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ABSTRACT  

Denna studie undersöker FN:s resolution Transforming our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development, som inbegriper de nya globala målen för hållbar utveckling från 

2015. I undersökningen appliceras ett kritiskt perspektiv på modernitetens ideal för 

utveckling som belyser genussubjektivitet, ojämlikheter och maktstrukturer. Den teoretiska 

basen tar avstamp i feminism, postkolonialism och modernitet för att påvisa att dessa 

områden har nyttig kunskap att bistå policyer för social progressivitet. Genom att avstå 

från att kritiskt granska västerländsk modernitet och adressera de efterhängsna 

föreställningarna av ”primitivitet” och ”femininitet” som förknippas med tradition, kan 

internationella åtgärdsprogram hamna i en dualism av modernitet/tradition som 

upprätthåller genusstereotypiska och rasistiska projekt. Här undersöks de globala målen för 

hållbar utveckling ur ett kritiskt feministiskt perspektiv för att granska framställningen av 

utveckling i förhållande till kvinnors och fattigas situation i the Global South. 

Undersökningen landar en slutsats om att målens framställning av utveckling tenderar att 

hamna inom ramen för modernitetens ideal och polariseringar som upprätthåller klyftan 

mellan könen samt klyftan mellan the Global North och the Global South. Slutligen landar 

arbetet i en uppmaning om att kritiskt granska kategoriseringar som upprätthåller 

genussubjektivitet och befäster ojämlika förhållanden. 

  

Nyckelord: hållbar utveckling, kvinnor, jämställdhet, jämlikhet, social rättvisa, fattigdom, 

sårbarhet, modernitet, the Global North, the Global South 
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  INLEDNING 1

Den generella uppfattningen av problematiken avseende klimatförändringar är att dess 

effekter slår ojämnt mot the Global South respektive the Global North.1 Den globala 

norden å ena sidan, både genererar och gagnas av faktorerna som leder till 

klimatförändringar, såsom produktion och konsumtion. I dessa länder är 

konsekvenserna dessutom mindre uppenbara, trots att länderna står för en betydande del 

av de utsläpp som påverkar klimatet. Den globala södern å andra sidan, varken bidrar 

till eller gynnas av faktorerna i samma utsträckning som den globala norden. Dessutom 

drabbas den globala södern hårdast av förändringarnas effekter.2   

 Mönster av produktion och konsumtion som överstiger jordens möjlighet att 

förnya resurser bidrar till miljöförstöringen och hotar dessutom möjligheten för 

hållbarhet. 3 Ur ett perspektiv av social och miljömässig rättvisa har det följaktligen växt 

fram ett behov av att behandla problematiken som ett människorättsproblem, med fokus 

på skärningspunkten mellan ras, genus, klass och ojämlikheter i makt.4 Utgångspunkten 

är att ojämlikheterna i resurser, makt och inflytande kan komma att förvärras i takt med 

klimatförändringarnas effekter påverkar människor och samhällen. Detta kan i sin tur 

bibehålla eller i värsta fall öka klyftan mellan de globala sfärerna. Samma princip gäller 

för ojämlikheterna mellan könen, då kvinnor är positionerade i samhället på ett sätt som 

leder till att de drabbas hårdare av förändringarnas effekter. Detta för oss alltså ännu 

djupare in i orättvisornas träsk.  

 I ett försök att fånga problematiken i sin fulla komplexitet kommer 

undersökningen att fokusera på de nya globala målen för hållbar utveckling som listas i 

The 2030 Agenda for Sustainable Development. Sociala ojämlikheter manifesterar sig i 

genusrelationer och fattigdom, därmed kommer denna undersökning att problematisera 

framställningen av utveckling i förhållande till kvinnor och fattigas situation i the 

Global South. I agendan möts de ekonomiska, sociala och miljömässiga fälten i strävan 

för en jämställd, rättvis och socialt inkluderade värld i hållbarhetens tecken. Den 

                                                
1 McKinney, Laura A. & Fulkerson, Gregory M., ”Gender Equality and Climate Justice: A Cross-
National Analysis”, Soc Just Res, Springer Science+Business Media New York, 2015, pp. 28:293–317, s. 
300; s. 294. 
2 McKinney, Laura A. & Fulkerson, Gregory M., 2015, s. 294. 
3 McKinney, Laura A. & Fulkerson, Gregory M., 2015, s. 294. 
4 McKinney, Laura A. & Fulkerson, Gregory M., 2015, s. 294. 
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omfattande utmaningen av att lyckas uppnå jämställdhet tar sällskap med löftet om att 

utrota världens fattigdom samtidigt som de s.k. utvecklingsländerna ska ges möjligheten 

att just utvecklas. Samtliga mål bör också vägas mot klimathotet, för att inte ytterligare 

missgynna redan utsatta individer, såsom fattiga och kvinnor. Det är en balansgång som 

lockar till en kritisk granskning av vad som konstituerar utveckling.  

1 . 1  P R O B L E M F O R M U L E R I N G ,  S Y F T E  O C H  

F R Å G E S T Ä L L N I N G  

I en värld som lider av stora sociala ojämlikheter mellan individer och mellan länder, 

som dessutom hotas av irreversibla skador på miljön, uppstår funderingar om världens 

väg framåt.  

 Sandra Harding påvisar i sin forskning bl.a. att västerländsk modernitet 

hemsöks av de efterhängsna föreställningarna om det ”primitiva” och det ”feminina” 

som kopplas till det traditionella.5 Riskfyllda genusstereotypiska föreställningar har 

format moderniseringspolicyer, praktiker och teorier genom en rad av polariseringar. 

Föreställningar om modernitet och tradition införlivas av associationerna kopplade till 

det binära förhållandet maskulinitet/femininitet och ger mening till alla centrala delar av 

modernitetens ideal.6 Detta påverkar i sin tur vad som konstituerar social utveckling och 

kan komma att ha ogynnsamma konsekvenser på kvinnors livssituation. Det teoretiska 

perspektivet kommer att beskrivas mer utförligt i det avsedda avsnittet för teorin. 

 Så, med en inblick i den komplexa problematiken som rör utveckling, är syftet 

med undersökningen att avgöra om de globala målen för hållbar utveckling faktiskt 

fungerar för kvinnor och fattiga i the Global South. Frågeställningen lyder som följer: 

hur kan de globala målens framställning av utveckling förstås ur Sandra Hardings 

kritiska feministiska perspektiv på modernitet? 

1 . 2  K O R T  B A K G R U N D ,  E M P I R I  &  A V G R Ä N S N I N G A R  

FN:s resolution angående de nya globala målen för hållbar utveckling, Transforming 

our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development är det material som kommer 

                                                
5 Harding, Sandra G., Sciences from below: feminisms, postcolonialities, and modernities, Duke 
University Press, Durham, 2008, s. 1.  
6 Harding, Sandra G., 2008, s. 197.  
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att ligga till grund för denna undersökning. 7  Materialet inbegriper de nyligen 

framförhandlade målen för hållbar utveckling och innehåller de 17 nya huvudmålen 

med tillhörande 169 delmål. De nya Sustainable Development Goals, SDG, ersätter de 

tidigare Millenium Development Goals, MDG, som signerades år 2000 och hade som 

målsättning att vara uppfyllda 2015.8 De gamla millenniemålen började från och med 

2015 att fasas ut, eftersom att de ersattes med de nya målen som har som sikte att vara 

uppfyllda till 2030.  

 Hållbar utveckling inbegriper tre viktiga sfärer som anknyter till social 

jämlikhet och jämställdhet. Begreppet rymmer de tre odelbara, balanserade och 

integrerade – sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna.9 Här sammanstrålar 

lösningar för klimatförändringarnas påverkan på miljön, ekonomiska skillnader och 

fattigdomsbekämpning med den sociala dimensionen som inbegriper mänskliga 

rättigheter. Empirin anses vara passande med tanke på den överhängande problematiken 

av klimatförändringarna samt det faktum att ojämställdhet och social ojämlikhet, enligt 

mig, är ett tryckande problem.   

 Till att börja med kommer mitt fokus att vara koncentrerat på detta dokument. 

Det är fortsättningsvis de 17 huvudmål med tillhörande 169 delmål som kommer att 

utgöra det huvudsakliga innehållet för analys, resterande delar av dokumentet kommer 

att fungera som komplement till målen. Substansen förväntas ligga i de globala målen 

och motiverar på så vis undersökningens koncentrerade fokus på just dessa. I 

dokumentet hänvisas läsaren till FN:s ramkonvention om klimatförändringar, 

UNFCCC, som det primära forumet för klimatförändringar. 10  Trots detta bedöms 

dokumentet täcka alla de dimensioner som är av intresse för denna undersökning. 

Dokumentet inbegriper det internationella samfundets åtaganden att främja 

fattigdomsbekämpning, social rättvisa och jämställdhet, därmed förväntas de globala 

målen innefatta det innehåll som arbetets syfte kräver. På så vis bedöms också 

frågeställningen som lämplig, då målen förväntas inbegripa agendans framställning av 

utveckling och som materialets titel avslöjar, även hållbar sådan.  

 En eventuell begränsning med materialet kan vara att agendan är en 

                                                
7 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, UN Doc. A/RES/70/1, 21 
October 2015. 
8 United Nations Millennium Declaration, UN Doc. A/RES/55/2, 18 September 2000. 
9 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, s. 1.  
10 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, s. 8.  



 

4 

slutprodukt av många förhandlingar och kompromisser. Det kan, som ökänt för 

internationell policy, innebära att språket är vagt just för att kunna erhålla sin 

universella status. Trots empirins eventuella begränsningar så bedöms materialet som 

tillräckligt i förhållande till utsatt tidsram och syfte för undersökningen.   
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 FORSKNINGSÖVERSIKT 2

Det som är av intresse här är tidigare forskning som behandlar fältet där 

klimatförändringar och mänskliga rättigheter möts, för att förstå i vilken kontext som 

undersökningen är belägen i. Vidare, förefaller forskning gällande hållbar utveckling 

samt kvinnors och fattigas situation i en global kontext vara av relevans. Detta kommer 

att presenteras i följande avsnitt för en god forskningsöversikt. 

2 . 1  P R O B L E M A T I K  B E L Ä G E N  I  E N  G L O B A L  O R D N I N G  

Tidigare forskning visar att klimatförändringarna inte längre är naturliga, i den ordinära 

förståelsen av ordet, utan de är delvis orsakade av människan. Ett kausalt förhållande 

mellan människors påverkan och klimatförändringarna gör därmed klimathotet högst 

berättigat av en människorättsanalys, slår Mary Robinson fast.11 Vidare hjälper hon till 

med att koncentrera sambandet mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringar till 

en enda mening: klimatförändringar orsakar människorättskränkningar.12 Detta stärker 

mig i min uppfattning om att den överhängande problematiken av sambandet kräver 

uppmärksamhet, både i förhållande till jordens resurser och människors rättigheter. 

Miljontals fattiga drabbas redan nu av klimatförändringarna, vilket ökar angelägenheten 

om att adressera problematiken. Eftersom att klimatförändringarna kommer att 

underminera möjligheten av att lyfta människorna ur fattigdom.13 

 Trots allvaret av klimathotet, får inte arbetet med att mota 

klimatförändringarna ske på bekostnad av de allra mest sårbara individerna, fortsätter 

Robinson. Våra allra fattigaste medmänniskor måste få en chans till utveckling ur 

fattigdom och osäkerhet. 14 Margaret Alston hänvisar i sin forskning till ett uttalande 

som The United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Global Sustainability 

gjort, som uppmärksammar just det dilemma av hållbar utveckling som Robinson 

                                                
11  Robinson, Mary, ”Foreword”, i Humphreys, Stephen (red.), Human rights and Climate Change, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2010. s. xvii-xviii. 
12 Robinson, Mary, 2010, s. xviii.  
13 Atapattu, Sumudu A., Human rights approaches to Climate Change: Challenges and Opportunities, 
Routledge, Abingdon, Oxon, 2016, s. 1; Humphreys, Stephen (red.), Human rights and Climate Change, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2010, s. 1. 
14 Robinson, Mary, 2010, s. xviii. 
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påpekar.15 I uttalandet uttrycks dilemmat som slår fast att den nuvarande globala 

modellen för utveckling är ohållbar då miljöns tröskelvärden överträds, men samtidigt 

att detta inte får innebära godtyckliga tak för utvecklingen i utvecklingsländer som 

ämnar lyfta sina invånare ur fattigdom.16 I relation till detta hävdar Sumudu Atapattu att 

principer såsom hållbar utveckling ändå är goda verktyg i strävan för klimaträttvisa. 

Hon är enig om att hållbar utveckling inte kan åstadkommas i ett samhälle drabbat av 

fattigdom eller ojämlikheter, men menar att verktygen är användbara när det gäller att 

diskutera just relationen till klimatförändringar och dess effekter på sårbara och 

marginaliserade samhällen.17 Då Atapattu framhåller hållbar utveckling som ett bra 

verktyg, stärker det min övertygelse om att empirin är en bra utgångspunkt för arbetets 

syfte och ger mig anledning att kritiskt granska om framställningen av utvecklingen i de 

globala målen gynnar kvinnor, som målen utger sig för att göra. 

 Fattigdom är ett tydligt återkommande tema i den tidigare forskningen och 

fattigdomsbekämpning har generellt en stor roll i utvecklingsagendor. Med det vill jag 

återigen påpeka att fattigdom har en betydande roll även i denna undersökning. Det 

stora fokus på fattigdom, gör att en stor del av forskningen kretsar kring ekonomiska 

lösningar och den globala ekonomiska ordningen. Detta kritiseras dock av Stephen 

Humphreys, som menar att ekonomiska rättigheter uppenbarligen är relevanta i 

förhållande till ekonomisk utveckling i ’utvecklingsländer’, men att språket av 

mänskliga rättigheter bara är delvis integrerat i utvecklingsdiskursen.18 Han erbjuder 

därmed en mer detaljerad redogörelse för hur de två språken, mänskliga rättigheter och 

klimatförändringar, passar ihop.19 

 Valeria Esquivels studie är ett av de bidrag som hamnar inom den ekonomiska 

kategorin i forskningsfältet. Esquivel granskar precis som jag de nya globala målen för 

hållbar utveckling, med särskilt fokus på mål 8. Hon undersöker hur målen förhåller sig 

till strukturella maktrelationer i dess planer för implementering och finansiering av 

målen. I hennes mening förespråkar målen en så kallad embedded liberalism, som är en 

version av marknadsliberalism, med fokus på starka institutioner för utveckling på 
                                                
15 Alston, Margaret, (red.), ”Introducing Gender and Climate Change: Research, Policy and Action” i 
Research, Action and Policy: Addressing the Gendered Impacts of Climate Change [Elektronisk resurs], 
Springer Science+Business Media Dordrecht, 2013 ���, s. 5.  
16 Alston, Margaret, (red.), 2013, s. 5.  
17 Atapattu, Sumudu A., 2016, s. 7.  
18 Humphreys, Stephen (red.), ”Introduction: human rights and climate change”, Human rights and 
Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 2010. s 2010, s. 10. 
19 Humphreys, Stephen (red.), 2010, s. 31.  
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global nivå.20 Problemet menar hon, är att det inte enbart handlar om att främja kvinnors 

deltagande i marknadsekonomin, utan att det dessutom finns bestående könsrelaterade 

inkomstklyftor, arbetssegregation och det faktum att kvinnor är överrepresenterade 

bland informella arbetare att ta itu med.21 För Esquivel handlar det snarare om hur den 

ekonomiska utvecklingen ser ut för kvinnorna, vilket kräver hänsyn till hur patriarkala 

strukturer inskränker kvinnors möjlighet att nyttja den ekonomiska tillväxten. Esquivel 

kritiserar dessutom målen för att inte uttrycka viljan att transformera maktrelationerna 

som råder mellan det globala syd och norr.22 Till sist påpekar hon att ekonomisk tillväxt 

inte automatiskt leder till jämställdhet och formulerar istället ett alternativ till agendans 

traditionella förhållningssätt till ekonomisk tillväxt. 23 Slutligen, är jag och Esquivel 

överens om att det finns anledning att förhålla sig kritisk till de nya målen. Min 

undersökning kommer också att behandla klyftan mellan det globala norr och syd, men 

med fokus på dokumentets framställning av utveckling utöver bara ekonomisk 

utveckling. 

 Kritiken till det nuvarande globala kapitalistiska systemet karaktäriseras av 

anklagelser om ohållbara produktionsprocesser som undergräver jordens ekologiska 

bas. Laura McKinney och Gregory Fulkerson framhåller att både kvinnor och miljön är 

två exploaterade dimensioner av världens rådande kapitalistiska regimer och de 

patriarkala strukturer som dominerar därinom.24 Detta leder oss fortsättningsvis till ett 

annat tydligt tema inom forskningsfältet, nämligen: genusdifferentierad sårbarhet.  

 Som konstaterat märks konsekvenserna av klimatförändringarna med kraftigt 

ojämlikhet mellan det globala syd och norr. Olika grupper av människor är också olika 

sårbara inför konsekvenserna och vissa grupper omnämns flitigare än andra. Kvinnor 

utgör en sådan sårbar grupp som kommit att figurera i relativt stor omfattning i 

litteraturen. Atapattu menar att det finns en generell uppfattning om att 

klimatförändringarna kan förvärra ojämlikheten mellan könen som följer ur 

genusroller.25  Nyckelordet här är genus och som resultat av genusnormer upplever män 

                                                
20 Esquivel, Valeria, ”Power and the Sustainable Development Goals: a feminist analysis”, Gender & 
Development, vol. 24, no. 1, 9–23, 2016 ���, s. 11.  
21 Esquivel, Valeria, 2016, s. 16.  
22 Esquivel, Valeria, 2016, s. 11-12.  
23 Esquivel, Valeria, 2016, s. 17.  
24 McKinney, Laura A. & Fulkerson, Gregory M., 2015, s. 297.  
25 Atapattu, Sumudu A., 2016, s. 198. 
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och kvinnor olika nivåer av sårbarhet.26 Alston menar att bevisen hopar sig för kvinnors 

sårbarhet, men att policyer, ramverk, diskurser och lösningar sällan tar genus i 

beaktande. Jag och hon är eniga om att detta är problematiskt och hon framhåller att ett 

integrerat jämställdhetsperspektiv är helt avgörande för att internationella 

handlingsprogram ska kunna förbättra effektiviteten av de listade åtgärderna.27 Seema 

Arora-Jonsson förhåller sig mer skeptisk till framställningen av kvinnor i 

klimatsammanhang. Hon menar att de få tillfällen som policy om klimatförändringar 

uppmärksammar genusrelationer, så är det ofta i termer av just sårbarhet. Den 

geografiskt avlägsna och sårbara kvinnan, som Arora-Jonsson uttrycker det, hamnar 

därmed på agendan, men de underliggande faktorerna till marginalisering eller att den 

faktiska sårbarheten är ett resultat av ojämlikheter i makt, ignoreras som konsekvens.28 
Genus kommer att behandlas även i min undersökning då jag som precis som Arora-

Jonsson är övertygad om att kvinnor inte är intrinsikalt sårbara. Poängen är att 

uppmärksamma genusrelationerna som leder till bl.a. ökad sårbarhet för kvinnor.  

 Även fast fattigdom och genus är olika sorters missgynnsamma faktorer för 

kvinnor, så hör de ihop. Fattigdom bidrar till kvinnors sårbarhet i förhållande till 

klimatkatastrofer och andra följder av den globala uppvärmningen. Vi kan slutligen 

konstatera att uppmärksammandet av genusrelationer är en nyckelkomponent i strävan 

för jämställdhet som mål i sig och som medel för klimaträttvisa. Särskilt nu som 

klimatförändringarna hotar att ytterligare försvåra realiseringen av jämställdhet.  

 Denna översikt landar i uppfattningen om att ett mer integrerat 

människorättsspråk krävs i frågor gällande klimatet. Genusrelationer kräver 

uppmärksamhet baserat på att genus i min uppfattning är en ständigt förbisedd faktor i 

hur människors liv formas, både inom den globala norden och södern och i det globala 

systemet som helhet. I undersökningen kommer jag på ett mer teoretiskt plan granska 

framställningen av utveckling i de globala målen, men inspireras av alla dessa 

vetenskapliga bidrag och kommer att återknyta till en del av den tidigare forskningen i 

den avslutande diskussionen.  

 

 

                                                
26 Atapattu, Sumudu A., 2016, s. 199.  
27 Alston, Margaret, (red.), 2013, s. 7-8.  
28 Arora-Jonsson, Seema, ”Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change”, 
Global Environmental Change, 2011, Vol. 21, No. 2, 744-751, s. 749. 
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 TEORI & METOD 3

I granskningen kommer jag applicera ett kritiskt feministiskt perspektiv på modernitet 

på mitt material baserat på Sandra Hardings forskning. Det teoretiska perspektivet 

kommer fortsättningsvis att influera metoden, vilket kommer att förklaras mer utförligt 

under avsnittet avsett för metod. 

3 . 1  S A N D R A  H A R D I N G  –  H A U N T E D  M O D E R N I T I E S   

Modernitet har varit och är ett kontroversiellt ämne. Manlig överordnad är likaså 

enerverande för de som vill tro att traditionella mönster av diskriminering nästintill 

upphört. Många vill hävda att fortsatta tecken på könsdiskriminering är kvarlevor från 

äldre mönster och kommer att försvinna efterhand som moderniseringen sprider sig.29 

Denna föreställning slår Sandra Harding hål på.  

 Harding tar i sin bok Sciences from Below avstamp i feminism, 

postkolonialism och granskningen av modernitet, för att påvisa att alla dessa områden 

har nödvändig kunskap att erbjuda utformningen av socialt progressiv policy. Harding 

gör här en detaljerad beskrivning av hur västerländsk vetenskap och teknologisk 

utveckling leder till ökade klyftor i resurser mellan fattiga och rika lokalt och globalt 

samt hur dessa resurser upprätthåller sexistiska och rasistiska projekt. Harding använder 

sig av en feministisk ståndpunktsteori som tar utgångspunkt i hur kvinnors liv påverkas 

av modernitet, sett från the Global South. För att undersöka hur kvinnor påverkas av 

social utveckling menar hon att vi måste skapa en förståelse om hur dualismen 

modernitet/tradition är genusrelaterad, både i det globala norr och syd. Detta ger i sin 

tur en bättre förståelse om hur modernitet alltid maskuliniseras och tradition alltid 

feminiseras.30 Målet är att ena feministiska studier med den konventionella vetenskapen 

för att kunna uppnå verklig social rättvisa.  

 Genomgående påvisar Harding att det finns flera typer av modernitet. 

Västerländsk modernitet är alltså inte det enda eller alltid det bästa sättet att förstå 

världen på och modernitet är inte unikt för västvärlden. Modernisering är alltså inte 

identisk med Westernization, dvs. västerländsk modernitet, men likväl är det denna typ 

                                                
29 Harding, Sandra G., 2008, s. 7.  
30 Harding, Sandra G., 2008, s. 170. 
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av modernitet som policyer tagit utgångspunkt i när syftet varit att modernisera 

traditionella samhällen, såsom ”tredje världens”. Detta har skett i former av 

västerländsk vetenskaplig rationalitet och teknisk expertis inom tillverkning, sjukvård, 

jordbruk och andra ekonomiska sektorer. 31  ”Tredje världens” länders 

utvecklingspolicyer tenderar att grunda på moderniseringsteorier som av feminister 

kritiseras för att utarma just den majoritet av världens fattiga som projekten har som 

syfte att fungera för. Poängen är att när man tänker på modernitet, så följer det naturligt 

att man tar hänsyn till tiden som varit, hävdar Harding. Det är med insikt om historien 

som vi kan ta oss an kvinnors erfarenheter av modernitet för att sedan re-evaluera 

kontrasten mellan modernitet/tradition. Ur dessa insikter föds Hardings kritiska 

perspektiv på modernitetens ideal och praktiker som utstakas i kapitlet: Haunted 

Modernities.32 Denna undersöknings perspektiv kommer främst att baseras på detta 

kapitel, men för att poängerna inte ska verka lösryckta från sitt sammanhang, kommer 

resterande delar av boken att fungera som komplement.  

 Den grundläggande tanken som Harding baserar sin bok på, är att västerländsk 

modernitet hemsöks av föreställningen om det ”primitiva” och det ”feminina” som 

kopplas till det traditionella. Denna syn på modernitet framställer vetenskaplig 

rationalitet och teknisk expertis som en s.k. one-way time machine, som gör det möjligt 

för människor i väst och män över hela världen att ta avstånd från tradition.33 The time 

machine: scientific rationality and technical expertis är bara ett av de 

moderniseringsnarrativ som Harding behandlar i kapitlet. Vidare diskuterar hon också 

de återkommande narrativen: men must separate from their past, economics and politics 

must move to the public sphere samt social progress through evolution.34  Hon påvisar 

att dessa fyra narrativ präglar moderniseringsagendor, sedan avtäcker hon hur de bottnar 

i genusstereotyper (som förklaras längre ner) samt gynnas av västerländsk vetenskap 

och teknologi och avslutar med att kritisera luckorna i dess logik.  

 Poängen är att institutioner av västerländsk modernitet med sin vetenskap och 

sina politiska filosofier fortsätter att producera farliga efterhängsna föreställningar av 

det ”feminina” och ”primitiva”. Det betyder inte att västerländsk modernitet inte 

innefattar något värdefullt eller att allt andra kulturer har att erbjuda är bra. Det innebär 

                                                
31 Harding, Sandra G., 2008, s. 10. 
32 Harding, Sandra G., 2008, s. 191-213. 
33 Harding, Sandra G., 2008, s. 1.  
34 Harding, Sandra G., 2008, s. 203-205. 
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snarare att vi måste omvärdera västerländska och icke-västerländska kunskapssystem 

och den sociala världen som romantiserar den ene och demoniserar den andre.35 

 Fortsättningsvis menar Harding att modernitet inte kan undersökas för sig, utan 

att det är en del av ett förhållande, som maskulinitet till femininitet. Modernitet 

framställs alltid som motsatsen till ”den andra”, dvs. tradition, så för att förstå 

modernitet måste vi därmed också se på tradition. Vidare införlivas dualismen 

modernitet/tradition av föreställningarna kopplade till det binära förhållandet mellan 

maskulinitet/femininitet som ger mening till alla centrala delar av modernitetens ideal. 

Det innebär i sin tur att typiska moderna ideal för social utveckling verkar kräva 

strukturellt förtryck av kvinnor. 36  Det binära förhållandet maskulinitet/femininitet 

förgrenar sig i s.k. gender difference categories som formar moderniseringspolicyer, 

ideal, praktiker och teorier genom ett antal polariseringar. 37   De polariserade 

stereotyperna är alltså inbyggda i det grundläggande begreppsliga ramverket för 

moderniseringspolicyer. Det begreppsliga ramverket innefattar binära förhållanden som: 

modernitet/tradition, maskulint/feminint, priviligierad/underordnad, 

utvecklad/underutvecklad, aktörskap/passivitet, vetenskap & teknologi/traditionell 

kunskap, progressiv/primitiv, framtiden/det förflutna.38 Stereotypen om det maskulina 

som definieras i termer av avstånd från det ”feminina”, räknas som modernitet och 

social utveckling.39  Genusstereotyperna strukturerar också åtskillnaden mellan väst och 

”de andra” i modern teori och praktik.40  

 Det mest anmärkningsvärda för Harding är hur polariseringarna ger 

särskiljande mening till den privata sfären/offentliga sfären samt det 

förflutna/framtiden.41 Det begreppsliga ramverket över motsatsförhållanden kommer att 

fungera som analysverktyg tillsammans med moderniseringsnarrativen som listats i 

tidigare stycke.  

 Tanken är här att den feministiska vinkeln låter demobilisera hur modernitet 

framställs, oberoende av och i kontrast till tradition i vetenskapliga studier och inom 

                                                
35 Harding, Sandra G., 2008, s. 6.  
36 Harding, Sandra G., 2008, s. 196. 
37 Harding, Sandra G., 2008, s. 197. 
38 Harding, Sandra G., 2008, s. 197; s. 228, Tuana, Nancy, 2013, s. 26. 
39 Harding, Sandra G., 2008, s. 213. 
40 Harding, Sandra G., 2008, s. 199. 
41 Harding, Sandra G., 2008, s. 197. 
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offentlig policy.42 Modernitet/tradition-dualismen är kraftfull än idag när det kommer 

till att forma forskning inom naturliga och sociala vetenskaper samt deras filosofier 

såväl som offentlig policy som grundar sig på denna forskning. Värden som 

objektivitet, rationalitet, ”verklig” vetenskap, social utveckling och civilisering och dess 

uppfyllelse är alla mätta i termer av distinktion från det som räknas som ”feminint” och 

”primitivt”.43 Institutionerna och praktikerna behandlar kvinnor, barn och hushållen som 

exploaterbara resurser för att utveckla offentliga ekonomiska, politiska och sociala 

mål.44 För klarhetens skull så tillskriver hon inte alla människor i väst eller alla män 

dessa värderingar. Det är snarare västerländsk vetenskap och politik samt filosofier som 

behöver granskas om det ska börja gynna alla världens invånare och sluta upprätthålla 

ett som har monopol på kunskap och grundar sig på exploatering. För att vara verkligt 

progressiva i sina vetenskapliga och teknologiska projekt, i såväl the Global North som 

the Global South, måste projekten kritiskt ta sig an dessa efterhängsna föreställningar 

inbäddade i modernitet.45     

3 . 1 . 1  N a n c y  T u a n a   

Nancy Tuana har framgångsrikt använt sig av Hardings arbete och kommer att hjälpa 

mig att applicera Hardings perspektiv i analysen. Tuana menar att den problematiska 

dualismen återfinns i hjärtat av vår syn på de regioner och de människor som är mest 

påverkade av klimatförändringar. Valet att inkludera Tuana som stöd i analysen 

motiveras av att hon på ett lyckat sätt använt Hardings resonemang på narrativ inom 

social vetenskap som behandlar konsekvenser, anpassning och sårbarhet avseende 

klimatförändringar.46  

 Ett centralt tema i feministiska studier är frågan om vems intressen som 

betjänas av den kunskap som den konventionella vetenskapen anser värdig att utveckla. 

Politik och intressen påverkar vad vi vet och kunskapen påverkar i sin tur politiken. 

Tuana hävdar att poängen inte är att eliminera politik eller intressen från vetenskapen, 

men att undersöka vems intressen som betjänas av kunskapen som betraktas som viktig 

att bevara och vems intressen som förbises som följd av att andra kunskaper 

                                                
42 Harding, Sandra G., 2008, s. 18.  
43 Harding, Sandra G., 2008, s. 3.  
44 Harding, Sandra G., 2008, s. 212.  
45 Harding, Sandra G., 2008, s. 2.  
46 Tuana, Nancy, 2013, s. 25.  
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marginaliseras.47 Det har under det senaste decenniet vuxit fram ett behov av att 

identifiera genusrelaterade skillnader i konsekvenserna av klimatförändringarna, som 

tidigare påvisats i forskningsöversikten. Studierna visar hur genusrelaterad 

arbetsfördelning, såväl som ekonomiska, sociala och politiska faktorer kan resultera i 

genusspecifika konsekvenser av klimatförändringarna. Vad som betraktas som kunskap 

värdig att utveckla jämfört med de kunskaper som marginaliseras är också 

genusrelaterad, poängterar Tuana.48  

 Tuana applicerar alltså Hardings forskning om modernitetens polariseringar på 

social vetenskap som behandlar klimatförändringarnas konsekvenser, anpassning och 

sårbarheten hos individer som följer av förändringarna. Inom denna vetenskap påvisar 

hon att det upprätthålls en dualism om the Global South/the Global North. I dualismen 

finns föreställningar som förknippar aktörskap med den nordliga delen av jorden och 

sårbarhet med den globalt sydliga delen. Polariteten är precis som Harding hävdar, 

genuskodad och upprätthåller genussubjektivitet. 49  Som konsekvens av dualismens 

framställs kvinnor som offer i en förlängning av sårbarheten och passiviteten som 

förknippas med den globala södern. I motsats framställs den globala norden först och 

främst som huvudsakligt ansvarig för klimatförändringarna, men också som den delen 

av världen som ska tillhandahålla lösningarna på problemet. Den globala södern är inom 

diskursen beroende av den globala norden för överlevnad. 50  

 The Global North/South är begreppen som här används i referens till världens 

tidigare kallade industrialiserade/icke-industrialiserade samhällen. Tanken är att ersätta 

begreppen ”första världen/tredje världen” och begrepp som 

utvecklade/underutvecklade, i den mån det är möjligt. Användningen görs med 

förståelsen om att varje referens till denna kontrast homogeniserar varje sfär och 

reducerar de komplexa sociala förhållandena som råder inom och emellan dem.51 

Uppdelningen förtingligar en ständig upptagenhet av olikheter, som kastar skugga på 

gemensamma intressen som människor i olika sociala kontexter kan ha, menar Harding.  

Begreppsanvändningen motiveras genom att globala mönster som leder till olika 

                                                
47 Tuana, Nancy, 2013, s. 18. 
48 Tuana, Nancy, 2013, s. 18. 
49 Tuana, Nancy, 2013, s. 25-26. 
50 Tuana, Nancy, 2013, s. 25-26.  
51 Harding, Sandra G., 2008, s. 235 not 1. 
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livssituationer för olika människor i alla världens samhällen måste belysas för att uppnå 

förändring.52 

 Tuana formulerar en viktig poäng då hon konstaterar att ett rättviseperspektiv 

kräver att faktiska ojämlika konsekvenser på regioner och grupper tas i beaktande. Det 

huvudsakliga problemet är snarare att framställningen som föds ur kontrasterna späder 

på systematiska fördomar om länderna som finns djupt inbäddade i ontologin om 

västerländsk modernitet, som Harding påvisar. Framställningen av den globala södern 

som sårbara och mindre kapabla att handskas med effekterna av klimatets förändringar 

upprepar diskursen om dessa länder som mindre moderna, mindre kapabla, mindre 

stabila och mindre tekniskt framskridna, understryker Tuana slutligen.53 

 Ett underutvecklat forskningsområde är enligt Harding effekten som the Global 

Norths vetenskap och teknologi har på människor och kulturer i periferin av modernitet. 

Samt hur genusstereotyper konstituerar en viktig dimension av vad som betraktas som 

utveckling i kontrasten mellan tradition och modernitet.54 Allt för sällan granskas 

idealen för social progressivitet kritiskt från ståndpunkten av kvinnors liv, menar 

Harding. Därmed kommer detta kritiska perspektiv på modernitetens ideal och praktiker 

att påvisa ett mer rättvist sätt att förstå hur makt och kunskapsproduktion bör förstås.  

3 . 2  O R I K T A D  K V A L I T A T I V  I N N E H Å L L S A N A L Y S  

Min undersökning kommer att ta hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ 

innehållsanalys fokuserar på innehållet eller den kontextuella innebörden av texten och 

kommer att utföras med en induktiv, dvs. oriktad ansats. 55 En induktiv ansats innebär 

att kategorier härleds ur texten och ska fungera som en mer objektiv metod för 

sortering, än vad en riktad ansats i mina ögon anses vara.56  

 Tanken med metoden är att organisera empirins text i ett antal kategorier som 

mer strukturerat återger empirins innehåll. Den konventionella induktiva ansatsen låter 

empirin ”tala” och kategorierna utkristalliserar sig genom närläsning. Efter att jag 

skapat mig en överblick av vad empirin behandlar, kommer innehållet att organiseras i 

                                                
52 Harding, Sandra G., 2008, s. 235 not 1. 
53 Tuana, Nancy, 2013, s. 26.  
54 Harding, Sandra G., 2008, s. 7; s. 193. 
55  Hsieh, Hsiu-Fang & Shannon, Sarah E., ”Three Approaches to Qualitative Content Analysis”, 
Qualitative Health Research, Vol. 15 No. 9, 2005, 1277-1288, s. 1279. 
56 Hsieh, Hsiu-Fang & Shannon, Sarah E., 2005, s. 1281. 
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kategorier.    

 Dessa kategorier kommer att presenteras och inom respektive kategori kommer 

citat att presenteras och analyseras med återkoppling till det teoretiska ramverket. 

Citaten kommer att analyseras med hjälp av Hardings perspektiv. Det teoretiska 

ramverket innefattar dualismen modernitet/tradition som inbegrips i det begreppsliga 

ramverket med alla dess polariseringar samt de narrativ som Harding menar präglar 

moderniseringspolicyer. Dessa analysverktyg kommer alltså att appliceras på innehållet 

av respektive kategori.  

 Långt ifrån alla citat som hittas i materialet kommer att presenteras. Jag är väl 

medveten om att citat lösryckta ur sin kontext kan verka främmande, därför kommer jag 

se till att analysen görs förståelig. Hänvisningar kommer löpande att göras till det 

huvudmål och specifikt delmål som citatet faller inom för lättare navigering.   
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 ANALYS  4

Poängen med analysen är att undersöka hur utveckling framställs med hänsyn till 

kvinnors situation. Med hjälp av den induktiva ansatsen har jag kunnat organisera 

textens innehåll i ett antal kategorier. Följande kategorier har härletts ur empirin: 

kategorisering av länder och särskild hänsyn, jämlikhet mellan länderna, jämställdhet, 

teknologiska och vetenskapliga lösningar samt fattigdomsbekämpning och ekonomisk 

tillväxt.  

 Dessa kategorier kommer att analyseras i följande avsnitt. De textutdrag ur 

empirin som bäst representerar kategorins innehåll kommer att presenteras och 

analyseras med hjälp av Hardings ramverk som framhåller att policyer tenderar att 

präglas dels av narrativ och dels dualismen av modernitet-tradition som reproducerar 

ojämlikhet mellan de globala sfärerna samt mellan könen. Det kritiska perspektivet 

kommer att appliceras på innehållet av vardera kategorin. Notera att kategorierna är 

överlappande, vilket innebär att ett textutdrag skulle kunna passa under fler kategorier 

än en. I avsnittet avsett för resultat och diskussion kommer jag sedan att sammanfatta 

resultatet av analysen för vidare diskussion.  

4 . 1  B A L A N S G Å N G E N  A V  E N  H Å L L B A R  M O D E R N I S E R I N G  

4 . 1 . 1  K a t e g o r i s e r i n g  a v  l ä n d e r  o c h  s ä r s k i l d  h ä n s y n   

Genomgående görs det en uttrycklig åtskillnad mellan ”utvecklade” länder, 

”underutvecklade” länder, även kallade ”utvecklingsländer”, samt ”särskilt 

underutvecklade” länder. Min uppfattning är att åtskillnaden upprepar den vedertagna 

uppdelningen av världens länder, där de s.k. industrialiserade länderna räknas till de 

utvecklade och resten räknas som underutvecklade länder. Vilket också stämmer in i 

Hardings definition av the Global South/Global North.57 Som följd av kategoriseringen 

tillskrivs länderna olika åtgärder. Det går på sätt att utläsa olika grader av modernitet. 

Med den status i utveckling som de globala sfärerna tilldelas följer olika föreställningar, 

vilket denna sektion kommer att visa. Lösningarna som målen främjar faller till stor del 

inom ramen för modernitetens ideal. I de flesta målen uttrycks övergripande värden för 

                                                
57 Harding, Sandra G., 2008, s. 235 not 1. 
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alla världens länder, men lika ofta uttrycks särskilda åtgärder riktade till de s.k. 

utvecklingsländerna. Här återspeglas det övergripande motsatsförhållandet av the 

Global North/the Global South.  

 I de följande kategorierna kommer jag mer ingående analysera hur utveckling 

ser ut i agendans mått mätt samt hur genuskodade motsatsförhållanden införlivar 

huvuddualismen the Global North/the Global South. 

 Vi vänder oss först till delmål 1.4 som uppmanar till särskild hänsyn av de 

fattiga och de sårbara i förhållande till jämlik rätt till bl.a. ekonomiska resurser, 

naturresurser, teknologi och finansiella tjänster. Delmålet tillhör mål 1 som avser att 

avskaffa alla former av fattigdom överallt.58  

  

1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the 

vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to 

basic services, ownership and control over land and other forms of property, 

inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial 

services, including microfinance59   
 

I delmål 1.4 benämns i synnerhet de fattiga och sårbara i en sammanklumpning, något 

som visat sig vara återkommande i dokumentet. Vidare görs ingen åtskillnad könen 

emellan, utan alla ska enligt delmålet ha lika rättigheter, även ny teknologi och 

finansiella tjänster ska vidare tillhandahållas alla människor. Alternativt skulle en 

tolkning kunna vara att fattiga personer och sårbara personer utgör två åtskilda grupper 

av människor. Men, sårbarhetsreferensen görs inom ramen för fattigdomsbekämpning 

som huvudmålet avslöjar och bedöms därmed som en sammanklumpning av fattigdom 

och sårbarhet. Återigen hittar jag upprepade gånger begreppsparet fattigdom och 

sårbarhet i dokumentet, vilket stärker antagandet.  

Nancy Tuana hjälper mig att här att tolka hur det teoretiska perspektivet kan 

appliceras på kopplingen mellan sårbarhet och fattigdom. Så även om skillnader i 

sårbarhet och utsatthet belyses ur rättviseskäl (eller inte) så ”hemsöks” diskursen av de 

föreställningar som Harding påpekat, dvs. att ’mindre utvecklade’ länder framställs som 

mindre moderna, mindre kapabla och mindre teknologiskt framskridna.60 Det finns inte 

                                                
58 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, Goal 1, s. 15. 
59 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, Target 1.4, s. 15.  
60 Tuana, Nancy, 2013, s. 26.  
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alltid en direkt koppling mellan fattigdom och sårbarhet. Så problematiken med delmål 

1.4 befäster sig i det återkommande begreppsparet fattigdom och sårbarhet samt dess 

polariserade motsatspar. Fattiga individers motsats inbegriper rimligtvis rika människor. 

Då fattiga människor tilldelas föreställningen om särskild sårbarhet, så förstärks rika(re) 

människor i sin oåtkomlighet. Såvida det ur begreppet fattigdom följer faktiska socio-

ekonomiska svårigheter och föreställningar, så hjälper föreställningen om sårbarhet att 

ytterligare spä på föreställningen om dessa människors hjälplöshet. Med dessa 

föreställningar sammankopplade förstärks den andra delen av motsatsparet, dvs. rika 

människor i sin oåtkomlighet. Tanken är här att en överbetoning av en grupp eller 

individs sårbarhet kan leda till felaktiga föreställningar och slutsatser. Detta kan i sin tur 

leda till att satsningars fokus, som främjar social utveckling, skiftas från t.ex. 

ojämlikheter i makt. Begreppsparet fattigdom och sårbarhet kan ha en destruktiv 

funktion, trots att sårbarheten betonas med syfte att lyfta en grupp ur ofördelaktiga 

förhållanden. Slutligen, har fattigdom och sårbarhet inte det självklara förhållandet som 

en överbetoning av begreppsparet kan komma att underbygga.61    

För kunna betecknas som hållbar utveckling krävs det att målen 

uppmärksammar klimatförändringarnas påverkan på miljön, vilket mål 13 gör.62 Målet 

behandlar klimatförändringarna och det brådskande allvaret gällande att mota 

förändringarna och dess konsekvenser. I delmål 13.b främjas ökad kapacitet för att 

hantera klimatförändringarna. 

 
13.b Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-

related planning and management in least developed countries and small 

island developing States, including focusing on women, youth and local and 

marginalized communities63   
 

Delmål 13.b riktar sig till de ’minst utvecklade’ länderna för att främja kapaciteten att 

på ett effektivt sätt kunna förhålla sig till klimatförändringarna med särskilt fokus på 

kvinnor, unga och marginaliserade samhällen. Det vi kan utläsa ur delmålet är alltså att 

de ’minst utvecklade’ länderna behöver särskild hänsyn för att kunna anpassa sig till 

klimatförändringarna. Det är typiskt inom social vetenskap som hanterar anpassning, 

                                                
61 Tuana, Nancy, 2013, s. 28.  
62 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, Goal 13, s. 23.  
63 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, Target 13.b, s. 23. 
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konsekvenser och sårbarhet avseende klimatförändringarna, att den globala norden 

tilldelas det huvudsakliga ansvaret för att ha orsakat förändringarna, men också 

aktörskap i att mota dem, menar Tuana.64 Delmålet faller i linje med föreställningen om 

att aktörskap är något som tillfaller the Global North och återigen stärks den globala 

nordens position som följd av att den globala södern framställs som beroende av den 

hjälpen.  

 Nancy Tuana hjälper mig återigen att applicera idén om polariseringar som är 

ett av de analysverktyg som Hardings teoretiska ramverk inbegriper. Inte nog med att 

den globala södern ses som mindre kapabla att agera i förhållande till 

klimatförändringarna, så kan även kvinnorna i en förlängning av den globala söderns 

sårbarhet framställas som passiva offer. I delmålet tilldelas kvinnor särskild hänsyn 

tillsammans med andra utsatta grupper och samhällen. I min tolkning av delmålet 

uppfattas ”kvinnor” som kvinnor i s.k. utvecklingsländer. Då ’utvecklingsländerna’ 

tilldelas en roll av passivitet, kan kvinnor som förlängning av den associationen tilldelas 

ytterligare en stämpel av sårbarhet. Poängen är inte att förneka att dessa förhållanden 

kräver uppmärksamhet, men att framställningen kan spä på redan inpräntade 

föreställningar om den globala södern som mindre kapabla och mindre utvecklade och i 

ett ständigt behov av hjälp.65  

 Sammanfattningsvis är sårbarheten som personer upplever en konsekvens av 

samhällenas utformning. Poängen är att föreställningar om sårbarhet eller 

’underutveckling’ leder till att dessa förhållanden blir problemet, snarare än att de 

uppfattas som konsekvenser av samhällets eller det internationella samfundets 

framställning. Tanken är inspirerad av Tuanas resonemang, som argumenterar för att ett 

snävt fokus på en grupp människors eller specifikt kvinnors sårbarhet kan leda till att 

sårbarheten uppfattas som problemet. Detta kan i sin tur skifta fokus från de i 

samhällsstrukturen inneboende problemen av genusrelationer och klyftan mellan den 

globala södern/globala norden. Det är med hänsyn till socialt konstruerade genusroller 

som försätter kvinnor i dessa utsatta och/eller sårbara positioner som en djupare 

förståelse av problematiken kan nås och först då kan verklig förändring ske. Män 

uttrycks för övrigt inte som explicit sårbara, utsatta eller i behov av särskild hänsyn 

någonstans i dokumentet.   
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 För att återknyta till synvinkeln från ståndpunkten av hur kvinnors liv formas, 

är idén att denna särskilda hänsyn och kategorisering dels reducerar dessa länder till 

passivitet och kan leda till att kvinnors aktörskap, prestationer och kunskaper förbises. 

Slutligen, vill jag beröra den uppenbara invändningen om att grupper och 

länder uppenbarligen kan vara mer sårbara i förhållande andra grupper eller länder. Här 

bör det påpekas att retoriken inte alltid betvivlas i förhållande till sin 

verklighetsförankring. Undersökningen förnekar inte faktiska sakförhållanden utan 

undersöker hur kvinnors situation kan förstås och påverkas av inbäddade föreställningar 

om modernitet och de globala sfärerna. 

4 . 1 . 2  J ä m l i k h e t  m e l l a n  l ä n d e r n a   

Vi kan anta att den påpekade retoriken om åtskillnaden mellan länder legitimeras av 

agendans strävan efter jämlikhet mellan och inom länderna. Det verkar vara en central 

målsättning i åtgärdsprogrammet som uttrycks i huvudmål 10.66    

 Delmål 10.2 främjar social, ekonomisk och politisk inkludering för alla 

oberoende av bl.a. kön, ras, etnicitet, ekonomisk eller annan status.    

 

10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political 

inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, 

religion or economic or other status67    

 

I delmålet förespråkas social, ekonomisk och politisk inkludering av alla människor, 

vilket verkar följa det teoretiska perspektivets linje i frågan. Harding menar 

moderniseringsnarrativen tenderar att definiera utveckling genom att ekonomiska och 

politiska aktiviteter förflyttas från den privata till den offentliga sfären.68 Det finns en 

skepticism till att projekten för social utveckling ständigt formas sett ur det offentliga 

rummets okritiserade och självutnämnt objektiva ståndpunkt. Det är dessa standarder 

som Harding anklagar för att upprätthålla genussubjektivitet.69 Sammantaget, menar hon 

att det huvudsakliga problemet att lösningarna alltid verkar formas ur ett perspektiv av 

den okritiserade vetenskapliga rationalitet och objektivitet som det mansdominerade 

offentliga rummet rymmer. Det följer att lösningarna för social utveckling kretsar kring 

                                                
66 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, Goal 10, s. 21. 
67 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, Target 10.2, s. 21. 
68 Harding, Sandra G., 2008, s. 204. 
69 Harding, Sandra G., 2008, s. 7. 
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just det offentliga rummet, vilket lämnar hushållet oberört och relationen mellan den 

offentliga och privata sfären likaså. Detta leder till att genusrelationer inte till fullo 

inbegrips. Så, i enlighet med perspektivet så verkar problemet snarare vara 

maktbalansen som råder i det offentliga rummet, än det offentliga rummet i sig. Därför 

är det av största betydelse att kvinnor får tillgång till offentliga institutioner, i synnerhet 

ledande positioner.70 Slutdestinationen för det teoretiska perspektivet är trots allt social 

rättvisa.71 Därmed anses ambitionen överensstämma med teorin. Men om vägen dit 

kantas av vetenskaplig rationalitet och objektivitet, som i sin tur kan upprätthålla 

genusstereotyper och klyftan mellan den globala södern och den globala norden så är 

ambitionen och perspektivet i dissonans.   

4 . 1 . 3  J ä m s t ä l l d h e t  

Jämställdhet utgör ytterligare en av de kategorier som härletts ur empirin. Jämställdhet 

och kvinnor och flickors bemyndigande utgör mål 5 och verkar utan uttalad åtskillnad 

vända sig till alla världens länder.72 Vidare står det i 5.2 att alla former av våld mot alla 

kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive sexuell och annan typ 

av exploatering ska upphöra.   

 

5.2  Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public 

and ���private spheres, including trafficking and sexual and other types of 

exploitation73 

 

I 5.2 uppmärksammas det att våld mot kvinnor sker både i det offentliga och i det 

privata rummet. Så långt överensstämmer ambitionen med det teoretiska perspektivet. 

Harding menar att idealen för social utveckling sällan utvärderas från ståndpunkten av 

kvinnors situation.74I frågan om våld mot kvinnor menar jag att krävs det att hushållet 

uppmärksammas som en plats där många våldsbrott mot kvinnor sker, för att öka 

förståelsen om hur kvinnors situation kan se ut. Situationen inom den privata sfären kan 

påverka kvinnors möjligheter på livets andra områden, såsom i det offentliga rummet. 

Uppfattningen om att den privata sfären är något som moderniseringen ska röra sig ifrån 

                                                
70 Harding, Sandra G., 2008, s. 204.  
71 Harding, Sandra G., 2008, s. 226.  
72 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, Goal 5, s. 18.  
73 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, Target 5.2, s. 18.  
74 Harding, Sandra G., 2008, s. 192.  
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i sin progressivitet, kan inte komma att gynna kvinnor om inte den privata sfären 

uppmärksammas som en ett rum där manlig dominans förekommer. Slutligen måste 

dessa strukturer i min uppfattning brytas ner. Delmål 5.2 uppmärksammar 

huvudsakligen den allvarliga situationen som råder inom både den privata och offentliga 

sfären. Det vill säga att situationen åtminstone är erkänd, dock går det inte att utläsa hur 

delmålet planerar att uppfylla ambitionen. Att identifiera problemet är trots allt första 

steget för en fungerande lösning.  

 Vidare är hushållet en plats där kvinnor berövas av mycket ekonomisk och 

politisk makt. Den offentliga och privata sfären är på så sätt beroende av att samtala 

med varandra för att få en bättre bild av hur moderniseringsprojekt påverkar kvinnors 

liv. Harding menar att modernitetens normativa kraft tar avstamp i att män måste 

separera från det förflutna. Det inbegriper hushållet och sådant som framställs tillhöra 

”kvinnovärlden”.75 Hushållet har dock en så pass central position i människors liv och 

samhällens sammansättning, att den privata sfären verkar omöjlig att ignorera. 

Moderniteten har snarare än negligerat hushållet, utnämnt det som ett stort hinder i 

modernitetens progressivitet.76 Just därför är det viktigt att dekonstruera dualismen som 

framställer modernitet och tradition som inkompatibelt vilket manifesterar sig i 

polariseringen av den offentliga sfären/privata sfären. Alla projekt som ämnar utöka 

kunskap för att främja social rättvisa uppmanas att reflektera över modernitet ur detta 

perspektiv.77 Att låta bli skulle följaktligen upprätthålla förtrycket av kvinnor som 

agendan uttryckligen ämnar eliminera.  

 Fortsättningsvis, står det dock i delmål 5.4, som faller under samma huvudmål, 

att hushållsarbete måste erkännas och värdesättas genom att tillhandahålla offentliga 

tjänster, infrastruktur och socialt skydd.  

 
5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the 

provision of public services, infrastructure and social protection policies and 

the promotion of shared responsibility within the household and the family 

as nationally appropriate78   

 

                                                
75 Harding, Sandra G., 2008, s. 203-204. 
76 Harding, Sandra G., 2008, s. 207.  
77 Harding, Sandra G., 2008, s. 227. 
78 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, Target 5.4, s. 18.  
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Ur delmålet utläses ambitionen av att främja ett delat ansvar inom hushållet och 

familjen. Uppmärksammandet är synnerligen viktigt när det gäller att förstå hur 

kvinnors möjligheter påverkas. Som tidigare nämnt tenderar modernisering att utesluta 

den privata sfären från social utveckling, sfären som förknippas med kvinnor och som 

de tillskrivits ansvar för. Social utveckling för mänskligheten tenderar att mätas i 

transformeringar i den offentliga sfären.79  Som konsekvens negligerar den offentliga 

sfärens ekonomiska och politiska institutioner den exploaterade effekten som de har på 

den privata sfären.80  

 Om vi fortsättningsvis sätter ambitionen i relation till de i övrigt föreslagna 

lösningarna i målen så kan vi sluta oss till att denna typ av reflektion inte dominerar de 

globala målen. Genomgående följer målen en trend av teknologiska, vetenskapliga och 

ekonomiska lösningar för social utveckling, vilket är just den typen av projekt som 

Harding kritiserar för att upprätthålla förtryck. Den offentliga sfärens teknologi och 

forskning har genom historien kommit att in även i den privata sfären.81 Som svar på 

detta har feminister försökt att rationalisera hushållets utformning med tillhörande 

uppgifter, påvisar Harding. Hennes poäng är att infusionen av den offentliga sfärens 

rationalitet och expertis i den privata sfären inte lyckades eliminera de genusstereotyper 

som strukturerar det sociala livet i den privata och offentliga sfären.82 Det är mot 

bakgrund av detta som den offentliga och privata sfären är beroende av att samtala med 

varandra för att få en bättre bild av hur alla teknologiska och vetenskapliga projekt 

påverkar kvinnors liv.  

 Målsättningen bedöms trots allt som ett steg i ”rätt” riktning, i förhållande till 

teoretiska perspektivets riktning för en inkluderande social utveckling. Genusrelaterade 

mönster som finns inrotade i dualismen av modernitet/tradition och som förlängning 

framställer den offentliga och privata sfären som inkompatibla måste dekonstrueras. 

Dominanta uppfattningar om modernisering utesluter social utveckling för hushåll och 

de ”världar” som kvinnor tillskrivs ansvar för. Men strävan för jämlika sociala 

relationer mellan könen kommer inte vara framgångsrik så länge som det huvudsakliga 

ansvaret för barn tillskrivs kvinnorna och offentliga rummets riktning och utveckling 

                                                
79 Harding, Sandra G., 2008, s. 207.  
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tillskrivs männen, menar Harding. 83 Modernitet är beroende av att tradition florerar i en 

gemensam strävan för social utveckling, likaså är det offentliga och privata rummet 

beroende av att samtala för att förbättra förståelsen av kvinnors situation.  

4 . 1 . 4  T e k n o l o g i s k a  o c h  v e t e n s k a p l i g a  l ö s n i n g a r  

Som tidigare nämnt menar Harding att vetenskaplig rationalitet och teknologisk expertis 

är ett moderniseringsnarrativ som tenderar att prägla policyer. I likhet med narrativet 

som Harding listar, dominerar teknologiska och vetenskapliga lösningar även de globala 

målen. Narrativet innebär att vetenskaplig rationalitet och teknisk expertis omdirigerar 

ekonomiska och politiska aktiviteter till den mansdominerade offentliga sfären.84 Att 

erbjuda institutioner eller länder denna expertis fungerar som en enkelriktad tidsmaskin 

i modernitetens tecken. Harding menar att hur mycket vetenskapsmän och ingenjörer än 

hävdar att deras forskning i form av kunskapssökande är neutral, så stämmer det inte 

helt och hållet. Det har kommit att bli tydligt att det enda rationella alternativet för att 

tillhandahålla materiella och sociala resurser för vetenskaplig och teknologisk 

forskning, är att främja ekonomiska och politiska projekt i namnet av den förment 

universella sociala utvecklingen.85 Poängen är att kunskapssökandet i sin tur formar 

policyer som grundar sig på denna vetenskap och därmed kan kunskapsproduktionen 

upprätthålla vissa föreställningar i en självbetjänande loop.  

 Att teknologi är helt centralt i de globala målen avspeglar sig i det faktum att 

teknologi utgör en egen underrubrik till huvudmål 17, som ämnar stärka 

implementering av det globala partnerskapet för hållbar utveckling.86 Delmål 17.8 får 

vidare representera ett textutdrag ur kategorins innehåll:  

 

17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and 

innovation capacity-building mechanism for least developed countries by 

2017 and enhance the use of enabling technology, in particular information 

and communications technology87   
 

Här förespråkas särskild hänsyn till de minst utvecklade länderna i förhållande till 
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tillgång av teknologi, vetenskap, innovation och kapacitetsuppbyggnad. De ”mindre 

utvecklade” länderna ska ges chansen att ta del av det som modernitetens ideal betraktar 

som medel för social utveckling, dvs. teknologi och vetenskap.  

 Harding anklagar narrativet av vetenskaplig rationalitet och expertis för att 

enbart betjäna de mest maktfullas intressen, vilket antas kunna leda till att viktig 

kunskap åsidosätts. Uppfattningen om rationalitet och objektivitet som konventionell 

vetenskap värderar och vill upprätthålla, kan inte uppfatta sin egen irrationalitet, 

trångsynthet eller begränsningarna som vetenskaplig och teknologisk expertis kan 

innebära. 88  Slutligen, kan män genom teknisk expertis och modern vetenskap 

”avlägsna” sig från kvinnors liv samt hushållen menar Harding.89 

 Detta förminskar på så sätt betydelsen av ”traditionella” aktiviteter som t.ex. 

barnomsorg och värnandet av miljön. Jag hävdar inte att de s.k. utvecklingsländerna inte 

vill eller bör ha tillgång till teknologi eller vetenskapsbanken. Många utvecklingsländer 

erkänner sig säkert beroende av tillgången. En jämlik värld innebär allas lika tillgång till 

resurser, men sett ur det teoretiska perspektivet så måste social progressivitet innebära 

mer än teknologisk och vetenskapligt avancemang. Framförallt måste teknologiska 

projekt reflektera över hur utvecklingen påverkar kvinnor samt vad den innebär för 

kvinnors livssituation. 

 Vidare, finner vi under samma huvudmål ännu ett textutdrag i form av delmål 

17.6, som uppmärksammar teknologi, innovation och kunskapsfördelning.  

 

17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and 

international cooperation on and access to science, technology and 

innovation and enhance knowledge sharing on mutually agreed terms, 

including through improved coordination among existing mechanisms, in 

particular at the United Nations level, and through a global technology 

facilitation mechanism90  

 

Delmål 17.6 ämnar öka det internationella och trepartssamarbetet i tillgången till 

vetenskap, teknologi och innovation samt öka kunskapsutbytet på gemensamt 

överenskomna villkor. I synnerhet genom FN som en global mekanism för teknikens 
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främjande. För att återknyta även till den första kategorin som analyserats, dvs. 

kategorisering av länder, så görs även här en explicit hänvisning till den globala norden 

och den globala södern. Formuleringen skiljer sig för övrigt från den genomgående 

användningen av begreppen ”utvecklingsländer” och ”utvecklade länder”.   

 Det har länge pågått en strid om vad vetenskap och teknologi innebär för 

kvinnors liv, i förhållande till hur det framställs i internationella institutioner som 

kontrolleras av den globala norden.91 Överföringen av teknologi och vetenskap från det 

globala nord till syd har varit helt centralt i utvecklingspolicyer, vilket väckt frågor om 

vad utvecklingen innebär för kvinnors liv och hur dessa bekymmer i sin tur ska nå de 

internationella institutionerna.92 Ökad utbredning av teknologi bedöms som en tydlig 
indikation för vad som framställs som utveckling i de globala målen. Det ska också 

påpekas att teknologi och vetenskap kan komma att gynna fler av världens länder och 

människor. Men om utvecklingen ska fungera för kvinnor och fattiga i den globala 

södern, så måste förhållandet mellan konventionell vetenskap/annan kunskap 

depolariseras. Detta måste göras för att tjäna fler människors intressen än mäns och 

människor i västvärldens. I min uppfattning är det i bästa fall just vad 17.6 förespråkar. 

 Vidare behandlas kunskap även delmål 2.3 som också uppmärksammar 

jordbruk, kvinnor och ursprungsfolk. Här betonas dels kunskap och dels arbete utanför 

jordbruket. Delmålet faller under mål 2, som avser avskaffa hunger, uppnå tryggad 

livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.93  

 
2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale 

food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, 

pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, 

other productive resources and inputs, knowledge, financial services, 

markets and opportunities for value addition and non-farm employment94   

 

Här är målet att dubbla produktiviteten av jordbruket genom lika tillgång till kunskap, 

finansiella tjänster och marknader med möjligheter till förädling samt arbete utanför 

jordbruket. Dessutom benämns kvinnor i synnerhet i delmålet. Tolkningen av vad som 
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menas med kunskap här är inte solklar. Begreppet benämns i en följd av fenomen som 

förknippas med den ’utvecklade’ världen, vilket skulle kunna innebära att kunskap här 

syftar på modern teknologisk vetenskap. Med tanke på att teknologiska och 

vetenskapliga lösningar genomsyrar de globala målen är antagandet motiverat.  

 Om så är fallet, måste det nämnas att kvinnor genom historien har bidragit till 

utvecklingen och bevarandet av t.ex. miljömässig kunskap inom hushållen, dvs. utanför 

de konventionella vetenskapliga institutionernas rike. Kvinnor har dessutom en viktig 

roll i att sprida s.k. traditionell kunskap.95 Trots det har kvinnor och deras prestationer 

lämnats utanför föreställningen om utveckling, trots att den senare nämnda kunskapen 

är beroende av den förstnämnda för att frodas. 96  I enlighet med modernitetens ideal 

skildras social utveckling som en rörelse ifrån traditionell kunskap mot moderna 

vetenskaper. Det är just detta motsatsförhållande som stärker modern vetenskap i sitt 

löfte om social utveckling.97 Det pågår därför försök att utvidga definitionen av vad som 

räknas som verklig kunskap eftersom att modern rationalitet och objektivitet är kopplad 

till maskulinitet.98 Kampen sker genom att argumentera för att traditionell kunskap, 

såsom miljömässig traditionell kunskap, är betydelsefull empirisk kunskap.   

 Slutligen krävs det att kvinnor inte glöms bort i utvecklingen, vilket inbegriper 

att erkänna traditionell kunskap som en källa av värdig kunskap, samt bryta ner de 

strukturer som leder till att kvinnor har sämre tillgång till ekonomiska resurser, 

finansiella tjänster och arbetstillfällen på marknaden. Detta genom att t.ex. 

uppmärksamma det tillskrivna ansvaret som kvinnor har för hushåll, omsorgsarbete och 

barn. Slutligen krävs det att utveckling mäts med hänsyn till reell jämställdhet och 

jämlikhet, snarare än formell. Avslutningsvis instämmer jag med Hardings 

välformulerade poäng: att det viktigaste är att kvinnor får definiera vad som konstituerar 

social utveckling för dem själva.99 

 Avslutningsvis för denna kategori, vänder vi oss till delmål 2.5, som också 

ligger under huvudmål 2. I delmålet förespråkas rättvis tillgång till fördelarna av 

användningen av genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap.   

 

                                                
95 Harding, Sandra G., 2008, s. 200. 
96 Harding, Sandra G., 2008, s. 200; s. 252. 
97 Harding, 2008, s. 200. 
98 Harding, Sandra G., 2008, s. 202. 
99 Harding, Sandra G., 2008, s. 212-213. 
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2.5 By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and 

farmed and domesticated animals and their related wild species, including 

through soundly managed and diversified seed and plant banks at the 

national, regional and international levels, and promote access to and fair 

and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic 

resources and associated traditional knowledge, as internationally agreed100    

 

Här uppmärksammas traditionell kunskap som något att bevara, vilket överensstämmer 

med perspektivet. Moderna vetenskapliga praktiker kan inte uppnå den önskvärda 

neutraliteten så länge praktikerna upprätthåller androcentriska föreställningar om 

rationalitet och objektivitet, då neutralitet mäts i skillnader mellan moderna och 

traditionella kunskapsprojekt.101 Traditionell kunskap framställs alltså som motsatsen till 

rationalitet och objektivitet, men genom att trycka undan traditionell kunskap gömmer 

som sagt den roll kvinnor har och haft samt de bidrag de gjort och gör.  

 Låt säga att traditionell kunskap räknas som ”verklig” kunskap i de globala 

målen. Det ger inga garantier om att social utveckling kommer att mätas genom 

omfamningen av traditionell kunskap, men att bevara kunskapen kan ses som en 

potentiell språngbräda i kampen för att utmana den konventionella vetenskapen. 

Slutligen är tolkningen av delmålet trots allt att traditionell kunskap verkar vara något ta 

vara på. Däremot nämns traditionell kunskap enbart på detta ställe och sätter vi 

begreppet i relation till t.ex. teknologisk kunskap, så ser vi en tydlig dominans.  

4 . 1 . 5  F a t t i g d o m s b e k ä m p n i n g  o c h  e k o n o m i s k  t i l l v ä x t    

Slutligen, analyserar jag ekonomisk tillväxt, då fattigdomsbekämpning och ekonomisk 

tillväxt helt klart är centralt i agendan och utgör därmed den sista kategorin för 

analysen. Under huvudmål 8, som övergripande förespråkar hållbar ekonomisk tillväxt 

och produktivt arbete och rimliga anställningsförhållanden för alla, finns det också 

delmål som vidareutvecklar målsättningen, t.ex. 8.2.102  

 

                                                
100 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, Target 2.5, s. 15. 
101Harding, Sandra G., 2008, s. 201. 
102 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, Goal 8, s. 19-20.  
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8.2 Achieve higher levels of economic productivity through diversification, 

technological upgrading and innovation, including through a focus on high-

value added and labour-intensive sectors103  

 

Om ekonomisk utveckling representerar en stor del av vad agendan definierar som 

utveckling, så verkar variation, teknologiska uppgraderingar och innovation vara sättet 

att ta sig dit. Sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet ska enligt 

delmålet uppmärksammas. Detta ligger såklart i linje med den kapitalistiska 

ekonomiska ordningen som vi lever i idag. Som tidigare nämnt, är det vetenskap och 

teknik som gör ekonomi och politik modern och som vi sett kan det innebära 

ogynnsamma konsekvenser för kvinnor. Med ekonomiska och politiska aktiviteter i den 

offentliga sfären kan män lättare kontrollera aktiviteterna. Ekonomi och politik i den 

offentliga sfären utgör ännu ett av de narrativ som Harding belyser som återkommande i 

policy. Dessa narrativ bottnar som sagt i genusstereotyper som tenderar att avslöjas vid 

närmare titt.  

 Den offentliga sfären domineras av män och kräver därmed att politik och 

ekonomi koncentreras till det offentliga rummet. Om det inte ännu gjorts, så förespråkas 

det. Det verkar i sin tur definiera modernitet och sociala framsteg. Det är alltså den s.k. 

moderna sociala utvecklingen som lämnar kvinnor med lägre social status och makt, 

men som genomgående förespråkas i agendan. Därmed finns det i enlighet med 

Hardings perspektiv anledning att vara skeptisk till dessa externa ekonomiska och 

politiska intrång som målen förespråkar.104 Ur ett sådant perspektiv känns inte den 

definitionen av social utveckling som moderniteten förespråkar, som ett självklart 

alternativ för att gynna kvinnor. Det måste understrykas att poängen inte är att missunna 

någon social utveckling, snarare är poängen att det sätt som utveckling definieras på 

kommer med vissa föreställningar och konsekvenser. Den definitionen med sin 

normativa kraft måste kritiskt analyseras med hänsyn till kvinnors situation. Den 

absolut viktigaste kritiken i min uppfattning är att ekonomisk tillväxt inte automatiskt 

leder till jämställdhet. Ur det teoretiska perspektivet sett, kan moderna ekonomiska 

lösningar inte heller förväntas minska klyftan mellan den globala norden/södern om inte 

de inte tar hänsyn till de mest kontroversiella aspekterna av västerländska sociala 

                                                
103 SDG, UN Doc. A/RES/70/1, 21 October 2015, Target 8.2, s. 19. 
104 Harding, Sandra G., 2008, s. 204.  
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relationer, såsom t.ex. manlig överordnad samt att modernitet undantrycker tradition för 

att kunna florera.105  

 

 

                                                
105 Harding, Sandra G., 2008, s. 202. 
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 RESULTAT & DISKUSSION 5

I följande avsnitt kommer jag sammanfatta resultaten från det föregående 

analysavsnittet. Därefter kommer resultatet och undersökningen i sin helhet att 

diskuteras mer frikopplad från det teoretiska perspektivet för att istället återknyta till 

den tidigare forskningen. Avsnittet kommer att landa i en kritisk reflektion av 

undersökningen. 

5 . 1  R E S U L T A T  

I detta stycke återknyter jag till frågeställningen för undersökningen och knyter den till 

resultaten från analysavsnittet. Frågeställningen lyder: hur kan de globala målens 

framställning av utveckling förstås ur Sandra Hardings kritiska feministiska perspektiv 

på modernitet? 

I undersökningen av empirin härleddes fem olika kategorier i en oriktad ansats, 

som del av en innehållsanalytisk metod. Det teoretiska perspektivets dualism 

modernitet/tradition med inneboende polariseringar samt moderniseringsnarrativen 

applicerades på samtliga kategorier. Empirins innehåll visade sig kretsa kring 

huvuddualismen the Global North/the Global South som förgrenade sig i ytterligare 

binära kategoriseringar. Det visade sig sammantaget att de globala målens åtgärder är 

orienterade kring teknologiska uppgraderingar, vetenskaplig expansion och ekonomisk 

utveckling. Utveckling mäts i tekniskt och teknologiskt avancemang, vetenskaplig 

rationalisering och ekonomisk tillväxt. Dessutom visade sig olika stadier av utveckling 

ge olika tillskrivna åtgärder och föreställningar.  

 Först och främst var kategoriseringen av länder mycket tydlig. 

Kategoriseringen genomsyrade de globala målen och det gjordes en uttrycklig skillnad 

mellan ”utvecklingsländer”, ”utvecklade länder” och ”särskilt underutvecklade länder”. 

Även om åtskillnaden verkade legitimeras av rättviseskäl i strävan för jämlikhet, så 

tenderar kategoriseringar att homogenisera och tillskriva de olika grupperna olika 

föreställningar. Det gjordes löpande åtskillnad mellan länder och mellan könen samt 

särskild hänvisning till vissa länder och till vissa grupper. Implicita och explicita 

begreppspar och motsatspar gick på så vis att finna i materialet. Polariseringarna visade 

sig stärka det nordliga aktörskapet och framställde den globala södern som passiva offer 
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i behov av aktörskapet i form av motsatser som: sårbar/oåtkomlig, passiv/aktörskap och 

hjälplös/”hjälpen”. Tuana upplyste mig om problematiken av att tilldela kvinnor i 

utvecklingsländer en stämpel av särskild sårbarhet, genom att påpeka att det kan spä på 

de inpräntade föreställningarna om den globala södern. Resonemanget om tillskriven 

sårbarhet applicerades på fattiga och det visade sig att kopplingen mellan fattigdom och 

sårbarhet kan ha en destruktiv funktion, även om hänvisningen sker i syfte att 

åstadkomma jämlikhet. Poängen är att föreställningar om sårbarhet eller 

’underutveckling’ gör att dessa förhållanden uppfattas som problemet, snarare än 

konsekvenser av samhällets utformning eller det internationella samfundets 

föreställningar. 

 Jämställdhet och jämlikhet verkade vara två centrala strävanden i den 

förespråkade utvecklingen. I förhållande till jämlikhet visade sig lösningarna för social 

utveckling kretsa kring det offentliga rummet. Detta visade sig genom att lägga vikt vid 

alla människors ekonomiska och politiska inkludering, oberoende av bl.a. kön, ras, 

etnicitet och ekonomisk status. Som konsekvens tillägnades den privata sfärens 

situation och dess relation till den offentliga sfären mindre hänsyn. Det är maktbalansen 

som råder i det offentliga rummet som är det problemet, därför måste kvinnor få tillgång 

till offentliga institutioner, med insikten om att formell jämställdhet är inte detsamma 

som reell. Det tillskrivna ansvaret som kvinnor har för hushållet kan inte ignoreras i 

strävan för reell jämlikhet mellan könen. Hushållet ägnas dock uppmärksamhet inom 

kategorin för jämställdhet, men får långt ifrån samma uppmärksamhet som det 

offentliga rummet. Både det teoretiska perspektivet och de globala målen verkar vara 

överens om att obetalt omsorgs- och hushållsarbete måste fördelas mer jämlikt inom 

hushållet. Vi måste alltså se hur kvinnors liv ser ut, hur kvinnors situation påverkar och 

påverkas av utvecklingsprojekt, genom att inse att ojämlikheter i makt och möjligheter i 

det offentliga rummet inte är den enda hindret som kvinnor tvingas möta.   

 Teknologiska och vetenskapliga lösningar dominerar de globala målen. 

Teknologiskt avancemang för utvecklingsländerna samt tillgång till vetenskapsbanken 

är några av de föreslagna åtgärderna. Empirins analyskategorier är som tidigare nämnt 

överlappande och därmed finns alltigenom kategoriserandet av länder, som även 

uppdagats här. Skepticismen som det teoretiska perspektivet riktar narrativet om 

teknologisk och vetenskaplig expertis, beror på att lösningar kretsar kring det offentliga 

rummet. De vetenskapliga filosofierna som dominerar här fortsätter att utvecklas i 
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samma riktning trots den moderna vetenskapens oförmåga att greppa sin irrationalitet. 

På så vis cirkulerar dominanta självbetjänande föreställningar om vad som t.ex. 

konstituerar social utveckling och följaktligen betjänar policyer, som grundas på 

vetenskapen, enbart de maktfulla. Dessutom har teknologi tidigare sipprat in i det 

privata rummet utan att lyckas eliminera genusstereotyperna som strukturerar den 

moderna uppdelningen av det sociala livet i det offentliga och privata rummet.106 Detta 

skulle kunna förstås som ett bevis på den konventionella vetenskapens oförmåga att 

kritiskt granska sin egen objektivitet. Däremot visar de globala målen ansatser till 

kunskapsutbyten. Traditionell kunskap nämns ibland alla teknologiska satsningar som 

något att bevara och då en feministisk vetenskap framhålls som den konventionella 

vetenskapens tronföljare, ses denna ansats som en liten vinst i ett hav av teknologiska 

och vetenskapliga satsningar.107  

 Slutligen hamnar vi i kategorin för fattigdomsbekämpning och ekonomisk 

tillväxt. Ekonomiska lösningar genomsyrar rimligtvis målen som ämnar bekämpa 

världens fattigdom. Lösningarna kretsar kring att stärka utvecklingsländernas position i 

den globala ekonomiska ordningen genom investeringar, teknologisk uppgradering och 

satsningar inom sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet. Det är 

tydligt att ekonomisk tillväxt avses bringa jämlikhet mellan länderna inom den globala 

ekonomiska ordningen, men missar att till fullo fånga problematiken med 

könsmaktsordningen, som inte nödvändigtvis är rester av traditionella mönster av 

könsdiskriminering. För att vara verkligt progressiv måste social utveckling inte 

definieras i motsats till ”traditionella” världar, eftersom att modernitet och tradition inte 

är varandras motsatser, men beroende av varandra för att florera. 

5 . 2  D I S K U S S I O N  

Allt som allt var materialet förhållandevis svårt att analysera på grund av dess mer 

allmänna målsättningar. Jag visste att det inte skulle vara helt oproblematiskt att 

analysera målen, eftersom att målsättningarna rimligen består av åtgärder och inte 

orsaker. Trots det, gick det med hjälp av Sandra Hardings perspektiv att undersöka 

framställningen av utveckling. Moderniseringsnarrativen och modernitetens 

                                                
106 Harding, Sandra G., 2008, s. 205. 
107 Tuana, Nancy, 2013, s. 29. 
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huvudsakliga polariseringar hjälpte mig i analyseringen av de globala målen. Dessutom 

fungerade Nancy Tuanas resonemang väl i förhållande till kopplingen mellan fattigdom 

och sårbarhet samt som hjälpmedel för att tolka Hardings perspektiv.  

Vidare gör Tuana en intressant anmärkning genom att påpeka att den 

globala nordens länder tillskrivs aktörskap, dessutom tilldelas den globala norden det 

huvudsakliga ansvaret för orsakerna till klimatförändringarna samtidigt som länderna 

ansvarar för att mota förändringar genom t.ex. policy.108 Det ger en fingervisning i 

vilken ram som lösningarna bor inom. Även Valeria Esquivel påpekar att agendans mål 

formats av politiska dynamiker, beroende av de involverade aktörernas intressen och 

makt, vilket också visat sig tydligt i undersökningen.109 Jag och hon är överens om att en 

genuin strävan att bemyndiga kvinnor och människor i den fattigare delen av världen 

kräver en förändring av ojämlika maktrelationer, vilket investerare tenderar att vilja 

lämna oberörda.110 Det gäller i min mening inte bara investerare, utan förespråkare för 

den globala nordens konventionella vetenskap verkar stöta ifrån sig tanken om 

eventuella tvivelaktigheter i dess praktiker. Återigen gäller detta inte alla inom den 

konventionella vetenskapens område.   

Dokumentet måste trots allt ses inom den internationella kontext som 

agendan utarbetats i och för. Det fanns inte från mitt håll några förväntningar på att 

målen skulle förespråka en total omvälvning av det globala ekonomiska systemet eller 

mäns och kvinnors ojämlikheter för den delen. Åtgärdsprogrammet är tydligt situerat i 

den globala ordningen som råder och de föreslagna förändringarna verkar inte rucka 

alltför mycket på den ordningen. Det vill säga i förhållande till ekonomisk ordning, som 

inbegriper könsmaktsordningen och skillnader mellan det globala norr och globala syd.  

 Vidare vill jag diskutera klimatförändringarnas roll i internationell policy. De 

flesta studierna tar avstamp i någon/några fasta punkter och denna undersökning 

förutsätter att klimatförändringarna ses som ett verkligt hot. Syftet var att utmana hur 

internationell policy förhåller sig till utveckling för att undersöka om målen verkligen 

fungerar för de människor som den utger sig vara ämnad för. Det visade sig att 

klimatförändringarna inte fick den roll som jag trodde att de skulle ha i undersökningen. 

Det kan ha att göra med att dokumentet, precis som det uttrycker, inte är det 

huvudsakliga forumet för diskussionen om förändringarna. Trots det var det 
                                                
108 Tuana, Nancy, 2013, s. 26.  
109 Esquivel, Valeria, 2016, s. 18. 
110 Esquivel, Valeria, 2016, s. 18. 
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huvudsakliga intresset kvinnors och fattiga i den globala södern och i relation till syftet 

visade sig undersökningen resultera i många intressanta punkter. Dock gör flera av 

författarna i forskningsöversikten poänger av att kvinnors sårbarhet inför 

klimatförändringarna är en konsekvens av genusrelationer. Detta resonemang relaterar 

även till denna undersökning. Seema Arora-Jonsson gör t.ex. en intressant poäng av att 

klimatpolicy ofta uppmärksammar kvinnors situation i termer av sårbarhet. Den 

geografiskt avlägsna och sårbara kvinnan hamnar därmed på agendan, men de 

underliggande faktorerna till marginalisering eller faktiska sårbarheten som resultat av 

ojämlikheter i makt ignoreras som konsekvens, menar hon.111 Jag menar att detta 

resonemang även kan appliceras på kategoriseringen av länder. Om syftet är att hjälpa 

grupper eller länder ur ofördelaktiga förhållanden får det inte göras på bekostnad av 

deras aktörskap eller i skuggan av orsakerna till deras position. Poängen är att varken 

kvinnor eller fattiga är intrinsikalt sårbara, utsatta, underlägsna, hjälplösa etc. Även om 

grupper, länder eller individer är förhållandevis sårbara en annan grupp så tenderar ett 

för stort fokus på sårbarheten i sig kunna tippa över i immanenta föreställningar om 

dessa grupper. Med världens historia av imperialism, kolonialisering och ett rådande 

system av manlig överordnad bör projekt ta hänsyn till vilka föreställningar som 

riskerar att produceras och reproduceras. Precis som skillnader mellan könen är en 

produkt av sociala konstruktioner, måste sociala relationer som präglar klyftan mellan 

rika och fattiga och den globala södern/norden uppmärksammas. Problemet ligger inte 

hos personerna eller länderna, snarare vilken roll de tilldelas i förhållande till 

associationer i ett globalt system.   

 Det ska tilläggas att tanken aldrig varit att kullkasta idén om modernisering i 

den mening som empirin framhåller. Min undersökning kan inte till fullo representera 

ett alternativ till agendan för hållbar utveckling, då problemet är mer komplext än vad 

denna undersöknings resultat visar. Det teoretiska perspektivet förhåller sig dessutom 

både kritiskt till marknadsliberalism och dess marxistiska kritiker avseende hur dessa 

ideologier premierar den offentliga sfären. 112  Det vill säga att även socialistiska 

ekonomier måste ta hänsyn till vad som konstituerar social utveckling med hänsyn till 

både kvinnor och fattiga. Jag är alltså fullt medveten om  

vilka begränsningar mina resultat har i förhållande till funktion. Därmed landar detta 

                                                
111 Arora-Jonsson, Seema, 2011, s. 749. 
112 Harding, Sandra G., 2008, s. 207.  
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arbete snarare i en uppmaning att alla inblandade i liknande kunskaps- och 

moderniseringsprojekt ska vara vaksamma över genuskodade moderniseringsnarrativ 

och riskfyllda kategoriseringar.  

 Resonemanget ska inte heller misstas som marknadsföring för epistemologisk 

relativism, snarare för solidaritet och mångfald. Jag inser att det ur ett resultatmässigt 

perspektiv finns en fördel i att ha en tydlig riktning. Till antalet sett kan huvudmål med 

tillhörande delmål verka många, men det kan inte hävdas om de alla faller inom ramen 

för samma ideal av utveckling. På så sätt finns det inte alltför mycket utrymme för 

mångfald, trots att världen består av en utbredd mångfald av praktiker, kunskaper etc. 

Det är förståeligt att målen är resultatinriktade, eftersom att de är svårt att tillfredsställa 

mångfald och inte minst att adressera den. 113  Som följd tenderar internationell policy 

att arbeta fram en riktning som inte är alltför spretig. Poängen med undersökningen var 

trots allt att, i ett försök att förstå hur den sociala världen konstruktion kan ser ut från en 

förtryckt ståndpunkt samt att ifrågasätta entydiga riktningar och föreställningar, för att 

ge plats åt ett mer inkluderande alternativ för kvinnor och fattiga i the Global South.   

 Det ska nämnas här att jag dessutom är fullt medveten om att jag inte till fullo 

kan sätta mig in i synvinkeln av en kvinna (eller man) i the Global South. Harding 

påpekar att när en tar sig an ett projekt som detta, så måste en vara medveten om 

problematiken som projektet innebär. Jag granskar kritiskt framställningen av 

utveckling mot bakgrunden av kvinnor i den globala söderns situation, vilket innebär att 

även denna undersökning kan bidra till att homogenisera eller reducera dessa kvinnor.114 

Allt för ofta hamnar feminister från den nordliga sfären i en fälla som framställer 

kvinnor i den globala södern som lyckosamma mottagare av vår feministiska 

uppmärksamhet. Återigen och även om intentionen är god, så kan liknande projekt 

hamna i dualismen ”första världens”-kvinna/”tredje världens”-kvinna, som framställer 

alla kvinnor i den globala södern som passiva mottagare av andras uppmärksamhet.115 

Detsamma går att applicera min undersökning. Min intention har aldrig varit att 

reducera dessa människor till passiva mottagare av hjälp, utan jag vill belysa deras 

aktörskap och kunskap. Det spelar nästan ingen roll vilken benämning för ”oss” och 

”dem” som används: utvecklad/underutvecklad, industrialiserad/icke-industrialiserad 

eller ”första världen”/”tredje världen”, alla dessa är lika problematiska. Det gäller 
                                                
113 Arora-Jonsson, Seema, 2011, s. 749. 
114 Harding, Sandra G., 2008, s. 156.  
115 Harding, Sandra G., 2008, s. 156.  
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dessutom för de s.k the gender categories, men jag lutar mig mot Hardings idé om att 

överge dessa förhållanden innan de till fullo brutits ner, är att betjäna förnekelsen av 

manlig överordnad.116 

 Slutligen, finns det då något värdefullt att hämta ur dessa motsatsförhållanden? 

Det gör troligtvis det, då denna undersökning lutat sig på de undantryckta faktorerna av 

modernitet för att kritiskt granska framställningen av utveckling. Ägnar vi den 

förordade eller dominerande delen av en dualism ett kritiskt öga, som i detta fall: 

modernitet, kan vi lära oss om hur det polariserade förhållandet uppstår och 

upprätthålls. I den andra delen av det binära förhållandet, dvs. tradition, kan istället en 

potentiell lösning ligga. Om inte hela lösningen, så skapar sådana kritiska reflektioner 

en medvetenhet om att kategorierna är socialt konstruerade och föränderliga. Tanken 

var att bryta den dominanta föreställningen om utveckling för ett alternativ av en mer 

inkluderande social förändring. Det menar jag denna undersökning gjort och uppmanar 

fler studier att reflektera över hegemoniska föreställningar inom området mänskliga 

rättigheter.  

 

 

   

   

 

 

                                                
116 Harding, Sandra G., 2008, s. 157. 
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