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1 Inledning  

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
1
 

 

Ända sedan Brundtlandskommissionen gav ut sin rapport Our Common Future, har 

världen arbetat för att säkerhetsställa dagens behov utan att riskera morgondagens 

generationers behov. Det innefattar även klimatförändringarna som är naturliga samt 

klimatförändringar som är gjorda av människor. Det är de klimatförändringarna som 

kommer från människan som världens länder nu försöker minska. 

 

Sedan industriella revolutionen har utsläppen av växthusgaser stadigt ökat, detta beror 

främst på förbränningen av fossila bränslen som t.ex. olja och kol. Växthusgaser är 

farligt för jorden för det lägger sig som ett täcke på jordens atmosfär vilket har 

inneburit att energi inte kunnat lämna jorden. Detta leder till att världen går mot ett 

allt varmare klimat.2 Hittills har det inneburit att jorden blivit 0,8 grader varmare 

sedan industriella revolutionen. Men om inget görs för att sänka den klimatpåverkan 

som sker i världen, beräknar forskare att temperaturen kommer att öka med mellan 

1,8 och 4 grader Celsius. Detta kommer i sin tur att bl.a. leda till att 20-30 % av alla 

växter och djur som finns på jorden riskerar att utrotas, vattennivåerna i världshaven 

kommer att stiga med mellan 10-20 cm, och fram till 2100 räknas det med att havet 

kommer fortsätta att stiga med mellan 18-59 cm. Allt detta kommer ske om världen 

fortsätter att släppa ut den mängd med växthusgaser som släpps ut just nu.3  

 

I och med att världen har blivit varmare och på grund av de risker det för med sig, 

samlades världens länder 1992 för att gå samman i United Nations Framework 

                                                        
1 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 

Future, kap 2. 
2 “Six years after Kyoto, where are we now? Issues, challenges and partnerships in 

global climate change.”. 
3 Feeling the Heat: Climate Science and the Basis of the Convention. 
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Convention on Climate Change (UNFCCC)4. UNFCCC gick ut på att länderna 

uppmuntrades till att sänka sina utsläpp. 1995 samlades världens länder till ytterligare 

ett möte där de kom fram till att uppmuntran om att sänka utsläppen inte räckte till. 

Då började arbetet för att få fram ett bindande avtal att arbetas fram. Två år senare var 

detta arbete färdigställt. Detta nya avtal antogs i Kyoto och fick namnet 

Kyotoprotokollet.5 

 

Kyotoprotokollet är ett bindande avtal som går ut på att världens industrialiserade 

länder ska sänka sina utsläpp av växthusgaser med genomsnitt 5 % av 1990 nivå. 

Denna minskning av utsläpp ska ske mellan åren 2008-2012, men innebär inte att alla 

världens länder ska hjälpa till att minska utsläppen av växthusgaser. Världens länder 

delades in i olika grupper. De industriella länderna i världen ska minska sina utsläpp 

eftersom de har det historiska arvet och har de största utsläppen. Utvecklingsländerna 

behöver inte minska sina utsläpp, men ska arbeta för att inte göra samma misstag som 

de industriella länderna har gjort. De ska arbeta för att värna om miljön dock utan 

några restriktioner i utsläppen.6 

 

Skillnaden mellan UNFCCC och Kyotoprotokollet, är att UNFCCC bara 

uppmuntrade länderna att minska sina utsläpp av växthusgaser, medan det land som 

skrivit under och ratificerat Kyotoprotokollet förbinder sig att uppnå kraven enligt 

avtalet. I Kyotoprotokollet framgår det att ett land som skriver under protokollet åtar 

sig att bl.a. energieffektivisera relevanta sektorer och främja ett hållbart jordbruk. 

Samarbete ska främjas för att kunna överföra miljövänlig teknik som är relevant för 

att minska klimatförändringarna. De industrialiserade länderna ska även tillhandahålla 

ekonomiska resurser för att utvecklingsländer ska klara av sina åtaganden.7  

 

                                                        
4 Svensk översättning blir Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar. Kommer i fortsättningen skriva UNFCCC 
5 ”Background on the UNFCCC: The international response to climate change”. 
6 ”Kyoto Protocol”. 
7 ”KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION 
ON CLIMATE CHANGE”, 1–11. 
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Det ansågs av många att Kyotoprotokollet var ett misslyckande redan från början, 

bland annat på grund av att USA inte var med. Detta genom att USA är det land i 

världen som släppte ut mest växthusgaser, många menade genom detta att ett avtal 

inte skulle vara hållbart om USA valde att stå utanför.8 Syftet med den här uppsatsen 

är emellertid inte att utvärdera Kyotoprotokollet i termer av hur effektivt det är att 

förhindra klimatförändringar. Kyotoprotokollet utgör snarare ett exempel på en 

tilltagande internationalisering av miljö- och klimat politik.  

 

Tidigare forskning visar hur viktigt så kallade inhemska intressen är, dvs. politik som 

förs för att gynna den inhemska befolkningen. Detta kan vara allt ifrån handelspolitik 

dvs. ekonomisk tillväxt genom handel till att den styrande regeringen gör åtaganden 

som innebär att de kan sitta kvar vid styret. Det kan även innebära att landets politiker 

gör åtaganden för att förbättra säkerhetsläget som råder inom landet.  

 

Den internationella arenan är inom denna uppsats platsen där stater handlar med 

varandra, men kan även vara där länderna kommer överens om olika internationella 

avtal och vilka spelregler som ska finnas. Detta påverkar internationell politik i 

betydligt högre grad än vad vi tidigare trott.9 Det är därför nödvändigt att förstå hur 

nationalstater förhåller sig till internationaliseringen av miljöpolitik. 

1.1 Syfte och frågeställningarna 
Syftet med den här uppsatsen är med andra ord att analysera vilka inhemska intressen 

som kan tänkas påverka nationalstaters ställningstagande i relation till 

Kyotoprotokollet. I uppsatsen analyseras två nationalstater som har valt två helt olika 

sätt att förhålla sig till Kyotoprotokollet. Kanada som först valde att ratificera 

protokollet, men därefter att hoppa av överenskommelsen samt Australien som först 

valde att ställa sig utanför protokollet för att därefter ansluta sig. För att uppfylla 

syftet besvaras följande frågeställningar:  

                                                        
8 Purvis, ”The perspective of the United States on climate change and the Kyoto 
Protocol”, 169–170. 
9 Fisher, National governance and the global climate change regime. 
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– Vilka var skälen till Kanadas respektive Australiens olika vägval i förhållande till 

Kyotoprotokollet?  

– I vilken utsträckning kan ländernas agerande kopplas till inhemska politiska 

övervägande eller den internationella överenskommelsen?  

– Hur påverkas internationella överenskommelser som Kyotoprotokollet av att länder 

ansluter sig för att sedan överge överenskommelsen eller vice versa?  

1.2  Avgränsningar  
Uppsatsen kommer bara titta på ett internationellt avtal, Kyotoprotokollet. Detta beror 

på att det var det första bindande avtalet inom klimatarbetet, men som även visar på 

vilka svårigheter som internationella avtal kan ha. En annan aspekt var att tiden och 

utrymmet som finns till förfogande i uppsatsen inte hade räckt till om fler 

internationella avtal skulle analyseras. Men det som uppsatsen kommer fram till kan 

användas på andra internationella avtal som har samma problem.  

 

Uppsatsen kunde även tagit upp USA, Kina och EU då dessa länder alla har ett 

speciellt förhållande till just Kyotoprotokollet som skulle vara intressant att 

undersöka. Detta genom att USA vägrar skriva under, Kina räknas som ett 

utvecklingsland och EU är de som driver för allt hårdare krav inom miljöarbetet. Men 

med tanke på uppsatsen storlek skulle det inte finnas varken utrymme i uppsatsen 

eller tid för att kunna genomföra den typen av studie. Även om det, som sagt, hade 

varit ett intressant undersökningsområde. 

1.3 Disposition  
Uppsatsen är indelad i sju avsnitt.  

Det första avsnittet tar upp problemformulering, syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. I det andra avsnittet kommer det teoretiska utgångspunkterna att 

behandlas. Tredje avsnittet kommer behandla vilken metod som kommer att användas 

inom uppsatsen. Fjärde avsnittet tar upp själva empirin, sedan tar femte avsnittet över 

med analysen. Sjätte avsnittet tar upp en avslutande diskussion och det sjunde 

avsnittet är en referenslista. 
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2 Teoretiska utgångspunkter  

2.1 Tidigare forskning  
Det finns mycket tidigare forskning angående Kyotoprotokollet om varför t.ex. inte 

USA har valt att ratificera avtalet, detta sett utifrån norrmäns, tyskars och amerikaners 

synvinkel.10 Mycket av den tidigare forskningen fokuserar på USA och EU, och 

varför de har agerat som de har agerat.11 

 

Det finns dock även forskning som har forskat på samma område som denna uppsats 

ska undersöka. Ingrid Barnsley har tittat på hur Kanada och Australien skiljer sig åt 

angående agerandet kring Kyotoprotokollet. Men när hon skrev sin artikel var Kanada 

ännu med i samarbetet med Kyotoprotokollet, medan Australien inte hade ratificerat 

avtalet ännu. Därför kommer hennes slutsatser skilja sig från denna uppsats. 

Ingrid undersöker även hur Australien och Kanada har agerat kring de 

klimatförändringar som sker i världen, men även hur dessa länder har agerat kring 

Kyotoprotokollet. Den tidigare forskningen kommer vara till stor hjälp när det gäller 

att försöka besvara på vilket sätt som den inhemska politiken har spelat roll när det 

gäller internationella avtal. Även när det gäller att hitta relevant fakta om ländernas 

agerande kommer den tidigare forskningen vara ett bra komplement till de officiella 

dokument som används i uppsatsen.  

 

Ingrid Barnsley slutsatser pekar på två saker, där hon menar att Australien valde att 

inte ratificera avtalet för att de skulle kunna skydda den inhemska marknaden, den 

australiensiska regeringen var helt enkelt rädda för att de ekonomiska kostnaderna av 

att ratificera avtalet skulle vara för stora och på sätt riskera den australiensiska 

marknaden. Medan i Kanadas fall ser hon mer att Kanada valde att skriva under 

avtalet för att de var rädda för de ökade miljöhot som Kanada riskerar att ställas inför. 

                                                        
10 Hovi, Sprinz, och Bang, ”Why the United States did not become a party to the 
Kyoto Protocol”, 129. 
11 Lisowski, ”Playing the two-level game”; Kumazawa och Callaghan, ”The effect 

of the Kyoto Protocol on carbon dioxide emissions”; Buchner och Carraro, ”US, 
China and the economics of climate negotiations”; McLean och Stone, ”The Kyoto 
Protocol”; Purvis, ”The perspective of the United States on climate change and 

the Kyoto Protocol”. 
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Kanada ville också visa på att de var ledande när det gäller miljöarbete samt en 

anhängare av mellanstatliga samarbeten.  

 

Det andra skälet hon lyfter till att Australien gjorde det val de gjorde handlade om att 

Australien har mycket naturresurser, därför ville de inte skriva under då det skulle 

hota jobben. Samtidigt valde USA att inte skriva på och då kunde den australiska 

regeringen välja att inte skriva under eftersom de inte skulle vara de enda avhopparna. 

Samtidigt gav det möjlighet för den australiensiska regeringen att fortsätta att 

samarbeta med Bush administrationen (2002-2009). I Kanadas fall handlade det om 

att de ville visa att de var miljöanhängare, men samtidigt ville de markera att de 

motsatte sig Bush administrationen (2002-2009). För att komma fram till sina 

slutsatser använder sig Barnsley av två-nivå spelet för att visa hur den inhemska 

marknaden samt internationella marknaden hänger ihop. 12 

 

Det finns tidigare forskning som undersöker hur förhandlingarna kring 

Kyotoprotokollet såg ut med hjälp av två-nivå spelet. Den undersöker främst hur EU 

ländernas förhandling såg ut, men tar även upp hur USA och Ryssland förhandlade.  

 

Denna forskning pekar på att EU arbetade för att få mer ambitiösa mål inom 

Kyotoprotokollet. För att få gå med i EU krävdes att länderna gick med i 

Kyotoprotokollet samt att de skulle införa inhemska och internationella lagar. Genom 

att länder vill ta del av makten som EU har måste de välja att införa lagar inom landet, 

för att få ingå i samarbetet. Länderna måste då sitta på två stolar. De måste införa 

bestämmelser som EU kräver att de ska införa samtidigt som de måste verka för att 

landets befolkning är nöjda.13   

 

På basis av tidigare forskning; vilka teorier kan användas för att förstå/förklara 

länders agerande på den internationella arenan? Inom ramen för internationella 

                                                        
12 Barnsley, ”Dealing with change”, 405–409. 
13 McLean och Stone, ”The Kyoto Protocol”, 109–112. 
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relationer finns primärt två teorier, liberal intergovernmentalism14 respektive 

realismen som används för att tolka länders agerande i relation till varandra.  

Därför kommer denna uppsats använda sig av just dessa två teorier genom att de 

används av forskare när de undersöker mellanstatliga samarbeten, samtidigt som de 

kan svara på de problem som kan finnas i mellanstatliga samarbeten samt förklara 

aktörernas olika ställningstaganden. De kommer kunna visa på hur viktig den 

inhemska arenan är för den internationella arenan, att båda dessa arenor är 

sammankopplade. För att förstå de ena bör en titta på den andra och vice versa.  

2.2 Liberal intergovernmentalism  

LI bygger på tre element. Det första handlar om att stater är rationella vilket innebär 

att länder kommer väga kostnader mot fördelarna med att vara ömsesidigt ekonomiskt 

beroende av andra stater, detta kommer sedan bestämma nationens preferenser. Det 

andra elementet är en liberal teori om att nationerna ser efter de inomstatliga 

intressena, vilket innebär att de nationella intressena kan påverka det internationella 

samarbetet. Det tredje, slutligen, handlar om mellanstatliga analyser, om hur 

konflikter och samarbeten mellan nationer påverkar.15 

 

För att förstå hur en stat agerar på den internationella arenan menar LI att den 

inhemska arenan måste undersökas. Med detta menas att de styrande inom staten 

kommer agera på det vis som kommer innebära att de styrande förblir styrande inom 

staten.16 

 

Andrew Moravcsik är en förespråkare av LI, han menar att LI kan förklara hur t.ex. 

beslut i EU kommer till med denna teori. Enligt honom sker det i tre steg, det första 

steget går ut på att alla nationer inom EU tar fram vad deras åsikter i frågan är. Det 

andra steget är att nationerna tar sina nationella åsikter till Bryssel för att förhandla 

med andra länder, detta är det mellanstatliga steget. Det tredje steget handlar om att 

                                                        
14 Kommer i fortsättningen skriva LI när det handlar om liberal 
intergovernmentalism 
15 Moravcsik, ”Preferences and power in the European Community”, 480–481. 
16 Ibid. 
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använda sig av rational choice teori om institutionella val. Detta innebär att i vissa 

frågor säger länderna inom EU upp sin individuella suveränitet, vilket i sin tur innebär 

att nationerna antar vissa institutioner där länderna har suveränitet genom kvalificerad 

majoritetsomröstning. Andra beslut får övernationella institutioner ta hand om t.ex. 

Kommissionen. Detta gör länderna för att öka trovärdigheten för deras ömsesidiga 

åtaganden.17 

 

Även om LI är framtagen främst för att besvara hur beslut inom EU kommer till, 

kommer den även kunna appliceras på den aktuella frågeställningen. Detta då det 

handlar om ett mellanstatligt samarbete, där de kommer till förhandlingsbordet med 

de nationella intressena i åtanke innan de beslutar om att inleda något samarbete. 

Därför kommer den kunna appliceras även på länder utanför EU. Med mellanstatligt 

samarbete menas att två eller fler länder går tillsammans för att lösa ett problem eller 

förbättra handeln mellan länderna. I till exempel Kyotoprotokollet går 191 länder 

samman för att förbättra klimatet som råder på jorden. Inom det mellanstatliga 

samarbetet får alla länder behålla sin individuella suveränitet. 

2.3 Realism  

Realismen bygger på att stater är aktörer, och hur mycket de kan handla på den 

internationella marknaden beror på hur mycket makt landet har. Internationella 

organisationer och företag är inget som fokuseras på av en realist. Genom att makt 

och stater sätts i fokus för en realist styrs den internationella marknaden utifrån en 

anarkistisk världsordning, dvs. genom att det inte finns några internationella 

överstatliga organisationer.  

 

Realismen härstammar från antikens Grekland, där var det historiken Thukydides som 

använde sig av realismen för att förklara kriget mellan Sparta och Aten. Sparta var 

stormakten, men genom att Atens militärstyrka började bli allt större, var Sparta 

tvungna att agera genom att starta krig mot Aten för att på så sätt kunna hålla kvar sin 

                                                        
17 Wallace, Policy-making in the European Union, 19–21. 
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maktposition. Genom detta visade Thukydides att stater som har mycket makt får göra 

som de vill, medan de med lite makt bara kan acceptera vad som sker.18 

 

En annan ikon för realismen är Thomas Hobbes, som förklarar hur stater agerar på 

den internationella politiken. Han utgår från ett ”naturtillstånd” där individer är rädda, 

för att någon när som helst kan komma och mörda eller stjäla från en. Genom att 

individer är rädda går de samman i ”säkerhetspakter” för att på så sätt kunna skydda 

sig, dessa pakter är det som kallas stater. Men genom att stater ser till att skydda 

individer, så kommer samma säkerhetsproblem som återfanns på individnivå, även 

komma till på den statliga nivån. På den internationella nivån råder ständigt anarki. 

Genom att det råder anarki så finns alltid risken att ett krig kan bryta ut mellan stater.  

 

Dessa två var grundstenar till realismen, den moderna realismen som återfinns idag 

kom till av Hans J. Morgenthau. Han satte sex principer som blev grunden för den 

moderna realismen. Dessa gick bland annat ut på att stater och dess ledare agerar 

utifrån makt. Där makten är en stats kontroll över en annan stat. All politik som 

bedrivs är moral, men det betyder inte tvunget att en framgångsrik moral är detsamma 

som en framgångsrik politik. Den moral som en stat har är inte nödvändigtvis samma 

moral som en annan stat har.19 

 

Kenneth Waltz kom senare ut med sin teori som är dominerande inom dagens realism. 

Han menade att stater är enheter i den internationella politiken, alla enheter blir en 

helhet eller en struktur. Det är inte stater som styr hur de handlar utan det är 

strukturen där enheterna existerar som styr deras handlande. Genom att denna struktur 

är anarkistisk, så styrs staterna av maktpolitiska intressen.  

 

Alla internationella institutioner som finns är ett sätt för stormakter att förstärka sin 

maktposition. Därför är det utifrån realismen helt fel att tro att internationella 

institutioner har någon större makt över den internationella politiken som förs utan 

                                                        
18 Hall, ”Realism”, 35–36. 
19 Ibid., 36–38. 
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makten som institutioner har är endast marginell. Det viktigaste med realismen är att 

stater i strukturen intresserar sig av de relativa fördelarna med samarbete, dvs. en stat 

kommer enbart att välja att samarbeta när de tjänar mer eller minst lika mycket som 

alla andra stater inom samarbetet. Det räcker inte att det tjänar på det, för de måste 

behålla sin maktposition inom strukturen, för att inte gå samma öde till mötes som 

skedde mellan Sparta och Aten.20 

2.4 Två-nivå spel  
För att förstå LI och realismen kan två-nivå spelet vara bra att använda sig av. Två-

nivå spelet innebär att på den inhemska nivån kommer inhemska grupper t.ex. företag 

och organisationer pressa regeringen för att få så gynnsamma policys som möjligt. 

Detta innebär att regeringen kommer försöka skapa konstellationer med så många av 

dessa olika grupper som möjligt, för att den sittande regeringen ska kunna behålla 

makten inom landet. Sedan kommer nationerna att förespråka en linje på den 

internationella marknaden som är sådan att de kan maximera vinsten på den nationella 

marknaden, och samtidigt försöka minimera skadorna som nationens linje kan tänkas 

få på utländska investerare. De nationella regeringarna kan inte ignorera något av de 

två spelen, så länge som stater är beroende av andra stater men samtidigt ska vara 

suveräna.21 Sannolikheten för att ett avtal ska komma till är mycket större om fler än 

två länder sitter vid förhandlingsbordet, vilket är i likhet med Kyotoprotokollet då 

detta protokoll präglas av att en stor grupp länder skrev under även om det innebar att 

en grupp valde att inte involvera sig i avtalet.22 Men när ett land sitter på ett 

förhandlingsmöte och det inhemska landet har satt hårdare krav jämfört med vad de 

andra länderna vid bordet har, då har landet med de hårdare kraven möjligheten att få 

till ett bättre avtal jämfört med de länderna som inte har lika höga krav dvs. landet 

med hårdare krav sitter på en bättre förhandlingsposition.23  

 

Enligt vissa forskare finns det en nackdel med två-nivå spelet då dessa pekar på att de 

inrikespolitiska aktörerna inte förstår vad ett misslyckat internationellt samarbete 

                                                        
20 Ibid., 38–39. 
21 Putnam, ”Diplomacy and domestic politics”, 433–435. 
22 McLean och Stone, ”The Kyoto Protocol”, 100. 
23 Tarar, ”International bargaining with two-sided domestic constraints”, 335. 
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skulle kosta, de menar på att det är bättre att vissa internationella organ arbetar för att 

uppnå vissa mål.24 Två-nivå spelet är en bra teori att använda sig av då uppsatsen 

kommer beröra internationella relationer. Teorin är framtagen för att belysa de 

problem som kan finnas med internationella relationer. Samtidigt kan teorin lätt 

användas för att, tillsammans med andra teorier, visa varför resultatet av 

internationella relationer blir som det blir. 25 

2.5 Operationalisering  
Det som har framkommit i teoriavsnittet skiljer sig Li och realismen åt, när det gäller 

viktiga aspekter inom teorierna. För att kunna använda teorierna för att förklara 

problemen som finns med internationella avtal måste teoriernas gemensamma drag 

urskiljas. 

2.5.1 Realismen  
Realismen menar att stater är ensamma aktörer i en anarkistisk världsordning, där 

misstänksamhet riktas mot andra stater då makten är det viktigaste för staten. Detta 

innebär stora svårigheter att samarbeta med andra stater eftersom staten måste tjäna 

på samarbetet alt. tjäna lika mycket om de andra staterna inom samarbetet. Samtidigt 

har internationella organisationer mycket liten makt att påverka den internationella 

politiken, detta på grund av att stater använder internationella organisationer för att 

förstärka statens makt. 

 

Svagheterna med att använda sig av realismen kan vara svårigheten att kunna använda 

sig av teorin då inga direkta kopplingar finns till hur säkerhetsläget påverkas av 

besluten som fattas. Detta kommer inte innebära några problem med att använda 

teorin i uppsatsens analys, för även om Kyotoprotokollet egentligen är tänkt för att 

minska utsläppen som sker i världen, kommer även avtalet att påverka det aktuella 

säkerhetsläget för länderna. Detta är med tanke på att avtalet kan leda till att länderna 

får en minskad export, vilket innebär minskat kapital, som i sin tur kan slå mot 

säkerhetsläget i landet. Så även om det inte finns en klar koppling mellan 

                                                        
24 McLean och Stone, ”The Kyoto Protocol”, 100. 
25 Putnam, ”Diplomacy and domestic politics”, 457–460. 
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Kyotoprotokollet och säkerhetsläget i länderna, kommer teorin kunna användas på ett 

tillfredsställande vis inom denna uppsats.  

 

Realismen gör rationella val utifrån hur de på bästa möjliga sätt kan säkerhetsställa 

nationens säkerhet i världen.  

2.5.2 Liberal intergovernmentalism  
LI tror på samarbete mellan stater, då staterna genom samarbetet kommer kunna 

maximera sina vinster. Men för att kontrollera att ingen fuskar i samarbetet mellan 

staterna, tror de på att staterna skapar internationella organisationer för att övervaka 

att samarbetet går rätt till. LI menar även att stater blir allt mindre viktiga och att stora 

transnationella företag och organisationer kommer kunna påverka den internationella 

politiken i en allt större utsträckning.  

 

Svagheterna som finns med LI är att det kan finnas problem att använda sig av teorin 

när det inte finns några ekonomiska intressen inblandade. Detta bör inte innebära 

något problem då Kyotoprotokollet är en lika stor ekonomisk fråga som det är en 

miljömässig fråga. Det faktum att LI är svår att använda på icke ekonomiska frågor är 

som sagt inget problem för den aktuella frågeställning som ska besvaras inom ramen 

för denna uppsats. En annan svårighet är att LI är konstruerad för att passa till 

mellanstatliga samarbeten, men inte heller detta kommer innebära något problem då 

Kyotoprotokollet är ett mellanstatligt samarbete mellan flera av världens nationer.  

2.6 Analysschema  
Operationalisering Liberal 

intergovernmentalism 
Realism 

Viktiga aktörer Staten, företag, NGOs, 
etc.  

Staten 

Internationella 
samarbetens möjligheter  

Stora Små 

Internationella strukturen Interdependence26 Anarkistisk 
Viktigaste faktorer Ekonomi Säkerhet 

Inhemska förhållanden Val etc. Egenintresse 

Teoretisk inriktning Rationell Rationell 

                                                        
26 Stater är ömsesidigt beroende av varandra för att kunna vinstmaximera.  
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Det som kan utläsas ur analysschemat är att båda teorierna präglas av att stater är 

rationella, detta innebär att länder utgår från egenintresse och maximering av nytta när 

de väljer om de vill ingå i ett mellanstatligt samarbete. De faktorerna som teorierna 

kommer sträva efter när de maximerar sin nytta är antingen ekonomiska intressen 

eller säkerhetsintressen.  

 

Inom staten menar LI att de som styr kommer ta sådana beslut som kommer gynna 

dem själva. Enligt realismen kantas det mer i ett egenintresse, med detta menas att de 

kommer agera på ett sådant sätt som skyddar det egna landet. I LI kännetecknas 

relationen till andra länder genom ett ömsesidigt beroende, medan i realismen handlar 

det om en anarkistisk syn på världen. Detta analysschema kommer innebära att 

uppsatsen kan dra slutsatser om ländernas ageranden.  

3 Metod  

3.1 Forskningsdesign  
Uppsatsen kommer jämföra Australien och Kanadas agerande kring Kyotoprotokollet 

med hjälp av de teorier som togs upp i föregående avsnitt. I det empiriska avsnittet 

kommer uppsatsen ta upp hur de båda ländernas handlande kring Kyotoprotokollet 

har sett ut. Genom att vi har två kontexter där den ena är Australien och den andra är 

Kanada kommer uppsatsen använda sig av en jämförande fallstudie inom det ramverk 

som Kyotoprotokollet utgör.  

 

Dessa länder ska sedan användas för att kunna förklara hur länderna kan påverka 

internationella avtal, i denna uppsats är det Kyotoprotokollet som är det 

internationella avtalet.27 Uppsatsen tar enbart ut ett internationellt avtal att undersöka 

eftersom det inte är möjligt att kunna analysera flera internationella avtal. Detta 

genom att de variabler som vill undersökas skulle vara annorlunda om fler 

internationella avtal skulle undersökas. Den tid som skulle krävas för att ta bort dessa 

                                                        
27 Esaiasson, Metodpraktikan, 108–109. 



Sebastian Troff 
C-uppsats 
VT 12 

Umeå Universitet 
 
 

 15

variabler skulle bli alldeles för lång.28 En fördel med att använda sig av jämförande 

fallstudiemetoden är att den har visat sig särskilt lämplig när det gäller att utvärdera 

program eller ge information om en viss policyfråga. Då uppsatsens uppgift är att 

analysera ländernas agerande kring Kyotoprotokollet framstår jämförande 

fallstudiemetoden som mycket lämplig. En annan fördel är att en jämförande 

fallstudie ger en bredare förståelse av hur det verkligen ser ut. Sedan finns 

möjligheten att klassificera det som inom ett land är en konstant blir när ett land 

tillkommer en variabel mellan länderna, på detta sätt ger klassificering råmaterialet 

som sedan kan förklaras.29  

 

Nackdelen med att använda sig av jämförande fallstudiemetoden är att det finns en 

risk att en fallstudie förenklar eller överdriver faktorer, detta leder i sin tur att läsaren 

kan dra felaktiga slutsatser mot hur verkligheten egentligen ser ut. Det finns även 

problem med att generalisera resultaten som kommer från en fallstudie. Vissa forskare 

menar att det inte alls går att göra detta, vilket är en begräsning med 

fallstudiemetoden.30  

 

Genom att Australien och Kanada är fallen som står i fokus, kommer teorierna 

användas för att förklara varför avtalet ser ut som det gör och även varför länderna har 

agerat som de har gjort. Detta innebär att uppsatsen kommer att använda sig av en 

teorikonsumerande metod, med tanke på att fallet står i centrum och teorierna används 

för att förklara.31 Kyotoprotokollet kan även representera andra typer av 

internationella avtal, genom att många internationella avtal har problem med att alla 

inte väljer att skriva under. 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys  
För att analysera de officiella dokument som finns om Kyotoprotokollet samt från 

länderna som ska ingå i undersökningen, kommer uppsatsen använda sig av kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys kan användas för att analysera större 

                                                        
28 Ibid., 102–103. 
29 Hague och Harrop, Comparative government and politics, 46–47. 
30 Merriam och Nilsson, Fallstudien som forskningsmetod, 45–49. 
31 Esaiasson, Metodpraktikan, 89–90. 
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textsamlingar, vilket är exakt vad denna uppsats kommer att beröra. Kvalitativ 

innehållsanalys är också användbar när textsamlingarna kommer från olika 

tidsperioder, något som ofta är fallet när det handlar om att analysera policydokument 

från FN och länderna som uppsatsen kommer att beröra.32  

 

Uppsatsen har valt att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys istället för en 

kvantitativ som också fungerar bra när större textsamlingar ska analyseras. Detta val 

har gjorts för att uppsatsen enbart ska ta upp de delarna som är väsentliga för 

uppsatsen. Det finns två typer av kvalitativ innehållsanalys, den ena går ut på att 

systematisera och den andra går ut på kritiskt granska texter. Denna uppsats kommer 

systematisera texterna som ska analyseras. Det finns tre inriktningar som kan väljas 

inom systematisering av texter. Den första är klargöra tankestrukturen, den andra 

delen handlar om att ordna logiskt och den tredje delen handlar om klassificering.  

 

I denna uppsats ska tankestrukturerna försöka svara på hur det kommer sig att 

länderna har agerat som de har gjort. Detta kommer innebära att uppsatsen kommer 

begripliggöra och lyfta fram de nödvändiga som finns i de aktuella textsamlingar, 

detta görs för att bara det som är betydande för uppsatsen ska analyseras. Olika delar 

av texterna, som uppsatsen ska behandla, är olika viktiga, just därför fungerar denna 

analysmetod bra.33  

 

En nackdel med att använda sig av Kvalitativ innehållsanalys är att det inte finns 

några klara siffror att visa som det finns när kvantitativ innehållsanalys används. Men 

för att en kvalitativ innehållsanalys ska kunna dra en slutsats, gäller det att alla 

kriterier som används ska redogöras. Genom att göra på detta vis kan man se vilka 

resultat som hade krävts för att en annan slutsats ska dras istället för den som 

dragits.34  

Med hjälp av just denna metod kommer frågeställningen kunna besvaras, då det är 

begränsat med tid, har olika typer av intervjuer gått bort pga. geografiska skäl då det 
                                                        
32 Bergström och Boréus, Textens mening och makt, 45. 
33 Esaiasson, Metodpraktikan, 210–211. 
34 Ibid., 225. 
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hade varit svårt att få till en intervju med aktuella personer som kan hjälpa till att 

svara på den aktuella frågeställningen.  

3.3 Material 
Uppsatsens material består som sagt av till stor del av officiella texter som dels FN 

har tagit fram, men även de enskilda länderna som ska undersökas. Uppsatsen 

kommer även användas vetenskapliga artiklar och böcker i så stor utsträckning som 

möjligt, för att ge en vetenskaplig förankring till de primärkällor som uppsatsen 

använder, men även för att underlätta senare när analysen av empirin ska ske. Med 

tanke på att de officiella texterna som denna uppsats kommer omfattas av är en större 

mängd textmaterial, kommer det innebära att allt inte kommer kunna tas upp eller 

analyseras. Just därför kommer textmaterialet först att analyseras för att sedan plocka 

ut de delar som känns relevanta för uppsatsen. Risken med att göra på detta vis är att 

vissa delar kommer falla bort då de anses mindre viktiga.  

 

Ett problem är att alla texter är på engelska, vilket kan innebära att vissa delar 

prioriteras bort även om det är text av betydelse på grund av missuppfattning. Genom 

att uppsatsen är ute efter de centrala delarna i de officiella dokumenten bör det 

förhoppningsvis inte innebära några problem att vissa delar kommer att prioriteras 

bort. Det finns även problem med att hitta de texter som ska analyseras, då alla texter 

kommer från andra länder samt från FN. Det kan finnas svårigheter med att hitta de 

dokument som kommer användas i denna uppsats, så detta kan bli en tidskrävande 

uppgift. 

3.4 Källkritik  
Uppsatsen kommer även använda sig av tidningsartiklar, men genom att de inte har 

någon vetenskapligt krav kan det innebära att de ibland inte är trovärdiga. Därför är 

det viktigt att ta reda på vilket syfte tidningsartikeln har innan den används i 

uppsatsen.   

 

Uppsatsen bygger även till stor del av olika officiella texter. Inte heller dessa har 

några vetenskapliga krav, men genom att texterna används för att visa vilket arbete 

samt ställning som länderna har, kommer detta inte innebära några problem för det 
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fortsatta arbetet. Även det faktum att dessa officiella texter som länderna och FN har 

tagit fram är primära källor kommer de kunna användas genom att de har större 

trovärdighet än vad en sekundär källa har.35 

 

När det gäller tolkningarna av dokumenten måste försiktighet iakttas, då dokumenten 

ofta är framtagna för att påvisa på något speciellt fenomen och kan därför vara 

snedvridna mot hur verkligheten ser ut. Detta är något som måste finnas i åtanke när 

dokumenten som uppsatsen skall bygga på analyseras.36 

4. Empiri 

4.1 Kyotoprotokollet 
För att Kyotoprotokollet ska träda i kraft krävs det att minst 55 länder har skrivit 

under avtalet och att dessa länder motsvarar minst 55 % av vad de totala utsläppen var 

1990. Det finns även bestämmelser i Kyotoprotokollet som anger hur länder som har 

skrivit under och ratificerat avtalet får hoppa av. Första punkten bestämmer att alla 

länder får hoppa när de vill tre år efter att de skrev under avtalet. Punkt två säger att 

ett lands avhopp träder i kraft ett år efter det datum som landet valde att hoppa av.37 

 

Om ett land som har valt att skriva under samt ratificera Kyotoprotokollet, men sedan 

inte lyckas att klarar av sitt mål, finns det emellertid inga finansiella straff. Detta 

innebär att ett land formellt kan stanna kvar under avtalet, men i praktiken har de 

hoppat av avtalet genom att de inte följer sina åtaganden.38 

 

Kyotoprotokollet innebär bland annat att EUs länder skulle minska utsläppen med 8 

% av 1990 nivå, medan Australien fick öka sina utsläpp med samma nivå. Kanada å 

                                                        
35 Ibid., 283. 
36 Ibid., 87. 
37 ”KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION 
ON CLIMATE CHANGE”, 18. 
38 ”Informal information note by the secretariat on recent and current 
compliance cases, What the Compliance Committee does”, not 8. 
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sin sida skulle minska sina utsläpp med 6 % av 1990 nivå.39 När denna uppsats skrivs 

har 191 länder och en regional ekonomisk organisation valt att ratificera 

Kyotoprotokollet. Dessa länder står för sammanlagt 63,7 % av världens alla utsläpp 

vilket är över 55 % gränsen som bestämmer om Kyotoprotokollet ska träda i kraft 

eller inte.40  

 

Det finns både för- och nackdelar med att det inte finns några finansiella krav. 

En nackdel är att länder som väljer att ratificera avtalet kan ta lätt på det, och inte 

arbeta för att uppnå vad avtalet säger. En fördel med att det inte finns några 

finansiella krav är att länder lättare väljer att ratificera avtalet, genom att de inte 

riskerar några finansiella sanktioner. Detta kan i sin tur leda till att länder gör ett visst 

mått av arbete för att uppnå vad avtalet bestämmer, även om de inte når fram i 

slutändan. 

4.2 ländernas syn på klimatet. 
Vilka var skälen till Kanadas respektive Australiens olika vägval i förhållande till 
Kyotoprotokollet? 
 
Kanada har historiskt sett varit medverkande i en rad olika internationella samarbeten 

för att minska miljöförstöringen. Redan 1988 var de värdar för konferensen om 

skiftande atmosfär som hölls i Toronto. Där beslutades bland annat att världens länder 

skulle arbeta med framtagandet av dagens UNFCCC, vilket kom till 1992 på Rio 

Earth Summit.41 Kanada var även en viktig aktör när det gällde framtagning av vilka 

regler som ska gälla under Kyotoprotokollet.42 Kanadas regering valde även att 

erkänna vilka utsläppsminskningsmål de hade enligt Kyotoprotokollet 1997, Kanadas 

regering valde 2002 att ratificera Kyotoprotokollet. 

 

I och med ratificeringen ålade sig Kanada att minska sina växthusgaser med 6 % av 

1990 nivå fram till 2012. När Kanadas miljöministerium tog fram ”A Climate Change 

                                                        
39 ”Kyoto Protocol Reference Manual, On Accounting of Emissions and Assigned 

Amount”, 13. 
40 ”Status of Ratification of the Kyoto Protocol”. 
41 The Economics of the Kyoto Protocol Implementation Act. 
42 Böhringer och Rutherford, ”The Costs of Compliance”, 177. 
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Plan for the Purposes of the Kyoto Protocol Implementation Act – 2007”, fanns det 

stora förhoppningar om att Kanada skulle kunna uppnå sina åtaganden som det har 

gjort under Kyotoprotokollet.43 

 

Australiens policy angående klimatförändringarna bygger på tre pelare för hur 

klimatförändringarna ska minska. Den första pelaren handlar om att Australien måste 

agera för att minska de utsläpp av växthusgaser som de släpper ut i atmosfären. Den 

andra pelaren går ut på att Australien måste se till att anpassa sig mot de 

klimatförändringarna som sker och som de inte kan undvika. Den tredje pelaren i 

policyn handlar om att Australien aktivt ska hjälpa till för att finna en global lösning 

för att komma i bukt med klimatförändringarna. 

 

Australien ser sig som ledande inom klimatforskningen som ska se till att minska 

klimatförändringarna, trots att den mesta forskningen angående klimatförändringarna 

bedrivs på norra halvklotet. Dock är den forskningen inriktad just på norra halvklotet 

och kommer inte hjälpa södra halvklotet med problemen som finns där. Därför ser 

den australiensiska regeringen det som en viktig fråga för dem, att satsa pengar i 

forskningen om klimatförändringar.44 

 

Agerar inte Australien mot klimatförändringarna riskerar det att drabba deras sårbara 

ekosystem, men även australiensarna då många bor nära kusten. Med 

klimatförändringarna riskerar Australien att drabbas av cykloner, men även extrem 

hetta som kommer leda till stora skogbränder. Dessutom kommer vattennivån att öka 

vilket leder till problem för invånare samt industrier som i stor utsträckning bor och 

verkar nära kusten. 

 

Framgång för Australien är om de kan se till att minimera de ekonomiska, 

miljömässiga samt sociala problemen som ökade klimatförändringar kommer föra 

med sig. Men den australiensiska regeringen ser även att det kan finnas ekonomiska 
                                                        
43 The Economics of the Kyoto Protocol Implementation Act. 
44 Australia. Dept. of Climate Change, Australian climate change science a national 

framework., 1–2. 
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vinster som kan göras i och med klimatförändringarna. Detta beror på att helt nya 

industrier och branscher kan komma till.45 

4.3 Ländernas syn på Kyotoprotokollet. 
Den 15 december 2011 meddelar Kanadas regering att de kommer dra sig ur 

Kyotoprotokollet. Detta har det rätt till genom artikel 27 punkt 1 i Kyotoprotokollet. 

Artikel 27 punkt 1 säger att avhoppet ska träda i kraft inom ett år, vilket i Kanadas fall 

innebär december 2012.46 

 
Inför valet i Australien 2007 gjorde det australiensiska arbetar partiet (ALP) 

klimatproblemen till en av sina stora valfrågor. De ville att Australiens rykte som en 

god internationell medborgare skulle förbättras, men även relationen till 

utvecklingsländer skulle förbättras, speciellt länderna i södra Asien och stilla 

havsområdet. Så när ALP blev valda att styra landet valde den nya australiensiska 

regeringen som första handling att ratificera Kyotoprotokollet.47  

 

Den tidigare regeringen hade valt att inte ratificera avtalet även om Australien har 

legat i fasen för att kunna uppnå vad avtalet säger att de ska uppnå.48 Den tidigare 

regeringen var en konservativ regering, som kan tänkas velat ligga på god fot med 

USA och deras president George W Bush. Genom att USA inte valde att ratificera 

avtalet, så valde den konservativa regeringen i Australien samma sak.49 

4.4 Aktuellt läge 
I ”Canada’s Emission Trends” från 2011 framgår det att Kanadas utsläpp ökade 

mellan åren 1990 till 2005 med 25 %. Men rapporten pekar även på att Kanadas andel 

av världens totala utsläpp av växthusgaser kommer att minska framöver.  

Detta beror till stor del av att utvecklingsländer som t.ex. Kina och Indien kommer att 

öka sina utsläpp allt mer i takt med att deras ekonomier växer.50 

                                                        
45 Ibid., 3. 
46 ”Status of Ratification of the Kyoto Protocol”. 
47 Elliott, ”Australia, Climate Change and the Global South”, 446. 
48 ”Australia ratifies Kyoto Protocol”. 
49 Barnsley, ”Dealing with change”, 406. 
50 Canada. Environment Canada, Canada’s emissions trends, 9–10. 
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Australien ligger till skillnad från Kanada inom fasen för att klara av att möta målen 

som de har satt enligt Kyotoprotokollet. Enligt Kyotoprotokollet får Australien öka 

sina utsläpp med 8 % av vad de var 1990. För tillfället räknar Australien med att de i 

genomsnitt har ökat sina utsläpp av växthusgaser med 6 % sedan 1990 nivå. 

 

För att kunna uppnå sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet så skulle det kräva att 

Kanada skulle minska sina utsläpp av växthusgaser med cirka 33 % varje år mellan 

åren 2008-2012. För Kanada skulle detta bland annat innebära att företagen hade fått 

ökade produktionskostnader vilket i sin tur hade lett till att mer än en kvarts miljon 

arbetstillfällen hade försvunnit. Det hade även inneburit att den vanliga kanadensiska 

familjen hade fått 4000 kanadensiska dollar mindre i disponibel inkomst.  

 

Detta hade inneburit att Kanada hade hamnat i en lågkonjunktur, vilket kommer leda 

till att BNP kommer minska med över 6,5 % från de nivåerna som är beräknade för 

2008. Kanadas regering beräknar att det skulle innebära ett inkomstbortfall 

motsvarande 51 miljarder kanadensiska dollar. Det framkommer även att Kanadas 

utsläpp av växthusgaser bara motsvarar 2 % av hela jordens utsläpp av växthus 

gaser.51 Den Kanadensiska regeringen lägger hela skulden till varför de har valt att 

hoppa av Kyotoprotokollet på att den tidigare liberala regeringen inte gjorde 

tillräckligt för att kunna uppnå de åtaganden som Kanada hade enligt 

Kyotoprotokollet.52 

4.5 Vad händer när Kyotoprotokollet löper ut. 
När Kyotoprotokollet löper ut i slutet av 2012, kommer Australien fortsätta att jobba 

för att minska sina utsläpp av växthusgaser. De har tagit fram en policy att de kommer 

minska sina utsläpp av växthusgaser med 5 % från 2000 nivå, detta ska de göra fram 

till 2020. Australien kommer minska denna mängd utan några som helst krav på att 

den internationella scenen ska göra detsamma. De har samtidigt tagit fram en policy 

om att de kan minska utsläppen med 15 %, men för att göra det måste även 

                                                        
51 Impacts of Implementing Bill C-288 by 2008. 
52 ”Canada pulls out of Kyoto protocol”. 
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industriella länder i världen minska sina utsläpp med mellan 15-25 %. Världen ska 

även arbeta för att ta fram en bättre handel med koldioxid.  

 

Även om Kanada har valt att hoppa av Kyotoprotokollet har det inte inneburit att de 

har slutat med att försöka minska andelen växthusgaser som landet släpper ut. 

 

Kanada har istället valt att skriva under Köpenhamn ackordet vilket innebär att 

Kanada ska minska sina utsläpp med 17 % utav 2005 nivå fram till 2020. Detta är 

samma nivå som USA har skrivit under att de ska minska sina utsläpp av 

växthusgaser med.53 Detta innebär att Kanada inte kommer kunna uppnå de gränser 

som de åtog sig i och med Kyotoprotokollet, att minska utsläppen med 6 % av 1990 

nivå. Detta kommer inte kunna uppnås förrän efter 2020 om de följer Köpenhamns 

ackord. En fördel med Köpenhamns ackord istället för Kyotoprotokollet är att de 

länder som har 85 % av alla utsläpp i världen har valt att skriva under detta avtal. 

Bland de länderna återfinns både USA, Kina och Indien, vilket är de länder i världen 

som släpper ut mest växthusgaser. 54 

 

Australien har också en plan för vad som ska hända efter 2020, de räknar med att fram 

till 2050 ska andelen utsläpp av växthusgaser minska med 80 % jämfört med 2000 

nivås av utsläpp. 

 

Genom att Australien har börjat arbeta för att få ett bättre klimat så hoppas dess 

regering på att Australien i framtiden kommer ha en viktig plats inom klimatdebatten. 

Detta kommer innebära att genom att Australien kommer vara ledande inom kampen 

för att minska klimateffekten, kommer de att hjälpa länder med sin expertis så att 

även andra länder kan minska sina klimatutsläpp. Australien tror att de kommer kunna 

hjälpa andra länder som finns på södra halvklotet inom det närmsta årtiondet. Därför 

är det viktigt att den australiensiska regeringen fortsätter att satsa på ett bättre klimat. 

 
                                                        
53 A Climate Change Plan for the Purposes of the Kyoto Protocol Implementation 

Act -2011, 3. 
54 Canada. Environment Canada, Canada’s emissions trends, 9–10. 
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Kanada väljer att lämna Kyotoprotokollet för att istället välja Köpenhamns ackord av 

två anledningar.  

Den första är som nämnts tidigare kostnaden för att stanna kvar i Kyotoprotokollet.  

Den andra anledningen till att välja ackordet istället för att välja protokollet, är att 

USA är ett av länderna som har valt att ratificera ackordet och det finns en hög grad 

av ekonomisk integration mellan just Kanada och USA. Genom att länderna har en 

hög grad av ekonomisk handel, kan det innebära att samma krav kan ställas på båda 

sidor av gränsen. Detta kommer innebära att Kanadas varor kommer vara lika 

konkurrenskraftiga på andra sidan gränsen, vilket är något som ligger i Kanadas 

intressen.55 

 

Australien valde som sagt att gå med i avtalet med tanke på att de dels skulle det 

drabbas hårt om klimatutsläppen fortsätter genom olika typer av naturkatastrofer. Men 

Australien såg samtidigt chansen att visa upp sig som en god internationell 

medborgare, samtidigt som de kunde dra nytta av detta genom att få förbättrade 

relationer med utvecklingsländerna i Sydostasien.  

 

Kanada valde att hoppa av avtalet mycket med tanke på att den tidigare regeringen 

hade gått med i avtalet, men sedan inte gjort några satsningar för att klara av dessa 

åtaganden. Skulle den nuvarande regeringen uppnå åtaganden skulle det innebära att 

Kanada hade hamnat i en ekonomisk kris. Den Kanadensiska regeringen menar även 

på att Kanadas nivå av utsläpp av växthusgaser är låg, så det är inte rimligt att Kanada 

ska ta på sig en så stor börda. 

5 Analys  

5.1 Kanada 

5.1.1 Inhemska 
På den inhemska arenan framgår det att den tidigare regeringen som styrde Kanada 

mycket väl kan ha valt att skriva under Kyotoprotokollet för att visa att Kanada tog 

                                                        
55 A Climate Change Plan for the Purposes of the Kyoto Protocol Implementation 

Act -2011, 3. 
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miljön på allvar, men det handlade även om att den tidigare premiärministern inte 

gillade hur Bush administrationen (2002-2009) skötte sig. Detta visade sig bland 

annat då samkönade äktenskap legaliserades och den kanadensiska regeringen satte 

sig emot Irak kriget. Men den amerikanske presidenten och den kanadensiska 

premiärministern har även olika ideologiska ståndpunkter. Detta kan förklara varför 

Kanadas tidigare regering valde att skriva under ett avtal som de inte satsade något för 

att kunna uppnå.56 

 

Används LI på den inhemska arenan framgår det att ett fortsatt samarbete i 

Kyotoprotokollet med största sannolikhet skulle innebära att den sittande regeringen 

inte skulle kunna bli omvald. Att stanna kvar i samarbetet är därför inget som kan 

vara intressant för Kanada, utan den sittande regeringen valde att hoppa av samarbetet 

för att kunna säkerhetsställa chanserna för att kunna bli omvalda. 

5.1.2 Internationella 
Använder sig uppsatsen av Putnams två-nivåspel hjälper den till att förstå vilka 

problem som finns på den internationella arenan, i och med att inte alla länder valde 

att ratificera protokollet. Detta är speciellt viktigt att klargöra när det gäller Kanadas 

medverkan i avtalet, då Kanadas främsta handelspartner i världen är USA, och USA 

är ett av länderna i världen som har valt att inte ratificera avtalet. Att stanna kvar i 

Kyotoprotokollet skulle även innebära att Kanada inte skulle maximera sina vinster. 

Detta med tanke på att USA, som är deras viktigaste handelspartner, inte är 

involverade i Kyotoprotokollet. Med hjälp av LI perspektivet ökar förståelsen till 

varför Kanada valde att hoppa av Kyotoprotokollet. Skulle Kanada stanna kvar i 

samarbetet hade inneburit en försämrad position för den sittande regeringen, samt en 

försämrad position för landet gentemot deras främsta handelspartners.  

 

Använder uppsatsen sig av realismen för att förstå varför Kanada valde att lämna 

avtalet framgår det att så länge som USA inte ingår i avtalet tjänar Kanada på att hålla 

sig utanför. Så när Kanada valde att skriva under Köpenhamns-ackordet valde de det 

vid samma tidpunkt som USA. 

                                                        
56 Barnsley, ”Dealing with change”, 406–407. 
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5.1.3 När de internationella påverkar de inhemska eller tvärtom 
Mycket av besluten som fattas antingen på den internationella arenan alternativt på 

den inhemska sidan kommer innebära att båda sidorna kommer bli berörda av det som 

beslutas.  

 

Enligt realismen är det svårt att få internationella samarbeten att fungera. För att det 

ska fungera måste Kanada tjäna mer eller minst lika mycket som alla andra länder 

inom samarbetet. Problemet med Kyotoprotokollet sett utifrån Kanadas synvinkel är 

likt som det var med LI att USA inte har valt att ratificera avtalet. Detta innebär att 

Kanadas främsta handelspartner inte behöver fundera kring vilka utsläpp av 

växthusgaser som de gör, vilket innebär att kanadensiska produkter blir mindre 

konkurrenskraftiga på den amerikanska marknaden. Genom detta kommer Kanada 

tjäna mer på att lämna samarbetet gentemot vad det tjänar på att stanna kvar i avtalet.  

Skulle Kanada välja att stanna i avtalet skulle det innebära att stora resurser skulle 

läggas på att försöka minska utsläppen som sker inom landet. Vilket innebär att 

mindre resurser skulle finnas för att se till att säkerheten inom landet kunde tryggas. 

Detta skulle i sin tur leda till att den inhemska arenan kommer att få problem.57  

 

Om Kanada skulle stanna kvar i Kyotoprotokollet och arbeta för att kunna uppnå 

kraven som avtalet innebär, skulle det medföra att handeln med USA hade minskat, 

då många produkter skulle bli mindre konkurrenskraftiga genom att priserna på 

utsläpp skulle gå upp. Detta skulle i sin tur innebära att jobb skulle gå förlorade i 

Kanada vilket hade lett till en lågkonjunktur för landet.58 

5.2 Australien 

5.2.1 Inhemska 
Används Putnams två-nivå spel för att förstå varför Australien har agerat som de gjort 

på den inhemska arenan kan det konstateras att den sittande regeringen gick till val 

med en av sina största valfrågor angående miljön, och då speciellt att Australien 

skulle ratificera avtalet. Den nuvarande regeringen såg att miljön var en viktig fråga 

                                                        
57 Ibid., 403–404. 
58 Impacts of Implementing Bill C-288 by 2008. 
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för australiensare, och valde att utnyttja detta för att kunna bli valda. Det som kan 

konstateras är att utifrån LI valde den tidigare styrande regeringen fel när de valde att 

upprätthålla goda kontakter med USA, genom att inte ratificera Kyotoprotokollet.  

Detta kan vara en av de bidragande faktorerna till varför de inte blev omvalda för 

ännu en period. Den nuvarande regeringen gjorde istället rätt val då de såg att 

intresset för miljön inom landet var större, varvid de gjorde detta till en stor valfråga, 

vilket ledde till att de blev valda. 

5.2.2 Internationella 
Hur har den internationella sidan påverkat Australien genom att de länge valde att inte 

ratificera Kyotoprotokollet, och att det var först efter ett val som Australien valde att 

skriva under avtalet?  

 

Australiens främsta handelspartners är Kina, Japan och Syd Korea. Dessa länder står 

för cirka 44 % av all export som Australien har,59 dessa tre länder har alla ratificerat 

Kyotoprotokollet.60Används Putnams två-nivå spel även här, så finns på den 

internationella sidan av bordet fördelarna att gå med i samarbetet. Det som skiljer sig 

från Kanada är att för Australien är inte USA en lika viktig handelspartner, utan 

Australiens främsta exporthandel bedrivs med länder i Asien. Handeln med de 

asiatiska länderna har ökat kraftigt på senare år, vilket har inneburit att Australien 

arbetar mer för att underlätta handeln. Bland annat med olika typer av ekonomiska 

handelsavtal men även för att skapa bättre relationer med de asiatiska länderna.61 

 

Detta innebär att genom att Australien accepterar och ratificerar Kyotoprotokollet, 

kommer de göra samma sak som deras främsta handelspartners har gjort. Men även 

om den inhemska marknaden måste minska sina utsläpp, beräknar den australienska 

regeringen att exporten kommer att fortsätta att öka.62  

 

                                                        
59 Composition of trade Australias 2010-2011, 5. 
60 ”Status of Ratification of the Kyoto Protocol”. 
61 McDougall, ”Australia and North–South Political Relations”, 370–372. 
62 Composition of trade Australias 2010-2011, 6. 
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Men samtidigt som de spelade sina inhemska väljare i händerna, så gjorde de sina 

internationella handelspartners mer nöjda. Genom att största delen av Australiens 

handel bedrivs med asiatiska länder och där en större del är utvecklingsländer. Genom 

att de accepterade Kyotoprotokollet och ratificerade avtalet, bör det ha förbättrat 

Australiens rykte som ett land som bryr sig om miljön och arbetar aktivt för att 

minska den klimatpåverkan som sker. 

 

Används realismen för att förstå vad Australiens handlande kan få för konsekvenser 

är det svårt att förstå hur ett land överhuvudtaget kan välja att ingå ett avtal.  

 

För att det ska fungera krävs det att alla länder vinner lika mycket på att gå med i 

samarbetet, vilket inte är fallet för Australien. Genom att de går med i samarbetet 

åläggs Australien att inte öka sina utsläpp av växthusgaser med mer än 8 % av 1990 

nivå, men samtidigt som Australien har en bestämd gräns så har många av deras 

främsta handelspartners inga utsläppsrestriktioner. Det är även ett problem att vissa 

handelspartners t.ex. USA, valt att inte ratificera Kyotoprotokollet. Australien har 

även en säkerhetsallians med USA,63 som har inneburit att Australiens relation med 

vissa länder i Asien har förvärrats, mycket med tanke på USAs inblandning i t.ex. 

Afghanistan och Irak. Detta har lett till ett förändrat säkerhetsläge för Australien, 

något som Australien arbetar för att förbättra.  

 

Samtidigt som Australien har valt att ingå i ett avtal som innebär att de betalar en 

större del innebär detta att deras säkerhetsläge förbättras. Då länderna som ligger 

kring de södra delarna av Asien övergår från att vara utvecklingsländer till att vara 

mer industriella länder kommer detta innebära att ett annat säkerhetsläge kommer att 

framträda. I och med att säkerhetsläget håller på att förändras har Australien arbetat 

för att förbättra relationerna med länder som har en allt snabbare växande ekonomi. 

Detta för att se till att säkerhetsläget inte förändras och att eventuella kriser kan 

avvärjas. Genom att ratificera Kyotoprotokollet har Australien tagit ett steg för att 

kunna bevara det nuvarande säkerhetsläget, dock är det viktigt att tilläga att även om 

                                                        
63 McDougall, ”Australia and North–South Political Relations”, 373. 
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miljön är ett viktigt område så har Australien även gjort andra saker för att behålla det 

nuvarande säkerhetsläget.64  

 

Den expansiva ekonomin som länderna i södra Asien har haft på senare år har som 

sagt förändrat säkerhetsläget. Men hur viktiga länderna än har blivit för Australien, 

genom detta förändrade säkerhetsläget, innebär det att även om Australien förlorar 

mer än vad andra länder gör som är med i avtalet tjänar Australien på att 

säkerhetsläget blir mer stabilt och att Australien får ett större inflytande bland 

länderna i deras närhet. Med detta sagt kan det konstateras att även om Australien 

förlorar på att ingå i ett avtal som inte alla länder i världen har valt att ingå i och som 

inneburit en viss negativ åverkan av deras konkurrenskraft gentemot USA, så har det 

inneburit ett förbättrat säkerhetsläge. De viktigaste faktorerna inom realismen är just 

säkerheten, så utifrån detta har Australien gjort rätt när de har valt att ingå i ett avtal 

med sämre villkor, jämfört med vad andra länder inom avtalet har. 

5.2.3 Blandning av när de internationella påverkar inhemska eller tvärtom 
Den Australiensiska regeringen lyckades alltså på ett bra sätt spela på båda sidorna av 

bordet och lyckades på så sätt förbättra relationen på den internationella sidan 

samtidigt som de lyckades övertyga den inhemska sidan vilket innebar att de blev 

valda. Den nya regeringens vilja att ratificera Kyotoprotokollet innebär inte bara en 

miljömässig vinst, utan den kan mycket väl innebära en ökad ekonomisk vinst.  

 

 

 

 

 

                                                        
64 Ibid., 366–373. 
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5.3 Tabell över agerande 
 Inhemska arenan Internationella 

arenan 

 

Australien Ideologiska, val 

vinst  

Handel, relationer, 

säkerhetsläge 

Fördelar 

 Utsläppskrav Konkurrenskraft, 

relationer med 

USA 

Nackdelar 

Kanada Ekonomiska Ekonomiska, 

handel, relationer 

med USA 

Fördelar 

  Relationer 

internationellt 

Nackdelar 

 

5.4 Kyotoprotokollet  
Hur påverkas internationella överenskommelser som Kyotoprotokollet av att länder 

ansluter sig för att sedan överge överenskommelsen eller vice versa?  

 
Problemen med internationella avtal likt Kyotoprotokollet är när alla länder som bör 

skriva under avtalet inte väljer att göra det. Inom Kyotoprotokollet var det största 

problemet USA som vid tidpunkten för framtagandet av Kyotoprotokollet var det land 

som släppte ut mest, samt som hade det största historiska ansvaret för utsläppen som 

hade skett. Genom detta bör även USA ta det största ansvaret för att se till att 

utsläppen minskar. Tack vare att USA har valt att hålla sig utanför avtalet innebar det 

att Australien valde att hålla sig utanför fram tills det skedde en förändring på den 

inhemska arenan. Vilket innebar att de valde att gå med i Kyotoprotokollet sent in i 

avtalsperioden. Det var liknande även för Kanada att när den inhemska arenan 

förändrades så valde de att gå ur avtalet. 
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På grund av att länder har möjligheten att hoppa på och av Kyotoprotokollet, finns det 

risk att det kan innebära att avtalet bara blir en pappersprodukt och inget reellt 

verktyg. Med detta menas att det inte blir någon stabilitet inom gruppen vilket kan 

försvåra att nå målen. Detta leder till att avtalet som sådant upplevs som ett svagare 

avtal som inte har någon verklig förmåga att uppnå dess mål. Men samtidigt som det 

förvärrar ett avtals styrka, kan inte det faktum att möjligheten till att hoppa på och av 

ett avtal tas bort. Skulle denna möjlighet som länderna har att hoppa av ett avtal tas 

bort skulle det leda till att länder väljer att stanna utanför avtalen. Detta med tanke på 

att om inte den möjligheten finns måste länderna göra de nödvändiga satsningarna för 

att klara av de åtaganden som krävs enligt avtalet. Detta skulle leda till att länder 

väljer att stå utanför samarbetet, då det hade inneburit att länderna sa upp sin 

individuella suveränitet. Så det är ett problem med att länder kan välja att hoppa av 

avtalen innan de har löpt ut, men samtidigt finns det inget alternativ än att ge länderna 

rätten att lämna avtalen. För det skulle som sagt leda till att länderna kommer välja att 

stå utanför samarbetet. Även om de arbetar för att uppnå målen som är satta enligt 

avtalet eller ej. 

 

För att komma runt problemen med detta kan avtalen utformas på ett sådant sätt att 

staternas partier måste samsas om gemensam linje. Detta med tanke på att den 

inhemska arenan spelar en väldigt stor roll när det gäller internationella avtal likt 

Kyotoprotokollet. Förändras den inhemska sidan kan det påverka hur landet agerar på 

den internationella sidan. Men länderna bör även höra med olika intressegrupper hur 

de ställer sig till vad avtalet innebär. Genom att alla inom landet samsas om ett 

gemensamt synsätt på avtalet kommer detta innebära att en förändring på den 

inhemska arenan inte kommer påverka den internationella arenan. På sådant sätt 

kommer problemen med länder som väljer att lämna avtalen att försvinna.65 

                                                        
65 Bernstein, ”Legitimacy in intergovernmental and non-state global 
governance”, 34–41. 
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6 Avslutning  
I början av uppsatsen verkade LI teorin vara väldigt användbar, då de ekonomiska 

kostnaderna som Kyotoprotokollet innebar för världens länder skulle vara stora. Ju 

längre uppsatsen fortlöpte desto mer stod det klart att den ekonomiska faktorn var 

viktig, men även att säkerhetsfaktorn är väldigt viktig för länderna.  

 

De viktigaste faktorerna angående om ett land väljer att ställa sig bakom 

Kyotoprotokollet eller inte är dels ekonomiska, dels säkerhetsmässiga. Känslan finns 

att miljön inte är det viktigaste, utan att det mer handlar om på vilket sätt ekonomin 

och säkerheten kan maximeras. Utifrån det val som landet då gör, visas vilka 

ansträngningar som landet kommer att göra för att minska den klimatpåverkan som 

sker i världen. 

 

Kanada kan upplevas som en stor bov som valde att hoppa av i ett sådant skede av 

samarbetet. Men forskningen pekar på att, utifrån teorierna, skulle det varit dumt av 

dem att stanna kvar. Detta med tanke på att om de hade stannat kvar i avtalet hade det 

inneburit att landet hade drabbats av en lågkonjunktur vilket i sin tur hade lett till att 

många hade blivit arbetslösa. Så i fallet med Kanada var det främst landets interna 

angelägenheter som gjorde att de var tvungna att lämna avtalet. Men de valde att 

hoppa av avtalet för att istället välja ett annat avtal som de skrev under tillsammans 

med USA, som är deras främsta handelspartner.  

 

Realismen kan användas för att förstå Kanadas handlanden, detta med tanke på att för 

det första är det svårt att få internationella avtal att fungera. Men när Kanada valde att 

skriva under Köpenhamns-ackordet innebar det att Kanada skulle satsa lika mycket 

som deras främsta handelspartner USA. Genom detta kan Kanada behålla sin 

maktposition i samhället då deras satsningar är lika stora som för världens övriga 

länder.  

 

I Kanadas fall fungerar LI väldigt bra då det handlade om de interna angelägenheterna 

i stor utsträckning. Realismen är svårare att använda sig av då deras handlande inte 
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direkt innebär någon säkerhetsrisk, men den fungerar att använda sig med tanke på att 

Kanada tjänade mindre på Kyotoprotokollet jämfört med andra länder, Kanada måste 

behålla sin maktposition i världen.  

 

I Australiens fall framgår det att de antagligen skulle uppnå Kyotoprotokollet även 

om de hade valt att ställa sig utanför samarbetet. Men genom att de valde att ratificera 

avtalet tjänade de på det genom ett förbättrat rykte i världen som en god 

världsmedborgare. Detta tror de kommer innebära att risken att bli utsatt för terrordåd 

från utvecklingsländerna i Sydostasien kommer att minska. På detta sätt har 

säkerhetsnivån förbättrats genom att ratificera avtalet.  

 

Utöver det framgår det att det även handlar om ideologiska angelägenheter, genom att 

den nuvarande regeringen delvis vann valet tack vare att de lovade att ratificera 

avtalet. Men det har även visat sig att Australien är ömsesidigt beroende av länderna i 

Sydostasien mycket tack vare att större delen av Australiens handel bedrivs 

tillsammans med länderna i Sydostasien. Med Australien framgår det att båda de 

teoretiska perspektiven fungerar att använda sig av för att få en ökad förståelse om 

varför Australien har agerat som de har gjort.  

 

Utifrån den empiriska genomgången tillsammans med analysschemat pekar det på att 

Australien använder både argument som är kopplade till LI, detta i form av 

ömsesidigt beroende som de räknar med kan leda till ökad säkerhet. Dessa båda 

teorier kompletterar varandra snarare än de konkurrerar med varandra. För att förstå 

ländernas ageranden måste båda teoriperspektiven vara med. 

 

Ett problem med Kyotoprotokollet är att det inte finns några sätt att döma ut böter om 

landet inte uppfyller sina åtaganden, men även problem förknippade med att länder 

kan välja att hoppa av avtalet om den inhemska politiken förändras.  

 

Uppsatsen kom fram till att det finns några problem med Kyotoprotokollet, men det är 

ändå ett respekterat protokoll av världens ledare. Problemen med att länder väljer att 
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hoppa av avtalet, alternativt väljer att aldrig kliva på, beror snarare på hur protokollet 

är uppbyggt. Skulle alla länder i världen ha liknande krav skulle de länder i världen 

som släpper ut mest välja att skriva under. Med tanke på att många av länderna just nu 

är långt ifrån att kunna enas kommer det vara svårt att genomföra Kyotoprotokollet. 

Det handlar lika mycket om de ekonomiska faktorerna som det handlar om 

säkerheten. Ska länder som t.ex. USA kunna behålla sin status som en supermakt, kan 

de inte välja att skriva under ett avtal om inte länder som är eller kan bli supermakter 

väljer att göra detsamma.  

 

Uppsatsen har gett en större förståelse för vilka problem som finns med 

internationella avtal. Problemet är att få alla inblandade parter så nöjda med avtalen 

att de väljer att skriva under. Men även om internationella avtal inte alltid lyckas med 

att fånga alla länder, är det viktigt att de finns, då de visar på att viljan att förändra 

saker i samhället finns.  

 

Även för att försöka få till förändring i samhället kan internationella avtal leda till en 

förändring i beteendet hos väldens länder. Detta har Kyotoprotokollet klarat av då det 

har lett till att andra internationella avtal har kommit till där andra krav ställs på 

länderna. Om inte Kyotoprotokollet hade funnits hade det antagligen inte lett till att 

USA gick in ett samarbete över stillahavsområdet, men troligtvis hade inte heller 

Köpenhamns-ackordet sett ut som det gör.  

 

Så även om Kyotoprotokollet inte riktigt lyckades uppnå det som var syftet, innebar 

avtalet att alternativa vägar för att minska klimatpåverkan kunde tas fram och 

accepteras av världens länder. Med tanke på detta har Kyotoprotokollet inte varit 

något misslyckande, utan har snarare hjälpt till att bana väg för andra, mer effektiva, 

avtal. 

 

En viktig slutsats som denna uppsats har kommit fram till när det gäller 

Kyotoprotokollet är att beroende på ländernas agerande blir Kyotoprotokollet ett fall 

av internationalisering. Länder har så mycket att tänka på när de väljer att ingå ett 
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mellanstatligt samarbete. Med tanke på att länder måste göra olika avvägningar innan 

de väljer att ingå ett internationellt avtal tenderar protokoll och internationella 

konvektioner väga ganska lätt. Då blir protokollen beroende av, som i Australiens fall, 

att länder klarar av att uppfylla sina åtaganden. Detta leder till att de blir väldigt 

beroende av hur den inhemska arenan ser ut, men även hur beroende länderna är av 

varandra. Detta leder i slutänden till att sådana här avtal blir väldigt svaga, med tanke 

på att förändringar på den inhemska arenan kan innebära att länder väljer att hoppa av 

avtalet. Även i de fall då länders beroende av varandra förändras kan detta leda till att 

sådana här avtal försvagas.  

 
Syftet med den här uppsatsen var att analysera vilka inhemska intressen som kan 

tänkas påverka nationalstaters ställningstagande i relation till Kyotoprotokollet. Detta 

har gjorts genom att svara på olika frågeställningar om varför länderna valde att agera 

som gjorde. Dessutom har det besvarats på vilket sätt ländernas agerande kan kopplas 

till den internationella, respektive den inhemska arenan. Uppsatsen har även besvarat 

hur internationella avtal påverkas av att länder väljer att ansluta sig respektive hoppa 

av avtalen. 
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