
Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF 

Campus Norrköping 
 
 

�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2005 

Robert Karlsson och Daniel Thorsell 

Klimatförändring och WTO 
 

 
 
 

- En textanalys kring WTO:s mångsidiga 
angreppssätt på de internationella 

klimatförhandlingarna 

 

 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, SE-601 74 Norrköping 



 2

�

�

�  

�
'DWXP��
Date 
2005-11-23 

85/�I|U�HOHNWURQLVN�YHUVLRQ�
�
http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/�

,6%1�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
,651��LIU-ITUF/MV-C--05/19--SE 
_____________________________________________________
____________ 
,661�
_________________________________________________________________ 
6HULHWLWHO�RFK�VHULHQXPPHU�
Title of series, numbering 
 
 
 
 
+DQGOHGDUH�Björn-Ola Linnér��
Tutor�

6DPPDQIDWWQLQJ 
Abstract 
 
Handel är en central del av världen i det rådande tillväxtparadigmet. För att underlätta handel mellan nationalstater skapades år 1948 GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade). Detta avtal var så lyckat i att avskaffa handelshinder att övervakningsorganisationen WTO (World 
Trade Organization) skapades. WTO har sedan det bildades arbetat med att förenkla och effektivisera handeln och införlivat flera handelsrelaterade 
frågor till sin organisation. Då WTO bildades (1994) initierades samtidigt kommittén, CTE (Committee on Trade and Environment). Denna 
kommitté berör många frågor relaterade till handel och miljö, däribland klimatförändringsproblematiken.   
 
Dagens klimatdiskussion har ändrat perspektiv från klimatförändringens egentliga existerande till hur den på bästa sätt ska hanteras och 
förebyggas. I och med FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och Kyoto-protokollet bands de industrialiserade länderna juridiskt till att sänka 
utsläppen av klimatpåverkande utsläpp. Arbetet med denna minskning fortgår idag inom flera av de länder som ratificerat protokollet och de 
internationella organisationer som de är medlemmar i.  
 
Syftet med denna uppsats är att studera hur aktörerna inom CTE i WTO behandlat klimatfrågan. Mer specifikt ska vi analysera hur diskussionerna 
förs/har förts vid behandlandet av klimatfrågan från dess att klimatfrågan första gången tas upp på CTE:s agenda 1995 och framåt. Uppsatsen 
kommer även att belysa vilka implicita intressen som drivit/driver medlemmar eller grupperingar till en viss strategi kring klimatfrågan. För att 
göra detta synligt använder uppsats de två textanalyserna korpusanalys och diskussionsanalys. Utifrån dessa metoder analyseras mötesrapporter 
från CTE. 
 
Inom CTE förs klimatdiskussionerna ur olika perspektiv, vissa länder talar endast om miljöåtgärder kopplat till dess påverkan på handel, medan 
andra länder försöker diskutera handels påverkan på miljö. Resultat och Analysdelen beskriver hur diskussionerna förs, här påvisas ett flertal olika 
mönster inom dessa diskussioner, det tydligaste mönstret som framträder är hur medlemmar i samband med klimatdiskussionerna argumenterar 
utifrån det egna landets ekonomiska vinning. Ett annat resultat som framkommit är att vissa av diskussionens deltagare angående om klimatfrågan 
skall hanteras inom CTE eller ej tycks växla sida med varandra. Avslutningsvis kommenterar slutsatserna diskussionen i uppsatsen och lyfter fram 
intressanta synvinklar. 
 

6SUnN 
Language 
 
   x    Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
 
 
      ________________ 

5DSSRUWW\S 
Report category 
 
       Licentiatavhandling  
       Examensarbete 
 AB-uppsats  
   x    C-uppsats 
       D-uppsats     
       Övrig rapport 
 
       ________________  

1\FNHORUG WTO, CTE, market access, marknadsliberalisering, klimat, miljöekonomi, mönster�
Keywords 

7LWHO�
 
Klimatförändring och WTO - En textanalys kring WTO:s mångsidiga angreppssätt på de internationella klimatförhandlingarna 
 
Climate change and the WTO – Analysing the multi-faceted approaches by WTO in the international climate negotiations  
 
)|UIDWWDUH�Robert Karlsson och Daniel Thorsell 
Author 

,QVWLWXWLRQ��$YGHOQLQJ�
Department, Division 
Institutionen för tematisk utbildning och forskning, 
Miljövetarprogrammet 
Department of thematic studies, 
Environmental Science Programme 
 



 3

)|URUG�
 
Tackar så mycket! 
 
Tack Björn-Ola Linnér för en givande diskussion under processen, som inte alltid såg 
så ljus ut, men när väl den mulliga tanten nu börjat sjunga och vi nått ljuset i slutet på 
tunneln och en tillvaro av glädje och hopp, umgänge och sol breder ut sig blir man allt 
lite bländad! Jag måste också tacka Daniel för att han stått ut med min tidsuppfattning 
och aldrig givit upp även om vissa tycker det varit motigt. 
 
För att inte begränsa mig vill jag passa på att tacka lite här och lite där. Detta är ju lite 
som att hälsa hem när man blir intervjuad i TV. Jag tackar därför alla som stått ut med 
mitt gnäll om både vidkommande och ovidkommande detaljer under denna period. 
Jag tackar som de flesta andra både nära och kära, men jag passar även på att tacka de 
som inte är lika nära, men likväl kära. Dom som inte känner sig träffade nu har 
antagligen inte någon anledning att bli det så… 
 
Tack alla 
 
5REHUW�.DUOVVRQ�
 
Norrköping 30 maj, 2005 
 
 
 
 
Ett litet tack 
 
Denna uppsats har varit en upplevelse på många sätt, den har inneburit många långa 
dagar, ett antal långa nätter, många skratt och inte lite tårar. Jag vill tacka min kollega 
och tillika vän Robert Karlsson som trots ett antal meningsskiljaktigheter med 
undertecknad fungerat som en bra motpol under arbetet. Jag vill tacka Björn-Ola 
Linnér som försett oss med en hjälpande hand och positiv energi under arbetets gång. 
Sist men inte minst vill jag tacka de som har hjälpt oss under arbetes gång med förslag 
och idéer, korrekturläsning och upplyftande stunder, ni har hjälpt till på mer sätt än ni 
vet.  
 
'DQLHO�7KRUVHOO�
 
Norrköping den 13 nov, 2005 



 4

6DPPDQIDWWQLQJ�
 
Handel är en central del av världen i det rådande tillväxtparadigmet. För att underlätta 
handel mellan nationalstater skapades år 1948 GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade). Detta avtal var så lyckat i att avskaffa handelshinder att 
övervakningsorganisationen WTO (World Trade Organization) skapades. WTO har 
sedan det bildades arbetat med att förenkla och effektivisera handeln och införlivat 
flera handelsrelaterade frågor till sin organisation. Då WTO bildades (1994) 
initierades samtidigt kommittén, CTE (Committee on Trade and Environment). Denna 
kommitté berör många frågor relaterade till handel och miljö, däribland 
klimatförändringsproblematiken.   
 
Dagens klimatdiskussion har ändrat perspektiv från klimatförändringens egentliga 
existerande till hur den på bästa sätt ska hanteras och förebyggas. I och med FN:s 
klimatkonvention (UNFCCC) och Kyoto-protokollet bands de industrialiserade 
länderna juridiskt till att sänka utsläppen av klimatpåverkande utsläpp. Arbetet med 
denna minskning fortgår idag inom flera av de länder som ratificerat protokollet och 
de internationella organisationer som de är medlemmar i.  
 
Syftet med denna uppsats är att studera hur aktörerna inom CTE i WTO behandlat 
klimatfrågan. Mer specifikt ska vi analysera hur diskussionerna förs/har förts vid 
behandlandet av klimatfrågan från dess att klimatfrågan första gången tas upp på 
CTE:s agenda 1995 och framåt. Uppsatsen kommer även att belysa vilka implicita 
intressen som drivit/driver medlemmar eller grupperingar till en viss strategi kring 
klimatfrågan. För att göra detta synligt använder uppsats de två textanalyserna 
korpusanalys och diskussionsanalys. Utifrån dessa metoder analyseras mötesrapporter 
från CTE.  
 
Inom CTE förs klimatdiskussionerna ur olika perspektiv, vissa länder talar endast om 
miljöåtgärder kopplat till dess påverkan på handel, medan andra länder försöker 
diskutera handels påverkan på miljö. Resultat och Analysdelen beskriver hur 
diskussionerna förs, här påvisas ett flertal olika mönster inom dessa diskussioner, det 
tydligaste mönstret som framträder är hur medlemmar i samband med 
klimatdiskussionerna argumenterar utifrån det egna landets ekonomiska vinning. Ett 
annat resultat som framkommit är att vissa av diskussionens deltagare angående om 
klimatfrågan skall hanteras inom CTE eller ej tycks växla sida med varandra. 
Avslutningsvis kommenterar slutsatserna diskussionen i uppsatsen och lyfter fram 
intressanta synvinklar. 
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Globaliseringen idag är en produkt av den ökade möjligheten till interaktion mellan 
individer, företag och nationalstater. Globaliseringsprocessen har skapat ett behov av 
samarbete över nationsgränserna då maktkoncentrationen flyttats från lokal till global 
nivå (Amin, 1998, s 14ff). Internationella samarbeten och relationer genom 
organisationer, multilaterala avtal och företags strävan mot nya marknader bidrar nu 
oavbrutet till processens ekonomiska utveckling (Beck, 2001, s 25f). Den 
grundläggande diskursen inom den ekonomiska utvecklingen är en liberal linje som 
syftar till att nå ekonomisk utveckling genom en fri marknad. Detta tillväxtparadigm 
tar stöd i den utvecklade delen av världen, kritiker menar dock att en harmonisering 
av tillväxtstrategierna skapar problem för de mindre utvecklade länderna då denna 
harmonisering grundas i det värdesystem som råder hos de utvecklade länderna 
(Alvarez, 2002, s 156). Globaliseringen och harmoniseringen har i sin process skapat 
ett behov av multinationellt agerande för att lösa de komplikationer och ta till vara på 
de möjligheter som skapats. Detta agerande har resulterat i ett flertal internationella 
organisationer och multilaterala avtal där diskussioner förs på bred front. Som ett led i 
de olika försöken till ekonomisk harmonisering har World Trade Organization (WTO) 
skapats. Dess huvuduppgift är att underlätta för handeln genom avlägsnandet av 
handelsbarriärer mellan nationalstater (George, 2001, s 21).  
 
Samma process som lett till ekonomisk och kulturell utveckling har också mynnat ut i 
globala miljöproblem (Beck, 2001, s 26). Miljöproblemen har gått från lokala 
företeelser till regionala och innefattar idag även globala problem såsom uttunnandet 
av ozonskiktet eller klimatförändringen och detta har gått hand i hand med den övriga 
utvecklingen i globaliseringsprocessen (Pihl, 2003, s 23). I boken ”Miljöekonomi” 
skriver Håkan Pihl att dessa globala miljöproblem springer ur oförmågan att 
internalisera de externa effekterna av kollektiva varor (Pihl, 2003, s 17ff). Luften och 
atmosfären är exempel på sådana kollektiva varor. Utsläppen från mänsklig 
verksamhet till luft, av koldioxid och andra växthusgaser, har länge varit ett ämne för 
diskussion och misslyckandet med att reglera utsläppen hotar den globala 
klimatsituationen. 1997 anordnades av FN ett möte i Kyoto där just den mänskliga 
påverkan på klimatet diskuterades (CTE, MAJ, 1997, s 6). FN:s klimatkonvention 
(UNFCCC) lyckades i Kyoto-protokollet att förhandla fram ett juridiskt bindande 
avtal att sänka klimatpåverkande utsläpp från de industrialiserade länderna� 
 
WTO har efter påtryckningar från både intresseorganisationer och nationalstater 
kommit fram till att organisationen behöver ta hänsyn också till miljön i sin 
verksamhet just på grund av den anledningen att globaliseringen för med sig negativa 
miljökonsekvenser (Schultz, 1995, s 423). I ministerdeklarationen från Doha-
konferensen 2001 befäster WTO sin hållning att ekonomisk utveckling och skydd av 
miljön kan och bör vara ”mutually supportive” (WTO, 2001, s 1f). WTO uppmanar 
till samarbete med andra miljö- och utvecklingsorganisationer för att kunna förbättra 
sitt arbete (WTO, 2001, s 2). Under WTO finns en kommitté, Committee on Trade 
and Environment (CTE) som har fått i uppgift att utreda förhållandena mellan handel 
och miljö. Vid CTE:s förhandlingar har flera ovannämnda organisationer fått 
observatörsstatus, däribland UNFCCC (Figueres Olsen et al, 2001, s 161). 
�
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Uppsatsens övergripande syfte är att studera hur i huvudsak medlemsländerna inom 
WTO behandlat klimatfrågan. Mer specifikt ska uppsatsen analysera hur 
diskussionerna förs/har förts vid behandlandet av klimatfrågan från dess att 
klimatfrågan första gången tas upp på CTE:s agenda 1995 och framåt. Uppsatsen 
kommer även att belysa vilka implicita intressen som drivit/driver medlemmar eller 
grupperingar till en viss strategi kring klimatfrågan.�
��

����)UnJHVWlOOQLQJDU�
�

• Vilka åsikter framförs av i huvudsak medlemsländerna om klimatpolitikens 
relation till Världshandelsorganisationens verksamhet. Syftet är att titta på där 
klimatförändringsfrågan behandlas direkt och även indirekt då diskussioner 
förs kring energifrågor.  

• Finns det några mönster kring de olika ståndpunkterna, är dessa i så fall 
miljömässigt-/ekonomiskt eller socialt ordnade. 
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Bakgrunden i denna uppsats är relativt omfattande. Detta för att ge oinvigda läsare en 
möjlighet att förstå förhållanden inom den internationella ekonomiska arenan och 
förhållanden i WTO och då mer specifikt inom CTE vilken är uppsatsens 
huvudsakliga fokus. Läsare med goda förkunskaper kan istället fortsätta till kapitel 3. 
 

����*OREDOLVHULQJVSURFHVVHQ�RFK�GHQ�HNRQRPLVND�
XWYHFNOLQJHQ�
 
För att förstå WTO:s framväxt behövs en historisk marknadsekonomisk tillbakablick 
där utvecklingsstadier och avgörande  förändringar presenteras. Enligt Amin (1998) 
så har den globala kapitalistiska utvecklingen historiskt sett tagit fyra stora 
förändringssteg för att komma till dagens världsekonomiska verklighet. Den första 
formen var en merkantilistisk som syftade till att varje land skulle ackumulera så 
mycket kapital som möjligt genom att förse den egna nationen med rikedomar från 
andra områden. Nästa utvecklingssteg var den så kallade klassiska modellen som 
uppkom genom industrialiseringen som bestämde kapitalismens former och skapade 
uppkomsten av nationalstater som hade egna nationella system. Steg tre inträffade 
under efterkrigstiden och de stater som varit i periferin av den ekonomiska 
världskartan började ta efter de industriländer som låg i topp, samtidigt började 
nationalstaterna dekonstrueras för att kunna bli en del i ett världsproduktionssystem. 
Det sista steget har uppkommit efter 1990 då de tidigare stabila ekonomiska systemen 
på nationalstatsnivå har kollapsat på grund av de förändringar som 
globaliseringsprocessen givit upphov till (Amin, 1998, s 14ff). 
 
De ursprungliga nationalstaterna börjar bli undergrävda genom att det inte längre kan 
vara ett homogent ekonomiskt och politiskt rum (Andersson, 2001, s 55)� Makten har 
nu flyttats från lokal nivå till olika regionala och globala projekt som till exempel EU. 
Dessa projekt syftar till att stärka medlemmarnas ekonomiska situation och stärker 
deras ställning i förhållande till andra regioner. Politiska och sociala organisationer 
har genom nationalstaternas minskade roll fått mindre möjlighet att påverka 
utformningen på utvecklingen då de saknar kraftfulla internationella forum för att 
framföra sina ståndpunkter (Andersson, 2001, s 37f). Amin pekar dessutom på två 
andra faktorer som bidrar till brister i systemet, han menar att de perifera zonerna och 
dess utveckling inte kan inkorporeras av det nuvarande systemet, med perifera zoner 
menas i detta fall det som ofta kallas för tredje världen. Det tredje misslyckandet är att 
den afrikanska kontinenten är helt bortkopplad från globaliseringsprocessen (Amin, 
1998, s 15). Hållbar utveckling har växt fram som ett försök att minska den 
ekonomiska utvecklingens negativa effekter, syftet är att den faktiska kostnaden för 
handel skall framkomma.���
�

����+DQGHO�RFK�XWYHFNOLQJ��HQ�WLOOEDNDEOLFN�
 
För att skapa stabilitet och utveckling i det krigshärjade Europa och de övriga 
drabbade delarna av världen efter andra världskriget ville de segrande makterna skapa 
internationella institutioner vars uppgift var att skapa stabila spelregler och potential 



 9

att handla internationellt (Andersson, 2001, s 47ff). Ett möte, som ägde rum i 
amerikanska Bretton Woods år 1944, samlade 44 av världens dåvarande stater för att 
diskutera den världsekonomiska situationen och det internationella valutasystemet. 
Resultatet av konferensen i Bretton Woods blev två världsorganisationer, den 
internationella valutafonden (IMF) och internationella återuppbyggnads- och 
utvecklingsbanken (kallas i regel för Världsbanken) (Estibill, 1990, s 96). IMF:s 
uppgift var att verka för stabilitet och ge kortfristiga lån i hårdvaluta åt länder med 
utvecklingsbehov. Världsbankens uppgift blev att finansiera återuppbyggandet av de 
krigsdrabbade länderna från andra världskriget samt att stödja de tidigare koloniserade 
länderna som blivit fria med utvecklingsarbetet (Andersson, 2001, s 49). 
Institutionerna har dock ställt vissa motkrav mot att låna ut expertis och kapital till 
behövande stater, så kallade strukturanpassningsprogram har utfärdats vilket kortfattat 
innebär att låntagarna måste anpassa sitt lands utvecklingsarbete efter en liberal 
frihandelsteori (Estibill, 1990, s 96-107). Ytterligare ett verktyg som togs fram efter 
andra världskriget var en överenskommelse som hade till uppgift att möjliggöra 
handel mellan länder på ett så smidigt sätt som möjligt. Målet var att få bort de 
merkantilistiska tankar som fortfarande florerade i många länder, framförallt skulle 
tullmurarna tas bort mellan länder. En viktig orsak till överenskommelsen var också 
att skapa interdependens eller ömsesidigt beroende mellan de inblandade länderna för 
att minska risken för ytterligare krig i framtiden. Överenskommelsen fick namnet 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) (Andersson, 2001, s 50). GATT 
trädde sedan i kraft, efter förhandlingar i Genève, år 1948 (Kommerskollegium, 2002, 
s 3). 
 
 

����,QWHUQDWLRQHOOD�RUJDQLVDWLRQHU�
 
I Bretton Woods som tidigare beskrivits i bakgrunden påkallades behovet av att stater 
skulle börja samarbeta för att skapa stabila spelregler och utveckling. Sedan 
efterkrigstiden kan en trend skönjas där stater ingår i internationella organisationer 
och avtal (bland annat GATT, IMF och Världsbanken). �
  
 
������0DNWSRVLWLRQHU�LQRP�LQWHUQDWLRQHOOD�RUJDQLVDWLRQHU�
 �
Skillnader mellan de rika industrialiserade länder och de fattigare utvecklingsländerna 
kan ses inom de internationella organisationerna. Enligt Abbott och Sindal reserveras 
positioner inom organisationernas toppskikt till de länder som mest inflytande kring 
organisationens huvudfrågor. Ett exempel är de poster inom IAEA:s (International 
Atomic Energy Agency) ”Board of Governors” som reserveras till länder som har 
stora tillgångar till kärnkraft,  kärnvapen samt nukleärt råmaterial. Detta system 
skapar en skevhet inom den politiska makten i de internationella organisationerna. 
Försök att minska denna maktskevhet har genomförts i ibland annat EU och EU-rådet. 
De mest betydelsefulla medlemmarna har förvisso möjlighet att förhindra 
genomförandet av vissa beslut men samtidigt saknar de möjligheten att driva igenom 
egna beslut utan stöd från de mindre länderna (Abbott & Sindal, 1998, s 10). 
Fenomenet med att de rika länderna har en större makt visar sig även i WTO där dessa 
länder har möjlighet att i större utsträckning delta vid förberedande möten där 
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riktlinjer för diskussionerna fastslås. Detta kommer att beröras närmare i samband 
med förklaringen av ”green-room möten” i avsnitt 2.5 och 2.8�
 
  
������.RQWUROOYHUNW\J�
 
Att länder grupperar sig i internationella organisationer skapar ofta ett positivt tryck 
på utomstående länder att ansluta sig såväl som för länder inom organisationen att 
följa de riktlinjer och normer som satts upp inom organisationen. Då konflikter inom 
sakfrågor uppstår mellan medlemsländer hanteras ofta dessa genom att organisationen 
varnar det aktuella landet. Enligt Abbott och Sindal (1998, s 26f) finns två olika 
möjligheter då konflikter uppstår, organisationen kan utnyttja sig av ett decentraliserat 
tillvägagångssätt eller en mer påtaglig strategi. Den decentraliserade 
tillvägagångssättet grundar sig i påtryckningar av andra länder, detta sker i form av att 
bland annat de övriga medlemsländerna implicit tar upp negativa följder som en 
eventuell avvikelse från organisationens mål kan innebära för landet i fråga (Abbott & 
Sindal, 1998, s 26). Den alternativa metoden, att lösa konflikter med en mer påtaglig 
strategi är att utnyttja möjligheten att länderna redogör för organisationen och de 
övriga medlemsländerna hur de handskats med frågor som rör organisationen. Då ett 
land avviker från riktlinjerna syns detta tydligt i rapporteringen och öppnar upp för 
kritik från länder inom organisationen såväl som länder utanför (Abbott & Sindal, 
1998, s 27). Ytterligare ett alternativ är att utnyttja den mer påtagliga strategin att 
införa tullmurar mot det land/länder som inte följer organisationens regler vilket är en 
metod som WTO använder sig av (Kommerskollegium, 2002, s 8).�
 

����)UnQ�*$77�WLOO�:72�
 
Inom GATT hade förhandlingarna sedan 1950-talet skett i så kallade rundor. Efter 
den sjätte förhandlingsrundan (Uruguayrundan 1986-1993) beslutades det att en 
global handelsorganisation (WTO) skulle bildas för att övervaka överenskommelserna 
inom GATT. Inom WTO finns bland annat regler för varuhandel (GATT), 
tjänstehandel (GATS) och immaterialrätt (TRIPS) och WTO:s uppgift är att se till att 
avtalen följs och att det finns stabila spelregler för världsmarknaden 
(Kommerskollegium, 2002, s 3). Sammanlagt finns över 20 avtal som syftar till att 
bland annat öppna upp gränserna och låta marknadskrafterna styra utvecklingen 
(George, 2001, s 21). Dess huvudfilosofi är att främja en liberalisering av 
världshandeln då detta anses vara den bästa vägen för ekonomisk utveckling och 
välstånd. Sedan starten har GATT/WTO också varit framgångsrika och bland annat 
sänkt medel-tullavgifterna på produkter från ca 40 % till mindre än fyra procent 
(Sutherland et al, 2001, s 84).  
 
När tullmurarna började tas ned uppstod ett behov av att åstadkomma regler för 
handel av varor och tjänster vilket diskuterades fram inom ramen för Uruguayrundan. 
Regleringen av tjänster och varor har gjort att WTO börjat tränga in i 
nationalstaternas politiska dagordning vilket skapar problem då en global ståndpunkt 
stör kulturella och andra värden på landsnivå (Sampson, 2001, s 84). Detta kan ses 
som ett tydligt exempel på den kollaps av det nationalstatliga systemet som Amin 
tidigare talat om (Amin, 1998, s 15).  
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Det högsta beslutande organet inom WTO är ministerkonferensen som hålls vartannat 
år. Här möts handelsministrar från medlemsländerna. Under konferenserna kan beslut 
tas i alla frågor som innefattas inom något av WTO-avtalen. Där är under dessa möten 
som globala handelsförhandlingar, såsom Doha-rundan, kan inledas. Mellan 
konferenserna har det Allmänna rådet rollen som högsta instans och under det 
Allmänna rådet finns tre råd som var för sig fokuserar på GATT, GATS och TRIPS. 
Inom alla råden skall det finnas representanter från samtliga medlemsländer. Under 
råden finns kommittéer och arbetsgrupper som har till uppgift att täcka de olika 
avtalen inom WTO (Kommerskollegium, 2002, s 6). Det finns över 20 sådana avtal i 
dagsläget (George, 2001, s 21f). Det finns också frågor som diskuteras i kommittéer 
där det ännu inte finns formella avtal att utgå ifrån, Committee on Trade and 
Environment är en sådan kommitté. Många beslut tas dock under mer informella 
omständigheter vilket skall beskrivas mer ingående i ”Uppmärksammade problem 
med WTO” 2.8.�Det finns också ett sekretariat inom WTO som har till uppgift att 
administrera möten, göra ekonomiska analyser, ge juridisk hjälp vid tvister och ge 
tekniskt stöd med hjälp av bland annat utbildning (Kommerskollegium, 2002, s 6f). 
 
 

����'RKD�UXQGDQ��
 
WTO:s fjärde ministerkonferens ägde rum i Doha, Qatar år 2001 och vid denna 
ministerkonferens ”antogs en deklaration som innebär att man beslutade om ett 
omfattande arbetsprogram, som innefattar en bred förhandlingsrunda” 
(Kommerskollegium, 2002, s 6). Inom WTO ska alla medlemsländer ha likvärdig 
status och påverkansmöjlighet. Det har dock visat sig att inflytande som de olika 
länderna har är starkt kopplat till statens ekonomiska tillgångar och administrativa 
resurser. Detta har framförallt visat sig genom att informella möten, så kallade ”green 
room-möten”, genomförs utan att många av WTO: s medlemmar har haft möjlighet 
att medverka. Uttrycket ”green-room” kommer från färgen på det rum som dessa 
informella möten först hölls och kritikerna menar att det finns en orättvisa vid dessa 
möten då fattigare länder inte har ekonomiska möjligheter att delta i alla dessa möten.  
Arbetet mot u-länders ökade deltagande i WTO har varit en övergripande fråga under 
Doha-rundan, särskild vikt har bland annat lagts på att lösa problemet med de 
informella beslutsprocesser som har varit en central fråga i och efter Doha-rundan 
vilket har lett till att beslut har fattats om att öka insynen i internarbetet 
(Kommerskollegium, 2002, s 6ff). Förutom ovannämnda punkter ledde Doha-rundan 
till att ett antal beslut kring olika överenskommelser inom GATT och TRIPS 
förhandlades fram. Andra områden såsom miljö, handel och investeringar, handel och 
konkurrens samt statlig upphandling och handelsprocedurer har också förhandlats 
(Kommerskollegium, 2002, s 10ff). 
 
Ett övrigt område som diskuterades under Doha-rundan var handel kopplat till miljö. 
Beslut fattades om att inleda förhandlingar kopplat till harmonisering av 
handelspolitiska åtgärder i internationella miljöavtal och regler inom WTO. Inom 
handel och investeringsområdet beslutades att förhandlingar först skulle hållas vid 
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ministermötet 2003 efter en enhällig omröstning. Slutligen fördes en diskussion om 
att påbörja förhandlingar kring en ökad transparents vid statliga upphandlingar och 
handelsprocedurer. Förutom ovanstående fördes också omfattande förhandlingar inom 
handelsområden kopplade till GATT och TRIPS som dock inte har koppling till miljö 
och nämns inte vidare i denna uppsats (Kommerskollegium, 2002, s 19ff). 
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Mycket kritik har framfört kring WTO och dess arbete, åsikter från kritiker har förts 
fram där de uttrycker ett behov av en motpart till WTO som ska behandla miljöfrågor 
på samma sätt som WTO behandlar handel (Figueres Olsen, 2001, s 157). Relationen 
mellan handel och miljö uppmärksammades särskilt under FN:s Earth Summit i Rio 
de Janeiro 1992 (Schultz, 1995, s 424) och fortsatte sedan tio år senare i Johannesburg 
att diskuteras ytterligare� I dagsläget finns dock ingen miljömässig motsvarighet till 
WTO. Under Uruguayrundan kom dock medlemmarna, som slutit upp runt GATT, 
fram till att hänsyn behöver tas även till miljö då som Schultz uttrycker det: 
”globalization of the world’s economies is paralleled by the increasingly global nature 
of environmental problems” (Schultz, 1995, s 423). Liberaliseringsprocessen som 
utövas av WTO sträcker sig också till förhandlingar kring regler som i vissa fall är 
nära sammankopplade med sociala och miljömässiga regleringar och principer 
(Martin, 2001, s 138). Inom ramen för WTO beslutades, 1994, att en kommitté skulle 
skapas för att integrera miljöfrågor vid WTO:s övriga agenda, kommittén kom att 
kallas Committee on Trade and Environment (Schultz, 1995, s 423ff). Arbetet med 
CTE kom att startas upp året efter och ska hjälpa WTO med att ta hänsyn till miljö i 
diskussioner som rör varor, tjänster och intellektuella egendomsrättigheter (Figueres 
Olsen, 2001, s 160).  
 
Inom CTE har man givit ”intergovernmental entities”, bland annat UNFCCC, 
observatörsstatus för att få en större kunskapsbas. Frågan om huruvida NGO:s ska få 
samma möjlighet har diskuterats och frågan har varit kontroversiell. (Figueres Olsen, 
2001, s 161f) Ett av problemen som CTE, och WTO i stort, måste hantera är att kunna 
ta hänsyn till olikheter i livskvalitet och inkomst när miljöstandarder skall appliceras. 
Speciellt är det ett problem i mindre utvecklade länder då miljödagordningen och 
strategierna kring miljö är uppsatta av den rikare delen av världen som har helt andra 
förutsättningar och behov (Martin, 2001, s 147). 
 
 

����8SSPlUNVDPPDGH�SUREOHP�PHG�:72�
 
Inom WTO tas många beslut genom en informell beslutsprocess för att underlätta vid 
de slutgiltiga förhandlingarna då konsensusbeslut krävs för att få igenom ett förslag. 
Förhandlingsgrupper samlas i Genève för att arbeta fram kompromisslösningar och 
dessa grupper brukar idag innefatta ungefär 30 medlemsländer (Kommerskollegium, 
2002, s 6ff). Många av de mindre utvecklade länderna har svårt att frambringa 
resurser för permanent representation i Genève. Inte ens de rikare utvecklingsländerna 
har råd att delta i alla förhandlingar. Delegationerna från dessa länder måste därför 
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välja bort vissa möten vilket minskar deras maktposition då de vid konferenserna 
utelämnas till en ”take it or leave it”-situation (George, 2001, s 20). 
 
Som tidigare nämnts har folkets förmåga att påverka politiskt förminskats genom 
nationalstaternas reducerade makttillstånd. Reaktionen mot de förändrade 
makttillstånden har skapat ett flertal NGO:s, men hittills har legitim makt för dessa 
saknats. WTO har inte tillåtit NGO:s att närvara på några möten (Sampson, 2000, s 
37). Dock förs diskussioner om huruvida detta kan åstadkommas men frågan är 
känslig (Figueres Olsen, 2001, s 162). 
 
Enligt Sutherland (2001, s 85) finns det tre trender inom WTO som skapar problem 
för det globala handelssystemet. Han menar att hela det multilaterala handelssystemet 
där WTO ingår är i behov av renovering på grund av tre punkter: 
 

”(1) the increasing participation of developing countries in the GATT 
and the WTO; (2) the growing attention of multilateral trade negotiators 
to barriers to trade EHKLQG national borders; and (3) the increasing 
influence both over the multilateral trade agenda and over the trade 
policies of key industrial countries of networks of civil society groups.” 

 
(1). Det var inte, som många tror, NGO:s som gjorde att ministerkonferensen i Seattle 
1999 bröt ihop utan det var en enad front av u-länder vars kritik vuxit så stark att 
förhandlingarna inte längre kunde fortgå (Sutherland, 2001, s 87). De så kallade 
”green room” processerna fick kritik av utvecklingsländerna då dessa länder, som 
nämnts tidigare, ej fick utrymme att diskutera sig fram till förslagen, se avsnitt 2.5 för 
förklaring till ”green room”. Vid toppmötet i Seattle så gick u-länderna i enad front 
med hjälp av egna förberedande möten, på samma sätt som de kritiserade ”green 
room” mötena. Syftet var dock att motverka i-ländernas motsvarigheter då u-länderna 
inte hade möjlighet att närvara på alla. Tekniska lösningar för att lösa ”green room”-
problematiken från i-länderna har låtit vänta på sig. Konsensusbeslutsstrategin har 
också blivit kritiserad då detta system knappast är anpassat för så många medlemmar 
som faktiskt innefattas av WTO (Sutherland, 2001, s 87ff). De mindre utvecklade 
länderna har uttryckt missnöje runt nyckelöverenskommelser inom WTO då i-
länderna följt dessa bristfälligt (Figueres Olsen, 2001, s 158). 
 
(2). WTO:s ansvarsområde har hela tiden utökats från att ha ansvar till att riva 
tullmurar men utvecklingen har gjort att WTO mer och mer inkräktar på statsnivå. 
Inom länder är det mycket känsligare än att hantera tullar då nationalpolitiska frågor 
och kulturella skillnader påverkas (Sutherland, 2001, s 84). WTO ställer krav på 
medlemsnationerna att redovisa dess lagar och krav. Världshandelsorganisationen 
påverkar den nationella politiska agendan om det berör avtal som fattats av WTO, 
vilket i princip all handel gör. Som ett steg i liberaliseringsprocessen har de i uppgift 
att ta bort även icke-tarifära handelshinder som till exempel subventioner och andra 
administrativa regleringar (George, 2001, s 22ff). Det är problematiskt att dessa 
regleringar varit uppe för prövning inför WTO:s ”korståg” mot handelshinder då 
dessa egentligen har andra syften. Nya områden måste också tas med vid 
handelsförhandlingarna såsom miljö och mänskliga rättigheter. För att WTO skall 
kunna fungera bra och ta in nya frågor behövs harmoniseringar av ländernas lagar och 
andra kontrollsystem, en sådan förändring är dock inte på något sätt enkelt eller enbart 
positivt (Sutherland, 2001, s 90ff). 
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(3). Något som skulle kunna förbättra arbetet inom WTO är att kommunicera mer 
med det civila samhället vilket innefattar NGO:s. Att få med andra delar av samhället 
än företagssfären är önskvärt för att nå en större kunskaps- och åsiktsbas. Dialogen 
behöver dock bli mer konstruktiv för att den skall vara användbar (Sutherland, 2001, s 
93).  
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Klimatfrågan anses enligt många vara det största miljöhotet som 2000-talet ställs 
inför. Tidigare har klimatdiskussionerna kretsat kring om en global uppvärmning 
egentligen sker, men denna diskussion har mer och mer försvunnit och i stället har en 
diskussion kring de klimatpåverkande ämnenas utsläpp och klimatförändringens 
effekt i sig vuxit fram i debatten. Vid Rio-konferensen 1992 samlades världens 
nationer för att diskutera miljöfrågor. Under denna konferens enades deltagarna om 
att klimatfrågan var ett globalt problem som måste behandlas. Resultatet av dessa 
diskussioner var framförhandlandet av klimatkonventionen (UNFCCC, 1, 2005)�som 
ålade de industrialiserade länderna att gå i fronten för reducering av växthusgaser 
samt utvecklandet av ett frivilligt system för begränsning av växthusgaser (Storey, 
2003, s 4).�
 �
År 1997 skapades Kyoto-protokollet vilket ytterligare styrkte klimatkonventionen från 
Riokonferensen. Protokollets vikt ligger vid att mellan åren 2008-2012 minska 
emissionerna av växthusgaser. Det finns ett flertal punkter som utmärker protokollet 
enligt Storey. Industriländerna har enats om åtgärder för att minska utsläppen. Det 
åtagande som industriländerna har enats om har blivit juridiskt bindande i och med att 
Kyoto-protokollet trätt i kraft. Åtagandena består av absoluta mål eller utsläppstak 
efter varje lands förutsättning och i protokollet finns det utrymme för att flexibla 
mekanismer används för att nå målen (Storey, 2003, s 32). Enligt Storey är det 
framförallt, beslutet att de åtaganden som görs i protokollet av industriländerna blir 
juridiskt bindande, som är mest betydelsefullt.�
 �
Arbetet med Kyoto-protokollet har inte varit problemfritt. År 2001 valde USA:s 
regering att dra sig ur samarbetet då de ansåg att det hade flera allvarliga brister. 
Kritiken protokollet erhöll från USA:s regering var att det saknade tillfredsställande 
vetenskaplig förankring, utsätter Amerikas och den övriga världens ekonomier för 
allvarliga och onödiga risker, samt ej i tillräcklig utsträckning hanterar 
klimatproblemet då protokollet inte ställer samma krav på samtliga länder. Förutom 
denna kritik har åsikter framförts där Kyoto-protokollet kritiseras för att ställa för 
stora respektive för små krav på sina medlemmar (Storey, 2003, s 33).�
 �
 �
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Ekologisk modernisering förekommer i två former, som politiskt program och som 
analytiskt begrepp. I uppsatsen kommer begreppet att användas i form av det 
analytiska begreppet. I diskussionerna som förs mellan medlemsländerna i CTE 
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används ekologisk modernisering som teoretisk grund vilket påvisas i analysen, . 
Ekologisk modernisering växte fram under 1980-talet och är en teoretisk ram som 
bygger på att miljöproblem kan lösas genom att ekonomiska, sociala och politiska 
institutioner kan inkorporera miljöansvar i sina existerande ansvarsområden. 
Ekologisk modernisering syftar till att göra miljöförstöring kalkylerbar för att på detta 
sätt enkelt kunna infogas i redan existerande samhällssystem (Hajer, 1995, s 25). 
Enligt Hajer bygger den ekologiska moderniseringen på tre karaktärsdrag, den första 
punkten kan kopplas till dess angreppssätt på miljöproblem. Hajer uttrycker sig enligt 
följande ”Most notably, ecological modernization frames environmental problems 
combining monetary units with discursive elements derived from the natural sciences” 
(Hajer, 1995, s 26). Nästa punkt bygger på att miljöproblemen har blivit ett 
ledningsproblem, där det krävs att arbetet fungerar på alla nivåer, såväl individ-, 
företags- samt nationsnivå om alla miljöproblem ska lösas, ett såkallat ”dilemmas of 
the collective action” (Hajer, 1995, s 26). Det tredje och sista karaktärsdraget är det 
mest relevanta för denna uppsats, här uttrycks att ekonomiska och miljömässiga 
aspekter kan föras samman utan att någon part blir lidande. Kärnan i den ekologiska 
moderniseringen ligger i att alla parter ska tjäna på att förebygga negativ 
miljöpåverkan (Hajer, 1995, s 26). 
 
Den ekologiska moderniseringen är på inget sätt felfri och har utsatts för omfattande 
kritik. Arthur Mol tar i sin bok ”Globalization and Environmental Reform” (Mol, 
2001, s 63) upp att den ekologiska modernisering är skapad för västvärldens 
samhälliga strukturer och därför av självklara själ är bättre anpassad till dessa 
samhällen, samtidigt som det inte finns några självklara motsägelser mot att andra 
länder skulle kunna ta till sig den ekologiska moderniseringen. Mol försvarar dock 
den ekologiska moderniseringen mot kritik från forskare med det, enligt Mol så 
kallade ”Third World perspective” (Mol, 2001, s 65). Denna kritik grundar sig på att 
ekologisk modernisering endast är möjlig i de industrialiserade länderna och bygger 
på ett utnyttjande av utvecklingsländerna. Kritiker påstår även att utvecklingsländerna 
saknar möjlighet att nå en hållbar utveckling på annat sätt än den som västvärlden 
påtvingar dem. Mol menar dock att ekologisk modernisering inte förutsätter någon 
sådan skevhet i resursfördelning som dessa forskare påstår och att anledningen till att 
världen ser ut så är en annan än ekologisk modernisering. Det andra argumentet 
besvaras med att det är osannolikt att länder som påbörjat sin utveckling skulle vara i 
behov av en helt annan modell än ekologisk modernisering (Mol, 2001, s 67ff). 
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Teorin om ekologisk modernisering har alltså utgångspunkten att handel och miljö 
kan gå hand i hand medan miljöekonomi tar fram verktyg och teorier för detta. De 
ekonomiska teorierna utgår ifrån att frivilliga avtal och fri konkurrens leder till 
effektivitet vilket i sin tur leder en situation ur ett miljöperspektiv (Pihl, 2003, s 17). 
WTO syftar som tidigare nämnts till att underlätta för marknadskrafterna att nå 
utveckling (George, 2001, s 21). Att miljö och handel kan kombineras mot utveckling, 
som den ekologiska moderniseringen anser, sker dock inte automatiskt; Incitament för 
internalisering av de externa effekterna är nödvändiga. Med externa effekter från 
handel menas den påverkan samhället åsamkas vid produktionen av en tjänst eller 
vara (Pihl, 2003, s 56ff). Det finns olika sätt att internalisera de negativa effekterna till 
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marknaden. De två ledande linjerna är: att staten går in och styr marknaden genom 
användandet av subventioner, skatter och lagar. Alternativ två bygger på 
”Internaliseringen av externaliteterna sker genom att miljötillgångar privatiseras” 
(Bladh, 2001, s 6).  
 
Håkan Pihl delar i boken ”Miljöekonomi – För en hållbar utveckling” (2003) upp de 
alternativa styrmedlen för att reglera marknadens miljöpåverkan i, administrativa och 
ekonomiska styrmedel. Vid en effektiv användning av regleringar påverkas inte 
samhället i stort, med regleringar så kommer sammansättningen av varor och tjänster 
att förändras till en mer hållbar sådan (Pihl, 2003, s 60). Miljöproblem uppstår ofta i 
samband med utnyttjandet av kollektiva varor då detta kan leda till ett 
överutnyttjande. Detta överutnyttjande inträffar då det saknas incitament att bevara 
dessa tillgångar hos samhället. Idag finns exempel på sådan misshushållning vid 
globala problem såsom förstöringen av ozonskiktet och klimatförändringar (Pihl, 
2003, s 17ff). Kollektiva varor eller allmänna tillgångar med många användare kräver 
regleringar i form av styrmedel. Administrativa styrmedel innebär att myndigheter till 
exempel går in och reglerar hur mycket av en förorening som får släppas ut. 
Alternativet är marknadsmässiga styrmedel som syftar till att förändra ekonomiska 
prissignaler och betalningsströmmar. Dessa kan användas av myndigheter som 
avgifter och/eller böter vid miljöfarlig verksamhet. Även subventioner är ett 
ekonomiskt styrmedel som ger en förorenare bidrag om den kan undvika utsläpp. 
Producenten sänker sina utsläpp så länge som förlusten av inkomst från produktionen 
täcks upp av subventioner (Pihl, 2003, 60ff). Pihl anser att generella ekonomiska 
styrmedel i regel är de bästa då de är mest kostnadseffektiva på grund av att de 
påverkar alla lika och har liten byråkratisk kostnad (Pihl, 2003, 64ff) Inom WTO och 
CTE, som visas i analysen, tas diskussioner kring energisektorn upp och frågan om 
dess klimatpåverkan debatteras, valen av verktyg är varierande i diskussionen även 
om det finns huvuddrag.�
�
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Textanalys uppfattas ofta tillhöra litteraturvetenskap, men att analysera texter är 
viktigt inom hela den vetenskapliga världen eftersom användningen av texter är den 
metod som gjort det möjligt för människan att förmedla kunskap vidare över tid- och 
rumsliga gränser. En viktig anledning till att tolka texter bygger på att förstå 
bakomliggande orsaker till bland annat diskussionens utformning och fattade beslut 
(Hellspong & Ledin, 1997, passim).  
 
Denna uppsats bygger på en samling protokoll från CTE (Committee on Trade and 
Environment). Eftersom CTE arbetar aktivt med att inkorporera miljöfrågor i WTO:s 
arbete ansåg författarna det lämpligt att studera rapporter från denna instans. Dessa 
rapporter samlades genom att genomsöka WTO:s databas med dokument efter 
rapporter inom CTE där orden klimat (CLIMATE), energi (ENERGY) eller olja 
(OIL) förekommer. Valet av sökord gjordes med avseende på uppsatsens syfte. Med 
anledning av detta föll det sig naturligt att söka efter dokument där ordet klimat 
(CLIMATE) nämndes. De två övriga sökorden (OIL och ENERGY) valdes då 
författarna av uppsatsen önskade se diskussioner inom CTE där områden kopplat till 
klimatförändring diskuterades för att se om dessa diskussioner fördes utan att 
diskutera klimatförändringar. 
 
Förutom de ovanstående sökorden användes följande premisser för att begränsa 
sökningen inom WTO:s databas (WTO, 2005)� Sökningen efter dokument 
begränsades först och främst till dokument kopplade till CTE och författade på 
engelska. För att få fram dokument där medlemmarnas åsikter presenteras punktvis 
begränsades sökningen till de dokument som innehöll ordet rapport (REPORT) i sitt 
namn. Detta val gjordes för att avgränsa det empiriska materialet till CTE:s 
mötesprotokoll.  
 
Först eftersöktes rapporter innehållande ordet klimat, denna sökning visade att det 
fanns 33 dokument i databasen med klimat. Därefter utfördes tillvägagångssätt för 
sökning efter orden energi (ENERGY) och olja (OIL). Sökningen på energi fann 34 
rapporter. Sökningen på begreppet (OIL) gav 17 träffar. Detta gav totalt sett 84 
träffar. Ett flertal av dessa rapporter var representerade flera gånger (samma rapport 
kan innehålla alla tre ord alternativt två av dem vilket medför att de då representeras 
två respektive tre gånger) genomfördes en ny sökning där samtliga ord söktes efter 
samtidigt. Här användes sökkommandot ”or” mellan sökorden för att kunna 
genomföra denna sökning. Denna sökning resulterade i att totalt 41 rapporter 
påträffades. Två av dessa fanns ej att tillgå vilket gjorde att 39 rapporter fanns 
tillgängliga. Dessa har sedan varit uppsatsens empiriska material. 
  
Analysen av arbetet använder två olika textanalysmetoder då arbetet sker i två faser. 
Först kategoriseras och struktureras materialet med hjälp av korpusanalys, därefter 
analyseras det strukturerade materialet med metoden diskussionsanalys genom att 
analysera utdrag ur texterna med hjälp av formulerade frågor kopplade till uppsatsens 
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syfte och formulerade frågor från ”Metoder för brukstextanalys” (Hellspong, 2001, s 
207ff). 
 
�

����.RUSXVDQDO\V�
 
Korpusanalys ”en samling texter att utforska” såsom Hellspong (2001, s 216) 
uttrycker det används då det material som ska analyseras är omfattande. Beroende på 
bredden och omfattning av materialet varierar analysens tolkningsmöjligheter. En 
jämförelse mellan två olika typer av dokument kan därför påvisa skillnader mellan 
dessa men inte mycket mer. En analys av flera dokument ur samma serie kan däremot 
säga desto mer om dokumenten som helhet. Korpusanalysen ger en hypotes som 
beroende av utformningen hos empiriska materialet varierar i sannolikhet. Eftersom 
korpusanalysen producerar ett generell resultat fungerar den utmärkt som en 
inledande analysmetod som bör utvecklas i ytterligare en metod (Hellspong, 2001, s 
216f). 
 
 
������.YDQWLWDWLY�NRSSOLQJ�WLOO�HQ�NYDOLWDWLY�PHWRG�
 
Korpusanalysen i denna uppsats används för att kvantitativt analysera materialet från 
WTO:s databas i en annars kvalitativ studie vilket Hellspong, (2001, s 217)  beskriver 
som ett möjligt angreppssätt. När materialet erhållits från databasen påbörjades en 
kategorisering, först kategoriserades dokumenten efter antal träffar av de tre sökorden. 
Därefter lyftes relevanta delar fram ur dokumenten för att göra materialet mer 
överskådligt. Relevanta stycken valdes ut efter sökordens placering samt närliggande 
stycken. Denna metoddel, som ovanstående stycke visar, används under förarbetet 
med det empiriska materialet vilket gör att det är svårt att se denna metods påverkan 
på det färdiga materialet. 
 
 
������%HJUlQVQLQJDU�
 
Begränsande faktorer i detta arbete är de ord/begrepp som användes då WTO:s 
databas genomsöktes. Valet av vilka sökord som skulle använda gjordes utifrån 
uppsatsens syfte och forskningsfrågeställningar samt på grund av det omfattande 
råmaterial som fanns att tillgå. Ett större empiriskt material hade ej varit hanterbart 
inom uppsatsens ramar och därför valdes de tre sökorden.  
 
I det empiriska materialet har det varit förhållandevis svårt att urskönja de sociala 
spelen mellan parterna. Detta tror författarna beror på grund utav att materialet har 
varit uteslutande i textform. Dessa aspekter hade säkerligen framhävts på ett tydligare 
sätt vid intervjuer eller genom någon annan form av visuellt och/eller ljudbaserat 
empiriskt material.  
 
En ytterligare metoddel (intervju eller enkät) var aktuell i det inledande skedet av 
arbetet. Detta avsnitt skulle ha förenklat analysen av de underliggande åsikter som 
finns inom diskussionen. I det empiriska materialet har det varit förhållandevis svårt 
att urskönja dessa åsikter då materialet har varit uteslutande i textform. Dessa åsikter 
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hade troligtvis framhävts på ett tydligare sätt vid intervjuer eller någon annan form av 
visuellt och/eller ljudbaserat empiriskt material. Vi valde dock att hålla oss till den 
metod vi påbörjat då det empiriska materialet var så omfattande att en ytterligare 
metoddel skulle påverka kvaliteten på resterande del av uppsatsen. 
�
�

����'LVNXVVLRQVDQDO\V�
 
Metoden att analysera en diskussion bygger på att undersöka olika grupperingars 
tillvägagångssätt att föra fram och diskutera frågeställningar för att sedan studera och 
dra slutsatser av den diskussion som förs mellan diskussionens deltagare. 
Diskussioner som analyseras varierar i upplägg, Hellspong (2001, s 206) menar att en 
diskussion kan underkastas en textanalys om inläggen ses som en helhet. För att 
diskussionsanalysen ska vara korrekt utförd är det viktigt att det sociala spelet mellan 
parterna såväl som deras åsikter analyseras. Denna analysmetod är trots namnet inte 
knutet till någon särskild typ av interaktion mellan parterna vid analysögonblicket 
utan kan utföras på diskussioner i form av både texter och tal, det blir dock enklare att 
kunna urskönja det sociala spelet mellan deltagarna om men både kan se och höra 
dem.  
 
Diskussionsanalysen är en generell metod som analyserar diskussioner i text såväl 
som tal, för denna uppsats har författarna anpassat denna analysmetod för att på ett 
mer specifikt sätt kunna analysera hur en viss del av diskussionen förs. Detta har 
gjorts genom att välja ut ett antal frågor ur Hellspongs (Hellspong, 2001, s 207-213) 
bok som vi, författarna, anser vara relevanta i förhållande till uppsatsens syfte och 
frågeställningar.  
 
 
������'LVNXVVLRQVDQDO\VHQV�IUnJRU�
 
Hellspongs diskussionsanalys (2001, s 206-213) bygger på ett antal frågor under 
kategorierna, Förutsättningar, Framställningssätt, Mottagningssätt, Stil och taktik, 
Förlopp och Sammanfattning och värdering. Dessa kategorier innehåller ett antal 
frågor vilka enligt Hellspong ska guida analysen av det empiriska materialet. 
Analysen i denna uppsats använder ett urval av frågorna i de ovan nämnda 
kategorierna. Dessa frågor har valts ut efter deras relevans till uppsatsens syfte. Ett 
antal frågor har ignorerats på grund av att de har fokus på bland annat muntliga 
diskussioner. Frågor har även anpassats då vissa delfrågor inte varit relevanta för 
uppsatsen. Nedan följer en förteckning på de frågor/del av frågor som använts för att 
analysera CTE:s arbetsdokument, samtliga frågor och kategorier är hämtade från 
”Metoder för brukstextanalys” (Hellspong, 2001, s 207ff). Frågorna i kategorierna har 
sedan använts för att ta fram de relevanta delarna i det empiriska materialet. 
Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar har sedan varit i fokus vid analysen av 
materialet.��
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��������)|UXWVlWWQLQJDU�
Vilka är diskussionens deltagare, a) Har de olika makt, anseende eller kunskap. Vilka 
relationer har de till varandra? b) Representerar de olika kollektiv eller institutioner? 
Hur kan det påverka deras agerande? 
 
Vilken IUnJD gäller diskussionen – ett sakförhållande ett värdeomdöme, ett 
handlingsval? Vilken roll kan frågans natur spela för deltagarnas strategi. 
 
Vilka nVLNWHU står mot varandra? Skiljer sig de starkt? Vad är man ense om och var går 
meningarna isär. Är det en uppgörelse mellan två huvudlinjer eller finns det flera 
skilda positioner? 
 
��������0RWWDJQLQJVVlWW�
Vilken typ av NULWLVNW� PRWWDJDQGH får inläggen? a) Förekommer VDNNULWLN? Vilka 
argument kritiseras? Varför? För att de inte är hållbara? För att de inte är relevanta? b) 
förekommer IRUPNULWLN – kritik av sättet att diskutera? Gäller den tillexempel ordvalet, 
debattekniken eller faktaurvalet? c) Förekommer SHUVRQNULWLN – kritik av dem som 
yttrar sig? Vad beskylls de för? Är det kanske illvilja, okunnighet eller egenintresse. 
Hur stor energi ägnar parterna åt de olika slagen av kritik? Verkar den ha fog för sig. 
 
��������6WLO�RFK�WDNWLN��
Hur YDULHUDG eller UHSHWLWLY är diskussionen? Kommer parterna ofta tillbaka till samma 
saker, samma olösta frågor? Eller betar de sig stadigt igenom olika punkter och rör sig 
”framåt”? 
 
��������)|UORSS�
Går diskussionen igenom olika IDVHU – kanske en då man söker klarlägga 
diskussionsfrågan och partnerna lägger fram sin mening, en då man framför och 
bemöter argumenten och en då man summerar diskussionens resultat och av gör 
vilken part som har vunnit. 
�
��������6DPPDQIDWWQLQJ�RFK�YlUGHULQJ�
Finns det under åsiktsskillnader uppfattningar som alla delar – en gemensam 
värdegrund av självklarheter som ingen ifrågasätter? Verkar det råda en reell eller 
blott skenbar enighet? I det senare fallet sluter man upp kring samma formuleringar 
men menar olika saker med dem. 
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���5HVXOWDW�RFK�$QDO\V�
�
Analys- och diskussionsavsnittet är indelat i två delar. Det första kommer att fokusera 
på att besvara frågeställning nummer ett medan den andra följaktligen kommer att 
besvara uppsatsens andra frågeställning.  
 
 

����cVLNWHU�LQRP�&7(�V�.OLPDWGLVNXVVLRQ�
 
Detta avsnitt kommer att besvara frågan: ´9LOND� nVLNWHU� IUDPI|UV� DY� L� KXYXGVDN�
PHGOHPVOlQGHUQD� RP� NOLPDWSROLWLNHQV� UHODWLRQ� WLOO� 9lUOGVKDQGHOVRUJDQLVDWLRQHQV�
YHUNVDPKHW�� 6\IWHW� lU� DWW� WLWWD� Sn� GlU� NOLPDWI|UlQGULQJVIUnJDQ� EHKDQGODV� GLUHNW� RFK�
lYHQ�LQGLUHNW�Gn�GLVNXVVLRQHU�I|UV�NULQJ�HQHUJLIUnJRU´.�Fokus för diskussionerna som 
berör klimat innefattas av fyra huvudbegrepp. Begreppen växte fram under tiden som 
dokumenten analyserades och är kategorier som hämtats från de övergripande teman 
som det empiriska materialet behandlar. Huvudkategorierna är: ”market access”, 
”win-win”, internalisering, och subventioner. En analys av dessa följer nedan.�
�
 
������0DUNHW�DFFHVV�
 
Det första begreppet som behandlas i analysdelen är ”Market access”. För att 
underlätta för läsaren är detta avsnitt uppdelat i två delar, ”Tillträde på marknaden” 
och ”Fokus på det positiva”. Begreppet ”market access” innebär i diskussionerna att 
öka tillgången på marknaden för medlemmar inom WTO. Framförallt anses det 
viktigt att ge utvecklingsländerna möjlighet att kunna medverka på marknaden. 
 
 
��������7LOOWUlGH�Sn�PDUNQDGHQ�RFK�NOLPDWIUnJDQV�UHOHYDQV�
�
Market access syftar till att underlätta för marknadstillträde och är en viktig punkt på 
WTO:s agenda. Inom WTO behandlas energifrågan och frågan om handelns påverkan 
på klimatförändringen i regel under den punkten på dagordning som kallas Item 6 
eller Paragraf 32(i). Under ett möte kommenterar Norge på att fokus under de tidigare 
mötena var för mycket på jordbrukssektorn och en utökning av diskussionerna under 
Item 6 behövdes till att innefatta även energi (CTE, SEPTEMBER, 1996, s 8). Item 6 
innebär: 
 

The effect of environmental measures on market access, especially in relation to 
developing countries, in particular the least developed among them, and environmental 
benefits of removing trade restrictions and distortions (CTE, JULI, 2003, s 17). 
�

Innebörden av denna punkt på dagordningen har rönt olika åsikter. I ett av de senare 
offentliggjorda dokumenten som är en sammanfattning av möten anordnade under 
2003 inför ministerkonferensen i Cancún konstateras följande angående arbetet med 
klimatfrågan inom WTO och CTE 
 

It was stressed that the issue was not climate change mitigation SHU�VH, but the impact 
of environmental policies on market access on the one hand, and their consistency 
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with WTO rules on the other.  Herein lay the relevance to the CTE mandate in 
paragraph 32(i).  Nevertheless, some other Members considered that the CTE was not 
the appropriate forum to discuss the impact of measures taken to mitigate climate 
change as this was being dealt with adequately in the UNFCCC and the Kyoto 
Protocol (CTE, JULI, 2003, s 5). 
�

Paragraf 32(i), som omtalats ovan, behandlar alltså frågan om marknadstillgång på 
samma sätt som Item 6. Bland annat Schweiz sällade sig till dem som anser att 
diskussioner om klimatpåverkan bättre diskuteras inom UNFCCC (CTE, OKTOBER, 
2002, 1, s 18).�Diskussionerna rörande klimatfrågan hanteras i princip uteslutande i 
samband med förhandlingar angående energisektorn. Tjeckien framför att 
energisektorn anses vara den mest nedsmutsande sektorn av alla och miljöarbete kring 
denna är nödvändig (CTE, OKTOBER, 2001, 1, s 5). Samtidigt så menar många 
medlemmar att detta är den viktigaste sektorn för ekonomisk utveckling då 
energitillgång är en nödvändig faktor i nästan all ekonomisk verksamhet (CTE, 
MARS, 1998, s 10). 
 
Klimatförändringsfrågan diskuteras, som visats ovan, inte som ett ämne för sig inom 
WTO eller CTE utan diskuteras i regel i förhållande till hur den kan påverka handeln 
som är WTO:s huvudsakliga område. Klimat- och miljödiskussionen anpassas således 
till handelsagendan snarare än motsatsen vilket kan tyckas brukligt för utomstående 
intressenter såsom NGOs. Citatet från 2003 ovan speglar åsikten om att CTE 
diskuterar klimatförändringsfrågan antingen som påverkan på möjligheterna till 
marknadstillgång eller inte alls då det anses att andra institutioner bär ansvaret för 
denna fråga. De olika synvinklarna analysen tagit fram får stöd i Alvarez artikel där 
han beskriver de två sidorna som är att antingen fokusera på att tjäna 
varuproducenterna eller anpassa arbetet gentemot andra intressen såsom 
klimatdiskussionerna (Alvarez, 2002, s 153). Här ställs CTE inför ett sådant 
handlingsval som Hellspong diskuterar i metodavsnittet (3.3.1.1 (2)). Detta val är 
alltså frågan om klimatfrågans vara eller icke vara inom CTE:s agenda. Hur CTE:s 
medlemmars strategi påverkas av hur klimatfrågan diskuteras presenteras närmare i 
avsnittet ekonomiska mönster (4.2.1.1). 
 
Schweiz representerar ovan den ståndpunkt som flera medlemmar uttryckt enligt det 
sammanfattande dokumentet som rapporterat till ministerkonferensen i Cancún 2003. 
Dess ifrågasättande av klimatfrågans relevans på WTO:s agenda kan tyckas 
förvånande då de inte vill diskutera klimatfrågan inom CTE även om landet i övrigt 
har en aktiv ställning vad gäller energi- och miljöfrågor, anledningen till deras 
hållning kommer diskuteras senare i analysen. Tjeckien lyfter fram energisektorn och 
dess miljöpåverkan, valet att inte diskutera en sån betydelsefull sektor i förhållande 
till miljöfrågor inom CTE kan då anses negativt. Dock finns det andra sätt att 
analysera denna fråga på som tyder på att de positiva och negativa förhållandena är 
annorlunda vilket syns nedan i diskussionen om ”Mönster inom CTE:s 
klimatdiskussion” (4.2). 
 
 
��������)RNXV�Sn�GHW�SRVLWLYD�
 
När väl handelsliberalisering och klimatpåverkan diskuteras under punkten market 
access av medlemmarna sker det ofta med fokus på att utreda positiva förhållanden. 
Borttagandet av handelsrestriktioner ger både positiva konsekvenser på handel och 
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miljö hävdas det av bland andra Norge (CTE, MARS, 1996, s 13). Ett annat exempel 
på detta är när EU, året efter Kyoto, kopplade an till diskussionerna under 
Kyotokonferensen och ansåg att ”[t]he CTE should explore situations where trade 
liberalization could facilitate the accomplishment of the commitments undertaken in 
Kyoto” (CTE, OKTOBER, 1998, 2, s 12). Dock finns det under vissa möten 
efterfrågningar av negativa aspekter, till exempel tog USA och Japan upp detta under 
mötet i december 2000 (CTE, OKTOBER, 2000, 2, s 2). Av hänsyn till sådana 
diskussioner som givits exempel på ovan kommenterade United Nations 
Environmental Programme (UNEP) på hur WTO arbetar med miljöfrågor i en 
mötesrapport från 2002 och säger att: 
 

While MEAs were oriented to address a global environmental concern, the WTO 
negotiating process was not so much geared towards this.  At this stage, it was not 
clear how the current negotiating process would contribute to sustainable 
development.  A number of questions remained open such as, for instance, how trade 
could contribute to MEAs implementation and to sustainable development (CTE, 
JUNI, 2002, 1, s 54). 
�

UNEP är en av många organisationer som har observatörsstatus inom CTE. I citatet 
ovan kommenterar UNEP hur WTO behandlar miljöfrågor i förhållande till MEAs 
(multilaterala miljöavtal). I regel lägger organisationerna med observatörsstatus bara 
fram beslutsunderlag men i detta fall har UNEP även kommenterat CTE:s arbete med 
miljöfrågor. UNFCCC har vid återkommande tillfällen lagt in underlag inför 
förhandlingarna inom CTE. 
 
Fokus för CTE borde enligt EU:s representant vara att utforska de situationer där 
handelsliberaliseringen gynnar klimatöverenskommelserna. Detta synsätt kan tolkas 
som att WTO måste anpassa utomstående krav och problem till sin agenda istället för 
det motsatta. Internationella organisationer måste hela tiden hävda sig mot andra 
internationella enheter för att motivera sitt politiska förhållningssätt. Både synen på 
att hävda sig i förhållande till andra och den underliggande diskursen att liberalisering 
är enbart positivt tycks påverka det faktum att negativa aspekter såsom miljöpåverkan 
av liberaliseringen sällan tas upp till diskussion. Alvarez uppmärksammar ett annat 
område där detta också varit förekommande vid WTO, nämligen handeln med tobak. 
Resultatet av handelshindrens reducering var väldigt lyckosamt men samtidigt har de 
negativa effekterna av billigare tobak ignorerats (Alvarez, 2002, s 148ff). Norge visar 
åter på möjligheterna till dubbla vinstmöjligheter inom energisektorn och en sådan 
hållning stöds teoretiskt av experter som är knutna till WTO och andra institutioner 
med liberala karaktärsdrag. Alvarez skriver att ”Trade regime has encouraged the rise 
at both the international and the national levels of an epistemic community of trade 
experts with a common expertise, as well as a shared (at least rhetorical) commitment 
to liberalized trade as a positive social good” (Alvarez, 2002, s 148). 
 
Paragraf 32(i) (eller Item 6) på agendan har alltså ett väldigt starkt fokus på vinster. 
Ordföranden har vid flera tillfällen uppmärksammat medlemmarna på att det fanns två 
aspekter på denna. 
 

The first aspect was the "market access aspect", that is, the effect of environmental 
measures on market access.  The second aspect, which was referred to as the "win-
win-win" aspect and had to do with the situations in which the elimination or reduction 
of trade restrictions and distortions would benefit trade, the environment and 
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development.  According to past practice, this second aspect was reviewed sector by 
sector (CTE, OKTOBER, 2002, 1, s 13). 
�

Negativa effekter av handel i förhållande till miljö och under sektoranalys delen med 
energifokus diskuteras i princip aldrig. Upplägget på paragraf 32(i) på agendan gör att 
det inte finns utrymme för detta. Visserligen, vad gäller klimatfrågan så anser flera 
medlemmar att den redan diskuteras tillräckligt inom andra internationella organ. 
Dock finns det medlemmar som uttrycker sin vilja att diskutera negativa effekter på 
miljön genom handel. Men i regel brukar det stanna vid just vilja och direkt handling 
saknas. 
 

�
������³:LQ�ZLQ´�VLWXDWLRQHU�LQRP�:72�
�
Inom energisektorn presenteras ett antal ”win-win” situationer där både ekonomi och 
miljö gynnas. Norge var i inledningen av diskussionerna kring energi inom CTE en av 
de mer aktiva medlemmarna. De ansåg att energisektorn var en nyckelsektor för 
borttagandet av handelsrestriktioner för att utreda i vilka fall ”win-win” situationer 
kan urskiljas, i form av begränsning av växthuseffekten och ekonomisk utveckling 
(CTE, MARS, 1996, s 13). Brasilien uppmärksammade landets produktion och 
användning av etanol som en win-win situation där både klimatförändringen hindras 
och ekonomisk utveckling kan gynnas ifall handeln med etanol kan liberaliseras. 
Även etanol hade höga avgifter vilket åter strider mot WTO:s grundtanke. Dock 
kunde vissa subventioner användas till att främja de miljövänligare energialternativen 
(CTE, MARS, 1998, s 10ff). EU kommenterar ett senare inlägg från Brasilien och 
anser att en utredning krävs för de negativa effekterna på bioenergi. De anser det 
viktigt att analysera påverkan på till exempel biodiversiteten som etanol har innan en 
rekommendation kan göras kring denna punkt, EU menar att det är osäkert om etanol 
kan ge upphov till en önskvärd ”win-win” situation (CTE, OKTOBER, 1998, 2, s 12). 
EU stödde i det närmast efterföljande mötet efter Kyoto-konferensen sin linje i CTE 
angående energifrågor med besluten tagna vid Kyoto. Annex 1 länderna, vilka är 
OECD länderna, Ryssland, de Baltiska staterna och flera central- och östeuropeiska 
stater, beslöt vid Kyoto att alla marknadsstörningar bör avlägsnas där de sex 
vanligaste växthusgaserna var närvarande (CTE, MARS, 1998, s 12). Energisektorn 
blev en självklar sektor där sådana störningar förekom. EU hävdade också att ”[…]the 
Kyoto Protocol provisions laid the basis for exploring synergies between trade 
liberalization and environmental protection in the field of climate change” (CTE, 
JULI, 1998, s 4). Åter fokuserar en medlem på situationer då kopplingen mellan 
handel och miljöskydd ger dubbla vinster. Men det finns ändå representanter som 
ställer sig frågande till den automatiskt positiva effekten som handelsliberaliseringen 
antas ha på miljö. Till exempel Japan varnar för denna ståndpunkt och menar att även 
miljöpolicys behövs, bland annat för att kunna reglera de stora skillnader som 
förekommer i olika länder. (CTE, SEPTEMBER, 1996, s 7). EU nämner att en trend 
kan skönjas mot en harmonisering av arbetet inom WTO och CTE i förhållande till de 
multilaterala miljöavtalens arbete, just Kyotoprotokollet är ett exempel på ett sådant 
avtal (CTE, JULI, 1998, s 4).�Begreppet ”win-win” utökas för första gången 1999 till 
”win-win-win” vilket innebär att hänsyn även skall tas till social rättvisa vilket senare 
kom att hänvisas som utvecklingsperspektivet i CTE-förhandlingarna, i uppsatsens 
fortsättning kommer dock sociala förhållanden att användas vid hänvisning till detta 
perspektiv. Nu kan sägas att alla tre pelare av hållbar utveckling tas hänsyn till i 
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CTE:s diskussioner (CTE, FEBRUARI, 1999, s 7). Detta begrepp används sedan 
flitigt vid diskussionerna inom CTE. Inom energisektorn är det ofta medlemmar som 
även har deltagande i OPEC som är aktiva och använder detta begrepp för att påvisa 
möjligheterna med att liberalisera energisektorn (CTE, JUNI, 1, 2002, 17ff, CTE, 
OKTOBER, 2002, 1, s 18).�
 
EU uppmärksammade att en trend av harmonisering fanns mellan WTO och 
multinationella miljöavtal. Ett led i detta har varit att låta bland annat UNFCCC få 
observatörsstatus (Figueres Olsen et al, 2001, s 161). NGO:s har också haft en aktiv 
roll vid införlivandet av miljö och sociala frågor i WTO då detta är ett av de områden 
som NGO:s slutit upp kring (Andersson, 2001, s 168). Som avhandlats i avsnittet 
”Committee on Trade and Environment”, (2.7)� har de dock inte som många andra 
mellanstatliga enheter fått ett sådant erkännande att de får observatörsstatus (Figueres 
Olsen, 2001, s 161ff). En sådan harmonisering kan ha varit avgörande för att CTE i 
sina diskussioner gått från att blygsamt diskutera miljöfrågor i förhållande till handel 
till att uppmärksamma ”win-win” situationer och att slutligen diskutera även ”win-
win-win”. Det tredje stadiet har alltså lett till innefattandet av alla pelare i hållbar 
utvecklingsbegreppet. Men i begreppet hållbar utveckling förväntas ingen del vara 
mer värd än någon annan. I fallet WTO och CTE hålls dock det ekonomiska 
handelsperspektivet högre än de andra två pelarna. Just fokuseringen på den 
ekonomiska tillväxtpelaren anses av många vara ett problem för dagens 
miljöekonomiska linje, ekologisk modernisering (Galaz R V och Thorsell J, 2001). 
Men de representanter som, precis som Japan, ifrågasätter denna automatiska ”win-
win” effekten och menar att interventioner kan behövas för att få till stånd en 
miljömässig utveckling är mer benägna att ta hänsyn till de andra två pelarna.  
 
De som stödjer Japans ifrågasättande utgår troligen från den miljöekonomiska linje 
som Bladh kallar den interventionistiska. Genom denna teori ska externaliteterna från 
den ekonomiska verksamheten tas in genom att ingrepp sker utifrån för att 
internalisera samhällskostnaderna (Bladh, 2001, s 8ff). Sådana statliga interventioner 
på arbetet med miljö och ekonomi får dock svårt att hävda sig inom WTO då i-
länderna med hegemonen USA i spetsen (Janson, 2001, s 40f) inofficiellt sätter 
agendan. Statliga interventioner blir svåra att motivera när de som satt agendan utgår 
ifrån den nyliberala utvecklingsfilosofin. Samtidigt har de mindre utvecklade länderna 
med differentierade behov inte har resurser att delta (George, 2001, s 20). Ytterligare 
en synpunkt framfördes mot den okritiska hållningen till handelsliberaliseringen, 
nämligen att ett sådant perspektiv förbiser behovet av anpassning mot olika länder. 
Alvarez varnar för detta i sin artikel och säger att ”[…] WTO members from the 
North need to be careful about imposing their value systems and decision-making 
institutions on the developing world […]” (Alvarez, 2002, s 156). 
 
I den ständiga strävan mot handelsliberalisering verkar WTO och CTE glömma bort 
de negativa aspekterna som kan framkallas av handeln. Visserligen finns det inte 
någon anledning att bekymra sig för detta då utgångspunkten ju som tidigare nämnts 
är att miljöarbetet och dess förbättringsprocess kan anpassas till det liberala 
handelsparadigm som WTO företräder. Kommentarer som Japans, där en uppmaning 
att analysera ”win-lose” situationer ställs, fortsätter inte längre än så utan ignoreras 
under efterföljande möten, varför detta sker diskuteras tidigare under rubriken ” Fokus 
på det positiva”, (4.1.1.2). 
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Internaliseringen av de externa kostnaderna är också ett återkommande tema, Norge 
är även med denna fråga tidigt ute och tar först upp denna fråga för att låta WTO ta 
ställning till den då Norge kommenterar att begreppet mest är applicerbart på 
nationalstatsnivå (CTE, JUNI, 1996, s 23). Representanten från Turkiet konstaterade 
att  
 

[…] the energy sector […] had direct environmental effects on production, 
transportation, conservation and use, and indirect effects through its use in other 
sectors. Internalisation of environmental externalities in this sector was crucial to put 
in place environmentally sound policies (CTE, FEBRUARI, 1999, s 22). 

 
EU:s representant tog också upp frågan om internalisering av de externa 
miljöeffekterna i energisektorn och ansåg att de förnyelsebara alternativen förfördelas 
av subventionerna på till exempel kol. Prissättningen var snedvriden jämfört med hur 
energislaget påverkade miljön: ”As environmental externalities were not effectively 
internalised, renewable energy sources were at a price disadvantage compared to 
conventional energy sources” (CTE, SEPTEMBER, 1997, s 21).  Under mötet i mars 
1998 fortsätter Brasilien diskussionen om subventioner och menar att 
marginalkostnaden för de olika energislagen behöver nås för att ge incitament åt 
förnyelsebara energikällor (CTE, NOVEMBER, 1997, s 15f). Följande år hade 
Brasilien på nytt tagit upp ståndpunkten att marginalkostnaderna skulle nås för att på 
så sätt minska energisektorns miljöpåverkan (CTE, MARS, 1998, s 10ff). Schweiz 
kritiserar detta och hävdar att ett sådant mål är otillräckligt för att ”[…] prices should 
not only reflect marginal productions of energy but also environmental costs” (CTE, 
MARS, 1998, s 31). Schweiz menar att produktionen av miljövänlig energi har en 
högre marginalkostnad så länge de externa effekterna inte uppmärksammas. EU:s 
representant framförde att: 
 

[…] there was a debate in some developed countries, particularly in North America, on 
the effects of the price of oil.  One of the distortions that gave rise to distorted trade 
patterns and environmentally-unfriendly levels of oil consumption was the failure of 
energy prices to internalize the costs of discharging carbon into the atmosphere.  Thus, 
there was an opportunity to discuss the environmental benefits of higher energy prices, 
as opposed to arguing that prices should be reduced (CTE, JULI, 2000, s 26). 
�

Misslyckandet att ta in de externa kostnaderna gjorde, enligt EU, att det fanns 
anledning att diskutera hur miljön kan förbättras genom högre priser i likhet med den 
svenska skattepolitiken på olje-produkter (Brännlund & Kriström, 1998, s 180).�
�
De olika utgångspunkterna för hur långt marknaden bör gå för att internalisera de 
externa kostnaderna skiljer sig något som synes ovan. Brasilien representerar ovan en 
utgångspunkt som egentligen inte lyckas internalisera de externa kostnaderna. Då de 
externa kostnaderna per definition inte ingår i marknadssystemet kommer de 
miljökonsekvenser som uppstår inte att adderas till den kostnad som en verksamhet, i 
det här fallet produktionen av konventionell energi, har. Som Bladh beskriver 
”Externaliteter handlar om effekter på tredje part, effekter som inte överförs via 
marknadspriser” (Bladh, 2001, s 8).  Klimatförändringen till följd av användningen av 
fossila bränslen blir just en sådan externalitet. Länder som Schweiz här ovan kritiserar 
också den linje som Brasilien stod för.  Som Schweiz kommenterade så räcker det inte 
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med att ta bort subventioner och tariffära åtgärder då förnyelsebara energislag ofta är 
dyrare bränslealternativ om externa kostnader bortses ifrån.  
 
I regel för EU en relativt liberal utgångspunkt vid sin handelspolitik, här diskuterar de 
dock om huruvida myndigheter bör gå in och reglera handeln genom att höja priserna 
på fossila bränslen då internaliserandet av klimatpåverkan och övriga effekter 
misslyckats. En höjning av priserna ska alltså förändra sammansättningen på 
marknaden till ett mer hållbart utgångsläge (Pihl, 2003, s 60).  
 
 
������6XEYHQWLRQHU��(WW�LIUnJDVDWW�YHUNW\J�
 
Under Item 6 och dess senare motsvarighet paragraf 32(i) diskuteras redan från 1995 
(CTE, JUNI, 1995, s 29f) subventioner och andra marknadsstörande åtgärder på 
energisektorn. Målet är att ta bort dessa störningar för att nå ”win-win” situationer. 
Norge påtalar vid flera tillfällen i de tidiga dokumenten att det finns en inkonsekvent 
hållning till de klimatpåverkande bränsleprodukterna. De konstaterar att 
kolproduktion i regel är subventionerat av staterna medan olja är väldigt hårt taxerat 
(CTE, JUNI, 1996, s 18). Norge kritiserar OECD länders skattenivåer på olja 
samtidigt som nivåerna på kol var obefintliga fram till detta konstaterande, dessutom 
gav flera OECD-länder subventioner till kol (CTE, NOVEMBER, 1997, s 13). Vid ett 
tidigare möte från 1996 menade Norge att subventionerna av energiråvaror 
omöjliggör internaliseringen av de externa miljökostnaderna (CTE, MAJ, 1996, s 12). 
Oavsett om miljö gynnas eller ej är subventionerna oförenliga med 
marknadsliberaliseringsteorin menar Norge (CTE, MARS, 1996, s 13). De ansåg att 
prisreformer i energisektorn krävdes för störningarna av marknaden hade skapat 
negativa miljöeffekter, mindre skadliga energislag vid klimatpåverkan borde 
premieras genom att dessa beskattas lägre än konventionella energislag (CTE, 
SEPTEMBER, 1997, s 17). Australien hävdade precis som Norge att subventioner 
och andra statliga regleringar skapar obalans och ineffektivitet på energimarknaden, 
samtidigt varnade Norge för att helt ta bort statliga interventioner, till exempel skulle 
då olja bli billigare än gas, vilken anses vara mer miljövänlig (CTE, NOVEMBER, 
1997, s 9ff). EU ger ett exempel på en situation som berör både energi- och 
klimatfrågan där subventioner för med sig positiva effekter som annars inte hade 
kunnat åstadkommas med enbart hjälp av marknadskrafterna. Det är svårt att sätta pris 
på skog när inte alla värden går tillbaka som ekonomisk vinst till ägaren, till exempel 
så får skogsbrukaren aldrig några pengar för sin skogs förmåga att ta tillvara 
koldioxid (CTE, MARS, 1998, s 17). Schweiz framhäver, precis som EU tog upp 
angående skogsbruk och koldioxidsänkor, att det inte går att hävda att alla 
subventioner automatiskt är negativa, denna hållning kritiseras och pekar på att en 
sådan konklusion aldrig nåtts inom WTO (CTE, MARS, 1998, s 10ff). Mexikos 
tillhör de som anser att alla subventioner bör tas bort för att det ska bli en balans 
mellan länderna (eller harmonisering) (CTE, MARS, 1998, s 32). Kuba, Bolivia, El 
Salvador, Honduras och Dominikanska Republiken invände på uttalanden som 
Mexiko ovan. Dessa länder ansåg att förhållandet mellan handel och miljö behövde 
lösas på ett mer diversifierat sätt genom att anpassa verktygen och åtgärderna till 
respektive land för hänsyn behövs för olika länders utvecklingsstadium, 
liberaliseringsprocessen behövde vara flexibel menade länderna. Påtvingade åtgärder 
från de utvecklade länderna var en av största orsakerna till miljöproblemen ansåg de 
(CTE, MARS, 1998, s 31). 
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Just subventioner har rönt extra stor uppmärksamhet inom diskussionerna inom CTE. 
De har skapat en obalans där energiformer som anses sämre ur ett miljöperspektiv 
ändå gynnas på grund av inhemska incitament av vissa parter, i flera fall OECD-
länder enligt ovanstående analys. På samma sätt så missgynnas produktionen av till 
exempel etanol, vilket Brasilien tidigare tagit upp. Inkonsekvensen inom 
energisektorn är också kritiserad. Kol subventioneras i många fall kraftigt. Norge har 
incitament att ifrågasätta denna hållning utifrån landets produktion av olja som 
påverkas negativt i en sådan ojämn konkurrenssituation. Liberaliseringsteorierna som 
WTO stödjer sin verksamhet används för att ifrågasätta kolsubventionerna. 
Marknaden misslyckas med att ta hänsyn till externa kostnader när sådana ingrepp 
finns närvarande.  Kritiska länder inom WTO varnar dock som visats ovan för att ta 
bort alla subventioner och interventioner. I vissa fall så behövs dessa för att kunna 
internalisera alla externa kostnader, både positiva som negativa.  
 
I enlighet med dagens tillväxtparadigm är det viktigt att en harmonisering sker som 
Mexiko ovan tar upp. I en globaliserad värld så skapar skevheten en ohållbar 
utveckling. Om olika länder har olika nivåer på sitt miljöarbete skapar det problem för 
sysselsättning och konkurrenskraften inom det landet som vill införa en hårdare linje 
vid miljöarbetet. Förorenande verksamheter anses då bara flytta till ett land eller 
region med lägre krav (Pihl, 2003, s 173). Samtidigt så finns det också stöd för den 
Latinamerikanska synpunkten som visas ovan. Utvecklingsländerna ser situationen på 
ett annat sätt och menar att det krävs ett diversifierat angreppssätt. Länderna har olika 
förutsättningar och som nämnts tidigare finns det en risk med att påtvinga andra 
kulturer i-ländernas värdesystem (Alvarez, 2002, s 156). Enligt dessa länder finns det 
en risk att integreringen av miljöfrågor i WTO bara förstärker obalansen i 
organisationen. Miljöskydd kostar pengar som dessa länder inte har med mera 
(Figueres Olsen, 2001, s 159). Japan kommenterade under avsnittet ””Win-win” 
situationer inom WTO” (4.1.2)�att enbart liberalisering är dåligt och att det kan finnas 
ett behov av miljöpolicys också bland annat för att kunna anpassa miljöarbetet till de 
olika ländernas förutsättningar. Även Japans inlägg i debatten är ett exempel på en 
önskan om ett diversifierat angreppssätt mot miljöfrågor. 
 
 

����0|QVWHU�LQRP�&7(�V�NOLPDWGLVNXVVLRQ�
 
Detta avsnitt kommer att besvara frågeställningen ´)LQQV�GHW�QnJUD�P|QVWHU�NULQJ�GH�
ROLND� VWnQGSXQNWHUQD�� lU� GHVVD� L� Vn� IDOO� PLOM|PlVVLJW��HNRQRPLVNW� HOOHU� VRFLDOW�
RUGQDGH´. Analysen och diskussionen vid denna frågeställning sker till viss del som i 
tidigare analysdel. De första två styckena, ”ekonomiska mönster” och ”miljömässiga 
mönster” presenteras genom att först lyfta fram relevanta citat och därefter att 
diskutera dem. Avsnittet om socialt ordnade mönster presenteras utan. Detta beror på 
att socialt ordnade mönster var svåra att tyda i det empiriska material uppsatsen har 
som grund.� 
�
�
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�
De ekonomiska aspekterna som synliggörs i diskussionen kretsar kring den statliga 
påverkan på marknaden med miljöskatter –subventioner och –tullavgifter. Norge och 
Saudiarabien är de två främsta debattörer och framför kritik till denna politiska linje. 
Norge lyfte tidigt fram dessa diskussioner och har under en längre tid uttryckt sitt 
missnöje över den skeva hanteringen av subventioner. 
�

It was rational to have incentives for the use of environmentally-benign resources and 
disincentives for unfriendly ones.  Currently, the opposite was the case;  coal 
production could be subsidized, whereas the use of oil, and gas was heavily taxed 
(CTE, MARS, 2003, s 13). 

�
Norge fortsätter efter detta inlägg med att uppmärksamma mötets deltagare på studier 
som påvisar de positiva aspekterna för miljön vid ett avlägsnande av 
energisubventioner. I ett senare CTE-möte för Saudiarabien fram liknande kritik där 
de pekar på negativa ekonomiska effekter för de drabbade länderna, ”[…] there were 
subsidies in some OECD countries that hindered developing country exports […]” 
(CTE, MARS, 2002, s 9). 
�
Saudiarabien presenterade vid mötet i september 2002 en rapport som beskriver hur 
OECD-ländernas energiskatter påverkar den globala ekonomin. Saudiarabien påpekar 
i rapporten att industriländernas försök att minska sina koldioxidutsläpp kan ha stor 
påverkan på de oljeproducerande ländernas ekonomi. Dessa länders ekonomi kommer 
att försämras enligt rapporten då hårdare tariffära åtgärder och införande av 
subventioner hos oljeimporterande länder påverkar exporten negativt. Detta resulterar 
i sin tur i en ökad kostnad för att producera energikrävande produkter, produkter som 
de oljeproducerande länderna är beroende av att importera. Detta skapar en dubbel 
förlust för utvecklingsländerna i form av minskade intäkter på olja och ökade 
importkostnader på vissa grupper av produkter (CTE, JUNI, 2002, 1, s 17). Flera 
länder ansluter sig till Saudiarabiens linje och ger sitt bifall till dem, där ibland 
Venezuela och Kuwait. 
 
Norge fortsätter kritisera de skeva ekonomiska incitamenten som används för att 
minska användningen av negativa (ur klimatsynpunkt) energislag på samma sätt som 
de gjorde fyra och ett halvt år tidigare, ”There were negligible taxes on coal and gas, 
and, in addition, coal products in many OECD countries were being subsidized” 
(CTE, JUNI, 2002, 1, s 17)� 
�
De kritiserade länderna (i detta fall EU) instämmer i att situationen är problematisk 
och menar att en diskussion om att dessa subventioner och tariffära åtgärder borde 
föras men att CTE inte är rätt forum.  
�

On subsidies, it was clear that there was a subsidy debate going on where subsidy 
issues could be raised in respect of their trade-distorting aspect […] The CTE was not 
the place to discuss this (CTE, OKTOBER, 2002, 1, s 19). 
�



 30

Det finns även länder inom CTE som tycks diskutera miljö och klimatfrågan ur ett 
större perspektiv än endast tariffära åtgärder. Under diskussionen i CTE april 1998 
uttrycker Brasilien etanolets konkurrenskraftighet gentemot oljan.  
�

Brazil found the use of ethanol had several environmental benefits, particularly related to 
the reduction of greenhouse gases in support of the Kyoto commitments […] (CTE, 
MARS, 1998, s 11f). 

�
Brasilien påpekar samtidigt att de överlag är emot subventioner men att dessa i vissa 
fall kan vara nödvändiga. 
�

Brazil acknowledged that certain subsidies in the energy sector could be used to 
provide incentives for the development and use of renewable energy or more 
environmentally sound technology […] (CTE, MARS, 1998, s 12). 

�
Tjeckien är ytterligare ett land som lyfter fram klimatfrågan i sina diskussioner. 
Tjeckiens representant presenterar en rapport under april 1998, denna rapport var 
framställd som grund till ministerrundan 1999 och namnet på denna rapport knyter 
tydligt an till CTE:s problem med att diskutera klimatfrågan ur samma perspektiv. 

�
Impacts of Trade Policy and International Trade Agreements on Environment, and on 
the Contrary Impacts of Environmental Policy and Environmental Agreements on 
International Trade (CTE, FEBRUARI, 2001 s 14). 

�
Trots den till synes grundläggande nyliberala synen inom WTO och CTE  finns dock 
länder som ifrågasätter denna teorins funktionalitet. Dessa länder pekar på problem 
med en liberalisering och menar att en sådan utveckling inte automatiskt innebär en 
miljöförbättring.  
�

With regard to environmental services, [ …] it was generally assumed that 
liberalization in this sector benefited the environment.  For tourism, transport and 
energy services, on the other hand, some believed that liberalization could have 
adverse environmental effects (CTE, OKTOBER, 2001, 1, s 1). 

�
Norge och Saudiarabien rättfärdigar sin kritik genom att lyfta fram de positiva 
miljöeffekterna som generas av en liberaliserad marknad och energisektor. Denna 
kritik som även diskuteras i ”Åsikter inom CTE:s klimatdiskussion” (4.1), har sin 
teoretiska grund i det miljöekonomiska tankesättet där en fri marknad leder till en 
positiv utveckling för samtliga delar inom hållbar utveckling (Field, 2002 s 252). Det 
visar sig i de avslutande citaten i denna del av analysen att Schweiz inte fullständigt 
håller med i denna grundläggande teori som till en början tycks råda inom CTE och 
WTO, tidigare i uppsatsen har även Japan uppmärksammats som ett av dessa länder.  
 
I de oljeproducerande ländernas inlägg finns det viktig kritik angående den skevhet 
som existerar inom de tariffära och subventionerande åtgärderna hos många 
industrialiserade länder och vad de negativa effekterna i denna skevhet innebär rent 
ekonomiskt. Samtidigt kan Norges, Saudiarabiens och Venezuelas skarpa kritik ses ur 
ett ekonomiskt fördelaktigt perspektiv. Dessa länder är stora producenter av olja och 
har förutom miljömässiga intressen mycket att tjäna på om de tariffära åtgärderna 
inom energisektorn jämnas ut alternativt försvinner då detta skulle minska priset och 
öka efterfrågan på dessa länders exportprodukt (olja). Brasilien visar med sitt inlägg i 
diskussionen om etanol ovan att de för en diskussion som är i linje med en grön 
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klimatpolitik men även Brasilien har ekonomiska incitament för att föra denna 
klimatpolitiska linje då de producerar mycket stora mängder etanol. En ökad export 
av etanol, vilket är ett resultat av Brasiliens resonemang skulle stärka deras 
ekonomiska position. Citaten ovan påvisar även att EU utnyttjar de tariffära och 
subventionerande åtgärderna för att gynna de medlemsländerna med produktion av 
kol, samtidigt som det missgynnar de oljeproducerande länder. Tjeckien som under 
diskussionerna fört diskussioner med klimat i fokus� kan spåras till att ha en 
underliggande strategi. Tjeckien uttrycker i en senare diskussion att ”[…] the Czech 
Republic would have no problems meeting its Kyoto Protocol commitment to 
decrease GHGs by 8 per cent in 2010, compared with 1990 levels” (CTE, 
FEBRUARI, 2001, s 15) eftersom Tjeckien under tidiga delen av 1990 utnyttjade 
koldioxidintensiva energislag i stor utsträckning (CTE, FEBRUARI, 2001, s 15). 
Detta uttalande visar på att Tjeckien inte anser sig ha några svårigheter att uppnå de 
mål som föreligger dem. Detta tyder också på att de har en fördelaktig position 
jämfört med många andra länder om kraven på minskade utsläpp av växthusgaser 
skulle skärpas. Denna skärpning skulle samtidigt anstränga utvecklingsländernas 
ekonomier och försämra förutsättningarna för dessa länder på den internationella 
marknaden. Tjeckiens incitament som presenteras här kan tyckas något långsökt men 
är dock intressant då denna, om riktig, visar på ytterligare ett exempel på hur 
bakomliggande ekonomiska incitament styr klimatdiskussionen istället för 
klimatfrågan i sig. 
  
Författarna anser att ovanstående citaten påvisar att klimatdiskussionerna som förs 
inom CTE utgår utifrån enskilda/grupperade medlemmars möjlighet till ekonomiska 
vinning i större utsträckning i motsatts till, som länderna själva påstår, ur ett ”win-
win” eller ”win-win-win” perspektiv. Detta tycks gälla oavsett val av styrmedel, till 
exempel om länderna anser att en viss interventionalism på marknaden är att föredra 
framför en nyliberal linje (Bladh, 2001, passim). �
�
Spridningen över tid i dessa citat visar på att diskussionen om de tariffära och 
subventionerande åtgärderna förts länge inom CTE (det första citatet är hämtat april 
1996 och det sista citat är hämtat från september 2002). Anledningar till detta 
motstånd har tagits upp till diskussion vid flera tillfällen inom CTE och kritiken riktas 
mot vissa industriländer som anklagas för att aktivt använda subventioner och skatter 
för att blockera utvecklingsländernas tillgång till marknaden vilket påpekats tidigare i 
analysen. EU:s representant tar till sig kritiken men menar att diskussionen främst bör 
föras i ett forum utanför WTO och CTE. Diskussionen, att denna debatt inte ska föras 
inom CTE och WTO, vilket bland annat EU men även andra länder påpekar är en 
mycket intressant aspekt som författarna till denna uppsats anser har stor inverkan på 
klimatfrågans diskussion inom CTE. Denna fråga kommer att förklaras utförligt i 
nästa stycke av diskussionen. 
�
�
��������0LOM|PlVVLJD�P|QVWHU�
�
I de avslutande kommentarerna i ovanstående stycke påpekas att det förs en 
diskussion inom CTE angående i vilka forum som klimatfrågan ska diskuteras. Ett 
tydligt mönster kring detta är den förändring som sker i diskussionen de senare åren. 
Venezuela börjar under mötet i augusti 2001 diskutera vikten med att föra 
klimatförhandlingar inom CTE. 
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��
It was crucial to associate eliminating trade restrictions and distortions with 
sustainable development, a concept which was enshrined in the preamble to the WTO 
Agreement (CTE, JUNI, 2001, s 31). 

�
Venezuela fortsätter med att diskutera vikten av att CTE för dessa frågor trots att 
dessa förs inom andra forum: 
�

Venezuela stressed the usefulness of reflections on these issues, keeping in mind 
negotiations under way in the UN Framework Convention on CLIMATE Change and 
the Kyoto Protocol (CTE, JUNI, 2001, s 31). 

�
Tjeckien påtalar att energisektorn har en stor påverkan på miljön och det måste 
åtgärdas, de tonar dock ned klimatåtgärder och talar samtidigt om en reducering av 
energianvändning: 
�

[…] the Czech Republic welcomed the Secretariat Note, highlighting the importance 
of the energy sector for all countries.  He stated that the production of energy was the 
greatest polluter of the environment, and that attention needed to be given to energy 
savings and the use of renewable sources (CTE, OKTOBER, 2001, 1, s 5). 

�
Saudiarabien startar vid ett senare möte en diskussion där de kritiserar EU för att 
främja sin kolproduktion och hämma utvecklingsländers exportmöjligheter vilket 
samtidigt bidrar till att försvaga den eftertraktade win-win-win effekten. 
�

It was shocking […] that Germany could continue subsidizing their coal industry until 
the year 2010 before any revision could be made.  This clearly put energy exporters 
from developing countries at a disadvantage in respect of market access.  Removing 
subsidies given to OECD producers of oil and gas would be beneficial not only for 
environment and development, but also for trade ("win-win-win") (CTE, OKTOBER, 
2002, 1, s 18). 

�
Schweiz svarar på Saudiarabiens ovanstående inlägg i diskussionen med att framhålla 
att denna diskussion inte hör hemma inom CTE och WTO. 
�

The representative of Switzerland stressed that the discussion on the impact of 
measures taken to  mitigate climate change, implemented by industrialized countries 
on oil-exporting developing countries, was dealt with under the UNFCCC […] and 
under the Kyoto Protocol […].  Therefore, it was the Swiss delegation's view […] to 
refer to the ongoing process under the UNFCCC (CTE, OKTOBER, 2002, 1, s 18). 

�
Venezuela går med i debatten och pekar på att trots att diskussionen förs inom andra 
forum är det viktigt att diskutera klimatfrågan inom WTO. 
��

“The representative of Venezuela, hearing the EC and Swiss positions, agreed with 
them to the effect that relevant discussions were being held in other fora.  However, 
discussions were held there from an environment point of view.  Here, in the WTO, 
the perspective was one of market access.  The issue in the CTE was not the impact of 
CO2 on the atmosphere but certainly the CTE was a valid forum in which to bring up 
the issue of market access” (CTE, OKTOBER, 2002, 1, s 19). 

�
Ovanstående citat visar på en mycket intressant skiftning i diskussionen. Från och 
med mötet som hålls i augusti 2001 växlas till synes rollerna helt inom CTE:s 
diskussioner kopplat till klimatfrågan. De oljeproducerande länderna (OPEC) börjar 
nu plötsligt lyfta in klimatfrågan mer aktivt medan de övriga länderna försöker ta bort 
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denna diskussion från WTO:s och CTE:s agenda. Under samma period börjar 
Saudiarabien delta i diskussionerna och för tillsammans med andra OPEC-
medlemmar en till synes klimatfrämjande strategi. Vid närmare analys av detta 
fenomen framträder ett nytt perspektiv inom WTO och CTE:s ansats på klimatfrågan.  
 
I ”The WTO as Linkage Machine” (Alvarez, 2002) uttrycker Alvarez en oro över att 
WTO lyckas knyta frågor till sin agenda trots att organisationen inte är anpassad för 
dessa frågor. Alvarez skriver att ”The WTO’s success in ”nesting” issues within a 
broader context so that the fabric of one became the foundation for another […]” 
(Alvarez, 2002, s 147). Alvarez påstår att då WTO knyter frågor till sin agenda och då 
beslut fattas inom de frågorna, i detta fall klimatfrågan, begränsas andra 
internationella organisationers möjlighet till diskussionsutrymme inom den frågan. 
Denna begränsning grundar sig i att när WTO fattar beslut binds medlemsländerna till 
dessa och där länkas WTO:s beslut samman med andra organisationers beslutsfrihet. 
Alltså tvingas dessa organisationers diskussioner att utgå från den grund som WTO 
har fastställt i och med sina beslut (Alvarez, 2002, s 146f). Om länder frångår de 
beslut som fattats vidtar WTO åtgärder, vilket denna uppsats tidigare påpekat, i form 
av bland annat handelsförsvårande åtgärder.  
 
En del av förklaringen till denna länk mellan WTO och andra internationella organs 
verksamheter kan enligt författarna till denna uppsats förklaras genom den 
konsensusbeslutsprocess som råder. Medlemsländerna har också skyldighet att 
rapportera om sina inhemska regelsystem i de fall där dessa kan tänkas påverka 
handeln mellan länderna, men dessa får inte motsäga det som beslutats inom WTO. 
Det finns även ett organ inom WTO som har till uppgift att övervaka och eventuellt 
också tillrättavisa medlemmar som strider mot WTO:s rekommendationer (George, 
2001, s 23). Efter att dessa två faktorer spelat ut sin roll så finns det lite 
manöverutrymme kvar för medlemsländerna att föra en annan politik inom andra 
internationella organ. WTO styr alltså diskussionerna för resterande internationella 
organisationer inom de områden som WTO behandlar. Detta faktum verkar nu på ett, 
enligt författarna fascinerande sätt utnyttjas av OPEC-medlemmarna. Alvarez påpekar 
i sin artikel att handelssektorn skapat en sammanslutning av experter med gemensam 
grundsyn på handel (Alvarez, 2002, s 148). Denna liberala tolkning med en syn på 
handel som något bra för samhället kan nu utnyttjas av de tidigare presenterade 
OPEC-medlemmarna. Istället för att behöva diskutera klimat inom en organisation där 
klimatfrågan i sig är i centrum så vill OPEC-länderna nu diskutera denna fråga i sitt 
förhållande till handel där det istället för miljöexperter sitter handelsexperter som 
fattar beslut. Inom CTE har dessutom UNFCCC bara observatörsstatus och kan inte 
delta i diskussionerna som förs. Schweiz aktiva roll som motpol till OPEC-länderna i 
diskussionen tyder också på att OPEC:s strategi har uppmärksammats av länder som 
arbetar för en bättre klimatsituation och de vill då istället ta bort klimatfrågan från 
CTE:s agenda. 
 
Norge och Saudiarabien tillsammans med bland annat Venezuela för fram åsikter som 
liknar varandra och tycks ha samma intressen vilket citaten i analysen tidigare tydligt 
visat. Teorin om ett koalitionsbaserat mönster byggs till viss del på, då man studerar 
uppdelningen av medlemmar inom UNFCCC där OPEC länderna nämns som en 
gruppering (UNFCCC, 2, 2005). OPEC länderna har identifierats som en ekonomiskt 
utsatt grupp från åtgärderna av klimatarbetet. För de oljeproducerande länderna skulle 
åtgärderna som anses krävas i klimatarbetet fram till 2010 innebära en minskning 
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mellan 13 % och 25 % för deras projekterade oljeinkomster (UNFCCC, 2004, s 20). 
Sådana inkomstbortfall för dessa länders BNP ger kraftiga incitament att försöka 
argumentera för sin huvudnäring. Norge är ett av de oljeproducerande länderna men i 
den ovannämnda växlingen av ståndpunkt om huruvida klimatfrågan ska diskuteras 
inom WTO så förhåller de sig passivare än övriga OPEC länder. Det finns också 
synliga spår av andra grupperingar som kan tänkas vara av vikt i klimatdiskussionerna 
inom CTE. ”The Environmental Integrity Group”, med bland annat Schweiz, för inom 
UNFCCC en linje med större fokus på miljön (UNFCCC, 2, 2005). I diskussionen 
som visats tidigare i uppsatsen håller Schweiz en miljövänlig linje även inom CTE 
och agerar som en motvikt till OPEC länderna. 
 
 
��������6RFLDOD�P|QVWHU�
�
Sociala mönster inom klimatdiskussionen har varit något knapphändiga, som vi 
tidigare har påpekat i analysen/diskussionen så utvecklades begreppet win-win till 
win-win-win under mötet i februari 1999. I de fall där win-win-win begreppet är 
kopplat till klimat- och energipolitiska diskussioner är det endast Saudiarabien, 
Venezuela och Kuwait som för fram diskussionen. Författarna av denna uppsats 
spekulerar i om detta mönster kan ha koppling till det tidigare nämnda mönster där de 
ovanstående länderna försöker föra in klimatdiskussionen i ett bredare perspektiv för 
att på så sätt kunna styra den globala diskussionen. Denna koppling är dock något 
som inte har kunnat styrkas av denna uppsats analys. 
 

�
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���6OXWVDWVHU�
��
Analysen visade att klimatdiskussionen som förs inom CTE är begränsad. Det finns 
två fraktioner med olika åsikter för hur klimatfrågan bör diskuteras. Det ena utgår 
ifrån att frågor rörande klimatförändring redan behandlas på ett tillfredsställande sätt 
inom andra politiska arenor, då framförallt inom UNFCCC. Den andra fraktionen 
påstår att det finns en poäng med att behandla frågan inom ramarna för WTO. �
  
Efter att ha granskat CTE:s mötesrapporter har det framträtt att diskussionen inom 
CTE fokuserar på vilken effekt miljöåtgärder i stort har och mer specifikt, vad 
klimatpolicys har för påverkan på liberalisering av handel. Diskussionerna sker alltså 
endast i samband med punkten ”Item 6/Paragraf 32(i)” som behandlar miljöåtgärders 
inverkan på marknadens tillgänglighet (Market access). Under ”Market access” på 
agendan läggs särskild vikt vid uppmärksammandet av ”win-win” och ”win-win-win” 
situationer, där både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter gynnas. Detta 
uppmärksammas till en sådan grad att situationer där något annat än en ”win-win” 
eller en ”win-win-win” situationer uppstår ignoreras helt under diskussionerna trots 
vissa länders påtryckningar för att detta ska börja diskuteras. Effekten av detta blir att 
diskussionerna inom CTE inte behöver hantera problem där ekonomiska, ekologiska 
och/eller sociala aspekter inte går att förena, de diskuterar endast hållbar utveckling 
då positiva effekter blir synliga och ignorerar problematiska frågeställningar där de tre 
aspekterna inte genererar win-win-win. Energisubventioner har rönt extra stor 
uppmärksamhet inom CTE. Bidragen till kol och de omfattande tarifära åtgärderna 
mot oljebaserade bränslen har skapat en intensiv debatt mellan de olika 
producenterna. Bland annat EU kritiseras av de oljeproducerande länderna på grund 
av detta agerande. Likaså har producenter av förnyelsebara energikällor 
uppmärksammat kol subventionerna som en ohållbar hållning inom energisektorn då 
koldioxidintensiva energislag inte på ett korrekt sätt internaliserar de externa 
kostnaderna. Tydligt blir dock att de länder som kritiserar EU för sitt agerande har en 
tydligt ekonomisk vinning i att agera på detta sätt. 
  
De mönster i debatten som kunnat urskiljas tyder på att argumenten som framförs, i 
grunden baseras på ekonomiska incitament av respektive medlemsstat, detta mönster 
är det som enligt författarna framträder starkaste i materialet. Framförallt är det tydligt 
hur länder med oljebaserade och förnyelsebara energitillgångar kritiserar 
subventioneringen av kol för att förbättra sin egen ekonomiska konkurrenssituation. 
Vissa tecken tyder på att ett samband fanns mellan Saudiarabiens deltagande i 
diskussionerna och en plötslig åsiktsförändring inom diskussionen. Denna förändring 
innebar att de deltagare i CTE som tidigare eftersträvat ett ökat fokus på klimatfrågor 
istället försöker undvika att diskutera klimatfrågor ur ett handelspolitiskt perspektiv 
samtidigt som de länder som tidigare har försökt hålla diskussionens fokus nära 
handelsproblematiken istället försöker lyfta in klimatfrågan i samband med CTE:s 
förhandlingar. Författarna till denna uppsats tolkar de förändrade strategierna som att 
OPEC-länder, i regel Saudiarabien och Venezuela, uppmärksammat synergier mellan 
WTO och andra internationella organ för att minska sin klimatrelaterade kravbild. 
Somliga forskare menar att WTO fungerar som en normskapare för diskussionen 
inom flertalet internationella organisationer. Detta skulle då medföra att beslut som 
fattas inom CTE:s diskussioner till största sannolikhet kommer att ha ett fokus på 
handel istället för miljö eftersom CTE är en del av Världshandelsorganisationen 
(WTO). I detta resonemang blir det tydligt att de länder som önskar att fokus inom 
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den internationella politiken ska ligga på handelspolitiska aspekter har incitament att 
lyfta fram miljöfrågan inom just CTE. I motsats till denna strategi har de medlemmar 
som har ett mer miljöpolitiskt fokus (i denna analys framförallt Schweiz) försökt att 
förflytta miljöpolitiska diskussioner från CTE till de internationella organisationer där 
dessa frågor primärt behandlas och en större expertis på klimatfrågor finns, däribland 
UNFCCC.  
  
Bakomliggande orsaker och implicita förhållanden som inte direkt framkommit i det 
analyserade materialet har följaktligen varit svåra att uppfatta. Det analyserade 
materialet gav liten möjlighet att studera eventuella sociala mönster, både 
bakomliggande orsaker och sociala mönster kunde ha utvecklats om intervjuer av 
någon eller några berörda parter inom CTE utförts. Den åsiktsförändring som kunnat 
uppmärksammas under diskussionerna i CTE är mycket intressant fråga. Att fördjupa 
sig i denna fråga skulle kunna leda till ytterligare validering av denna uppsats resultat. 
Orsakerna till helomvändningen behöver ytterligare undersökas och vad en sådan 
vändning i förlängningen har för samhällskonsekvenser är också intressant att 
analysera. Samtidigt skulle WTOs status som den normbildande organisationen kunna 
ytterligare utvärderas och utforska normbildningens giltighet i medlemsstaternas 
ögon. Denna uppsats ger inga svar på hur stor inverkan som CTE genom att vara en 
kommitté inom WTO har på själva huvudförhandlingarna i WTO och därmed finns 
frågetecken om vilken de ovannämnda OPEC ländernas omvändning har för reell 
påverkan. 
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De referenser som uppsatsen utnyttjar är uppdelade i två delar. Första delen är det 
empiriska material som ligger till grund för uppsatsen och hämtats från WTO:s 
databas (se metod för mer information) och den andra delen av referenslistan hanterar 
övriga referenser. 
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