vilka 

måste begränsas eller minskas. Genom principen om gemensamt ansvar framgår 
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det att parterna måste agera tillsammans för att stabilisera klimatet men visar 

också på en viss oenighet om hur detta ska gå till. 

 

    
Aktör A 

   

   
 Utfall 1    Utfall 2   

 
Aktör B  Utfall 1   1,1   4,3   

 

 
 Utfall 2   3,4   2,2   

 Modell 1: Battle of the Sexes, illustrerar staters kamp om maktfördelning och därmed utfall 

för ett mellanstatligt samarbete. Modellens utformning har inspirerats från boken Theories of 

Interational Regimes (Hasenclever m.fl 1997:47).  

 

Battle of the Sexes fokuserar på fördelningskonflikter som i Kyotoprotokollet kan 

jämföras med medlemsparternas konflikt om fördelning av vilka stater som ska 

minska utsläppen av växthusgaser och arbeta för begränsade och minskade 

klimatförändringar genom mekanismerna. Medlemsparterna måste gemensamt 

komma överens om det bindande avtalets utformning.  

Enligt realister vill stater behålla sin position i det internationella systemet och 

kommer därför se till att andra inte uppnår mer relativa fördelar vid gemensamma 

handlingar än de själva. Stater handlar därmed inte bara i syfte att maximera sin 

egna relativa nytta utan vill främst förhindra förbättring av andras relativa makt 

(Grieco 1988:602). Därmed kommer staterna inte att välja samarbete om ett utfall 

som gör att de erhåller lika nytta, vilket leder till att 1,1 och 2,2 i modell 1 

utesluts. Den stat med dominerande strategi har mest makt att driva mot ett 

samarbete som främjar dem mest. Utfallet kommer således att bli 4,3 eller 3,4, 

beroende på om det är aktör A eller aktör B som har den dominerande strategin, 

då 4 ses som den maximerande nyttan och relativa fördelen, till följd av att 3 är 

mindre än 4. De stater med mindre maktresurser kommer ingå det samarbetsutfall 

som staten med dominerande strategi har, då 3 ger mer nytta än både 2 och 1. 

Följaktligen sker ett samarbete gällande klimat beroende på fördelningen av makt 

att påverka, och den dominerande staten med mest makt avgöra utfallet för ett 

samarbete förutsatt att den får 4, då det ger mest relativ fördel samt förhindrar 

förbättring av andra staters nytta. Därför ses de stater som ratificerade 

Kyotoprotokollet som relativa nyttomaximerare. Battle of the Sexes förklaring till 

att stater ingår ett samarbete som Kyotoprotokollet är att de vill maximera sin 

egna relativa nytta samtidigt som de kontrollerar andra staters nytta. 

Teorin om hegemonisk stabilitet tydliggör den dominerande staten, vilken ses 

som väsentlig för att en stabil regim ska bildas. Vi kommer därför i följande 

avsnitt resonera kring vilken stat som kan ses har mest maktresurser. 
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3.5.2 USA som hegemon? 

Utifrån den maktbaserade teorin beror uppkomsten av en regim på den relativa 

fördelningen av makt och utövandet av denna makt för upprätthållandet av 

regimen. Enligt Mearsheimer återspeglar institutioner fördelningen av makt i det 

internationella systemet (2011:308). Det är allmänt känt att USA innehar den 

dominerande politiska och ekonomiska makten i det internationella systemet och 

har haft det under en längre tidsperiod. Vid utformandet av FN:s ramkonvention 

om klimatförändringar var USA med som en deltagande part, likaså vid 

grundandet av Kyotoprotokollet (UNFCCC 10 s.4). 

Maktfördelningen mellan staterna i Kyotoprotokollet skulle därför vara den 

samma som i det internationella systemet. USA:s deltagande kan utifrån realismen 

förklaras som att desto starkare en stat är relativt till sina konkurrenter, desto 

mindre sannolikt är det att dessa konkurrenter hotar dess överlevnad 

(Mearsheimer 2011:33). Den dominerande staten har utifrån teorin om 

hegemonisk stabilitet möjlighet att initiera, understödja och stabilisera samarbete 

och har även störst inflytandemöjligheter i beslutsproceduren (Tallberg 

2009:208). USA kunde således säkra, eller till och med att förstärka, sin 

dominerande ställning genom att påverka Kyotoprotokollets utfall. Utifrån 

Kyotoprotokollet kan USA:s politiska maktresurser ses som retoriska förmågor att 

övertyga de andra medlemsparterna om sin ståndpunkt och på så sätt utöva en 

kontroll över medlemsparternas preferenser. USA:s politiska resurser består 

emellertid också av prestige och status. I och med att USA har en historia som 

dominerande stat medför det att landet haft tid att befästa sin status. USA försökte 

kontrollera utfallet av Kyotoprotokollet genom att nyttja sina maktresurser och 

samtidigt maximera sin relativa nytta av avtalet i förhållande till de andra 

medlemparternas relativa fördelar. 

USA var en del av en ad hoc-grupp som tillsattes för att framföra förslag till 

utformning av protokollet vid det tredje COP-mötet. I ett förslag som USA lade 

fram framgår det att staten använde sin dominanta position för att försöka påverka 

beslutsproceduren. USA kunde därigenom ställa krav på kollektiva åtgärder och 

krav på ett framtagande av mekanismer som handelssystem med utsläppsrätter: 

  

The Parties shall adopt, by [2005], binding provisions so that all Parties 

have quantitative greenhouse gas emissions obligations and so that 

there is a mechanism for automatic application of progressive 

greenhouse gas emissions obligations to Parties, based upon agreed 

criteria (UNFCCC 11 1997:66). 

 

Genom USA:s dominerande ställning och maktresurser försökte de påverka 

villkoren för medlemsparterna. Bindande villkor för alla medlemsparter innebär 

en ekonomisk fördel för USA. Då alla är med och delar kostnaderna av 

utsläppsmålen i Kyotoprotokollet samt har nationella åtaganden att minska sina 

växthusgasutsläpp. Så blev dock inte fallet utan det är Annex I-länderna som 
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måste lägga om sin industri mot miljövänligare teknik och anpassa till de 

kvantitativa utsläppsmålen (Kyotoprotokollets Artikel 2). Omställningen till en 

klimatanpassad industri är kostsam och det skulle bli svårt för en suverän stat att 

ta på sig hela det ekonomiska ansvaret. Trots att förslaget om mekanismerna 

fastslogs i Kyotoprotokollet, som ska hjälpa staterna att kostnadseffektivt uppnå 

sina utsläppsmål, innebär samarbetet en relativ förlust för USA. Då icke-Annex I-

länder inte har några kvantitativa åtaganden kan dessa länder fortsätta sin 

ekonomiska utveckling utan att behöva anpassa till kvantitativa åtaganden för 

växthusgasutsläpp. Detta innebär att utvecklingsländer kan utveckla sin ekonomi 

och komma att konkurrera med USA om fördelningen av den ekonomiska 

maktresursen.  

USA:s val att använda sina maktresurser tyder på att de kan ses som en 

potentiell hegemon för utformandet av Kyotoprotokollet. En hegemon har enligt 

den maktbaserade teorin maktresurser att skapa och upprätthålla en internationell 

klimatregim. Därmed kan USA betraktas som den drivande för utformandet av 

Kyotoprotokollet, som en del av klimatregimen, och för ett internationellt 

samarbete om klimatpolitik (Bulkeley – Newell 2010:6).  

USA valde dock att inte ratificera Kyotoprotokollet och drog sig ur samarbetet 

2001 (UNFCCC 16), men valde att fortfarande vara en del av 

klimatkonventionen. För stater att ingå ett samarbete är enligt Mearsheimer inte 

alltid självklart eftersom andra stater utgör potentiella hot. Samarbete kan påverka 

statens säkerhet och de kan därför inte vara beroende av andra stater för sin egen 

överlevnad i det internationella systemet (2011, 33). USA:s avhopp kan utifrån 

det realistiska perspektivet ses som en följd av att stater är rationella egoister som 

handlar för egenintresse. Detta förklarar varför USA valde att inte skriva under 

Kyotoprotokollet men ger oss ingen förklaring till varför klimatregimen, trots 

hegemonins avhopp, upprätthölls.  

Regimer upprätthålls av en dominerande stat och vi kommer därför i 

kommande avsnitt att behandla huruvida Europeiska unionen (EU) tagit den 

ledande rollen med dominerande strategi för Kyotoprotokollets utformning. 

3.5.3 EU med ledande roll – dominanta strategin 

I förhandlingarna om klimatförändring satte EU höga mål för 

växthusgasminskning, medan USA var mer skeptisk till policyn om höga krav på 

kvantifierade utsläppsminskningar. Detta återspeglas i förhandlingarna av 

klimatavtalet där EU lade fram förslag på höga mål om utsläppsminskning 

(UNFCCC 11 1997:35f). 

Enligt realismen ska regimens nedgång följa som del av att hegemonin väljer 

att avgå, dock var så inte fallet beträffande Kyotoprotokollet. EU, vars 

medlemsländer verkade tillsammans som en koalition i förhandlingarna genom att 

signerade Kyotoprotokollet med en gemensam underskrift (UNFCCC 12), valde 

inte att hoppa av samarbetet som USA utan stod fast vid att ratificera protokollet. 

Enligt teorin om hegemonisk stabilitet formas en regim beroende på vilken eller 
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vilka stater som innehar den dominerande strategin, oavsett om en regim skapas 

från grunden eller om den byggs på en redan befintlig regim (Krasner 1986:4). 

Av Annex I-länderna är EU den drivande aktören och detta återspeglas i 

Kyotoprotokollet. Medlemsländerna i EU var inte helt eniga om utsläppsmålen, 

bland annat ville Danmark se ännu högre mål än de åtta procent som EU åtog sig 

(UNFCCC 11 s.35). Genom att åta sig de högsta utsläppsmålen i jämförelse med 

de andra Annex I-ländernas femprocentsmål i Kyotoprotokollet, kan EU öka sin 

politiska makt och befästa sin ställning i det internationella systemet. De höga 

målen tyder också på att EU besitter dominerande ekonomiska resurser som gör 

att de kan stå för kostnaden att minska utsläppen med åtta procent. Detta kan ses 

då staterna i EU är industrialiserade länder med god ekonomisk utveckling, vilket 

avspeglar sig i deras åtagande i Kyotoprotokollet. 

Under tiden som medlemsparterna förhandlar om ett nytt avtal för en andra 

åtagandeperiod om Kyotoprotokollet kan EU använda sina maktresurser för att få 

de andra Annex I-länderna att bistå utvecklingsländerna med ekonomiska och 

teknologiska hjälpmedel för minskade växthusgasutsläpp genom 

marknadsmekanismerna. Om EU således får utvecklingsländerna att begränsa sina 

utsläpp i Kyotoprotokollet kan alla stater dra fördel av delade kostnader. Med 

denna dominerande strategi kan EU se till att de andra staterna inte kan dra mer 

relativa fördelar av samarbetet än de själva. Därför accepteras att utsläpp från 

utvecklingsländer kommer öka under en period då det ekonomiska och tekniska 

biståndet kommer på sikt att öka utvecklingsländernas möjlighet att minska sina 

utsläpp. 

3.5.4 Avslutning 

Utifrån den maktbaserade analysen innebär det att den dominerande staten, 

närmare bestämt hegemonen, kan använda sina politiska och ekonomiska 

maktresurser för att utöva påtryckningar på staters preferenser och således gestalta 

utformande av Kyotoprotokollet och staters val att ingå ett mellanstatligt 

samarbete. Därmed kan USA kan ses som en potentiell hegemon vid etableringen 

av det institutionella ramverket kring samarbetet för att bekämpa 

klimatförändringarnas negativa konsekvenser. Däremot har den maktbaserade 

analysen visat att EU besitter den dominerande strategin och kan genom sina 

maktresurser uppfattas som staten med ledande roll efter USA:s avhopp. Dock är 

mätproblematiken med sådan analys att Kyotoprotokollet enbart tar upp det 

formella och att det således är vanskligt att avgöra vilken stat som verkligen 

besitter mest makt och därigenom utövar påtryckningar över andra staters val. För 

att stater ska samarbeta och binda sig till ett avtal för minskade kvantitativa 

åtaganden är det enligt det realistiska perspektivet staters relativa nytta gentemot 

andra som avgör.  
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4 Intressebaserad teori 

Kapitlet om intressebaserad teori inleds med neoliberal institutionalism som 

teorins primära grundsats. Därefter presenteras allmänningens tragedi, då den 

enligt vår mening är betydande för att förklara hur rationella staters handlingar 

påverkar varandra och väljer att samarbeta om klimatpolitik. För att behandla 

samarbetets komplexitet och vad som avgör mellanstatligt samarbete och 

ratificering av Kyotoprotokollet kommer vi att behandla fångarnas dilemma. Som 

i kapitel tre följer också i detta kapitel en operationalisering av den 

intressebaserade teorins centrala begrepp för vidare analys av fallet 

Kyotoprotokollet utifrån teorierna.  

4.1 Intressebaserade teorins grunder 

Intressebaserad teori om internationella regimer utgår ifrån neoliberal 

institutionalism. I neoliberal institutionalism är stater den centrala analysenheten, 

vilka agerar rationellt med syfte att erhålla enskild absolut nyttomaximering 

(Hasenclever m.fl. 1997:23). Det internationella systemet är anarkiskt inom vilket 

varje stat handlar utifrån sitt egenintresse (Mingst – Arreguin-Toft 2011:103). 

Dock ser neoliberala institutionaliser institutioner som grundläggande för 

underlättande av samarbete, då de hjälper till att utforma staters preferenser till 

gemensamma intressen och reducerar transaktionskostnader vilket medför 

maximerad nytta för alla parter (Mingst – Arreguin-Toft 2011:79).  

Staters gemensamma problem bearbetas och bemästras genom deras 

interaktion och samarbete i arenan av internationella organisationer med 

medverkan av internationella institutioner. Varmed staters vilja att samarbeta med 

andra stater sker när det ligger i deras egenintresse att samarbeta, det vill säga 

intressen fungerar som drivkraft för internationellt samarbete och därmed 

skapandet av regimer (Mingst – Arreguin-Toft 2011:182, 186). Regimer skapas 

när stater uppfattar att åtgärder på ett givet problemområde kommer främja deras 

intressen långsiktigt (Bulkeley – Newell 2010:7). Samarbete på internationell nivå 

genom institutioner är för stater att hantera former av ömsesidigt beroende, det 

vill säga interdependens. Genom att engagera sig i internationellt samarbete 

överger stater den totala handlingsfrihet som utmärker unilateralt agerande för att 

erhålla ökad gemensam handlingsförmåga. Likväl får stater ökade möjligheter att 

påverka gränsöverskridande processer som berör dem, även om deras möjlighet 

att fatta enskilda beslut begränsas till följd av internationella förpliktelser 

(Tallberg 2009:199f).  
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Samarbete genom förhandlingar och noggrann utformning av institutioner 

påverkar och skapar staters handlingssätt och motverkar så kallade fripassagerare 

(Bulkeley – Newell 2010:7), vilka väljer att avstå från delaktighet i ett ärende men 

erhåller nytta av att andra bidrar (Frank 2010:573). Institutioner bidrar då med ett 

ramverk för kontinuerligt samspel och hjälper till att minska osäkerhet för att bli 

bedragna (Mingst – Arreguin-Toft 2011:103).   

4.2 Allmänningens tragedi  

Den intressebaserade teorin ser stater som rationella aktörer vilka handlar till 

förmån för deras egna absoluta fördelar. Som exempel på hur rationella aktörer 

väljer att agera kommer vi att redogöra för begreppet allmänningens tragedi 

framförd av Garrett Hardin.  

Allmänningen utgörs av en kollektiv vara som är tillgänglig för alla. Då det 

råder handlingsfrihet medför den odefinierade äganderätten att de rationella 

aktörerna använder allmänningen för konsumtion och produktion tills den 

överbelastas. Den enskilde aktören erhåller ökade fördelar av att kortsikt nyttja 

allmänningen då nyttan är högre än kostnaden. Dock förlorar alla långsiktigt på att 

nyttja allmänningen utifrån det kortsiktiga resonerande. Tragedin uppkommer då 

de oberoende, rationella och fria näringsidkarna, vilka delar en allmänning, ökar 

sina utsläpp utan att se till de negativa konsekvenserna. För att undvika 

allmänningens tragedi framför Hardin ett antal lösningar. En av dessa är att sälja 

allmänningar som privata egendom. En annan är att ha kvar de som kollektiva 

varor men att allokera ut rättigheter. Ytterligare en lösning skulle vara att den som 

kommer först har rätt att använda den. Problemet med luft och vatten är att det 

inte går att inhägna. Därför krävs det andra lösningar för att förhindra problemet, 

exempelvis genom lagar och skatter (Hardin 2011:619-621).  

Enligt Hardin handlar klimat inte om att ta något från allmänningen utan att 

tillföra något (2011:620). Då användning av en kollektiv vara medför ömsesidigt 

beroende aktiviteter och val. Beslut av en stat har verkningar för andra stater, 

därmed kan stater drabbas av oförutsedda negativa konsekvenser som ett resultat 

av andras handlingar. Exempelvis innebär beslut av länder att fortsätta produktion 

och försäljning av miljöfarliga produkter konsekvenser för länder genom 

långsiktig uttunning av ozonskiktet och klimatförändringar (Mingst – Arreguin-

Toft 2011:183).  

4.3 Fångarnas dilemma  

Det används vanligtvis spelteorier för att karakterisera hur olika intressen ligger 

till grund för samarbete och utformningen av en regim. Fångarnas dilemma är en 
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spelteori för ömsesidigt samarbete där det inte finns någon internationell 

auktoritet (Hasenclever m.fl. 1997:4). 

Företrädare av neoliberal institutionalism såsom Keohane undersöker i sin 

bok: After hegemony, Cooperation and Discord in the World political Economy, 

varför stater väljer att samarbeta under anarkiska förhållanden i det internationella 

systemet (1984). Då rationalismen inte förutsätter att gruppen, som rationella 

aktörer är en del av, uppträder rationellt (Mingst – Arreguin-Toft 2011:78). En 

inriktning inom rationalism är kontraktualism (Hasenclever m.fl. 1997:27). 

Keohane benämner kontraktualism för funktionalism i kapitlet om funktionell 

teori av regimer (1984:85-109), dock klargör Keohane i ”The Analysis of 

International Regimes” att han utgår från begreppet konstruktionalism (1995:36). 

Konstruktionalism innebär överenskommelser för gemensamma intressen, det vill 

säga studie av internationella regimer och aktörers förmåga att samarbeta i 

situationer liknande fångarnas dilemma för skapandet och bevarandet av regimer 

(Hasenclever m.fl. 1997:27f).   

Enligt Keohane kan problem med samarbete och kollektivt handlande 

förklaras som ett samverkansproblem utifrån spelteorin fångarnas dilemma. 

Fångarnas dilemma innebär att två parter skyldiga till ett brott förhörs separat. 

Båda fångarna är medvetna om att om ingen väljer att erkänna sig skyldig till 

brottet kommer åklagaren enbart ha tillräckligt med bevis för att fälla dem för 

förseelse och de båda kommer få sitta i fängelse under trettio dagar. Väljer båda 

att erkänna kommer de dömas till fängelse under ett års tid. Likaså kan utfallet bli 

att den som erkänner blir inte dömd, medan parter som valde att inte erkänna får 

avkänna fem år i fängelse. Under dessa förutsättningar konstateras att två 

rationella egenintresserade individer kommer att erkänna och erhålla ett längre 

fångelsestraff som hade kunnat undvikas om de hade samarbetat. Dock är 

samarbete inte en given strategi då de berörda är medvetna om att nyttan 

maximeras genom att tillgodose egenintresset (Keohane 1984:65-68).  

Samarbete inträffar vanligen inte då parterna är omedvetna om andras 

handlingar, därmed är kostnaden av att inte erkänna extra hög och fångarna 

kommer erkänna vilket leder till ett mindre optimalt utfall för båda. Förutsatt att 

situationen hade återupprepats kommer det vara rationellt och i individernas 

egenintresse att samarbeta (Mingst – Arreguin-Toft 2011:78). 

Aktörer som rationella egoister behöver inte innebära att oenigheter mellan 

självständiga aktörer kommer råda i en situation av anarki, då stater handlar 

beroende på tillgången till information. Enligt Keohane är information en 

avgörande variabel för världspolitiken, då överenskommelser kan möjliggöras 

även när det råder hög osäkerhet i det anarkiska systemet förutsatt att staterna 

utbyter information (Keohane 1984:244f). Om egoister kontrollerar varandras 

beteende och om tillräckligt många av dessa är villiga att samarbeta förutsatt att 

andra också vill samarbeta, kan regimer koordinerade staters beräkningar av 

egenintresse och således reducera oenigheter. Resultatet av en regim beror på att 

aktörer kan kontrollera varandras samarbetsstrategi genom överenskommelse om 

avtal (Keohane 1984:83f).  

Incitament att forma internationella regimer beror fundamentalt på det 

existerande mönstret av politiska aktörers gemensamma eller kompletterande 
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intressen. Detta medför en viss form av samarbete där gemensamt handlande 

eftersträvas för att åstadkomma gemensamma vinster rationellt. Genom att 

etablera legitima standarder och övervakning av staters handlande skapas ett 

decentraliserat upprätthållande av överenskommelse. Även om stater är rationella 

aktörer som handlar utifrån sina egenintressen är institutioner betydelsefulla för 

att stater ska kunna uppnå sina mål (Keohane 1984:244f).   

4.4 Operationalisering 

Den intressebaserade teorin utgår ifrån att ett långsiktigt samarbete och 

utformning av en regim sker då stater delar gemensamma intressen. För att 

studera staternas gemensamma intressen måste vi ge en närmare definition av 

vilka intresse som är viktiga inom vårt problemområde.  

Förutom att begränsa klimatförändring är Kyotoprotokollet också skapat för att 

främja hållbar utveckling (Kyotoprotokollet Artikel 2). Hållbar utveckling 

innefattar ömsesidig relation mellan människan, miljön och resursanvändningen, 

det vill säga att stater tillgodoser de sociala, ekologiska och ekonomiska 

utvecklingarna. Då utveckling inte får innebära en försämrad förutsättning för 

levnadsstandarden, miljön eller ekonomin. Syftet är att kunna föra vidare en lika 

bra, eller bättre, värld för nästkommande generationer (Potter 2008:273).  

För att uppnå en bra begreppsvaliditet, måste vi förutom vår definition också 

ange konkreta indikationer som ska mätas (Esaiasson m.fl. 2007:65). Därmed 

väljer vi att se ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer som indikatorer för att 

hitta de gemensamma intressen som varit drivkraften för stater att ingå samarbete 

om klimatpolitik.  

4.5 Analys 

I detta avsnitt genomförs en analys av huruvida det finns ett gemensamt intresse 

mellan medlemsparterna i Kyotoprotokollet. Genom att undersöka förekomsten av 

gemensamma intressen möjliggör det en förklaring till varför enskilda stater valt 

att ingå ett samarbete om klimatpolitik som binder dem till utsläppsminskningar. 

Enligt Keohane kommer det centrala politiska dilemmat vara hur samarbete kan 

ske utan en hegemon så länge den världspolitiska ekonomin består (1984:10). 

Vi kommer därför skildra medlemsparternas gemensamma intressen. 

Analysavsnittet är uppdelat i två delar, där vi valt att använda oss av uppsatsens 

teoretiska del om intressebaserad teori. Den första delen behandlar allmänningens 

tragedi och behandlat medlemsparternas gemensamma intressen. I den andra 

delen tillämpas spelteorin fångarnas dilemma som en modell för att studera 

samverkansproblem om klimatfrågan och som en del för att förklara varför stater 

valt att ratificera Kyotoprotokollet, det vill säga varför stater väljer en gemensam 
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lösning framför att handla individuellt. Avslutningsvis redogör vi en 

sammanfattning av analysdelen.   

4.5.1 Gemensamt intresse? 

Klimatfrågan kan sägas vara exempel på allmänningens tragedi, då naturresurser 

som ingen enskilt äger används som en kollektiv vara vilken överexploateras av 

användarna. Detta till följd av att det är lönsamt för den enskilda rationella staten 

att handla kortsiktigt utifrån sitt egenintresse, då ytterligare en använd enhet av 

den kollektiva varan inte leder till en ökad kostnad för den enskilda staten. Dock 

missgynnas den enskilda staten långsiktigt av att alla stater handlar som rationella 

aktörer. Fortsätter rationella aktörer handla enligt detta mönster leder det enligt 

Hardin till en allmän försämring för kollektivet, det vill säga ”Freedom in a 

commons brings ruin to all” (2011:619).  

Interdependens leder till ett ökat behov av samordningspolicy för gemensam 

problemlösning (Keohane 1984:8). Det är omöjligt att utesluta någon stat från att 

använda den kollektiva varan vilket medför ett ömsesidigt beroende av att alla 

stater handlar för att långsiktigt gynnas av begränsade klimatförändringar.  

Den intressebaserade teorin menar att regimer underlättar samarbete i ett 

politiskt internationellt system och är användbara för stater som vill lösa 

gemensamma problem utan att underordnas i ett hierarkiskt system (Keohane 

1984:63). För att stater ska undvika allmänningens tragedi och komma tillrätta 

med problem till följd av klimatförändringarnas externa effekter har aktörer av 

rationella stater valt att ingå samarbete om klimat genom skapande av 

internationella normer och regler i form av den internationella klimatregimen 

Kyotoprotokollet.  

Garrett Hardin framför olika lösningar på problem som uppkommer av 

kollektiva varor och gemensamma resurser. En utav dessa är äganderätt 

(2011:620). Exempel på äganderätt kan i Kyotoprotokollet likställas med 

tilldelade utsläppsrätter, det vill säga Annex B, där Annex I-länderna tilldelas 

förbrukning av ett visst antal utsläppsenheter. Genom beskattning av utsläpp 

minskar staters överförbrukning av kollektiva varor. Därmed är det betydande 

med en överenskommelse som innefattar riktlinjer och restriktioner med lika 

villkor där alla medlemsparter delar på kostnaden. Då protokollet innefattar 

gemensamma nyttjanderegler för att förhindra resursutarmning och att minska 

växthusgasutsläpp kan det ses som att stater har ett gemensamt intresse att värna 

om den ekologiska utvecklingen och ett förbättrat klimat genom att hushålla med 

kollektiva varor.   

Stater ingår avtal som de bedömer vara i deras intresse. Det kan dock finnas 

olika anledningar till att samarbete är i deras intresse, förutom det gemensamma 

intresset att begränsa klimatförändringarnas negativa konsekvenser såsom 

uttunning av ozonlagret, kan de gemensamma intressena ses som sociala och 

ekonomiska. Kyotoprotokollets artikel 2 framhåller att parterna i Annex I ska 

arbeta för att minska klimatförändringarna utan att frambringa sociala och 

ekonomiska konsekvenser för de andra medlemsparterna. 
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The Parties included in Annex I shall strive to implement policies and measures 

under this Article in such a way as to minimize adverse effects, including the 

adverse effects of climate change, effects on international trade, and social, 

environmental and economic impacts on other Parties, especially developing 

country Parties […] (Kyotoprotokollet Artikel 2.3). 

 

Citatet belyser att det särskilt är utvecklingsländerna som påverkas av 

klimatförändringar. Exempel på utvecklingsländer som drabbats hårdast av 

klimatförändringar är de små ö- staterna, vilka ingår i AOSIS (UNFCCC 13). 

Således har länderna ett gemensamt socialt intresse av att se en stabilisering av 

klimatet. Det sociala intresset bygger på mänskliga behov, det vill säga att ökning 

av havsnivån kan komma att innebära förflyttning för befolkningen. Det sociala 

intresset kan inte ses som drivkraften till varför stater väljer att ingå internationellt 

samarbete gällande klimat på grund av att alla medlemsparter inte delar detta 

problem.  

Enligt intressebaserad teori genomförs regimer som en funktion för att 

reducera osäkerhet mellan stater, men likväl för att bära transaktionskostanden för 

sina medlemmar. Dock är institutioner i sig själv kostsamma att skapa och 

upprätthålla. Det är lönsammare att skapa en institution till följd av 

klimatproblemområdets enorma omfattning, då det skulle kosta mer att istället 

skapa nya regler för var problem som uppstår inom området (Keohane 1995:36). I 

en situation som fodrar kollektivt handlande, såsom klimatförändringar, är 

samarbete viktigt för att bevara den kollektiva varan som kommer att användas av 

alla medlemmar oavsett om stater bidragit till dess effekter eller inte. Delad 

kostnad mellan medlemsparterna innebär att varje stats ekonomiska kostnad är 

mindre av att samarbeta än att enskilt stå för den totala kostnaden för minskade 

växthusgasutsläpp. Därmed kan staters val att ingå samarbete ses som staters 

ekonomiska egenintresse för att gemensamt dela kostanden för genomförandet av 

minskade växthusgaser och begränsa klimatförändringarna. 

Enligt teorin om intressen agerar varje stat rationellt i syfte att erhålla maximal 

absolut nytta. JI och CDM är de mekanismer som innefattar marknaden för 

utsläppsrätter, varmed JI innebär att industriländer gemensamt med andra 

utvecklade länder kan genomföra projekt för minskade utsläpp. CDM innebär 

investering i projekt för minskade utsläpp i utvecklingsländer (UNFCCC 15). Då 

de marknadsbaserade mekanismerna tas upp som en del av protokollet för att 

kostnadseffektivisera, kan de ekonomiska intressena för industriländer och länder 

med övergångsekonomi ses som en betydande del för kollektiv handling mot 

minskade växthusgasutsläpp. 

4.5.2 Varför samarbete trots gemensamma intressen? 

Frågan är nu vad det är som säger att stater kommer att samarbeta då det finns 

gemensamma intressen. Klimatfrågan medför ett samspel mellan stater men för att 

uppnå samarbete krävs det en medvetenhet om alla parters handlingar.  
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Fångarnas dilemma menar att om aktörer värderar de långsiktiga vinsterna 

rationellt kommer samarbete att uppstå, då en aktör litar på att en annan inte drar 

sig ur. För att detta ska ske måste staterna vara medvetna om varandras 

handlingar. Institutioner har en förmåga att möjliggöra informationsutbyte och 

kommunikation för uppbyggnad av förtroende mellan stater (Hasenclever m.fl. 

1997:4).  

Stater handlar olika beroende på tillgång av information och samarbete 

inträffar vanligen inte då parterna är omedvetna om de andra aktörernas 

handlingar. Således beror etablerandet av en regim på aktörernas förmåga att 

kontrollera varandras samarbetsstrategi för det aktuella problemområdet (Keohane 

1984:63). Staters val att ingå internationellt samarbete om klimat och att ratificera 

Kyotoprotokollet tydliggörs genom modellen av fångarnas dilemma.  

 

    

Aktör A 
   

   
Samarbete Inte samarbete 

 
Aktör B Samarbete 3,3   4,1   

 

 
Inte samarbete 1,4   2,2   

 Modell 2. Fångarnas dilemma, illustrerar staters samarbetsstrategier förutsatt 

informationsutbyte. Modellens utformning har inspirerats från boken Theories of Interational 

Regimes (Hasenclever m.fl 1997:31). 

 

Medlemsparterna har sedan klimatkonventionen framfördes förhandlat och 

utbytt information med varandra. Vid ratificering av Kyotoprotokollet accepterade 

staterna att registrera sina utsläpp och låta sig granskas av ett sekretariat. Likväl 

ska medlemsparterna göra nationella strategier för hur de ska uppnå målen 

(UNFCCC 14). Dessa funktioner i avtalet bidrar till en medvetenhet mellan 

aktörerna och är ett sätt för parterna att kontrollera varandras handlingar för att 

uppnå de kvantitativa åtagande utsläppsmålen. Detta innebär att då rationella 

egenintresserade staterna är medvetna om varandras samarbetsstrategier erhåller 

de en högre nytta av att samarbete då parterna får det bättre av ett samarbete till 

följd av att 3 är högre än 2. Om medlemsparterna inte haft något 

informationsutbyte och därmed inte varit medvetna om varandras handlingar, men 

haft ett gemensamt intresse hade de inte valt att samarbeta vilket inneburit sämre 

nytta för alla parterna då 2 är mindre än 3.     

Under förutsättningar för fångarnas dilemma är Kyotoprotokollet ett exempel 

på hur stater frångår sina kortsiktiga nationella intressen och binder sig vid 

kollektiva normer och regler som syftar till en långsiktig stabilisering av klimatet.  

Likväl kan slutsatsen av modell 2 dras att egenintresserade stater kommer 

hoppa av samarbete och inte medverka i arbetet för att nå kollektiva nyttigheter av 

ett förbättrat klimat. Detta till följd av att de beräknat att de får det bättre genom 

att inte samarbeta, eftersom sitt bidrag är ekonomiskt kostsamt för dem, då 4 är 

mer än både 3 och 2, medan 1 är mindre än 4, 3, och 2. Problemet som uppstår när 

stater skriver under avtal som de sedan inte följer är att de fripassagerar på andra 

staters långsiktiga och absoluta fördela. Exempel på fripassagerare utifrån 

Kyotoprotokollet är USA som valde att dra sig ur protokollet vilket innebar att de 
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övriga Annex I-länderna fick åta högre åtaganden. En stat kan då dra fördel av 

andra staters ansträngningar. Således låter fripassageraren USA, medlemsparterna 

att stå för sin ekonomiska kostnad av att minska växthusgasutsläppen genom att 

inte arbeta för ett förbättrat klimat och samtidigt erhålla nytta av begränsade eller 

minskade klimatförändringar åstadkommet genom andras handlingar.  

4.5.3 Avslutning 

Sammanfattningsvis kan man utifrån den intressebaserade teorin förklara 

internationellt samarbete mellan stater i klimatkontexten till följd av ömsesidigt 

beroende. Ett ömsesidigt beroende leder till att stater tillgodoser sitt gemensamma 

intresse genom skapande av normer, principer och regler, det vill säga väljer att 

ratificera Kyotoprotokollet. Vi är medvetna om att undersökningen skulle få en 

ökad validitet om vi valt att se till alla medlemsparternas intressen, men då 

uppsatsens utformning inte möjliggör en sådan undersökning valde vi att ta upp de 

mest betydelsefulla faktorerna för vårt fall. Den intressebaserade analysen har 

visat att av ekologiska, sociala och ekonomiska intressen, är det ekonomiska 

intresset som avgör staters val att ingå samarbete om klimatpolitik. Likaså då 

staterna genom informationsbyten väljer en långsiktig internationell lösning på 

klimatproblemet varmed stater erhåller absolut nytta. Detta med anledning av att 

en stat inte ensam kan stå för hela kostnaden utan staterna ser till sin absoluta 

fördel av samarbetet.  
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5 Slutsats 

För att besvara vår frågeställning: Hur kan man förklara varför stater valt att ingå 

ett internationellt samarbete om klimatfrågor och ratificerat Kyotoprotokollet? 

kommer vi i detta kapitel att utifrån de förda resonemangen i analysdelarna 

klargöra vilka faktorer som varit drivande för stater att ingå ett samarbete som 

binder dem till ett avtal om ett så komplext område som klimat. Därmed har vi 

valt att se fallet Kyotoprotokollet utifrån maktbaserad teori med realistiskt 

statsvetenskapligt perspektiv och intressebaserad teori med neoliberal 

institutionalistiskt statsvetenskapligt perspektiv. Genom att använda våra två 

skilda teorier som utgångspunkter ges alternativa förklaringar på samma fråga 

beroende på de teoriglasögon som tas på. Därmed ska teorierna ses som 

komplement till varandra för att erhålla ett sammanfattande intryck till 

frågeställningen och inte för att dra slutsatsen om vilken teori som ger den 

korrekta förklaringen.  

I vår maktbaserade analys framkommer det att USA kan ses som en potentiell 

hegemon med ekonomiska och politiska maktresurser för att utforma 

klimatregimen. Då de var delaktiga vid utvecklandet av klimatkonventionen och 

Kyotoprotokollet, men valde att inte delta i samarbetet vid ett bindande avtal för 

klimatpolitik. Detta kan ses som en följd av att ovilja för mellanstatligt samarbete 

är oekonomiskt för den rationella egenintresserade staten. Likaså innebar det 

bindande avtalet att USA i termer av relativa fördelar skulle komma att minska 

deras ekonomiska maktresurser då inte alla medlemsparter var tvungna att binda 

sina utsläpp av växthusgaser till kvantitativa åtaganden. Således innebar det att 

utvecklingsländer hade möjlighet att ha en ekonomisk utveckling utan 

teknikanpassning.  

Trots hegemonens avhopp upprätthölls regimen och år 2005 ratificerade 193 

parter Kyotoprotokollet. Anledningen till upprätthållandet av regimen var att EU 

med sin dominerande strategi och därmed ledande roll kunde driva mot bindande 

avtal och en klimatregim med högre åtagandemål för begränsade eller minskade 

växthusgasutsläpp. EU kunde genom sina ekonomiska maktresurser ta på sig de 

högsta utsläppsmålen och således ses som den ledande staten med den 

dominerande strategin. De kunde också möjliggöra för en stat att kontrollera andra 

staters fördelar. Utifrån den maktbaserade teorin konstateras att maktresurser är en 

avgörande faktor för att stater ska samarbeta om ett bindande avtal som 

Kyotoprotokollet. Med politiska maktresurser kan den dominerande staten utöva 

påtryckningar för att påverka samarbetets utformning, men det krävs också 

ekonomiska resurser för skapandet av regimen Kyotoprotokollet. 

I analysen av den intressebaserade teorin med neoliberal institutionalism som 

perspektiv konstaterades att staters politiska beslut att ingå ett bindande avtal för 

att begränsa klimatförändringar beror på gemensamma intressen och ömsesidigt 
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beroende. Utifrån allmänningens tragedi framkom att intresse om en kollektiv 

handling för att undvika klimatförändringarnas negativa effekter är en 

grundläggande förutsättning för att en regim ska skapas. Dock utgör den 

ekologiska faktorn inte det drivande intresset för att begränsa klimatförändringar 

utan kostnad är en avgörande faktor för att gemensamt lösa klimatproblemet. 

Detta med anledning av att alla stater erhåller absolut fördel av att samarbete och 

dela på kostnaderna av att minska utsläppen. Därmed är staterna ömsesidigt 

ekonomiskt beroende av att alla medlemsparter delar kostnaderna av att anpassa 

den nationella ekonomin för att nå utsläppsmålen. Likaså sker samarbete bara 

under förutsättning att staterna utbyter information om varandras nationella 

handlingsstrategier för att minska växthusgasutsläppen.   

De makt- och intressebaserade teorierna har i denna uppsats frambringat olika 

infallsvinklar på samma fall. Likväl kan vi utifrån analysdelarna urskilja en 

överensstämmande betoning på ekonomiska faktorer som förklaring till varför 

stater har valt att samarbete om klimatfrågor. Rationella staters ekonomiska 

egenintresse förefaller vara den tydligaste orsaken till mellanstatligt samarbete om 

klimatpolitik. Ekonomin är drivkraften då kollektiva varor kännetecknas av att 

uteslutning av en stat från användning inte är ekonomiskt genomförbart. Alla 

stater måste dela på kostnaderna av att upprätthålla en internationell klimatregim 

samt kostnaden för att minska utsläppen av växthusgaser och således nå kollektiva 

nyttigheter i form av en minskad eller begränsad klimatförändring. Därmed leder 

ömsesidigt ekonomiskt beroende till att stater utformar och väljer att binda sig till 

avtal med gemensamma normer, principer och regler, närmare bestämt 

Kyotoprotokollet. Dock uttrycks faktorerna på olika sätt beroende på vilka 

teoriglasögon man tar på sig. Maktbaserad teori ser den avgörande faktorn som 

ekonomiska maktresurser medan den intressebaserade teorin belyser det 

ekonomiska intresset att samarbeta.  

Vår studie kan ligga till grund för vidare forskning inom klimatområdet, såsom 

behandling av makt- och intressebaserad teori för Kyotoprotokollets andra 

åtagandeperiod. Under denna studie har frågor väckts vilka kan användas för 

vidare studie: Huruvida USA väljer att ratificera Kyotoprotokollet och kan ses 

som hegemon eller om EU:s dominerande strategi kommer att vara den ledande 

för fortsatt samarbete? Om det fortfarande är ekonomi och ekologi om utgör det 

gemensamma intresset för stater att vilja samarbeta och binda sig till vidare avtal? 

Studien kan följaktligen vara användbar som en del i en komparativ analys och 

också ligga till grund och nyttjas för en framtida fallstudie.   
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