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Abstract: 

 

This essay studies Chinas role regarding the climate change at two climate conferences, 

one in Copenhagen and the other in Paris. The aim of the study is to understand why 

China choose to sign the Paris agreement while they previously refused to sign the 

Copenhagen accord. I have conducted an analysis using the International Relations 

Theory: Neorealism, and based my analysis on the five criteria of neorealism. To 

answer the research question, I use primary sources such as official statistics on 

emissions, China’s five-year plan, interviews with China’s president Xi Jinping and 

research papers. The result of my study was that China’s signing of the Paris agreement 

ensured the survival of China as a nation which according to Neorealists is the ultimate 

goal of every nation.   
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1. Inledning 
 

1.1. Introduktion  
Frågan om klimatet och de klimatändringar som på kort tid uppstått är en fråga som berör och 

väcker debatt världen över. Under det senaste årtiondet har klimatfrågan blivit en global 

angelägenhet där ett antal länder ingått samarbeten i syfte att begränsa människans påverkan 

på klimatet. Ett tydligt exempel på detta är de klimatkonferenser som anordnats genom åren 

där de deltagande länderna försökt att nå konsensus i frågan genom ingåendet av 

internationella överenskommelser i bl.a. utsläppsfrågan. Klimatkonferenserna anordnas av 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) och hålls varje år där 

olika frågor hänförliga till klimatet står på agendan med syftet att nå en global gemensam 

överenskommelse om hur klimatförändringarna ska stävjas.  

 

Två klimatkonferenser har varit av särskild betydelse under det senaste decenniet, den första 

hölls i Köpenhamn år 2009 där utgången anses utgöra ett misslyckande då någon 

överenskommelse inte kunde uppnås mycket tack vare att de två nationerna med de största 

utsläppen, dvs. USA och Kina, inte kunna komma överens om en gemensam policy om 

utsläpp. 1 

 

Efter klimatkonferensen i Köpenhamn dröjde det ända fram till 2014 innan en verklig 

framgång i klimatfrågan kunde uppnås. Vid klimatkonferensen i Paris år 2014 lyckades 

världens länder enas om en överenskommelse i bl.a. utsläppsfrågan där Kina och USA åter 

igen spelade en vital roll med den skillnaden att båda ländernas villighet att ingå ett avtal 

ledde till att klimatkonferensen i Paris sågs som en framgång. 2 

 

Kärnan för denna uppsats kommer därför fokusera på klimatkonferenserna i Köpenhamn och 

Paris med särskild emfas på Kinas roll vid konferenserna. Gemensamt för 

klimatkonferenserna i Köpenhamn respektive Paris är den roll som Kina spelat.  

 

 

                                                 
1 Vidal J., Stratton A. and Goldenberg S. “Low targets, goals dropped: Copenhagen ends in failure” The 

Guardian (Hämtad 2017-09-15) 
2 Harvey F. “Paris climate change agreement: the world's greatest diplomatic success”, The Guardian (Hämtad 

2017-09-15) 
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Under det senaste årtiondet har Kinas ekonomiska utveckling bidragit till att befästa landets 

ställning som en global maktspelare. Därtill svarar Kina för de största utsläppen av 

miljöfarliga ämnen vilket gjort landets medverkan vid internationella klimatkonferenser en 

nödvändighet för att kunna få till stånd en verklig förändring. En av anledningarna till att just 

klimatkonferensen i Köpenhamn anses ha misslyckats var för att Kina vägrade att ingå några 

bindande åtaganden beträffande utsläppsfrågan. Att Pariskonferensen betecknas som lyckad 

är för till stor del på grund av att Kina denna gång var villiga att ingå en överenskommelse 

gällande bl.a. utsläppsfrågan.  

 

Vad som gör Kina till en viktig och intressant aktör i klimatfrågan är hur mångfacetterad 

frågan är då den inrymmer inte bara frågor rörande klimat utan även ekonomiska och politiska 

ambitioner. 

 

 

1.2. Syfte och frågeställning 
Studien i denna uppsats har för avsikt att undersöka hur Kinas agerande vid 

klimatkonferenserna i Köpenhamn respektive Paris kan förstås och förklaras utifrån ett 

neorealistiskt perspektiv. Tidigare forskning har fokuserat på Kinas roll vid respektive 

konferens men inte prövat landets agerande vid de båda konferenserna utifrån de kriterier som 

neorealistiska forskare ställt upp.  

 

Den neorealistiska teorin kan delas upp i två läger, defensiv neorealism och offensiv 

neorealism. Jag har i denna uppsats valt att använda mig av de kriterier som defensiv 

neorealism ställer upp för att förstå staters agerande då jag anser bäst passar in på frågan om 

varför Kina valt att agera som de har gjort vid Pariskonferensen. Offensiv neorealism är mer 

inriktat på staters maktmaximering vilket jag inte tycker passar in på frågan i uppsatsen då 

klimatpolitiken är en fråga som mer handlar om maktbalans mellan världens stormakter varför 

defensiv neorealism passar bäst för att undersöka frågan.3 

 

Förhoppningen är att de slutsatser som nås i denna uppsats kan bidra till ökad insikt och 

förståelse för Kina agerande vid de två klimatkonferenserna. Kina är intressant att studera 

                                                 
3 Dunne, T. Kurki, M. & Smith, S. (2013), “International Relations Theories: Discipline and Diversity”, s. 78. 
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pga. den roll de kommit att spela i den globala klimatpolitiken där de utgör det land med 

störst utsläpp vilket innebär att Kinas agerande i klimatfrågan kommer få stor betydelse.4 

Syftet med uppsatsen är att ge en förklaring till varför Kina valde att underteckna Parisavtalet 

när de vid tidigare klimatkonferenser ställt sig negativa till bindande utsläppsmål. Jag kommer 

att sammanställa den tidigare forskningen i området och sedan jämföra dessa studier med 

officiell statistik och rapporter som därefter analyseras utifrån de neorealistiska kriterier som 

ställts upp för att se hur Kinas agerande i frågan kan förstås.  

 

Syftet ramas in genom följande frågeställning som därmed avgränsar uppsatsen i syfte att nå 

kvalitativa resultat:  

Hur kommer det sig att Kina valde att skriva under Parisavtalet trots deras tidigare uttalade 

reservationer mot bindande utsläppsmål vid klimatkonferensen i Köpenhamn? 

 

Frågeställningen berör Kinas specifika agerande vid klimatkonferensen i Paris och syftar till 

att möjliggöra en neorealistisk analys där olika argument och data i artiklar och forskning kan 

användas som underlag.  Den knyter ihop de båda klimatkonferenserna och utgör grunden för 

den studie som ska utföras i den aktuella uppsatsen.  

 

1.3. Avgränsningar 
 

Uppsatsen kommer att utgå från tidigare forskning i form av artiklar skrivna av framträdande 

klimatforskare som berör klimatkonferenserna i Köpenhamn och Paris. Därtill kommer 

nyhetsartiklar som berör konferenserna utgöra del av det material som ligger till grund för 

uppsatsen tillsammans med bl.a. rapporter från den kinesiska regeringen rörande landets 

klimatmål. Även utsläppsstatistik samt avtalen som träffades vid de båda konferenserna 

kommer att gås igenom. Med tanke på ämnets omfattning kommer en avgränsning att ske till 

att endast fokusera på Kinas roll vid klimatkonferenserna och då särskilt på nyckeldragen vid 

respektive klimatkonferens samt vilka avgörande skillnader som finns. Det innebär även att 

det material som valts ut är de som särskilt berör Kinas agerande vid klimatkonferenserna 

                                                 
4 CO2 time series 1990-2015 per region/country, http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-

2015&sort=des9 (Hämtad 2017-12-20) 

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2015&sort=des9
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2015&sort=des9
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vilket medför att frågan kan avgränsas och skapa underlag för en analys som besvarar 

frågeställningen.  

 

1.4. Disposition 
 

Inledningsvis kommer en kortare sammanfattning av huvuddragen för klimatkonferensen i 

Köpenhamn och Paris att utföras samt en presentation av uppsatsämnet med tillhörande 

problemställning. Därefter kommer syftet med studien, frågeställning och avgränsning att 

utföras. En beskrivning av huvuddragen i neorealismen och varför jag valt att använda just 

denna teori kommer att ges samt en beskrivning av de kriterier som neorealister ställt upp för 

att förstå en aktörs agerande. Jag kommer använda det neorealistiska perspektivet som grund 

för den analys jag därefter kommer göra. Analysen kommer att kretsa kring Kinas roll vid 

klimatkonferenserna ur ett neorealistiskt perspektiv där även den för uppsatsen utvalda 

litteraturen kommer att användas för att dra slutsatser kring Kinas agerande. Slutligen 

kommer resultaten av uppsatsen att redovisas med en sammanfattande diskussion av 

uppsatsens kärnpunkter. 
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2. Bakgrund 
 

Klimatkonferensen i Köpenhamn var tänkt att utgöra det naturliga steget efter 

Kyotoprotokollet där diskussioner fördes om hur Kyotoprotokollet skulle utvecklas. 

Konferensen utmynnade i ett avtal mellan länderna, the Copenhagen Accord, men ansågs 

likväl utgöra ett misslyckande då de största utsläppsländerna, Kina och USA, inte var villiga 

att ingå några bindande åtaganden. 5  

 

Även om Kina innan konferensen infört inhemska miljöreformer i syfte att minska utsläppen 

var landet väldigt noga med att upprätthålla en skiljelinje mellan inhemska åtaganden och 

globala åtaganden. 6 En annan av stötestenarna var att Kina fortfarande ansågs sig utgöra ett 

utvecklingsland där de krav som ställdes på konferensen skulle bli oskäligt betungande för 

landet rent ekonomiskt. 7 

 

Klimatkonferensen medförde även politisk prestige där bl.a. USA och Kina betraktade 

varandras agerande med stor misstänksamhet och där länderna hyste farhågor om att 

klimatpolitiken användes som ett led i ett större maktspel. EU:s försök att medla fram ett avtal 

visade sig vara dödfött och den överenskommelse som till sist växte fram var urvattnad till 

den grad att den inte medförde någon större skillnad i praktiken. 8 

 

Det skulle dröja ända till år 2014 innan någon verklig framgång med klimatkonferenserna 

kunde nås. Vid klimatkonferensen i Paris tecknades ett avtal gällande bl.a. begränsningar av 

utsläppen och nyckeln till framgång för denna konferens låg i den stora flexibilitet som avtalet 

inrymde.9 Istället för att som i tidigare avtal försöka sätta centrala mål överläts det nu åt de 

deltagande länderna att sätta sina egna mål. En central organisation kommer att överse att 

länderna uppfyller de mål som respektive land satt upp men utöver detta var upp till varje land 

att själva definiera i vilken grad de skulle minska sitt klimatavtryck.  Vad detta innebar i 

praktiken var att länderna numera kunde sätta mål som var mer realistiska att uppnå vilket 

                                                 
5 Vidal, Stratton and Goldenberg, The Guardian 
6 Gao, Y. (2016) “China’s response to climate change issues after Paris Climate Change Conference”, Advances 

in Climate Change Research (2016), Issue 7, s. 236f 
7 Hilton, I. & Kerr O. (2017) “The Paris Agreement: China’s ‘New Normal’ role in international climate 

negotiations”, s. 48 
8 Ibid, s. 50 
9 C2E2 (2105) “Outcomes of the U.N. Climate Change Conference in Paris,” (Hämtad 2017-09-05), s. 1 
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gjorde det i praktiken omöjligt att misslyckas med att uppnå de mål som satts upp. Den 

tidigare distinktionen mellan industriländer och utvecklingsländer suddades därmed ut och 

möjliggjorde ett ökat deltagande utan bekostnad av ekonomiska bakslag. 10  

 

En av anledningarna till att klimatkonferensen i Paris sågs som lyckad var det faktum att även 

Kina deltog och var villiga att delta i överenskommelsen. De klimatmål som Kina förband sig 

att följa innebar även att de andra utvecklingsländerna, som såg på Kina som en inofficiell 

ledare, valde att underteckna överenskommelsen. 11 Även om USA:s inställning till att ingå en 

överenskommelse länge var osäkert pga. det stundande presidentvalet var även USA:s 

villighet att teckna överenskommelsen något som bidrog till att ett bindande avtal kunde 

tecknas. 12  

 

Det som gör Parisavtalet särskilt intressant med tanke på Kinas roll är att USA under sin nya 

president valt att dra sig ur Parisavtalet. Även om de andra deltagande länderna förklarat att 

de fortsatt tänker följa sina åtaganden enligt avtalet kan betydelsen av USA:s frånvaro inte 

underskattas särskilt med tanke på att landet är ett av de länder som står för de största 

utsläppen.  Det är dock oklart vilken betydelse detta får i längden för övriga länder som 

undertecknat avtalet och hur de mål som satts upp fortfarande kan uppnås.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Keohane & Oppenheimer, s. 146 
11 Ibid, s. 239 
12 Ibid, s.142f 
13 Shear, Michael D. “Trump Will Withdraw U.S. From Paris Climate Agreement” (Hämtad 2017-09-15) 
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3. Teoretiskt ramverk 
 

3.1. Inledning 
 

Tolkandet av en aktörs handlingar är en svår uppgift där ett lands agerande vid situationer kan 

ha en uppsjö av förklaringar. Därför finns det olika statsvetenskapliga teorimodeller som 

strävar efter att ge olika förklaringar till ett lands agerande. International Relations Theory 

studerar teorin bakom internationella relationer där syftet är att skapa ett sammanhang som 

kan analyseras. Varje teori kan ses som ett filter vilket ger en möjlighet att få olika perspektiv 

på komplicerade frågor. På så sätt kan teoriskolor som realister, liberalister och 

konstruktivister inte ses som konkurrenter utan snarare som olika verktyg för att belysa 

viktiga och komplicerade frågor ur många olika synvinklar för att på så sätt öka förståelsen 

för ett fenomen.14 I denna uppsats har jag valt att tillämpa de kriterier som neorealister ställt 

upp på Kinas agerande vid två klimatkonferenser för att kunna ge en förklaring till varför 

Kina slutligen valt att underteckna Parisavtalet.   

 

3.2. Neorealism 

 

Den realistiska teoriskolan utgår från att makt är lingua franca när det kommer till 

internationell politik varför de likställer internationell politik med maktpolitik. Även bland 

realister finns det dock förgreningar som alla försöker besvara frågan varför stater strävar 

efter makt. Traditionella realister utgår från att svaret står att finna i den mänskliga naturen 

medan neorealister anser att det inte är den mänskliga naturen som i slutändan leder till att 

stater söker makt utan istället är det världens strukturella uppbyggnad som får stater att sträva 

efter makt. 

 

Neorealister, även kallad strukturrealister, menar att världen är indelad på ett sådant sätt att 

stater för att garantera sin överlevnad ständigt måste sträva efter makt. För en strukturrealist är 

maktsträvan alltså inte nödvändigtvis något som finns inneboende i människor som 

                                                 
14 Snyder, J. (2004) “One World, Rival Theories”, s. 55f. 
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manifesterar sig på en nationell nivå utan istället ett resultat av världens anarkistiska 

uppbyggnad som medför att makt är den enda valuta som är gångbar.15  

 

Även bland neorealister finns det olika uppfattningar om hur de internationella strukturerna 

ska tolkas och då särskilt vad gäller frågan om hur mycket makt är tillräckligt för en stat. 

Defensiva neorealister menar att det finns olika strukturella faktorer som begränsar hur 

mycket makt ett land kan uppnå vilket i sin tur bidrar till en slags maktbalans. Om en stat 

söker för mycket makt kommer systemet att straffa dem, detta genom att rivaliserande stater 

kan känna sig hotade och därmed gå samman för att bemöta hotet. Offensiva neorealister 

menar istället att det ligger i staters intresse att söka makt och under vissa omständigheter 

även herravälde, inte för att i enlighet med realismen söka efter makt som ett ändamål utan 

istället söka makt för att garantera sin egen överlevnad. Neorealister argumenterar därför att 

makt är ett nödvändigt ont för stater att garantera sin egen överlevnad. 16 

 

Strukturrealister utgår från 5 kriterier som förklarar varför stater tävlar sinsemellan om att 

erhålla makt. De fem kriterierna är antaganden om hur det internationella systemet är 

uppbyggt.17 

1.     Stormakter spelar huvudrollen i världspolitiken och de verkar i ett anarkistiskt system. 

Med anarki menas inte kaos eller oordning, utan istället avsaknaden av en övermakt. 

2.     Alla stater besitter offensiv militär förmåga i olika grad. Det innebär att varje stat har 

makten att skada sin granne. Detta beror givetvis på varje lands förmågor och kan förändras 

med tiden. 

3.     Stater kan aldrig med säkerhet fastställa vilka avsikter andra stater har. Varje stat vill 

veta huruvida andra stater är villiga att använda våld för att förändra maktbalansen 

(revisionist-stater) eller om de är tillfredsställda med att inte använda våld för att ändra 

maktbalansen (Status quo-stater). Svårigheten ligger i att med säkerhet fastställa andra staters 

intentioner då dessa inte kan verifieras empiriskt. Vissa argumenterar för att beslutsfattare 

avslöjar sina avsikter i tal och officiella dokument som kan granskas och analyseras. 

Problemet är att det inte går att fastställa om det utgör deras sanna intentioner. Även om man 

                                                 
15 Dunne, Kurki & Smith, s. 78. 
16 Ibid, s. 78. 
17 Mearsheimer, John J., "The False Promise of International Institutions" International Security 19:3 (1994-

1995): 5-49 
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kunde fastställa en annan stats intentioner idag, är det ingen garanti för hur deras framtida 

intentioner kommer att se ut. Det här innebär inte att en stat kan dra slutsatsen att deras 

grannar har eller kommer att ha planer på herravälde.  

Kärnan i argumentationen ligger istället på att beslutsfattare inte kan fastställa om det rör sig 

om en revisionistisk eller en status quo stat.  

4.     Varje stats huvudsyfte är överlevnad. De strävar efter att behålla sin territoriella integritet 

och självständigheten av deras inhemska politiska struktur. Även om de kan propagera för 

välfärd och skyddet för mänskliga rättigheter, är dessa underordnade frågan om överlevnad. 

Om en stat inte överlever kan dessa mål inte uppnås.  

5.     Stater är rationella aktörer, vilket innebär att de har förmågan att formulera strategier 

som maximerar chansen för överlevnad. Detta betyder dock inte att de är befriade från 

misstag, eftersom stater agerar med ofullständig information i en komplex värld kan de ibland 

göra allvarliga misstag. 

 

3.3. Kritik mot Neorealism 
 

Det synsätt som neorealister anlägger har varit föremål för kritik från andra forskare inom IR 

(Internationella Relationer). En kritik rör utgångspunkten att det är hur stater agerar som 

ligger till grund för att försöka utröna dess avsikter dvs. maktkampen manifesterar sig i hur 

representanter för en stat agerar och talar. Det är inte alltid en stat väljer att avslöja sina 

strategiska överväganden offentligt varför den fakta som når allmänheten inte alltid behöver 

vara sann. Att då enbart utgå från officiella uttalanden skulle därmed ha en negativ inverkan 

på analysen av varför ett land agerar som de gör då det inte med tillräcklig säkerhet kan 

fastställas.  

 

Det andra problemet som lyfts upp är att många stater inte fullt ut kan förklara varför de 

agerar som de gör. Ett lands politik kan ibland vara resultatet av decenniers intern politisk 

utveckling där representanterna för ett land inte längre är säkra på varför landet hyser vissa 

åsikter i särskilda frågor annat än att det varit landets officiella ståndpunkt under en lång tid. 

Det neorealister söker är en aktiv strävan från stater efter överlevnad men vissa forskare 
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menar att den inte alltid är så lätt att finna.18 

 

Den kritik som riktats mot neorealism belyser de svagheter som är inneboende i teorin. 

Samtidigt är det värt att ha i åtanke att teorier syftar till att försöka ge en förklaring till olika 

händelser i världen där förespråkarna för respektive teori aktivt propagerar för sin egen 

tolkning. Detta medför att samma händelse kan tolkas på fundamentalt olika sätt av olika 

forskare beroende på vilket perspektiv de valt att anlägga för att studera en händelse. 19 

 

Neorealism har även kritiserats för att normalisera miljöförstöring genom att tolka staters 

agerande i miljöfrågor som ett led i staternas strävan efter överlevnad och att det 

internationella systemets anarki omöjliggör en hållbar miljöpolitik om den inte gagnade 

staterna på något sätt. Forskare inom Green Theory IR har utmanat det traditionella och 

restriktiva synsättet inom realism om hur staters säkerhet ska tolkas där Green Theory istället 

utvidgar perspektivet och utgår istället från mänskligt välbefinnande samt upprätthållande av 

eko-system som en moralisk utgångspunkt i sin utgångspunkt. Green Theory lyfter särskilt 

fram hur klimatpolitiken och miljön har blivit en allt mer viktig fråga vilket de anser att 

realister och neorealister försummat att beakta i tillräckligt hög grad.20 

 

Varför jag valt att studera Kinas agerande ur ett neorealistiskt perspektiv är för att 

klimatfrågan är en fråga som för realister och neorealister betraktas som perifer med 

begränsad inverkan på staters säkerhet. 21 Jag anser istället att klimatfrågan på senare tid har 

fått sådan betydelse att klimatpolitiken är det som står väldigt högt om inte högst på 

världsagendan för stater. 

 

Klimatpolitiken handlar inte längre bara om miljö utan maktpositionering, inflytande och 

rykte som får stater att prioritera frågan på sin agenda. Kina har genom de senaste årens 

politiska utveckling kommit att inta en ledarroll i frågan vilket ytterligare skjutit fram deras 

politiska positioner som ur ett neorealistiskt perspektiv kan ses som ett sätt att garantera sin 

egen överlevnad. Där andra forskare inom exempelvis Green Theory aktivt omfamnat den 

globala klimatpolitiken som en kärnfråga för att förstå staters agerande anser jag ändå att ett 

                                                 
18 Dunne, Kurki & Smith, s. 3 
19 Ibid, s. 3 
20 Ibid, s. 275 
21 Ibid, s. 267 
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neorealistiskt perspektiv på frågan om Kinas agerande i klimatpolitiken är akademiskt 

intressant och relevant.  

 

Genom att anlägga ett neorealistiskt perspektiv i frågan belyses frågan på ett nytt sätt och får 

en förklaring till varför Kina agerat som de har gjort.  

 

Liberalister, som är en annan förgrening inom International Relations Theory, betonar 

internationella institutioners betydelse vad gäller frågan om internationellt samarbete medan 

konstruktivister fokuserar på hur tankar och idéer formar och påverkar staters agerande 

gentemot varandra. Neorealismen utgår istället från att alla staters agerande kan förklaras med 

ett ord, överlevnad, och detta inbegriper även i viss mån internationella institutioners 

betydelse samt hur tankar och idéer formar staters agerande. Det som skiljer de olika teorierna 

åt är hur de olika staternas agerande slutligt ska förstås. 22 

 

Ett neorealistiskt perspektiv blir intressant eftersom det ställer allt på sin spets där stater anses 

agera enbart i självintresse. Där tidigare studier utgått från att analysera Kinas agerande i 

klimatfrågan från liberala eller konstruktivistiska synvinklar anser jag att en dimension gått 

förlorad då idéer och tankar eller internationella institutioner spelar en viktig roll men jag 

anser att den överordnade frågan alltid faller tillbaka på varje lands grundläggande motivation 

dvs. sin egen överlevnad som stat. Genom att studera Kinas agerande utifrån ett neorealistiskt 

perspektiv kan därmed nya svar erhållas på frågan vad som fått Kina att agera som de har 

gjort och analysera hur deras agerande gagnar Kinas överlevnad som stat. Eftersom det 

neorealistiska perspektivet även kan täcka in liberalistiska och konstruktivistiska perspektiv 

anser jag detta perspektiv vara mer lämpat för den studie som har utförts. 23 

 

Även om den kritik som riktats mot neorealism gällande just deras synsätt i klimatfrågan är 

relevant anser jag ändå teorin vara gångbar även i fråga om klimatpolitiken då jag anser att 

klimatfrågan ytterst anknyter till frågan om varför stater eftersträvar makt. Därför har jag låtit 

neorealism stå i centrum för uppsatsen och genom att använda mig av de neorealistiska 

kriterierna för att tolka den offentliga statistiken och uttalanden kan jag belysa frågan ur 

denna synvinkel och därmed göra ett bidrag till diskussionen inom IR.24 

                                                 
22 Dunne, Kurki & Smith, s. 78. 
23 Ibid, s. 78. 
24 Ibid, s. 274 
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3.4. Tidigare forskning 
 

Klimatet är en fråga som sysselsatt forskare i decennier. Särskilt det senaste decenniet har 

klimatfrågan blivit föremål för en intensiv debatt och något som står högt upp på agendan för 

många länder. Kina är det land som ansetts utgöra nyckeln till en hållbar lösning på 

klimatfrågan vilket visat sig både i forskningen och på de klimatkonferenser där landet 

deltagit där Köpenhamnkonferensen anses ha misslyckats pga. Kinas ovilja att ingå bindande 

utsläppsmål och där Pariskonferensen ansågs vara lyckad eftersom Kina då visade sig vara 

villiga att ingå en överenskommelse gällande utsläppsmålen. Med hänsyn till den vitala roll 

som Kina spelar vad gäller klimatfrågan är det därför särskilt intressant att fokusera just på 

Kina som aktör.  

 

Primärt utgår jag ifrån statistik beträffande Kinas utsläpp av bl.a. koldioxid (CO2) vilket 

redovisats i form av grafer av Isabel Hilton och Oliver Kerr.  Varför detta material har valts är 

för att det på ett föredömligt sätt visar på hur Kinas utsläpp relaterar till de klimatkonferenser 

som valts. Även om Kina är restriktiva med att publicera sin utsläppstatistik är de grafer och 

tabeller som står att finna på området likväl intressanta då de har sammanställt data från 

Kinesiska myndigheter och som därmed kan ge inblick i hur Kina rent officiellt valt att 

redovisa sin statistik. Utsläppsrapporterna intar därmed en central roll i denna uppsats då de 

utgör en tydlig indikation på hur utsläppen sett ut under en längre tid där trender kan skönjas. 

Denna statistik kan därför användas för att förstå hur utsläppsnivåerna kan kopplas till Kinas 

agerande i frågan och hur detta agerande kan förklaras ur ett neorealistiskt perspektiv.  

 

Den tidigare forskningen på området kan därmed granskas i ljuset av dessa rapporter och 

därmed skänka djupare insikt i frågan och frammana ytterligare empiriskt material som kan 

besvara den inledande frågeställningen. Genom att studera officiell utsläppsstatistik i 

kombination med en studie av den officiella femårsplan som Kina upprättat år 2016 och Kinas 

INDC avseende Parisavtalet kan vi få insikt i hur Kina ser på klimatfrågan. Även om 

femårsplanen avser Kinas insatser på en nationell nivå är den även en indikator på landets 

globala klimatåtaganden.  

 

Kinas femårsplan i kombination med Kinas INDC utgör grunden för det empiriska materialet 

i uppsatsen och har valts då de indikerar Kinas officiella inställning i klimatfrågan. Även om 

femårsplanen och Kinas INDC inte fullt ut kan förklara Kinas motiv till sitt agerande i 
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klimatfrågan utgör den likväl en viktig källa till information och kommer därför att ligga till 

grund för analysen i uppsatsen. Som komplement används även en intervju med Kinas 

president Xi Jinping innan Pariskonferensen användas som ger värdefull information om hur 

Kina ser på klimatfrågan. Vidare används uttalanden från Kinas partikongress som hölls 

hösten 2017 gällande just klimatfrågan som ger viktiga perspektiv på Kinas inställning 

beträffande klimatet. 

 

Den officiella utsläppsstatistiken i kombination med Kinas femårsplan och president Xi 

Jinpings uttalanden kan därmed öka studiens generaliseringsbarhet genom att belysa Kinas 

agerande från flera olika synvinklar. Problemet blir att resultaten tenderar att endast besvara 

varför Kina agerat på ett visst sätt vid en viss tidpunkt men jag anser att det empiriska 

material som valts medför att resultatet ändå kan användas för att besvara frågan om varför 

Kina valt att underteckna Parisavtalet trots tidigare reservationer. 

 

Som komplement kommer även den avsiktsförklaring eller INDC som Kina avlade i samband 

med Parisavtalet att kort granskas för att bättre förstå förutsättningarna som Parisavtalet 

ingicks i och om den kan ge insikt i varför Kina valde att underteckna Parisavtalet ur ett 

neorealistiskt perspektiv. Eftersom det utgör Kinas officiella ställningstagande i frågan kan 

den användas för en djupare analys.  

 

Även själva Parisavtalet och det dokument som upprättades efter Köpenhamnkonferensen 

kommer att granskas för att försöka skapa tillräckligt med empiriskt material för att kunna 

besvara den inledande frågeställningen. Som komplement till detta kommer även artiklar 

författade av framstående klimatforskare att användas.  

 

I artikeln “China’s response to climate change issues after Paris Climate Change 

Conference”, analyseras Kinas åtaganden i Parisavtalet mot bakgrund av den inrikespolitiska 

utvecklingen i landet och som därmed kan ge inblick i varför Kina valde att underteckna 

Parisavtalet.  Studien har genom anläggandet av ett historiskt perspektiv visat att Kinas 

ändrade inställning kan utgöra kulmen av en inhemsk politik mot föroreningar och som ett led 

av den inhemska utvecklingen i landet även utvecklats till en global fråga. Att den femårsplan 

som Kina släppt tydligt tar sikte på klimatet är ytterligare en förklaring till att Kina valt att 
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underteckna Parisavtalet. 25  

 

Det finns även studier på området som visar på att de klimatmål som Kina satt upp till en följd 

av Parisavtalet i praktiken är meningslösa. Detta då Kina pga. den ekonomiska utvecklingen i 

landet med stor sannolikhet ändå skulle ha uppnått de utsläppsmål som satts upp. Dessa 

studier visar på att Kinas val att underteckna Parisavtalet var något som inte skulle medföra 

någon ekonomisk belastning för landet då utsläppsmålen ändå skulle nås. 26  

 

Andra studier belyser Kinas roll i klimatfrågan under främst Paris-konferensen. Forskningen 

visar på att Kinas val att underteckna Parisavtalet var ett led i en ekonomisk utveckling där 

Kina först vid tidpunkten för Pariskonferensen kunde ingå ett avtal om utsläpp. Detta då den 

ekonomiska utvecklingen inom landet nått en sådan nivå att utsläppen stegvis minskat åren 

efter Köpenhamnkonferensen. 27  

 

Det finns även forskning avseende klimatkonferensen i Paris som menar att det avtal som 

konferensen utmynnade i inte utgör slutmålet utan snarare ett första steg mot en hållbar global 

klimatpolitik. Därmed ska aktörernas agerande inte ses som ett definitivt ställningstagande 

utan istället en grogrund för framtida diskussioner. Dessa studier har då visat att det är väldigt 

viktigt att anlägga ett större perspektiv än själva konferensen för att kunna förstå varför 

länderna valt att ingå ett bindande avtal om utsläppsmål.28 

 

Frågan om Parisavtalets verkliga implikationer har av vissa forskare diskuterats där 

forskningen visar på att en inneboende svaghet i avtalet är hur granskningen av ett lands 

åtagande ska ske som en del av klimatavtalet kommer ländernas åtagande att granskas av en 

internationell aktör. Det är dock oklart hur effektivt detta kommer se ut i praktiken och denna 

flexibilitet för länderna att sätta sina egna mål är en av anledningarna till att Parisavtalet 

undertecknades av så många länder däribland Kina.29 

                                                 
25 Gao, Y., s. 236 
26 Harris, P. G. (2017) “China’s pledge on climate change: inadequate and irresponsible”, J Environm Stud Sci, 

s. 7:1, s.103f 
27 Hilton & Kerr, s. 49 
28 Victor, David G. (2016) “What the Framework Convention on Climate Change Teaches Us About 

Cooperation on Climate Change,” Politics and Governance, s. 4(3): 134f 
29 Young, O. (2016) “The Paris Agreement: Destined to Succeed or Doomed to Fail?” Politics and Governance, 

s. 4(3): 131 
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Vad de nämnda artiklarna och rapporterna fokuserar på är antingen Kinas agerande vid endera 

av klimatkonferenserna eller Kinas framtida åtaganden, det finns inga artiklar som i detalj 

undersöker och jämför specifikt Kinas roll vid respektive klimatkonferens utifrån de kriterier 

som återfinns inom neorealism. 

 

Det som min studie kommer att bidra med är en analys av frågan utifrån en neorealistisk 

synvinkel. Därigenom kommer jag att kunna använda den tidigare forskningen som grund 

men anlägga ett annat perspektiv som därmed kan utgöra en alternativ och intressant tolkning 

av varför Kina agerat som de har gjort. Där den tidigare forskningen inte specifikt utgått från 

de neorealistiska kriterierna kan jag därigenom bidra till att ytterligare belysa frågan om hur 

Kinas agerande kan förstås. Den kritik som riktats mot neorealism i det att den inte i 

tillräcklig mån tar hänsyn till frågan om klimatpolitiken gör det än mer relevant att försöka 

behandla frågan i denna studie. 

 

Slutsatserna som nås kan förhoppningsvis bidra till en fördjupning av diskussionen kring 

Kinas klimatpolitiska åtaganden och ge en förklaring till varför landet ingått en 

överenskommelse beträffande utsläppsmålen trots sina tidigare reservationer i frågan.  

 

 

3.5. Teorianknytning 
 

Syftet med teorianknytningen är att de slutsatser som kan dras av en undersökning av 

uppsatsämnet även ska kunna användas rent generellt. 30 De generella slutsatser som en 

undersökning kan generera är avhängiga syftet med undersökningen samt vad undersökningen 

avser att besvara. Antingen kan generella slutsatser dras eller så kan slutsatserna återknytas 

specifikt till frågeställningen. 31  

 

Syftet med denna uppsats är primärt att återknyta det empiriska resultatet till den uppställda 

frågeställningen men vid behov kan även rent generella slutsatser dras. För att slutsatserna 

inte ska bli för allmänt hållna och därmed riskera underminera undersökningens betydelse 

                                                 
30 Teorell & Svensson, s.44 
31 Ibid, s.44f 
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kommer uppsatsens empiriska analys att försöka hållas konkret genom tillämpandet av de 

uppställda neorealistiska kriterierna. Blir uppsatsämnet och undersökningen för abstrakt 

inverkar det på resultatet. Jag har därför valt att ur ett neorealistiskt perspektiv valt att 

analysera Kinas agerande vid klimatkonferenserna i Köpenhamn respektive Paris för att 

minimera avståndet mellan analysobjektet och resultatet av undersökningen. Genom att pröva 

Kinas agerande mot de uppställda kriterierna kan jag därmed få en förklaring till varför Kina 

valt att agera som de har gjort. 32  

 

Problemet som uppstår är att det befintliga materialet på området är omfattande varför jag 

genom den uppställda frågeställningen avgränsat frågan och ställt upp kriterier som medför att 

Kinas agerande i klimatfrågan kan mätas genom att fokusera enbart på två klimatkonferenser 

och då särskilt vad som föranlett dem att ändra uppfattning i en specifik fråga. Därtill kommer 

en empirisk undersökning av hur diskussionen kring Kinas ansvar i klimatfrågan kommit att 

se ut.  

 

  

                                                 
32 Teorell & Svensson, s.46. 



20 

 

4. Forskningsdesign 
 

4.1. Frameanalys 
 

Den i uppsatsen aktuella studien kommer att använda sig av en frameanalys vilket i korthet 

kan beskrivas som inramningen av sociala konstruktioner beträffande ett särskilt fenomen. Ur 

ett politiskt perspektiv kan en frameanalys i det närmaste beskrivas som ett system av idéer 

som bildar en ram kring det politiska problem som ska undersökas. Denna ram bestämmer i 

sin tur premisserna för de olika aktörernas agerande. Inom frameanalysen återfinns en 

mångfald av idéer som både kan ge upphov till en definiering av det problem som är 

föremålet för undersökningen men även olika metoder för att lösa problemet. Frameanalysens 

primära syfte är att skänka bredd till analysen och att sätta den i rätt kontext för att därigenom 

kunna finna olika lösningar på ett problem. 33 Framinganalysen kan användas för att bättre 

förstå olika aktörers agerande och varför de har ett visst synsätt i en fråga. 34  

 

Vad som gör frameanalys lämpligt är dess fokus på idéer samtidigt som den intar ett 

aktörsperspektiv. Särskilt gångbar är frameanalysen när den används för att förstå kopplingen 

mellan idéer och handlingar hos en aktör. 35 

 

De tre kriterier som används för att skänka legitimitet åt aktörer respektive idéer kan uppfyllas 

genom en frameanalys. Kriterierna är som följer: 

1. Idéer förstås och studeras som sociala konstruktioner, vilka skapas i en 

dynamisk process. Det innebär att de är både konstruerade och konstituerande. 

2. Aktörer förs in i analysen som aktiva i skapandet av mening. 

3. Idéer antas fungera både hindrande och möjliggörande för aktörer, och 

interaktionen mellan idéer och aktörer studeras explicit.36 

 

 

                                                 
33 Eriksson, J (2011) Strider om mening- en dynamisk frameanalys av den svenska sexköpslagen, s.33 
34 Perri, 2005. 
35 Eriksson, J, s.33 
36 Ibid, s.28 
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Överfört på denna uppsats skulle en frameanalys rama in problemet dvs. varför har Kina valt 

att underteckna Parisavtalet trots tidigare reservationer. Genom att tillämpa de neorealistiska 

kriterierna inom den valda ramen kan Kinas agerande därmed sättas i ett sammanhang och 

därigenom skapa en teoretisk ram som empiriskt undersöks. Vad som definieras som ett 

problem blir därmed en social konstruktion beroende på hur vi uppfattar aktörerna dvs. vi 

bedömer problemet utifrån det samhälle vi lever och verkar i.  

 

Med anledning av frameanalysens strukturella natur och dess studie av idéer används denna 

ofta i kombination med konstruktivism. Jag har istället valt att kombinera frameanalysen med 

ett neorealistiskt perspektiv då jag anser att dessa två kompletterar varandra på ett sätt som ger 

upphov till intressanta resultat som kan ge nya förklaringar till Kinas agerande. Den kritik 

som riktats mot neorealism är bl.a. att den inte i tillräcklig mån tar hänsyn till enskilda idéer 

och tankars inverkan på staters agerande då det istället är staternas agerande som står i fokus.  

 

Genom att skapa en social konstruktion kring Kinas agerande med hjälp av en framinganalys 

som fokuserar på de tankar och idéer som kan förklara vilka influenser som kan ha inverkat 

på landets inställning kan denna ram sedan användas för att ur ett neorealistiskt perspektiv 

förklara hur Kinas agerande ska förstås.  Den okonventionella kombinationen av två synsätt 

som vanligtvis ansetts stå i motsats till varandra är något som jag anser tillför uppsatsen 

relevans och bidrar därmed med en förklaring till hur Kinas agerande ska förstås. 

 

Med anledning av att Kina tidigare varit motvilliga att underteckna bindande utsläppsmål kan 

det ur ett neorealistiskt perspektiv skapa en idé om att ett sådant åtagande allvarligt skulle ha 

hotat Kinas överlevnad som stat. Samtidigt kan Kinas val att underteckna Parisavtalet skapa 

idéen att landet vid detta tillfälle bedömde att det gynnade statens överlevnad att underteckna 

avtalet.  

 

Dessa idéer utgör samtidigt en social konstruktion som jag för in i analysen och därmed 

skänker analysen mening. Dessa idéer verkar både hindrande och möjliggörande för Kina och 

det är detta som är föremålet för studien dvs. varför Kina undertecknade Parisavtalet trots 

tidigare reservationer. Frameanalysen blir därmed relevant då den ramar in Kinas agerande 

och därmed utforskar sambanden mellan idéer och handling genom att sätta in frågan i ett 

socialt sammanhang som kan studeras och analyseras ur ett neorealistiskt perspektiv.  
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4.2. Metodval 
Vad gäller frameanalys är den främst gångbar i syfte att skapa underlag för en analys av olika 

mätvärden. Frameanalys lämpar sig för analyser av olika aktörers agerande och hur de ser på 

verklighetens beskaffenhet. Studien är primärt inriktad på Kinas roll som aktör vid två olika 

klimatkonferenser där landets agerande analyseras utifrån de neorealistiska kriterierna för att 

försöka rama in frågan i en given idékontext för att kunna ge en förklaring till Kinas agerande 

vid klimatkonferenserna.  
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5. Analys 

 

5.1. Introduktion 
Analysen kommer att utgå de fem kriterier som ställts upp av neorealister genom att använda 

officiella källor avseende utsläppen vad gäller främst Kina, avtal och rapporter samt tidigare 

forskning på området för att på så sätt kunna analysera varför Kina valt att underteckna 

Parisavtalet trots tidigare reservationer.  

 

5.2. Data  
 

5.2.1 Statistik  

Isabel Hilton har sammanställt officiella rapporter från UNCCC:s hemsida samt statistik för 

Kinas utsläpp år 2015 i följande graf. 37 

 

Den ovan redovisade grafen illustrerar Kinas CO2-utsläpp vid tidpunkten för 

klimatkonferensen i Köpenhamn till strax efter klimatkonferensen i Paris.  

 

                                                 
37 Hilton & Kerr, s. 52 
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Följande data framträder ur grafen: 

• Från år 2009 till år 2010 sjönk tillväxten av Kinas CO2-utsläpp för att under år 2010-

2011 återigen öka.38  

• Mellan år 2012-2015 utgör den största skillnaden i landets utsläpp av CO2 där Kina år 

2015 i princip inte noterat någon ökning av CO2-utsläppen.39  

 

 

Ovanstående graf, upprättad av forskaren Zhu Liu och är en återgivning av officiell statistik 

avseende Kinas utsläpp, visar på hur utsläppen av CO2 har ökat vad avser Kina ända fram till 

år 2012.40 Vid tidpunkten för klimatkonferensen i Köpenhamn var Kinas utsläpp av CO2 

fortfarande hög vilket grafen tydligt visar och utsläppen fortsätter att öka fram till år 2012 då 

utvecklingen i viss mån planar ut. Denna graf styrker därmed de officiella siffrorna vad 

beträffar Kinas utsläpp och utgör en klar indikation på att Kinas utsläpp nått sin topp och att 

de efterföljande åren kommer att se en minskning av utsläppen.41 

 

 

 

                                                 
38 Hilton & Kerr, s. 51f. 
39 Ibid, s. 51f. 
40 Yu, H. Y. & Zhu, S. L. (2015) “Toward Paris: China and climate change negotiations, Advances in Climate 

Change Research”, Issue 6, s. 4.  
41 Hilton & Kerr, s. 51f. 
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5.2.2 The Copenhagen Accord samt Parisavtalet 

Som ett led i analysen är det även lämpligt att studera utgången av Parisavtalet och hur den 

skiljer sig åt mot den överenskommelse som träffades i Köpenhamn.  

 

Vid en granskning av ”The Copenhagen accord” framgår att de deltagande länderna under en 

tioårsperiod åtar sig att försöka minska sina CO2-utsläpp men ordalydelsen är vag till sin 

formulering och kan mer anses utgöra riktlinjer och en grund för framtida förhandlingar än ett 

åtagande att åstadkomma verklig förändring. 42 Jämförs detta med Parisavtalet noteras att 

ordalydelsen i viss mån är densamma men att den kan anses förplikta de undertecknande 

staterna på ett annat sätt än de generella riktlinjer som uppställts i ”The Copenhagen 

accord”.43  

 

Jämförs de två avtalen med varandra blir skillnaden uppenbar vilket gör att Kinas 

undertecknande av ett avtal i Paris men inte i Köpenhamn blir än mer intressant. En förklaring 

är det faktum att där utsläppsmålen sattes centralt i Köpenhamnavtalet så sattes utsläppsmålen 

i Parisavtalet istället lokalt dvs. av respektive deltagarnation. Som diskuterats tidigare är målet 

med denna studie att undersöka vad som har ändrats beträffande Kinas inställning i 

utsläppsfrågan från klimatkonferensen i Köpenhamn till klimatkonferensen i Paris.  

 

Parisavtalet medförde en flexibilitet som blandade politiska mål med legala mål, en avgörande 

skillnad som överläts till de deltagande länderna att själva sätta sina utsläppsmål. 44 Detta 

skiljde sig från tidigare konferenser där diskussionerna vid klimatkonferensen i Köpenhamn 

kretsade kring definitionen av ländernas åtaganden som politiska mål snarare än juridiskt 

bindande mål.45  

 

Den flexibilitet som Parisavtalet medförde skulle kunna anses utgöra en så pass viktig skillnad 

mot tidigare klimatkonferenser att det kan ha förmått Kina att ändra inställning. Det finns 

även forskning som pekar på att Parisavtalet har en inneboende svaghet i det att hur själva 

granskningen av ländernas åtagande ska ske inte är klarlagd.46 

 

                                                 
42 Copenhagen Accord,  (Hämtad 2017-09-10) s. 5ff. 
43 Paris Agreement, UNFCCC, (Hämtad 2017-09-10).  s. 1ff. 
44 Ibid, s. 2ff 
45Ibid, s. 1f 
46 Young O., s. 4(3): 131 
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Detta kan medföra att implikationerna av att ingå bindande utsläppsmål inte blir så allvarliga 

jämfört med tidigare konferenser vilket är en möjlig förklaring till att Kina valde att 

underteckna parisavtalet. 

 

Vissa klimatforskare gör gällande att utvecklingen i Kina inom just klimatområdet förändrats 

radikalt under de senaste åren och att landets åtaganden enligt Parisavtalet är ett naturligt steg 

i denna utveckling. 47 Den officiella utsläppsstatistiken talar för att Kina går allt mer mot ett 

tjänstesamhälle och att utsläppen av CO2 minskat bara de senaste åren vilket tydligt talar för 

att de mål som Kina satt upp i samband med Parisavtalet med största sannolikhet hade 

uppfyllts även om de valt att inte underteckna Parisavtalet. 48 

 

Baserat på Kinas officiella uttalanden och en jämförelse av de båda avtalen framgår att en 

avgörande skillnad är den ekonomiska faktorn. Denna skillnad i kombination med andra 

bakomliggande faktorer som exempelvis att Kina pga. den naturliga utvecklingen av landets 

ekonomi har gjort att de åtaganden landet gjorde vid Pariskonferensen inte drabbade landet 

lika hårt som det skulle ha gjort vid Köpenhamnavtalet.  

 

5.2.3 Kinas INDC 

För att bättre förstå Kinas agerande vid klimatkonferensen i Paris är det lämpligt att även 

studera det åtagande eller INDC som landet upprättade i samband med klimatkonferensen. 

Eftersom detta utgör landets officiella ställningstagande vad avser Paris är det av särskilt 

intresse att studera denna primärkälla. Av rapporten framgår bl.a. att Kina sedan år 2005 

minskat sitt utsläpp av CO2 med 33,8 %. Fram till år 2030 har Kina lagt upp en detaljerad 

plan om hur de ska sänka utsläppen av CO2 samt satsa på förnyelsebara källor för att därmed 

sänka sitt klimatavtryck. 49  

 

Vad Kinas INDC utgör en tydlig indikation på är att de klimatmål som satts upp är något som 

Kina är säker på att de kommer att uppfylla. Kinas uttalande om utsläppen av CO2 stöds av 

den officiella statistiken som tidigare redovisats.50  

 

                                                 
47 Gao, Y., s. 236 
48 Hilton & Kerr, s. 51f. 
49 China’s INDCs in COP21, UNFCCC, s. 4ff 
50 Hilton & Kerr, s. 51f. 
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Mycket talar därför för att den ekonomiska utvecklingen i Kina ökat i sådan grad att landet 

vid tidpunkten för klimatkonferensen i Paris kunde ingå bindande åtaganden beträffande 

utsläppen då Kina under flera år sänkt sitt utsläpp av CO2.  

 

Vidare framgår av rapporten att Kina understryker skillnaden mellan utvecklingsländer och 

industriländer och att de förväntar sig ett delat ansvar i klimatfrågan för att det inte ska bli 

oskäligt betungande för de länder med begränsade ekonomiska medel. 51 Kinas uttalande i 

denna del kan tolkas som den avgörande skillnaden mot tidigare avtal. Där Kina tidigare 

ansåg att ansvarsfördelningen blev orättvis och att landet skulle hamna i en ekonomisk 

ofördelaktig situation har Parisavtalet ingåtts under sådana premisser att respektive land 

ansvarar för sina egna åtaganden vilket Kinas uttalande tydligt visar på.  

 

Kanske är detta den enskilt viktigaste skillnaden som gjorde att Kina till sist valde att 

underteckna Parisavtalet. 52 Sammantaget kan Kinas INDC ändå anses skänka en viss inblick i 

varför landet slutligen valde att ingå ett bindande avtal om utsläppen. Kinas intentioner lyser 

igenom och är det något som Köpenhamnavtalet visat på är vikten av att tillräckligt betydande 

länder väljer att delta och bidra till en minskning av utsläppen.  

 

Att Kina och USA båda valde att underteckna avtalet i Paris är nog något som bidrog till att 

klimatkonferensen i Paris anses vara lyckad. Frågan är dock öppen vad som kommer att hända 

nu när USA har förklarat att de kommer att dra sig ur överenskommelsen i Paris även om 

Kina förklarat att de fortfarande har för avsikt att följa sina åtaganden enligt Parisavtalet. 53 

 

Det som framgår av rapporten styrks även av forskning på området som visar på att utsläppen 

i Kina nått en sådan grad att det inte längre är hållbart varken ekonomiskt eller politiskt att 

fortsätta på den inslagna linjen. Eftersom Kina själva genomlever de negativa effekterna av 

utsläppen från sina industrier kan det i sig utgöra en faktor som gör att landet försöker 

kombinera ekonomisk utveckling med lägre utsläpp. 54 Att Kina i sin nationella femårsplan 

spaltat upp utsläppsbegränsande åtgärder samt insatser för miljön kan ytterligare tala för att 

Kina avser att spegla sina globala insatser beträffande klimatet även på ett nationellt plan.55 

                                                 
51 China’s INDC’s in COP21,16ff 
52 Hilton & Kerr, s. 48 
53 “EU, China unite behind Paris climate deal despite Trump withdrawal”, CNN 

http://edition.cnn.com/2017/06/01/europe/eu-us-climate/index.html  (Hämtad 2017-09-15) 
54 China’s 13th 5 Year plan, s. 122ff 
55 Ibid, s. 123f 

http://edition.cnn.com/2017/06/01/europe/eu-us-climate/index.html
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Ytterligare en omständighet som visar på att Kina tar klimatfrågan på allvar är enligt Gao Yun 

att Kina efter Pariskonferensen valt att fokusera den femåriga plan för socioekonomisk 

utveckling, som Kina utger med jämna mellanrum, på klimatet där Kina beskriver de insatser 

som de kommer vidta för att stävja klimatförändringarna och minska utsläppen. De åtaganden 

som Kina ingått på en internationell nivå avspeglas även på en nationell nivå vilket enligt Gao 

Yun är en tydlig indikator på att Kina har för avsikt att uppnå de mål som satts upp. 56  

 

5.2.4 Kinas femårsplan samt officiella uttalanden av Kina 

Av den femårsplan som landet upprättat framgår att landet bl.a. har för avsikt att minska 

utsläppen av farliga ämnen genom regleringen av industrin, att landets regioner uppfyller sitt 

miljöansvar samt riktlinjer bevarandet av närmiljön och ekosystem.57 Även om mycket av 

innehållet är allmänt formulerat ges ändå en intressant inblick i hur Kina ser på sina 

miljömässiga åtaganden. Genom att förstå de idéer som uttrycks i Kinas femårsplan som 

sociala konstruktioner som skapats till följd av en dynamisk process ökar den analytiska 

förståelsen av Kinas agerande och skapar mening.  

 

De senaste åren har Kina varit hårt drabbade av luftföroreningar som verkar hämmande för 

Kinas ekonomi och interna politiska ställning.58 Denna förorening verkar hindrande för Kina i 

det att dess anseende både inom landet och globalt försämras då det skapar ett missnöje och 

möjliga ekonomiska förluster till följd av detta anseende. Samtidigt innebär det en möjlighet 

för landet att visa på handlingsförmåga genom att landet aktivt försöker minska utsläppen 

vilket tydligt framgår av femårsplanen samt landets åtaganden enligt Parisavtalet vilket även 

gett resultat i form av en minskning av utsläppen. Genom denna djupstudie av interaktionen 

mellan idéer och aktören Kina ges en djupare förståelse av landets agerande. 

 

Kinas beteende sett genom perspektivet av den interna femårsplan som landet upprättat vilket 

ett komplicerat rutnät där de föroreningar som landet drabbats av är något som landet inte 

längre kan ignorera vilket även framgår av femårsplanen.59  

 

                                                 
56 Gao Yun, s. 237 
57 China’s 13th 5 Year plan, s. 122ff. 
58 “What is China doing to tackle its air pollution?”, BBC (Hämtad 2017-09-19) 
59 China’s 13th 5 year plan, s. 122ff. 
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Av intresse är även en intervju med Kinas president Xi Jinping som utfördes innan 

Pariskonferensen år 2015.  Där förklarar han att Kina är berett att ta ansvar i frågan men att 

inget land ensamt kan lösa frågan om klimatförändring. Därför är internationellt samarbete av 

yttersta vikt där hänsyn tas till varje lands särskilda förutsättningar vid diskussion om en 

lösning av klimatförändringarna. Detta medför dock inte att vissa länder är undantagna från 

skyldigheten att bidra till en lösning av frågan men snarare att lösningarna måste anpassas 

efter varje land. Han förklarar att de mål som Kina satt inför Pariskonferensen syftar till att 

främja arbetet mot globala klimatförändringar men att det samtidigt även avser att stärka 

landets egen utveckling.60 

 

I samband med Kinas partikongress under hösten 2017 förtydligade president Xi Jinping 

landets inställning i klimatfrågan ytterligare. Han förklarade att Kina numera intagit 

ledarrollen vad avser det internationella samarbetet avseende bekämpandet av 

klimatförändringar.  Vidare betonade han återigen vikten av samarbete i klimatfrågor där han 

tydligt markerade att klimatfrågan var något som landet prioriterade och att 

klimatförändringarna kan få förödande konsekvenser för landet.61  

 

5.3. Kina, klimatkonferenserna och neorealismens fem kriterier 
 

1. Det första kriteriet som ställs upp är att stormakter spelar huvudrollen i världspolitiken 

och de verkar i ett anarkistiskt system. Klimatkonferenserna som anordnas där världens 

stater deltar kan anses utgöra ett utmärkt exempel på denna neorealistiska utgångspunkt 

där ett problem genomgående varit att utfärda bindande beslut då det förutsätter att alla 

stater frivilligt följer de åtaganden som ingås. Vid Köpenhamnkonferensen spelade EU, 

USA och Kina en nyckelroll där en av kärnfrågorna var att utsläppsmålen skulle sättas 

centralt vilket skulle få en negativ inverkan på Kina rent ekonomiskt men även politiskt. 62 

 

                                                 
60 “Exclusive Q&A with Chinese President Xi Jinping”, Reuters https://www.reuters.com/article/us-china-

britain-xi-q-a-idUSKCN0SC03920151018 (Hämtad 2017-12-27) 
61 “Chinese President Xi Jinping’s Climate Change Remarks Sure Seem To Be Aimed At Trump”, Huffington 

Post https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-china-climate-change-xi-jinping-paris-agreement-air-

pollution-greenpeace_us_59e762c6e4b00905bdadf416 (Hämtad 2017-12-27) 
62 Paris Agreement, UNFCCC s. 2ff 

https://www.reuters.com/article/us-china-britain-xi-q-a-idUSKCN0SC03920151018
https://www.reuters.com/article/us-china-britain-xi-q-a-idUSKCN0SC03920151018
https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-china-climate-change-xi-jinping-paris-agreement-air-pollution-greenpeace_us_59e762c6e4b00905bdadf416
https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-china-climate-change-xi-jinping-paris-agreement-air-pollution-greenpeace_us_59e762c6e4b00905bdadf416
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Den officiella utsläppstatistiken för Kina vid tidpunkten för Köpenhamnkonferensen 

styrker även att det varit ekonomiskt ofördelaktigt för Kina att ingå ett bindande avtal om 

begränsning av utsläppen. 63 Eftersom Köpenhamnavtalet skulle innebära att Kina skulle 

förbinda sig att följa utsläppsmålen kan det enligt det första kriteriet inte vara i linje med 

Kinas överlevnad som stat att underteckna avtalet då det skulle innebära att EU alternativt 

USA skulle inta en ledande roll i frågan vilket skulle försätta Kina i en mycket prekär 

situation. Kina skulle därför frivilligt underkasta sig ett system där de ytterst skulle låta 

andra länder styra över deras klimatpolitik vilket kan förklara landets ovillighet att 

underteckna ett bindande avtal om utsläppsmål. 

 

Vid Pariskonferensen valde Kina att underteckna avtalet om bindande utsläppsmål. Här 

överläts sättandet av utsläppsmålen till staterna själva vilket ur ett neorealistiskt perspektiv 

är mer fördelaktigt då Kina kan välja att sätta mål utan att riskera sin suveränitet i 

frågan.64  

 

En annan faktor som även den talar för att ett undertecknande av Parisavtalet var i Kinas 

intresse är att utsläppen i Kina minskat så att de utsläppsmål som sattes redan var 

uppfyllda vilket innebär att Kina stärker sina möjligheter till överlevnad med den prestige 

och ökat inflytande som ett deltagande i Parisavtalet medför. 65  

 

Även uttalanden från Kinas president Xi Jinping indikerar på att Kina anser klimatfrågan 

vara tätt förknippat med landets egen överlevnad och att den därför hamnat högt på 

dagordningen. Även om han betonade vikten av internationellt samarbete har klimatfrågan 

fått allt större betydelse att den till och med diskuterats på högsta nivå i Kina. 66  

 

2. Det andra kriteriet utgår från att alla stater besitter offensiv militär förmåga i olika grad i 

det att de har makten att skada sin granne. Det här kriteriet är svårare att överföra på 

klimatpolitiken då syftet med klimatkonferenserna är att rädda miljön. Även om ländernas 

samlade utsläpp de facto skadar sina grannar är det svårt att argumentera för att Kina 

valde att underteckna Parisavtalet för att stärka sin militära förmåga. Dock anser jag att 

                                                 
63 Yu & Zhu, s. 4.  
64 Paris Agreement, UNFCCC s. 2ff 
65 Hilton & Kerr, s. 51f. 
66 “Exclusive Q&A with Chinese President Xi Jinping”, Reuters 
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detta kriterium kan tillämpas analogvis i det att Kina stärkt sin offensiva makt genom att 

undertecknandet av Parisavtalet och det faktum att USA nu aviserat att de ämnar frånträda 

Parisavtalet. Kina har därmed kommit att bli en ledande aktör i frågan och därigenom ökat 

landets inflytande då klimatfrågan är en fråga är något som berör i princip alla länder. 67 

 

Genom att ta initiativet kan därmed landets offensiva makt stärkas där Kina blir en 

maktfaktor i frågan och landets möjligheter till överlevnad stärks. Vid partikongressen 

under hösten 2017 förklarade även president Xi Jinping att Kina numera intagit förarsätet 

vad gäller det globala arbetet mot klimatförändringar vilket befäster landets offensiva 

makt vad gäller inflytande på den globala dagordningen.68 

 

3. Det tredje kriteriet fastslår att stater aldrig med säkerhet kan fastställa vilka avsikter andra 

stater har. Detta kriterium är viktigt då den kan förklara varför Kina var så motvilliga till 

att underteckna Köpenhamnkonferensen.  

 

En av stötestenarna var att de åtgärder som fordrades för att Kina skulle uppfylla de 

uppställda utsläppsmålen var så pass ingripande att landets ekonomiska utveckling skulle 

riskera att stagnera. Vidare var Kina skeptiska mot de deltagande ländernas avsikter med 

utsläppsmålen och då särskilt USA och EU, Kina uppfattade det som att USA genom 

utsläppsmålen ville begränsa den ekonomiska utveckling som Kina haft.69  

 

Eftersom Kina inte med tillräcklig säkerhet kunde avgöra vad syftet med de andra 

deltagande ländernas syfte med Köpenhamnkonferensen var kan det förklara varför något 

avtal undertecknas. Detta blir särskilt tydligt i jämförelse med Pariskonferensen där de 

centralt satta utsläppsmålen övergavs och istället överlät åt de deltagande länderna att 

sätta sina egna utsläppsmål. Därigenom behövde Kina inte förlita sig på de andra 

deltagarnas avsikter utan de kunde sätta utsläppsmålen på ett sätt som maximerade deras 

överlevnad.70  

                                                 
67 Gao, Y., s. 236 
68 “Chinese President Xi Jinping’s Climate Change Remarks Sure Seem To Be Aimed At Trump”, Huffington 

Post 
69 Hilton & Kerr, s. 50 
70 Paris Agreement, UNFCCC, s. 2ff 
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Kinas INDC är även det en tydlig indikation på landets avsikter i klimatfrågan och hur 

avgörande det var att landet själv kontrollerade vilka utsläppsmål som sattes. 71 Genom att 

indikera att landet numera är den som tagit initiativet i klimatfrågan samtidigt som Kina 

uppmanar till internationellt samarbete i frågan är ett sätt att försöka föregå debatten 

genom att ta initiativet i den. På detta sätt kan Kina få ökat inflytande över de frågor som 

avhandlas på en global nivå samtidigt och därmed lättare kunna få det klarlagt vad de 

andra länderna har för avsikter beträffande klimatfrågan. 72 

 

4. Varje stats huvudsyfte är överlevnad. Det kan argumenteras för att Kina vid tidpunkten för 

Pariskonferensen befann sig i ett sådant läge att en vägran att underteckna avtalet hade 

försatt landet i en svår situation där de riskerade att tappa initiativet till och inflytandet på 

den globala agendan. 73 Det fanns därmed inget att förlora på att underteckna avtalet och 

genom att Kina själva var på god väg att uppfylla målen som satts upp är det i linje med 

landets strävan efter överlevnad att underteckna avtalet. Även om Kina inte undertecknat 

Parisavtalet hade de troligtvis ändå uppfyllt målet i sin INDC, vilket även bekräftas av 

utsläppsstatistiken. 74  

 

Därmed kan Kinas undertecknade av Parisavtalet men inte Köpenhamnavtalet förklaras ur 

ett neorealistiskt perspektiv som en fråga om överlevnad där landet vid tidpunkten för 

Köpenhamnkonferensen befann sig i en position som skulle allvarligt äventyra Kinas 

överlevnad som en stormakt om Köpenhamnavtalet undertecknades. Vid tidpunkten för 

Pariskonferensen hade Kinas förhållanden förändrats och det låg nu i Kinas intresse att ta 

initiativet i frågan då det i förlängningen avsevärt skulle förbättra landets möjlighet till 

överlevnad. Även president Xi Jinpings uttalanden innan Pariskonferensen indikerar 

tydligt på att Pariskonferensen inte bara var en global fråga utan även en fråga om landets 

egen överlevnad. 75 

 

                                                 
71 Hilton & Kerr, s. 51f. 
72 “Chinese President Xi Jinping’s Climate Change Remarks Sure Seem To Be Aimed At Trump”, Huffington 

Post 
73 Gao, Y., s. 226. 
74 China’s INDCs in COP21, UNFCCC 4ff 
75 https://www.reuters.com/article/us-china-britain-xi-q-a-idUSKCN0SC03920151018 (Hämtad 2017-12-27) 

https://www.reuters.com/article/us-china-britain-xi-q-a-idUSKCN0SC03920151018
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5. Stater är rationella aktörer. Kinas agerande vid både Köpenhamnkonferensen och 

Pariskonferensen visar på att Kina besitter möjligheten att formulera strategier för att 

maximera sin möjlighet till överlevnad. Genom att välja att inte underteckna 

Köpenhamnavtalet kan det mot bakgrund av den officiella utsläppsstatistik som Kina 

släppt te sig som ett rationellt val då Kina insåg att de inte hade möjlighet att utan 

betydande ekonomiska förluster anpassa sig efter de centralt satta utsläppsmålen.76  

 

Även undertecknandet av Parisavtalet är en indikation på ett agerande av en rationell 

aktör. Med hänsyn till den centrala roll som den globala klimatpolitiken kommit att spela 

är det viktigt för staterna att säkerställa sitt inflytande då detta får konsekvenser inte bara 

ekonomiskt utan även vad gäller politiskt inflytande. Kinas agerande tyder därför på att de 

insett detta och att ett undertecknande av Parisavtalet skulle försätta landet i en särskilt 

fördelaktig situation då landet genom att ikläda sig ledarrollen därmed kan påverka 

agendan i frågan och därmed maximera sina chanser till överlevnad.  

 

5.2.5 Frameanalys 

För att fördjupa analysen och ytterligare utveckla den analys som utförts med utgångspunkt i 

neorealismens fem kriterier kompletteras den med en frameanalys för att förstå Kinas 

agerande vid de två klimatkonferenserna. Genom att göra en frameanalys av Kinas agerande i 

egenskap av aktör i en socialt konstruerad situation dvs. landets klimatpolitiska intentioner 

kan därmed en djupare förståelse fås för hur Kina genom sitt agerande kan maximera sin 

överlevnad. 77 Därmed kan den kritik som framförts mot neorealism i det att klimatfrågan 

ansetts vara perifer bemötas genom att anamma ett perspektiv som sätter klimatfrågan i 

centrum som ett komplement till analysen enligt de fem kriterierna. 78 

 

Till de ekonomiska aspekterna av Kinas val att underteckna Parisavtalet kan läggas till 

ytterligare en orsak nämligen att landets inhemska miljöpolitik blivit ohållbar och kräver 

förändring varpå landet kan etablera sig som en ledare i klimatfrågan genom att åta sig mål 

som de ändå varit tvungna att uppfylla. 79 Detta i kombination med den analys av Kinas 

                                                 
76 Gao, Y., s. 226. 
77 Eriksson, J, s.28 
78 Dunne, M. Kurki & S. Smith, International Relations Theory: Discipline and Diversity. Oxford: Oxford 

University Press. s. 275 
79 Gao, Y., s. 226. 
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agerande enligt de fem neorealistiska kriterier som ställts upp ger därmed en djupare 

förståelse av varför Kina valt att underteckna Parisavtalet.  

 

Kinas agerande vid klimatkonferenserna kan därför ses som ett led i landets strävan efter 

överlevnad och kan därmed nyanseras och bättre förstås genom att problemet ramas in där 

Kina som aktör i en social konstruktion studeras för att bättre förstå hur idéer och aktörer 

samverkar.   Det sagda innebär att Kinas val att underteckna Parisavtalet ska konstrueras som 

ett led i landets strävan efter överlevnad, denna sociala konstruktion är inte statisk utan 

utvecklas ständigt vilket Kinas ändrade inställning vid Pariskonferensen tydligt visar samt 

dess president Xi Jinping klart indikerat. 80 Genom att föra in denna sociala konstruktion vad 

beträffar Kina i klimatfrågan som ett led i frameanalysen skapas därmed en mening, enligt 

neorealismen är Kinas yttersta mål sin egen överlevnad, något ett aktivt deltagande i de 

globala forum som avhandlar klimatpolitiska frågor därmed kan maximera möjligheten. Kina 

har genom att ikläda sig ledarrollen vid Pariskonferensen därmed förbättrat sina möjligheter 

att inverka på den globala agendan och ytterst sin egen överlevnad som nation.  

 

Frameanalysen bidrar därmed med att ge ytterligare en dimension till frågan om varför Kina 

valde att underteckna avtalet i det att den visar på att det även finns lokala eller nationella 

överväganden bakom Kinas val dvs. det är inte endast på den internationella arenan som 

förmått landet att agera som de har gjort. Detta medför möjligheter såväl som svårigheter för 

Kina vilket frameanalysen belyser nämligen att den ger Kina möjligheten att på sikt öka sitt 

inflytande vad gäller klimatfrågan, problemet som uppstår är att Kina är det land med störst 

utsläpp varför det kan medföra betydande kostnader att nå de mål som landet satt. 81  

 

Dock har det visat sig att Kina successivt minskat ökningen av sina utsläpp och att de 

åtaganden i INDC och femårsplanen som landet åtagit sig inte medför lika stora ekonomiska 

påfrestningar idag som vid tidpunkten för Köpenhamnkonferensen. 82 Genom utgångspunkten 

att Kina undertecknat Parisavtalet som ett led i kampen för sin egen överlevnad som stat i 

kombination med idéen om att Kinas val att gå i bräschen beträffande klimatfrågan är att 

                                                 
80 https://www.reuters.com/article/us-china-britain-xi-q-a-idUSKCN0SC03920151018 hämtad den 27 december 

kl. 12:00 
81 Gao, Y., s. 226. 
82 China’s INDCs in COP21, UNFCCC 4ff 

https://www.reuters.com/article/us-china-britain-xi-q-a-idUSKCN0SC03920151018
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hänföra till landets inrikespolitiska situation samt utrikespolitiska maktambitioner kan en 

intressant inblick ges i landets motiv till varför Kina valde att underteckna Parisavtalet. 
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6. Slutsatser och avslutande reflektioner 

 

Huvudsyftet med uppsatsen var att undersöka och analysera varför Kina valt att underteckna 

Parisavtalet trots tidigare reservationer. Jag har valt att tillämpa ett neorealistiskt perspektiv 

där jag prövat Kinas agerande gentemot de fem neorealistiska kriterier som ställts upp för att 

förstå varför Kina agerat som de har gjort. Under avsnittet analys har utgångspunkten varit 

officiella rapporter om utsläppsstatistik, Kinas INDC efter Parisavtalet, Parisavtalet och the 

Copenhagen accord för att därefter tillämpa de fem kriterierna för att ge en förklaring till vad 

som ändrats beträffande Kinas inställning i klimatfrågan. Jag har som ett led i analysen använt 

mig av frameanalys för att sammanställa och analysera de olika orsakerna till att Kina valt att 

underteckna Parisavtalet.  

 

Neorealism utgår från att varje stat ytterst strävar efter sin överlevnad. I uppsatsen har jag valt 

att utgå från defensiv neorealism då den uppmärksammar den maktbalans som existerar där 

det inte ligger i staters intresse att bedriva en offensiv politik som kan äventyra landets 

överlevnad. Klimatfrågan är speciell i det att den ur ett neorealistiskt perspektiv i det närmaste 

anses vara perifer då dess direkta inverkan på frågan om staters överlevnad anses vara oklar. 

Jag anser dock att klimatfrågan på senare tid kommit att få en sådan betydelse att det är 

relevant och intressent att studera Kinas agerande i klimatfrågan ur ett neorealistiskt 

perspektiv.  

 

De fem kriterier som ställs upp har i uppsatsen prövats mot Kinas agerande vid de två 

klimatkonferenserna och sammanfattningsvis kan Kinas val att inte underteckna 

Köpenhamnavtalet ses som ett agerande av en rationell aktör för att säkerställa landets 

överlevnad. Eftersom världen ur ett neorealistiskt perspektiv är anarkistisk skulle de centralt 

satta utsläppsmålen som framlades vid Köpenhamnkonferensen försätta Kina i en svår 

situation rent ekonomiskt men i längden även politiskt då landets inflytande skulle minska och 

andra stormakter sätta agendan åt Kina. Även den officiella utsläppsstatistiken för tidpunkten 

vid Köpenhamnkonferensen styrker detta. 

 

Vid Pariskonferensen hade förutsättningarna på flera plan ändrats radikalt för Kina. Kinas 

utsläpp hade minskat till den grad att vissa menade på att Kina hade uppfyllt utsläppsmålen 

som sattes i Parisavtalet även om de inte undertecknat avtalet. Det kan därför sägas att ur ett 



37 

 

neorealistiskt perspektiv var det överlevnadsmaximerande för Kina att underteckna 

Parisavtalet då landets utveckling försatt Kina i en fördelaktig position samtidigt som 

Parisavtalet överlåt åt länderna själva att sätta utsläppsmålen vilket gjorde att Kina därmed 

kunde bibehålla maktbalansen och i ett hänseende även stärka sin egen makt och inflytande.  

 

Därmed har Kina i egenskap av rationell aktör agerat på ett annat sätt vid Pariskonferensen då 

ett undertecknande förstärkte landets möjlighet till att överleva. Om Kina valt att avstå från att 

underteckna Parisavtalet förelåg risk att Kina skulle tappa sitt inflytande i frågan och även sitt 

anseende vilket skulle rubba maktbalansen och försämra landets möjligheter till överlevnad. 

Parisavtalet gav istället Kina en unik möjlighet att stärka sin offensiva makt genom att inta en 

ledarroll i frågan och därmed öka sitt inflytande. 

 

Frameanalysen ger ytterligare ett perspektiv på frågan i det att Kina i egenskap av aktör och 

klimatfrågan som idé sätts in i en social konstruktion där idéer och aktörers samverkan 

granskas. Resultatet av frameanalysen blev att Kina som aktör nationellt och globalt påverkas 

av idéen om klimatet på en politisk, ekonomisk och diplomatisk nivå där den ökade 

luftföroreningen i Kina sannolikt bidragit till att Kina successivt börjat vidta allt kraftigare 

åtgärder i klimatfrågan. Det frameanalysen bidrar till är att ytterligare ge perspektiv på frågan 

hur Kinas agerande ur ett neorealistiskt perspektiv kan förstås där de fem kriterier som ställts 

upp för att förstå Kinas agerande breddas till att även innefatta en politisk och diplomatisk 

dimension. Kina har i egenskap av aktör vidtagit åtgärder som kommer gynna landets 

överlevnad på flera plan än bara det rent ekonomiska.  

 

Sammanfattningsvis har studien visat på att Kinas val att underteckna Parisavtalet trots deras 

tidigare reservationer gentemot bindande utsläppsmål är logisk ur ett neorealistiskt perspektiv 

då detta förstärker landets möjligheter till överlevnad. Officiell utsläppsstatistik i kombination 

med den femårsplan som Kina upprättat samt uttalandet från Kinas President Xi Jinping 

tecknar en mångfacetterad bild av en komplex struktur där det finns många konkurrande 

faktorer som inverkar på resultatet. Det rör sig alltså om ekonomiska faktorer, resultatet av 

naturlig utveckling och ett förändrat politiskt läge både internt och globalt med den 

gemensamma nämnaren att Kina vid tidpunkten för Pariskonferensen ansåg att ett aktivt 

deltagande och undertecknande var vitalt för landets överlevnad, detta till skillnad från 
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Köpenhamnkonferensen där ett aktivt deltagande och undertecknande av avtalet hade 

försämrat landets möjligheter till överlevnad.  
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