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Abstract 
 
Over the past twenty years, the cooperation within the European Union (EU) has strengthened 

and expanded with both more number of Member States and stronger influence on 

international politics. The unique character of the Union and its ability to enforce peace and 

humanitarian intervention has attracted attention in political science. This prominent position 

of the Union is perceived by many scholars who often hold this derived from the Union's 

influence in international relations. Various terms have been used to define the powers of the 

Union. The British researcher Ian Manners states that the unique identity of the Union in the 

international arena is formed by its normative power.   

 

An important policy area within the Union is the environmental cooperation. It is essential to 

have a global understanding that an increasing cooperation within the environmental policy 

area is necessary in order to combat environmental degradation and climate change. In this 

study I have therefore chosen to examine if the Union can be considered a normative power in 

the area of environmental policy. To fulfill the purpose of my study I choose to examine the 

Kyoto protocol (2008- 2012). The Kyoto Protocol is an extension of the United Nations 

Framework on Climate Change and is the dominant global initiative in global environmental 

activities.  

 

After studying the way towards global cooperation in the battle against climate change I 

would say that it is obvious that the EU has guided a number of stages of key importance. In 

international cooperation, states are usually not willing to accept the costs they may incur 

from taking on greater responsibilities than other parties. The Union’s imprint as a leading 

party in the global fight against climate change is in many ways tangible.  

 

Keywords: EU, Normative Power, Kyoto protocol  
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Inledning  
 

När det europeiska samarbetet inleddes under tidigt 1950-tal verkade det inte som att 

gemenskapen skulle komma att bli en viktig aktör på den globala internationella arenan.  

Samarbetet skapades med tanken om att göra medlemsstaterna mer beroende av varandra och 

därmed mer benägna att hålla ihop och lösa interna tvister (Hill & Smith 2005, s. 29). Den 

Europeiska Unionen (EU), då den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), lade till en 

början fokus på att stärka gemenskapen mellan medlemmarna genom att underlätta handel 

och skapa en inre marknad (Bernitz et al. 2012 s. 23). 

 

Under de senaste tjugo åren har samarbetet förstärkts och utökats. Med Maastrichtfördraget, 

som trädde i kraft år 1993, upprättades den nuvarande unionen EU som då fick samarbeten 

inom tre pelare; Den ekonomiska gemenskapen, den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken och det rättsliga- och inrikes samarbetet. Den andra pelaren, EU:s 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), kom till för att skydda unionens 

gemensamma värden och säkerhet (Utrikesdepartementet, 2004). Således bidrog 

Maastrichtfördraget till att frågor gällande säkerhet och försvar för första gången behandlades 

inom EU. Samarbetet i utrikespolitiska frågor kom att stärka EU:s roll inom världspolitiken 

och därmed möjligheten att influera andra länder (Jones 2007 s. 9). Detta märktes särskilt 

under 1990-talet då det skedde en del internationella förändringar i Europa. Införlivandet av 

Östtyskland (DDR) med Förbundsrepubliken Tyskland år 1990 har haft en stark påverkan på 

Europa. Det tysk-franska samarbetet har varit viktigt för unionens tidiga historia och 

avgörande för dess utveckling. 1991 inleddes även förhandlingar med Finland, Norge, Sverige 

och Österrike som tidigare hade valt att stå utanför detta europeiska samarbete. 1995 upptogs 

tre av dessa stater (Norge fick inte stöd i sin folkomröstning) som medlemmar i unionen 

vilken fortsatte att utvidgas (Bernitzm et al. 2012 s. 56). Dessa förändringar resulterade i att 

föreställningen angående EU förändrades unionens unika karaktär och dess möjlighet att 

kunna genomföra fredsbyggande och humanitära interventioner började uppmärksammas. 

Påtryckningar från omvärlden om att EU inte bara skulle verka för fred och frihandel inom 

Europas gränser ökade och många länder såg hellre att unionen även skulle främja dessa 

värden i resten av världen (Cramér et al 2007 s. 220). Detta skapade en debatt om EU som 

möjlig normativ makt (Manners 2002 s. 238). 
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EU:s möjlighet att placera normer och principer i centrum för relationen mellan dess 

medlemsstater och tredje part grundar sig i kombinationen av unionens historiska 

sammanhang, juridiska författningar och det faktum av att gemenskapen bildades efter en tid 

med krig (Manners 2002 s. 240-41). Under efterkrigstiden fördömdes den nationalism som 

hade lett till barbariska folkmord under andra världskriget. Därmed inleddes skapandet av 

unionens gemensamma institutioner och strategier. Detta inträffade i ett sammanhang då 

européerna var motiverade till att styra sina resurser mot att bevara och stärka fred och frihet 

(Manner 2000 s, 240). Följaktligen har detta resulterat i att unionens inflytande inom den 

internationella arenan har vuxit sig starkare (Bretherton & Vogler 1999 s. 3-4). Utvecklingen 

som internationell aktör har lett till att unionen har blivit en unik maktfaktor och har gett stora 

möjligheter att påverka andra aktörer på olika områden (Manners 2002 s. 238- 239).  Vilken 

slags makt EU besitter har dock varit svårt att definiera inom samhällsvetenskapen. Den 

brittiska forskaren Ian Manners påstår att EU har vad vi kallar en normativ makt. Han menar att 

EU har makten och möjligheten att influera andra aktörers perspektiv av vad som anses vara 

normalt. Manners påstår även att EU påverkar andra aktörers beteende genom att sprida 

värderingar och normer inom flera områden (Manners 2002 s. 245).  

 

Ett viktigt politikområde för EU är miljösamarbete. Det är grundläggande att få en global 

förståelse för att ett ökande samarbete inom miljöområdet. Detta är nödvändigt för att 

motverka miljöförstöring och klimatförändringar. Det föreligger i princip enighet om att detta 

enbart kan åstadkommas genom internationellt samarbete (Europaparlamentet & Rådet, 2004). 

Luftföroreningar och koldioxidutsläpp påverkar inte bara det land som står för utsläppen, utan 

berör ofta fler länder. EU har sedan många år visat stort engagemang för att skydda miljön 

och har vidtagit åtgärder inom områden såsom skydd av luft- och vattenkvalité, bevarande av 

resurser och biologisk mångfald, avfallshantering och för att förhindra verksamhet som är 

skadlig för miljön (Artikel 191 FEUF). Området miljö- och klimat har blivit mer aktuellt sedan 

temperaturökningarna började uppmärksammas under 1990- talet. Temperaturökningen kan delvis 

förklaras av att koldioxidutsläppen har ökat. För att reducera miljöförstöring bör utsläppen 

stabiliseras till en nivå som till största möjliga del förhindrar störningar i klimatsystemet. EU:s 

medlemsländer har därför beslutat om ett utvecklat samarbete kring dessa frågor 

(Europaparlamentet, 2004). Inom unionen är miljöpolitiken ett område där medlemsländerna 

tar vissa egna beslut, men också delar beslutsmakten med de andra medlemsländerna 

(Europaparlamentet & Rådet, 2004). Den europeiska miljöpolitiken, som är baserad på artikel 

191 (FEUF) syftar till att säkerhetsställa en hållbar utveckling av den europeiska 



	   6	  

sammanhållningen. Att säkerhetsställa en hållbar utveckling gäller oavsett om det rör sig om 

förbättringsåtgärder i samband med bestämda miljöproblem eller om det rör sig om mer 

övergripande åtgärder som även berör andra politikområden. Även om EU:s uppgift att 

reducera miljöförstöring är en av många och även ett åtagande att enbart främja reducering av 

miljöförstöring, så är en hög nivå av förbättring av miljöns kvalité är ett av de grundläggande 

målen.  
 

1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om EU är en normativ makt gentemot andra länder 

inom miljö- och klimatområdet. Mer specifikt vill jag utreda om det skett några överföringar 

av normer till aktörer som ingått miljöavtal med EU. För min studie är det intressant att 

undersöka vad det har beslutats om inom miljöområdet samt om politiken har fått gehör.  

De två frågeställningar som studien söker svar på är:  

 

• Är EU en normativ makt i att påverka andra länder i miljö- och klimatfrågor?  

• Om så är fallet, hur agerar EU för att influera beteendet i andra länder? 

 

1. 1 Metod och avgränsningar  
 

För att uppnå syftet med uppsatsen, samt för att kunna redovisa svar på mina frågeställningar, 

kommer jag att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys där underlaget för min studie blir 

den första åtagandeperioden år 2008- 2012 av Kyotoprotokollet. Kyotoprotokollet är en 

fortsättning av Förenta nationernas ramverk för klimatförändringar och utgör det dominerande 

internationella initiativet och därför har jag valt att ägna min studie till att studera resultatet av 

samarbetet.  

 

De industrialiserade länderna har via protokollet gått med på att minska utsläppen av angivna 

växthusgaser som bidrar till temperaturökningen (Kommissionen 2005).  Kyotoprotokollets 

första åtagandeperiod upphörde 2012 och i skrivande stund pågår förhandlingar om en fortsatt 

överenskommelse dvs. en fortsättning på ett för signatärerna bindande klimatavtal. Det 

internationella samarbetet gällande utvecklingen av reduktionssystem för växthusgaser 
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befinner sig således mitt i en aktiv process (Se vidare under rubriken Diskussion, sidan 20). 

Det är därför inte möjligt att idag göra en studie av resultat som ännu inte uppnåtts. Därför har 

jag valt att avgränsa min studie till Kyotoprotokollet under åtagandeperioden från 2008 t.o.m. 

2012.  

 

För att undersöka EU:s eventuella normativa position inom miljöområdet kommer jag att utgå 

från Ian Manners teori om att EU är en unik normativ makt. Min undersökning blir en 

förklarande studie med ett teoriprövande tillvägagångssätt. I ett sådant tillvägagångsätt står 

teorin i fokus. Teorin, (i mitt fall Ian Manners teori om EU som normativ makt), prövas på ett 

empiriskt material och slutsatserna blir sedan av typen att teorin stärks eller försvagas 

(Esaiasson et al. 2012 s. 40).  Jag kommer att pröva Manners teori på Kyotoprotokollet. Detta 

blir min kvalitativa fallstudie. En kvalitativ fallstudie är passande vid frågor såsom ” varför 

och ”på vilket sätt”. Fokus inom kvalitativ forskning ligger på kvalitet och inte på kvantitet. 

Till skillnad från experimentell forskning, där situationerna är mer konstlade, är situationerna 

för en fallstudie mer naturliga (Merriam 1994 s.22). Ian Manners teori passar min studie just 

för att han förutsätter EU som en samlad aktör och inriktar sig på att se hur unionen har makt 

att påverka utomstående länder. Många andra teorier inriktar sig mer på att förklara 

samarbetet inom EU. För att studera om EU har en normativ position inom området miljö och 

klimat har jag valt att använda mig av sex olika strategier som ingår i Manners teori. Manners 

menar att EU:s normer och principer sprids genom 1) strategisk påverkan 2) överföring 3) 

informationsutbyte 4) proceduriella medlemsvillkor 5) kulturellt filter samt genom en 6) 

öppen närvaro av unionens delegationer (Manners 2002 s. 245). Jag kommer att studera om 

EU har följt dessa sex strategier inom det valda området. 

 

För att undersöka styrkan i Ian Manners teori om normativ makt vill jag, som nämnts, 

använda mig av ett teoriprövande perspektiv. Mitt ämne för studien är intressant då 

uppfattningen om EU som en normativ makt generellt är accepterad bland 

samhällsvetenskapliga forskare. Jag förväntar mig att, genom min undersökning, kunna bidra 

med att förkasta eller stärka Manners teori. God vetenskap innebär att ifrågasätta etablerade 

”sanningar” och jag tror mig kunna bidra till att förstärka eller förkasta detta påstående. 
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2. Disposition 
	  
Efter inledningen presenteras i följande kapitel en genomgång av vilket tillvägagångsätt jag 

har valt för att uppfylla syftet med om att undersöka EU:s normativa makt inom området 

miljö/klimat.  Under avsnittet beskrivs forskningsprocessen närmare och jag försvarar även de 

underlag jag har valt att basera min studie på.  

 

I kapitel två redovisar jag mina teoretiska utgångpunkter och fokus ligger på begreppet makt. 

I kapitlet definieras makt, internationell makt, civil makt, normativ makt och maktrelationer 

samt hur man kan skildra detta i forskningen om EU:s roll på den internationella arenan. I 

kapitlet presenteras även Ian Manners teori om EU:s normativa makt vilken kommer ligga 

som underlag för min analys.  

 

I uppsatsen tredje kapitel redovisas analysen. Analysen inleds med en översikt av tidigare 

klimatförhandlingar och Kyotoprotokollet. Därefter analyseras EU:s agerande, efter Manners 

sex strategier om hur EU arbetat för att sprida sina principer, vid förhandlingarna om 

Kyotoprotokollet. I avsnittet analyseras resultatet jag har kommit fram till utifrån Manners 

teori om EU:s normativa makt att påverka andra aktörer. Utifrån Kyotoprotokollet besvarar 

jag mina frågeställningar som presenteras i kapitel 1. I följande kapitel redovisar jag mina 

slutsatser jag funnit utifrån mitt fall. 

 

I det femte och sista kapitlet förs en diskussion om framtida bindande överenskommelser 

gällande området miljö samt vilken roll EU kan komma att ha.   
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2. Teoretiska utgångspunkter 
	  

2.1 Makt 
 

Inom samhällsvetenskapen definieras makt antingen som en handling eller som en förmåga. 

Maktbegreppen har används av stora tänkare som bland annat Aristoteles, Machiavelli, 

Thomas Hobbes, James Mill, Karl Marx och Max Weber. Begreppet är omtvistat då makt ofta 

handlar om värdeladdade frågor om frivillighet eller tvång i individers handlande (Lukes 2008 

s. 39). Makt utövas direkt när aktör 1 får aktör 2 att handla enligt aktör 1:s vilja, även om 

handlingen strider mot aktörs 2:s vilja och intressen. Makt kan även utövas på indirekt väg 

genom grunder för aktörs 1:s förmåga att utöva makt genom maktresurser. Genom 

maktresurser kan aktör 1 antingen belöna eller bestraffa. Under efterkrigstiden har den 

dominerade inriktningen inom maktforskningen som kriterium att Aktör 2 inte handlat 

frivilligt och att aktör 2 ska ha gjort motstånd mot Aktör 1:s försök till påverkan (Lukes 2008 

s.25)   

 

Robert Dahl beskriver makt som en förmåga att kunna påverka. Han menar att makt är då 

person 1 kan få person 2 att göra något som denne annars inte skulle ha gjort (Dahl 1986 s. 

40). Den norska professorn John Galtung spinner vidare på detta förhållande och menar att 

makt handlar om att ju mer makt person 1 har över person 2, desto mindre makt har person 2 

över person 1. Utifrån denna hypotes beskriver Galtung tre maktgrenar varav den första är 

den ideologiska makten. Den ideologiska makten kommer med kultur och språk och beskrivs 

som makten över idéer. Den andra grenen är den belönande makten. Denna typ av makt 

utövas då man har något att erbjuda i utbyte mot något annat. Den sista maktgrenen, den 

bestraffande makten, handlar om de medel eller metoder man har för att kunna straffa en aktör 

som inte agerar som den garanterat (Galtung 1973 s. 33-37).  Vidare menar Galtung att det 

även finns tre källor till makt. Makt utövas genom vad man är, genom vad man har eller 

genom vilken position i relation till andra man har. Under senare tid har EU alltmer bedömts 

som en exportör av principer och normer men möjligheten att påverka andra aktörers 

agerande och beteende Galtung argumenterar därmed för att EU är stark i den sista källan till 

makt. Han menar att unionens makt härstammat genom en position i en struktur och inte från 

vad aktören är eller har (Gultang 1973 s. 35- 36). Detta leder mig in på maktspelet inom den 

internationella arenan.  
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2.2 Internationell makt 
 

Internationell politik kan definieras som samspelet mellan olika stater och aktörer utanför 

enskilda aktörers kontroll. (Randall,	   2010) Ingen aktör eller stat bestämmer ensamt på den 

internationella arenan men oftast är alla aktörer mer eller mindre beroende av varandra.  

Forskning om internationell makt har ofta kretsat kring olika typer av maktaktörer. Inom 

internationell politik definieras makt av flera forskare som förmågan hos en aktör att få andra 

att göra något som de annars inte skulle ha gjort. Detta kan alltså förstås som att makt 

definieras som kontroll över resultatet.  Detta kan exempelvis förklaras med ett ömsesidigt 

beroende mellan stater inte behöver vara symmetriskt länderna emellan. Förhållandet kan 

innebära möjligheter att påverka resultatet genom att utnyttja de områden där aktörerna är 

starka och därmed även förbättra sina positioner inom områden där de tidigare har varit svaga.  

Detta kan resultera i att en stat kan påverka andra stater internationellt genom att vara 

verksam inom internationella arrangemang (Keohane & Nye 1989 s. 12)  

2.2.1 Mjuk och hård makt  
 

Makt kan även beskrivas i termer av morot och piska. Morot ämnar till att belöna någon till 

att agera på önskvärt vis och piska avser att hota med att bestraffa någon till att göra något. 

Moroten ser ofta till en politik som använder sig av icke- militära medel medan piska däremot 

avser en politik som använder sig av militära medel (Hill & Smith 2005 s. 33-35).  

 

Begreppet ”hard power” eller hård makt, är ett myntat begrepp inom neoliberalismen. Det är 

den traditionellt använda maktformen består i att kunna tvinga aktörer till att göra det man 

önskar. Den amerikanske statsvetaren Joseph S. Nye menar att hård makt handlar om makten 

att kunna bestraffa eller belöna. Hård makt utförs när man använder sig av ekonomiska eller 

militära medel för att influera beteenden, intressen eller politiken. Inom begreppen hård makt 

fokuseras det på att förklara hur aktörer använder sina resurser för att uppnå sina mål. Det 

riktas även mycket fokus på att förklara hur beslutsprocessen som föregår en 

överenskommelse går till. Den hårda maken drar mot en värld som är mer självskapade och 

full av regler och lagar där styrka, i form av militära makter, ligger i fokus (Nye 2004 s. 31- 

32). Motsatsen till hård makt presenteras som ”soft power”, eller mjuk makt. Nye menar att 

mjuk makt utövas genom attraktionskraft snarare än genom tvång. I den värld vi lever i så är 
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det inte längre bara militära och ekonomiska maktresurser som är viktiga för att få inflytande 

på den internationella arena. Den mjuka makten bygger ofta på att övertala andra att följa eller 

låta de gå med på principer som främjar önskvärt beteende. Den mjuka makten vädjar till 

idéer och kultur och även förmågan att konstruera en agenda genom normer och principer 

som frambringar preferenser åt andra (Keohane & Nye 2001 s. 220). Det är främst genom 

mjuk makt som utrikespolitiska aktörer kan vinna makt. Om en stat för en attraktiv 

utrikespolitik som är centrerad kring begreppen demokrati, mänskliga rättigheter, samarbete 

och multilaterala och diplomatiska förhandlingar blir denna en förebild för andra. Om aktören 

dessutom anses som legitim bland andra aktörer finns det en stor sannolikhet att denne verkar 

attraktiv och fungerar som en förebild, vilken är grunder i begreppet mjuk makt (Keohane och 

Nye, 2001 s.7). Nye menar att i den värld vi lever i så är militära och ekonomiska hot inte det 

enda som är viktigt när aktörer söker inflytande. Han menar att i takt med globaliseringen 

ökar betydelsen av att vinna makt genom att påverka andras preferenser och uppföranden. 

Han ser att makten att kunna påverka anda genom värderingar och kultur har kommit att få 

större betydelse inom internationella relationer (Nye 2005 s. 11). Därför har begreppet civil 

makt blivit mer aktuellt. En stat uppnår civil makt genom att föra en tilltalande utrikespolitik 

och blir på så sätt en förebild för andra aktörer.  

2.2.2 Civil Makt 
 

För att förklara begreppet civil makt beskrivs ofta de metoder och mål aktörer har i åtanke när 

de förhandlar. Mindre ofta använder man hur olika medel används och hur beslutsprocessen 

för utrikespolitiska överenskommelser går till för att förklara civil makt. Civila mål kan 

exempelvis vara solidaritet, internationellt samarbete, rättvisa, tolerans och just gemensamt 

ansvar för den globala miljön. En enkel definition på en civil makt är en aktör som är skicklig 

i ekonomiska, diplomatiska och kulturella termer men saknar omfattande militära resurser 

(Haglund Morrissey 2005 s. 5). Problematiskt inom definitionen är att det kan vara oklart hur 

solidaritet förverkligas i praktiken genom politik. Det kan även spela en stor roll hur aktörerna 

agerar för att uppnå sina mål med sin utrikespolitik (Smith 2003 s. 64).  
 

Inom statsvetenskaplig forskning har man börjat uppmärksamma EU:s unika karaktär.  

Den unika position som EU av många forskare uppfattas inneha härleds ofta av unionens 

inflytande vad gäller internationella relationer. Olika uttryck har används för att definiera 

EU:s makt. Flera av studierna argumenterar för att EU innehar en civil makt, en makt som 
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använder sig av ekonomiska och politiska medel snarare en militära för att vinna gehör på den 

internationella arenan. Flera forskare använder begreppen civil makt och normativ makt i 

samma betydelse (Aaronsson et al. 1999 s. 35), men den brittiske forskaren Ian Manners ser 

en viss skillnad. För att kunna förstå sig på EU samt internationella relationer menar Manners 

att fokus bör flyttas från nationalstaten.  Han argumenterar för att fokus även bör flyttas från 

debatten om civil, mjuk och hård makt då ingen av dessa maktfaktorer stämmer in på EU. 

Istället vill han påstå att EU:s unika identitet inom den internationella arenan formas från 

unionens normativa makt (Manners 2002 s. 238 -239).  

2.2.3 EU som normativ makt 
 

I många former av maktutövning är syftet att påverka andra aktörer för att uppnå det som 

eftersträvas. Att EU är en civil makt eller en normativ makt är ett resonemang som är 

generellt accepterat i många kretsar (Hill & Smith, 2005 s. 145-146). Manners myntade teorin 

om EU som en normativ makt under 1900-talet för att komma bort från civil kontra militär 

makt då han anser att dessa begrepp inte är tillräckliga för att fånga EU:s unika karaktär 

(Manners 2000 s. 3). Teorin är starkt kopplad till framväxten av EU och de svårigheter som 

har uppkommit för att beskriva EU:s roll inom den internationella politiken (Reichenbach 

2008 s. 2). Vissa forskare menar att normativ och civil makt har samma betydelse men 

Manners ser en skillnad mellan begreppen. Han menar att genom civil makt har man 

möjlighet att använda sig att civila instrument till skillnad från normativ makt där man vinner 

inflytande genom spridning av principer och normer (Manners 2002 s. 235). Manners menar 

att teorin om EU som normativ makt kan förklaras genom Gultungs maktdefinition som 

tidigare nämnts. Den första av Gultungs? maktgrenar, den ideologiska makten, är mer 

betydelsefull i enligt Manners teori. Manners menar att makten över idéer är mer inflytelserik 

än den belönande och den bestraffande makten (Manners 2002 s. 249). Kärnan i definitionen 

av normativ makt menar Manners är möjligheten att idémässigt påverkar sin omgivnings 

uppfattningar om vad som anses vara normalt (Manners 2000 s. 240).  

 

EU:s arbete för mänskliga rättigheter, med att stödja regionalt samarbete och stärkandet av 

säkerheten i unionens närområde har blivit mer påtaglig men Manners menar att EU:s 

normativa identitet har utvecklats redan från starten genom deklarationer, avtal och villkor. 

(Manners 2002 s. 252). Manners har identifierat fem stycken kärnprinciper som ligger till 

grund för EU:s normativa identitet. Den första av Manners kärnprinciper är fred och 
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omnämns tidigt i centrala fördrag såsom i fördraget om Kol- och stålunionen (Parisfördraget) 

1951 och i Romfördraget 1957. Nästa princip är idén om frihet som står fastställt i 

Romfördraget och i numera återfinns i artikel 6 i FEU. De tre sista principerna handlar om 

demokrati, rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter som, även de står 

fastställda som grundläggande principer i FEU (Manners 2002 s. 242).  

 

Stödet för dessa principer finns i Maastrichtfördraget och i Köpenhamnskriterierna. 

Köpenhamnskriterierna är de kriterier som måste uppnås för att ett land ska kunna få 

medlemskap i EU. Utöver detta fem kärnprinciper definierar Manners även fyra mindre 

principer närmare bestämt social solidaritet, icke-diskriminering, hållbar utveckling och god 

samhällsstyrning (Manners 2000 s. 240). Social solidaritet omnämns i Romfördraget och 

Maastrichtfördraget och är som ledande för EU:s ekonomiska och sociala kommittee.  Även 

idén om icke-diskriminering utrycks i Maastrichtfördraget och Köpenhamnskriterierna. Detta 

för att framförallt skydda minoritetsgrupper. Principen om samhällsstyrning, så kallad Good 

Governence, uttrycks i dagsläget enbart i Köpenhamnskriterierna. I Amsterdamfördraget 

utrycks principen om hållbar utveckling. Denna princip sattes högre upp på agendan efter 

klimatmötet i Rio 1992 (Morrissey Haglund 2005 s. 9). 

 

Att acceptera EU:s normativa grund ger inte EU en normativ makt. För att studera EU:s 

normativa makt måste man undersöka hur unionen sprider normer. Manners ger klara utryck i 

sin studie om hur EU exporterar sina normer via sex olika former av spridningssätt: 

 

• Strategisk påverkan innebär att genom att föregå med gott exempel, överförs normer 

till andra politiska aktörer. Detta sker inte avsiktligt, utan inträffar mer omedvetet. 

Exempel på detta kan återfinnas i Coombes diskussion om hur EU leder genom 

”dygdiga” exempel för att exportera sitt experiment om regional integration. Sådan 

regional efterlikning kan man se klart och tydligt i de integrationsförsök som för 

närvarande pågår inom Mercosur, Latinamerika. 

• Informationsutbyte är framgången av strategisk kommunikation som påverkar enskild 

stat eller grupp av stater. Detta kan vara policyinitiativ från EU och deklarationer från 

ordförandelandet eller kommissionens ordförande.  
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• Proceduriella medlemsvillkor handlar om institutionalisering av förhållande mellan 

EU och tredje part. Förhållandet befäst genom avtal om regionalt samarbete, 

medlemskap i internationell organisation eller medlemskap i EU. Exempel på detta är 

regionala samarbetsavtal, medlemskap av en internationell organisation eller 

utvidgning av unionen.  

 

• Överföring sker när normer sprids genom handel med varor, tjänster eller utbyter stöd 

genom bistånd till tredje part. I denna strategi ingår begreppet ”piska och morot”, eller 

ekonomiskt belöning och bestraffning. Detta kan ske när krav på förändring krävs av 

den andra parten i utbyte mot ekonomiskt bistånd eller ekonomiska sanktioner som 

följd av mål man satt upp som inte följs. Överförening kan vara resultatet av export av 

unionens normer och principer.  

 

• Öppen närvaro är resultatet av EU:s fysiska närvaro i tredje land eller i internationella 

organisationer. Överförening av normer sker genom att EU fysiskt närvarar i en stat 

utanför unionens gränser eller verkat genom annan internationell organisation. Detta 

kan vara delegationer, ambassader, närvaro av Trojkan, kommissionens president eller 

övervakningsmissioner som exempelvis de forna Jugoslaven.  

 

• Kulturellt filter grundas på samspelat mellan kunskap och skapandet av social och 

politisk identitet hos subjektet för normspridning. Denna typ av spridning påverkar 

genom inflytande som internationella normer har gentemot tredje part. Detta baseras 

på interaktionen mellan konstruktionen av kunskap och bildandet av en social och 

politiskt identitet genom överförening av normer. Exempelvis kan detta vara när EU 

överför demokratiska normer till Kina eller normer om mänskliga rättigheter i Turkiet.   

 

(Manners 2002 s. 244- 245).  

 

Manners har definierat kärnan i EU:s normativa identitet och menar att dessa strategier är 

grundläggande för EU:s normativa agerande. Manners slutsats är att EU har en särskild 

identitet som normspridare och skiljer sig därmed från andra aktörer på den internationella 

arenan. Han påstår att EU inte bara har en normativ bas utan att unionen även är benägen att 

förändra normer inom det internationella systemet. EU:s normativa makt handlar om 



	   15	  

inflytande över idéer, normer och ”det normala” och detta är ett uttryck för EU:s officiella 

värdegrund fred, frihet, demokrati, upprätthållandet av lag och ordning samt respekt för 

mänskliga rättigheter. Manners menar att EU:s normativa ställning inom den internationella 

arena är grundat på det faktum att EU:s viktigaste roll som aktör utgörs av vad unionen är, 

inte vad den gör eller säger (Manners, 2002 s. 252). Detta är de väsentliga inslagen i mitt 

teoretiska underlag som ligger till grund för min analys. 

 

3. Analys 
 

I detta avsnitt besvaras uppsatsens frågeställningar för att uppnå syftet med denna studie. I 

kapitel 1 i uppsatsen presenteras syftet; att undersöka om EU kan ses som en normativ makt 

inom området miljö. Efter en presentation av FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet 

besvaras mina två frågeställningar med de sex strategier som presenteras i teoriavsnittet som 

grund.   

3. 1 Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet 
	  
IPCC:s (Intergovernmental Panel On Climate Change) undersökning från år 2007 visade att 

den observerade globala uppvärmningen under 1990-talet var uppenbar. Undersökningen 

visade även att det finns en tydlig koppling mellan människornas utsläpp av växthusgaser och 

temperaturökningen.  

	  
Den 15 december 1992, i samband med Riomötet, undertecknandes Förenta Nationernas 

ramverkskonvention om klimatförändringar. Då konventionen ratificerades började 

förhandlingarna om hur den globala uppvärmningen kan reduceras. Konventionen trädde i 

kraft den 21 mars 1994. Konventionen definierar principen eget ansvar men inga beräknade 

eller detaljerade åtaganden land för land gällande minskningen av utsläpp fanns avtalade. 

Därför beslöt de parter som hade ratificerat konventionen att förhandla fram ett protokoll med 

åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Kyotoprotokollet antogs i Kyoto i Japan år 

1997. Protokollet binder stater till att minska utsläpp av växthusgas och utgör ett särskilt 

exempel på globalt mellanstatligt samarbete inom klimatområdet. Förutsättningarna för att 

protokollet skulle träda i kraft var att minst 55 länder bekräftat avtalet. Dessa skulle också 

representera 55 % av industriländernas utsläpp. 2005 trädde protokollet i kraft och har 

ratificerats av 184 parter (Miljödepartementet 2009). Kyotoprotokollets kärna återfinnes i 

artikel 3 som anger ländernas gemensamma åtagande att minska utsläppen av växthusgaser 
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till minst 5,2 % jämfört med 1990 års nivåer under den första åtagandeperioden (2008- 2012). 

Året 1990 valdes som utgångpunkt för utsläppsnivåerna då klimatkonventionen förhandlades 

fram i början av 1990- talet. Att ta detta år som utgångspunkt innebar närmast att man skulle 

hålla sig till den då rådande nivån. Det skulle även ha varit svårt att jämföra med tidigare år 

då flera länder började mäta koldioxidutsläpp först år 1989 (Heikkilä 2009). Ländernas 

specifika åtaganden återges i protokollets bilaga B. Dessa åtaganden är specifika och olika för 

varje part. I denna bilaga finns stadgat att EU har åtagit sig en minskning på 8 % jämför med 

nivåerna 1990.  

 

Vid sidan av de kvantifierade åtagandena, är utvecklandet av de flexibla mekanismerna den 

mest betydelsefulla idén i Kyotoprotokollet. De flexibla mekanismerna erbjuder 

samarbetsmöjligheter vid sidan om parternas inrikes insatser för att minska utsläppen. 

(Lomborg, 2001 s. 302-305) 

 

De flexibla mekanismerna: 

 

• Handel med utsläppsrätter: Genom denna handel sätter man ett pris på att använda 

jordens gemensamma atmosfär för att släppa ut växthusgaser vilket gör det möjligt att 

genomföra utsläppsminskningar i det land där det kostar minst (Energikunskap 2009). 

 

• Gemensamt utförande: Ger parterna möjligheten att genomföra åtgärder i andra 

länder och då tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna. Detta innebär att ett land kan 

dra nytta av utsläppsminskningar som genomförts i ett annat land.   

 

• Mekanismen för ren utveckling: Handlar om att bedriva utsläppsminskande projekt i 

länder utan egna åtaganden i protokollet, till större delen utvecklingsländer. 

 
De flexibla mekanismerna har utformats för att göra det möjligt att följa avtalat till en lägre 

kostnad. Olika former av stimulansåtgärder, exempelvis utbildning, tekniskt och vetenskapligt 

stöd, administrativ hjälp och finansiellt bistånd, ökar chansen för länder med mindre kapacitet 

att följa de åtaganden som gjorts enligt Kyotoprotokollet. Det bör tilläggas att mekanismerna 

är ett tillägg till övriga inhemska åtgärder som staterna är bundna att genomföra enlig artikel 

2. 
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3.2 EU:s roll  
	  
Av alla de länder som ratificerat Kyotoprotokollet har EU åtagit sig att minska utsläppen 

mest, dvs. med 8 % jämfört med 1990 års utsläppsnivå (Heikkilä 2009). Unionen är därmed 

den part som åtagit sig den största minskningen jämfört med resterande parters minskning på 

5, 2 % (Kyotoprotokollet art. 3) Grunden för EU:s gällande klimatpolitik är att utsläppen 

måste begränsas till den nivå som krävs för att temperaturökningen inte ska överskrida 2 

grader jämfört med förindustriell nivå. Denna nivå har EU åtagit sig då den har bedömts 

begränsa sannolikheten för störningar i det globala ekosystemet. Många utvecklingsländer vill 

se att temperaturökningen minskar till högst 1,5 grader då de ser stora risker för 

miljöförstörelse vid en ökning av 2 grader. Även om bedömningar av att det vetenskapliga 2-

gradersmålet är en rimlig utgångspunkt redovisats blundar man inte för att även en mindre 

temperaturökning kan ge allvarliga effekter på klimatet (Miljödepartementet 2009). 

	  
	  
EU:s politik för att motverka klimatförändringar har haft en avgörande position i FN:s 

klimatförhandlingar. Redan i Berlin 1995 åtog sig EU en ledande roll när det gäller 

internationella frågor som rör klimat (Heikkilä 2009). Under konferensen slog unionen fast att 

det inte var möjligt att återgå till 1990 års nivåer för utsläpp av växthusgaser utan bindande 

förpliktelser för parterna i klimatkonventionen. Unionen drev en strategi om förhandlingar för 

ett rättsligt bindande avtal som skulle ålägga parternas fastlagda utsläppsminskningar från och 

med år 2000 (källa). Före Kyotoprotokollet hade internationella åtgärder mot 

klimatförändringar endast varit flyktiga och vaga. Nu skulle dessa omvandlas till bindande 

förpliktelser. Bindande avtal var en avgörande förändring mot tidigare och förebilder 

saknades för denna typ av internationella överenskommelser inom miljöområdet (Heikkilä 

2009).  Då tidigare förebilder saknades krävdes det att någon part agerade ledande i 

förhandlingarna. EU som relativt tidigt varit engagerad i klimatfrågor satte ribban högt. Helt 

nya principer och mekanismer behövde skapas för att uppnå målet med en 

temperaturminskning.  

 

”EU måste... gå i spetsen internationellt... och visa sitt internationella ledarskap i 

klimatfrågan.” 

 

(Kommissionen, 10 jan 2007) 
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I enlighet med EU:s strategi om hållbar utveckling är kampen mot klimatförändringar idag ett 

av huvudåtagandena för unionen. Vid Europeiska Rådets möte i Bryssel den 20 maj 2003 

uppmanades medlemsländerna att påskynda uppfyllandet av Kyotoprotokollets mål. Att 

uppnå målen enligt protokollet är ett av fyra prioriterade områden i unionens sjätte 

miljöhandlingsprogram. 

 

Mina frågeställningar löd; Har EU en normativ makt att påverka andra länder i miljö- och 

klimatfrågor? Om så är fallet, hur agerar EU för att influera beteendet i andra länder? Sex 

strategier om spridning av normer introducerades i teoriavsnittet för att ligga till grund för 

min analys. Dessa sex strategier var: strategisk påverkan, informationsmässig spridning, 

procedurmässig spridning, överföring, öppen spridning och kulturellt filter.  

 

Nedan presenteras hur EU har agerat strategiskt utefter Manners sex strategier om hur EU:s 

sprider sina normer.   

3.3 Strategisk påverkan 
 

Den första av Manners sex strategier, influens, stöds av flera av EU:s agerande under 

förhandlingarna som ledde till Kyotoprotokollet. Strategisk påverkan handlar om att föregå 

med gott exempel vilket EU lägger stor vikt vid. När FN:s klimatkonvention utformades 

rådde det fortfarande stor osäkerhet i frågan om miljöförstöring.  Konventionen blev vagt 

formulerad och inga bindande åtaganden utlovades. I det stora hela uppmärksammades enbart 

att det existerade ett problem i fråga om klimatförändringar och att vidare åtaganden för att 

reducera temperaturökningen behövde förhandlas fram (Kjellén 2007 s. 63).  

 

”De beslutsamma insatserna på hemmaplan gör också att EU kan leva upp till sina 

ambitioner som internationellt föredöme... Dessa åtgärder sänder starka, långsiktiga signaler 

till det internationella samfundet att EU tänker ta krafttag mot klimatförändringarna, och att 

man förväntar sig att alla EU-institutioner, företag och medborgare drar sitt strå till 

stacken.” 

 

(Kommissionen, 1 dec. 2005) 
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Redan år 1990 gjorde EU (då EG) ett uttalande om att medlemsstaterna skulle verka för att 

minska utsläppen av växthusgaser till en nivå under 1990 års värden(Schreurs, Tiberghien, 

2007 s. 20).  Detta uttalande har gett unionen en ledande roll inom klimatförhandlingar då 

unionen tog på sig stora åtaganden tidigt. År 1998 slutfördes interna förhandlingar om 

bördefördelningen inom EU och varje land inom unionen hade egna internationella åtaganden 

om minskade utsläpp samt om åtgärder för att reducera miljöförstöring.  

 

Handel med utsläppsrätter, en av Kyotoprotokollets tre mekanismer, är ett viktigt medel för 

att nå EU:s åtaganden om minskade utsläpp enligt protokollet. EU visade sig vara en drivande 

aktör bland industriländerna med åtaganden att minska utsläppen med 8 % i jämförelse med 

resterande länders 5,2 %. Med detta åtagande ökar respekten för EU och därmed stärks 

unionens ställning på den internationella arenan. EU:s åtaganden visar att unionen har en 

stabil ekonomiskt ställning och att medlemsländerna kan stå för kostnaderna för att minska 

utsläppen.  EU kan visa att det är både tekniskt och ekonomiskt möjligt att minska utsläppen 

och på så sätt bekämpa klimathoten. Detta medför att unionen sätter en moralisk press på 

resterande parter att fullfölja sina mål enligt Kyotoprotokollet. Att EU håller sin del av avtalet 

medför förväntningar på andra parter att även fullfölja sin del av ansvaret. EU tillämpar 

således en strategi där unionen och dess medlemstater leder klimatarbetet och går före i 

förhoppning att andra parter ska följa efter.  

 

I förhandlingarna om Kyotoprotokollet åtog sig EU, som nämnts, höga mål för minskning av 

växthusgasutsläpp. 

3.4 Informationsutbyte 
 

Den andra strategin, informationsmässig spridning innefattar strategisk kommunikation som 

jag har hittat flera exempel på gällande EU förhalningsstrategi. År 2000 inleddes ett 

europeiskt klimatförändringsprogram (Regeringen 2011). Under denna period finslipades 

fortfarande Kyotoprotokollets egentliga innehåll vid FN-förhandlingar. EU tog initiativ och 

intog även en ledande position under samtliga förhandlingstillfällen för att säkra en process 

mot ett framtida avtal. Vid mötet i Bonn- och Marrakech 2001 skedde ett genombrott och man 

lyckades slå fast vad Kyotoprotokollet egentligen skulle innehålla. Under denna förhandling 

spelade EU en särskilt avgörande roll då unionen med strategisk kommunikation försökte 

driva igenom avtalet och lyckades (Heikkilä 2009). Under förhandlingarna om ett gemensamt 
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bindande miljöarbete och vid upprepade tillfällen har EU klargjort att unionen vill spela en 

ledande roll i kampen mot klimatförändringar. Främst söker unionen att realisera denna vision 

av att leda genom att föregå med gott exempel. 
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3.5 Proceduriella medlemsvillkor 
	  
Hela Kyotoprotokollet kan ses som en procedurmässig spridning. Denna strategi handlar om 

institutionalisering av förhållande mellan EU och tredje part. Vid förhandlingarna om 

klimatkonventionen i Rio har EU institutionaliserat sig som en pådrivande faktor genom att 

försöka skapa kvantifierbara mål för sänkning av utsläpp. Genom sitt pådrivande arbete för att 

nå kvantifierbara mål och tydliga krav på minskning av utsläppen har EU systematiserat och 

institutionaliserat arbetet för att motverka klimatförändringar. Resultatet av detta arbete blev 

Kyotoprotokollet. Därför kan resultatet av EU:s pådrivande arbete här betraktas som en 

institutionalisering av hur man på global nivå ska ta fram bindande regler för av att motverka 

klimatförändringar.  

 

”EU-samarbetet ska resultera i en ambitiös miljöpolitik och leda till ett högt miljöskydd. EU-

samarbetet ska vara en pådrivande kraft i det globala arbetet för att skydda miljön och säkra 

en hållbar utveckling och en resurseffektiv ekonomi.” 

 

(Kommissionen 15 februari. 2007) 

 

Syftet med internationella avtal är ofta att skydda ett gemensamt globalt intresse. Om en part 

misslyckas med att uppnå det åtagande som gjorts påverkar detta samtliga resterande parter. 

Vid globala överenskommelser vill man både motverka icke-efterlevnad och underlätta 

efterlevnad av åtaganden. Generellt efterlever stater de avtal de ingår. Icke-efterlevnad beror 

ofta på bristande kapacitet. Hade stater varit ovilliga att följa de åtagande de gjort hade de inte 

ingått avtal. Därför bör fokus ligga på kapacitetsbyggande, uppmuntran och dialog mellan 

parter och institutioner (Downs et al. 1996 s. 379).  

3.6 Överföring  
 

EU utnyttjar inte handelskanalerna i större utsträckning mellan de länder som är ansluta till 

Kyotoprotokollet för att sprida normer gällande miljö.  Dock ingår fenomenet ”piska och 

morot”, eller belöning och bestraffning även i den fjärde strategin. För att Kyotoprotokollet 

skulle kunna träda i kraft krävdes att 55 länder som representerade minst 55 % av 

industriländernas utsläpp år 1990 skulle ratificera protokollet. Även om över hundra länder 

hade signerat protokollet år 2004 uppnåddes ännu inte det 55- procentiga kravet man kommit 

överens om.  För att kravet skulle uppnås krävdes att Ryssland eller USA gick med på att 
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ratificera protokollet. USA hade genom president Georg W Bush som tog över 

presidentposten år 2001 meddelat att de ej godkände att ratificera protokollet. Blickarna 

riktades därför mot Ryssland som än inte hade tagit ställning till ratificeringen. Under denna 

period var Ryssland tvunget att välja att följa USA:s riktning eller EU:s exempel.  EU 

kämpade med att få ett godkännande av Kyotoprotokollet och förespråkade därför ett ryskt 

medlemskap i världshandelsorganisationen WTO (World Trade Organization). Ett 

medlemskap i WTO är av särskilt intresse för Ryssland då landet är intresserade av att kunna 

handla med andra länder på förmånliga villkor. Förespråkandet av ett ryskt medlemskap i 

WTO användes här som en morot för att få Ryssland att ansluta sig till Kyotoprotokollet. 

Ryssland bestämde sig till slut för att ratificera Kyotoprotokollet och ikraftträdandet av 

protokollet kunde ske år 2005 (Heikkilä 2009). EU använde sig av strategin att förespråka ett 

ryskt medlemskap i WTO för att i utbyte få landet att ansluta sig till Kyotoprotokollet.  

	  

3.7 Öppen närvaro 
 

Öppen närvaro handlar om EU:s fysiska närvaro i internationella organisationer eller i tredje 

land. EU har gått i spetsen gällande bekämpningen av klimatförändringar. Genom detta har 

unionen försökt påverka övriga parter till Kyotoprotokollet dels för att få dem att ratificera det 

och därefter leva upp till sina åtaganden. Dessutom har unionen tidigt i processen försökt få 

till stånd regler för en uppföljning av protokollet efter den första åtagandeperioden. Detta har 

varit tydligt vid flera av de uppföljande mötena, t.ex. klimatmötet i Köpenhamn som ägde 

rum under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009. EU lade då stora resurser på 

förberedelser av sin närvaro vid detta möte som tyvärr inte ledde till några stora framgångar. 

Även vid senare möten (senast i Warszawa i november 2013) har EU medverkat aktivt. Det 

återstår att se om EU genom sin ihärdiga närvaro vid denna typ av möten kommer att lyckas 

med att övertyga de övriga parterna och eventuella tillkommande signatärer om 

nödvändigheten av fortsatta åtaganden (Kommissionen, 2014). En vidare redovisning om 

senare händelser kommer i studiens diskussionsdel, kapitel 5.   	  
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3.8  Kulturellt filter 
 

Kulturellt filter är den sjätte och sista strategin som EU använder sig av vid spridning av 

normer. Denna strategi handlar om samspelet mellan kunskap och skapandet av en social och 

politiks identitet. Genom denna strategi överför EU demokratiska normer till andra aktörer.  

Inom EU läggs det mycket kraft och energi på bekämpningen av miljöföring. Det har blivit en 

kultur inom EU och kan därmed ändra uppfattningen av tredje part om vad som anses vara 

politiskt korrekt. EU har tagit fram interna regler för Kyotoprotokollets mekanism om handel 

med utsläppsrätter. En del av dessa regler omfattar handeln med utsläppsrätter för luftfarten. 

Reglerna för luftfarten var avsedda att träda i kraft 2012 men fick skjutas upp eftersom de 

även avsåg flygningar mellan EU och tredje land i de delar som rör EU:s luftrum. Flera stora 

luftfartsländer som USA, Kanada, Kina och Japan protesterade mot EU:s regler och vägrade 

att delta i handelssystemet. Inom FN-organet ICAO (International Civil Aviation 

Organization) kom man under år 2013 fram till att det borde tas fram internationella regler för 

att motverka luftfartens påverkan på klimatet och att man borde studera och efter 2020 

tillämpa s.k. marknadsbaserade åtgärder (Kommissionen, 2014). Även om EU mötte starkt 

motstånd mot att tillämpa handelssystemet på sitt eget territorium för flygningar till och från 

tredje land står det klart att det numera är i högsta grad är önskvärt att skapa ett globalt system 

för marknadsbaserade åtgärder för att motverka effekterna av utsläpp från flyget. EU:s kultur 

om att tillämpa Kyotoprotokollets mekanismer inom flera områden har således spritt sig 

genom de regionala åtgärderna EU vidtagit. 

 

Sammanfattningsvis vill jag fastställa att EU använder sig i av alla sex strategier i till viss 

utsträckning.  
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4. Slutsats 
 

Den teoretiska utgångpunkten i min studie var Manners teori om EU som en unik normativ 

makt. Enligt Manners har EU skapar sig en normativ position och därmed har möjligheten att 

handla normativt inom världspolitiken ökat. Manners menar att EU bygger grunden till dess 

internationella identitet som normspridare på fem normer; fred, frihet, demokrati, 

rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Enligt Manners har EU möjligheten att placera 

dessa normer i relationer med externa aktörer. Vid överförening av normer menar Manners att 

EU använder sig av sex strategier som jag har valt att översätta till; Strategisk överföring, 

informationsutbyte, proceduriell spridning, överförening, öppen närvaro och kulturellt filter. 

Dessa ligger till grunden för min undersökning gällande om EU kan ses som en normativ 

makt inom området klimat. Jag valde att applicera dessa sex strategier på Kyotoavtalet då 

detta avtal är det enda bindande juridiska avtalet gällande klimatinsatser. Jag ville i denna 

studie undersöka om EU haft den normativa makten att påverka aktörer man slutit avtal med 

att reducera klimatförändringar.  

 

Efter att ha studerat vägen till ett globalt samarbete om kampen för klimatet vill jag påstå att 

det är uppenbart att EU har varit vägledande ett flertal viktiga skeden. Inom den 

internationella agendan är stater vanligen inte villiga att acceptera de kostnader de riskerar att 

ta på sig genom att åta sig större förpliktelser än övriga parter. EU satte därmed avtryck som 

ledande part inom kampen mot klimatförändringar genom att åta sig att sänka utsläppen med 

8 % jämfört med resterande parters 5,2 % bedömt från 1990 års nivåer. Emellertid kan jag 

utifrån min studie inte dra slutsatsen om att EU har normativ makt att förändra 

klimatsamarbetet i enlighet med Manners teori då klara riktlinjer för hur den fortsatta 

reduceringen av utsläpp ska gå till inte ännu har uppnåtts. Men jag vill påstå att EU ändå har 

agerat normativt för att påverka de andra aktörerna och jag har i föregående avsnitt 

presenterat flera exempel där EU:s förhandlingsmetoder har fått gehör.   
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5. Diskussion  
 

Slutligen vill jag belysa några reflektioner som kommit upp under uppsatsens gång. Under 

tiden jag har arbetat med min studie har flera klimatmöten angående en eventuell förlängning 

av Kyotoprotokollet förts. Att Kyotoprotokollet förlängs är en viktig del i arbetet med 

klimatinsatser då det är den enda juridiskt bindande globala klimatavtalet. 

 

År 2009 i samband med svenska ordförandeskapet annonserade EU att man hade stora 

förväntningar på klimatmötet i Köpenhamn. Tyvärr blev mötet en ganska stor missräkning. År 

2012 hölls ett klimatmöte i Doha, Qatar. Trots utdragna och svåra förhandlingar under en tid 

förhandlades det fram en förlängning av Kyotoprotokollet som ska gälla perioden 1 januari 

2013 till 31 december åt 2020. Förlängningen innebär att ett ny globalt klimatavtal ska träda i 

kraft.  Dohaändringen innebär att bilaga B i Kyotoprotokollet även föreskriver rättsligt 

bindande begränsningsåtaganden för de parter som tas upp i den bilagan för andra 

åtagandeperioden. Bestämmelserna och genomförandet av parternas begränsningsåtaganden 

under den andra åtagandeperioden har kompletterats.  Totalt krävs 144 godtagandeinstrument 

krävs för att ändringen ska träda i kraft. EU och dess medlemmar godtog ändringen. 2012 

enades Rådet om att föreslå ett gemensamt åtagande om en utsläppsminskning på 20 % för 

unionens medlemmar för andra åtagande perioden av Kyotoprotokollet. Detta åtagande 

fastställdes senare under perioden 2012- 2020 (Europeiska Unionens Råd, Bryssel, 8e maj 

2014). 

Flera problem med att förhandla fram en förlängning av Kyotoprotokollet har uppstått och 

gäller framförallt länders överföring av utsläppsrätter. Framförallt har svåra konflikter funnits 

mellan fattiga och rika länder om kostnader för klimatarbetet. Även vilka som ska ha 

rättigheterna till att släppa ut växthusgas och vilka som inte ska ha rätt till detta diskuterats 

intensivt. Under mötet i Doha kom man efter långa förhandlingar fram till en uppsättning, om 

än svaga, kompromisslösningar. Utöver en förlängning av Kyotoprotokollet består de nya 

överenskommelserna enbart av löften om nya diskussioner angående vidare klimatinsatser. 

Flera parter är överens som att besluten inte når upp till de rekommendationer som tagits fram 

om kraftiga reduceringar av utsläpp (art 3). Även överenskommelsen om klimatavtalets långa 

ikraftträdandetid kan ses som negativ då en kortare period hade satt mer press på nationerna 

(Ek, 2012). EU har under förhandlingarna verkat för en förlängning av klimatavtalet och 

hoppas på att kunna verka allierade med den stora gruppen u-länder som är ansluta till 

Kyotoprotokollet för att sätta krav på de största utsläppsländerna (Möller, 2010).  
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Förhoppningsvis kommer framtida protokoll att kunna utvecklas baserat på Kyotoprotokollets 

underlag. Kyotoprotokollet är ett resultat av komplicerade förhandlingar mellan parter med 

olika ståndpunkter i många frågor. Protokollets framtid präglas av osäkerhet och om en 

fortsatt bindande överenskommelse mellan parterna ska kunna åstadkommas. För detta krävs 

effektiva metoder för att få länderna att uppfylla de kostsamma förpliktelser de åtagit sig.  För 

att påverka de andra parterna i förhandlingar om kommande åtagandeperiod kan EU använda 

de maktresurser unionen har erhållit under tidigare överenskommelser. EU:s öppenhet till en 

andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet har bidragit starkt till att staterna kunde enas 

om den färdplan mot en ny överenskommelse som ska antas senaste 2015 och gälla till 2020 

(Regeringen 2011).  

 

Jag vill påstå att min studie har bidragit till att stryka Manners Teori om EU som en normativ 

makt. Men för att EU ska kunna behålla en normativ position inom miljöområdet gäller det att 

unionen fortsätter visa ett starkt ledarskap genom att ta ansvar för vidare internationella 

överenskommelser. EU:s senaste klimatutspel har fått kritik och många miljöorganisationer 

menar att detta är ett steg tillbaka. Åtta länder, däribland Tyskland och Frankrike har skickat 

ett gemensamt brev till kommissionen där de meddelar att de vill ställa högre krav. EU- 

kommissionens förslag på ny klimat- och energipolitik som lades den 22 januari 2014 

kritiseras av många miljöorganisationer för att ha blivit försvagat jämfört med tidigare 

åtaganden. För att ta sin del av ansvaret och undvika en uppvärmning på över två grader 

måste EU:s utsläpp minska med minst 60 procent till år 2030. Men kommissionens förslag 

omfattar bara en minskning på 40 procent. Detta förslag hotar världens arbete för att rädda 

klimatet menar EU-parlamentariker Isabella Lövin (MP). Kommissionen tar ett steg tillbaka i 

ett läge då de borde kliva fram (Kling, 2014). EU behöver visa ett starkt ledarskap för att stå 

upp för klimatet och få globala aktörer att följa efter. Annars kommer unionens normativa 

makt inom miljöområdet att tina ut. Emellertid är det viktigt att komma ihåg att EU enbart 

står för 14 % av världens utsläpp. Av detta följer att EU, hur ambitiösa mål man än sätter upp, 

inte ensamt kan klara det globala miljöhotet. EU:s viktigaste bidrag till kampen mot 

miljöförorening är att aktivt delta i förhandlingar om utvidgade miljöavtal samt att fortsätta 

infria sina löften och föregå med gott exempel.  Förhandlingarna angående klimatinsatser går 

långsamt vilket resulterar i att vi missar år av klimatarbete som behövs för att reducera 

temperaturökningen. Men trots ”floppen” med detta vill jag påstå att EU satt sig på den 

internationella kartan som en stor miljöprofil. Under hösten 2013 har EU efter långdragna 
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förhandlingar fått gehör för en tidsplan, om än vag, som innebar att länder i början av 2015 

ska presentera förslag till bidrag för ett långsiktigt klimatavtal (Isaksson, 2013). Dock är 

vägen till ett ändamålsenligt klimatavtal svår och ett starkt ledarskap av EU borde värdesättas. 
Kyotoprotokollet är bara början på försöken att minska utsläpp av växthusgaser.   

 

EU har som ett externt mål just att söka inflytande i världspolitiken och därmed främja sina 

normer. Huvudelementen i EU:s internationella identitet är de utrikespolitiska syftena och på 

vilket sätt de genomförs (Smith 2003 s. 14). Utan att invänta resultat från förhandlingar om en 

fortsättning på ett bindande klimatavtal har EU åtagit sig att minska utsläppen med 20 % 

jämfört med 1990 års nivåer fram till år 2020. Att EU, utan att vänta på resultat från vidare 

förhandlingar, åtog sig detta beslut visar att unionen inte sätter direkta krav på resterande 

stater som signerat Kyotoprotokollet. EU använder istället det goda exemplets makt och 

fungerar som inspirationskälla för andra parter i kampen för klimatet (Karlsson & Parker 

2007).  
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