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Abstract 

 

Women and men's ability to adapt to climate change depends largely on access to 

climate funding. Therefore, it is highly important that international climate politics 

make decisions in order to promote equal and gender sensitive financing. This study 

seeks to increase understanding of how gender is problematized and integrated into 

international climate finance mechanisms. The starting point in this study is the 

Green Climate Fund (GCF), which is the first climate finance mechanism to have 

a gender mainstreaming approach in place at the beginning of its funding 

operations. This is investigated through a critical discourse analysis influenced by 

Carol Bacchi and Norman Fairclough combination with theories based on 

intersectionality and gender mainstreaming. The material used is limited to GCF's 

Gender Policy and Action Plan and three project plans selected from GCF's 

adaptation projects. The overall findings show that women are discursively 

constructed homogeneous as “vulnerable victims” and/or “heroines” towards 

climate change. On the other hand, men are only mentioned a few times and men's 

vulnerability against climate change are not mentioned at all. Hence, gender 

becomes equivalent to women, and masculinity become the norm. In other words, 

both the Gender Policy and Action Plan and the project plans do not unitary discuss 

how gender intersects with other types of power relations. All of this has significant 

effects for the ways climate governing takes place, and for how people think about 

themselves and others. The study concludes that GCF needs to formulate climate 

finance decisions from an intersectional perspective to understand the complexity 

of inequality and marginalization in regard to climate financing. Gender should 

also, in a better way than now, be integral to the framing of GCF's policies, projects 

and programs at all levels.  

 

Nyckelord: Den gröna klimatfonden (GCF), klimatfinansiering, klimatpolitik, 

kritisk diskursanalys, intersektionalitet, genusintegrering, genus, jämställdhet.  
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1. Inledning 

I rapporten The State of World Population (UNFPA 2017) framtagen av FN 

framkommer det att kvinnor är den grupp som är mest utsatt för klimatförändringar, 

och av världens mest fattiga är 66 procent kvinnor som lever i de länder som 

drabbas hårdast av ett mer extremt klimat (Engström 2016). Kvinnor och män 

drabbas olika hårt av ett förändrat klimat och deras möjlighet att anpassa sig beror 

till stor del på tillgång till finanseringsmedel, där den internationella 

klimatpolitiken är en avgörande aktör när det gäller beslutsfattande om 

klimatfinansiering (Sasvari 2010, Kruse 2014). Under de årliga 

klimatförhandlingarna, det vill säga Klimatkonventionens partskonferenser (COP) 

för de länder som undertecknat Klimatkonventionen, behöver därför beslut fattas 

som främjar en mer jämställd fördelning (Naturvårdsverket 2017; GenderCC u.å.; 

Wong 2016; Barrett 2014).  

Fattiga kvinnors utsatthet för klimatförändringen beror bland annat på att de 

har färre tillgångar, som exempelvis ekonomiska resurser och äganderätt av mark, 

vilket gör det svårare att starta om efter katastrofen (UNDP 2011; UNFPA 2017). 

Kvinnorna har också ofta sämre tillgång till information som varnar om kommande 

klimatkatastrofer då de är mindre rörliga i samhället och mer begränsade av att ta 

hand om hem och familj (Wong 2016). Inom forskning som berör genus och klimat 

finns det dock kritik mot att kvinnor diskursivt framställs som ”offer”, som är extra 

sårbara inför klimatförändringen. Kvinnor är ingen homogen grupp där alla drabbas 

på samma sätt; förutom kön spelar intersektionella kategorier som klass, etnicitet, 

sexualitet och ålder också in för hur svårt en individ drabbas av ett förändrat klimat 

(Arora-Jonsson, 2011; MacGregor, 2010; Kronsell 2015; Wong 2016; Westholm 

2017). Likt Sasvari (2010), Wong (2016) och Engström (2016), menar 

organisationen GenderCC – Women For Climate Justice (u.å.) att mycket 

internationell klimatpolitik och en del klimatfonder har försummat genusrelaterade 

frågor och misslyckats med att integrera ett genusperspektiv i olika beslut och 

projekt, trots att UNFCCC har som övergripande mål att främja jämställdhet och 

trots att FN:s 193 medlemsländer genom Agenda 2030 tidigare förbundit sig till 17 

globala mål, varav ett är jämställdhet (Burns & Hall & Zhou & Gama 2017). 
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I gränslandet mellan forskning som menar på att genus inte involveras i 

klimatpolitiken (Sasvari 2010; Wong 2016; Engström 2016; Westholm 2017; 

GenderCC u.å., m.fl.) ställt i kontrast till den gröna klimatfonden (Green Climate 

Fund, vidare benämnd GCF) som är den första klimatfinansieringsmekanismen 

som har beslutat att integrera ett genusperspektiv genom hela besluts- och 

implementeringsprocessen, är jag intresserad av att undersöka hur genusdiskursen 

ser ut och hur genus problematiseras och integreras i GCF. Genusintegreringen ska 

inom GCF (u.å.) genomsyra samtliga policyer, strategier och aktiviteter som de 

finansierar samt finnas med från projektplaneringen, genom utvecklingen och 

implementeringen av projekten. På klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 enades 

parterna om att etablera GCF. Under COP16 i Cancún 2010 beslöt sedan UNFCCC 

att starta GCF som sedermera implementerades 2012. De första GCF-projekten 

beviljades i november 2015. I Cancún kom länderna överens om att från och med 

2020 ska de rika ländernas stöd till fattiga länder vara 100 miljarder US-dollar per 

år. Precis som tidigare anpassningsfonder upprättades GCF med syfte att hjälpa 

utvecklingsländer för anpassning till, och motverkande av, klimatförändringar 

(Williams 2017 287ff; Regeringen 2015).  

I studien används två olika inriktningar av kritisk diskursanalys som metod 

samt intersektionalitet och genusintegrering som teoretiska perspektiv. 

Genusintegreringen utvecklas genom att analysera kvinnoorganisationers 

definition av genusintegerad klimatfinansiering och används sedermera för att 

studera om GCFs anpassningsprojekt är genusintegrerade. Vid analys av diskursiva 

framställningar tillämpas intersektionalitet för att se huruvida GCF tar hänsyn till 

intersektionella kategorier. Diskurser är en intressant aspekt att studera med tanke 

på att det kan synliggöra maktstrukturer och hur de strukturerna förtrycker, 

kontrollerar och reproducerar ojämlikheter (Bergström & Boréus 2012). De 

teoretiska perspektiven intersektionalitet och genusintegrering symboliserar det 

kritiska i studiens kritiska diskursanalys.  

Utifrån litteratursökningar har jag konstaterat att det finns få studier som 

fokuserar på genusaspekten inom klimatfinansiering. Därför är den här studien 

intressant ur ett miljövetenskapligt perspektiv, men också ur ett tvärvetenskapligt 

perspektiv, då den kan bidra till forskning om klimatfinansiering utifrån ett 

genusperspektiv, ett ämne som är relativt outforskat men där det finns mycket att 

lära och upptäcka.  
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur genus problematiseras och integreras i en 

internationell klimatfinansieringsfond utifrån en kritisk intersektionell 

diskursanalys. För möjligheten att besvara studiens frågeställningar, som är av 

empirisk karaktär, har en kritisk intersektionell diskursanalys utvecklats. Det 

innebär att det har sammanfogats ett analytiskt ramverk med två metodologiska 

inriktningar inom kritisk diskursanalys och de teoretiska perspektiven 

intersektionalitet och genusintegrering, där alla delar samspelar för att besvara 

studiens syfte- och frågeställningar. 

Studien ska öka kunskapen om vad klimatfinansiering utifrån ett 

genusperspektiv faktiskt kan innebära och belysa varför det är viktigt att det 

inkluderas i internationell klimatpolitik. För att konkretisera syftet så är jag i första 

steget intresserad av att undersöka hur genusdiskursen tar sig uttryck och 

problematiseras i GCFs Gender Policy and Action Plan (2015), vidare benämnd 

jämställdhetsplan, utifrån Bacchis analysverktyg WPR. Därefter, med hjälp av 

Faircloughs tredimensionella modell undersöks genusdiskursen i ett litet, mellan 

och stort anpassningsprojekt. Inom varje anpassningsprojekt har valet gjorts att 

studera de dokument som fokuserar på genus, så när det fortsättningsvis i studien 

står projektplaner syftar det till anpassningsprojektens ”Gender Assessment”. 

Dessutom studeras det hur väl genusintegrerade utvalda projektplaner är utifrån 

kvinnoorganisationers definitioner av genusintegrerad klimatfinansiering. 

Aksi menar (2017:1f) att erfarenhet visar att beslutsfattare för 

klimatfinansieringsprojekt, på både nationell och internationell nivå, och 

klimatfinansieringsprojekt som redan har implementerade jämställdhetsplaner inte 

alltid integrerar genusaspekter i deras beslut. Det är inte heller ovanligt att 

jämställdhetsplanerna inte operationaliseras på ett meningsfullt sätt. Så även om 

det finns upprättade jämställdhetsplaner finns inte alltid förståelsen för hur 

genusaspekter ska integreras i klimatfinansieringsprogram- och projekt. Det här är 

anledningen till att jag först väljer att studera jämställdhetsplanen. Det är även 

intressant att först analysera jämställdhetsplanen då det är den övergripande policyn 

för GCFs jämställdhets- och genusarbete. Det vill säga att den sätter ramen för hur 

GCF ser på genus och jämställdhet. Det är därefter intressant att studera ett antal 

anpassningsprojekt som GCF finansierar för möjligheten att se vilka likheter och 

skillnader det finns mellan jämställdhetsplanen och projekten.  

Studiens frågeställningar följer; 
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1. Hur problematiseras genusdiskursen i den gröna klimatfondens 

jämställdhetsplan?  

 

2. Hur ser genusdiskursen ut i ett litet, mellan och stort anpassningsprojekt 

från den gröna klimatfonden? 

 

a. Med bakgrund i kvinnoorganisationers definitioner; hur 

genusintegrerade är utvalda anpassningsprojekt?  

 

1.2 Disposition  

Efter att ha presenterat uppsatsens inledning, problemformulering, syfte och 

frågeställningar följer ett kapitel med studiens forskningsöversikt. Härefter 

utvecklas studiens analytiska ramverk, här ryms den kritiska diskursanalysen som 

inbegriper bland annat två olika metodologiska inriktningar och tillvägagångssätt. 

I samma kapitel presenteras därefter det teoretiska perspektivet intersektionalitet 

och kvinnoorganisationers synsätt på genusintegrerad klimatfinansiering 

definieras. Kapitlet avlutas med en beskrivning av studiens empiriska material och 

urval. Efter det analytiska ramverket presenteras resultat- och analys av 

jämställdhetsplanen och utvalda projektplaner. Studien avslutas med en 

slutdiskussion där jag återkopplar till syftet med uppsatsen och för en diskussion 

kring de som resultat framkommit och vidare forskning föreslås. 
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2. Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras en forskningsöversikt, vilken har hjälpt mig sätta ramarna 

för min studie då jag har fått en överblick över vilken forskning som finns och vad 

som saknas. Jag har även fått med mig synsätt och begrepp som används vid analys 

av studiens empiriska material. Målet med forskningsöversikten är att sätta studien 

i en kontext och öka förståelsen för viktiga komponenter i studien. Kapitlet inleds 

brett med att diskutera klimatpolitik ur ett genusperspektiv och därefter följer ett 

urval över vad forskningen säger om klimatfinansiering ur ett genusperspektiv. 

Översikten avlutas med ett avsnitt om hur genusdiskursen ser ut inom 

klimatdebatten- och forskningen. 

2.1 Klimatpolitik ur ett genusperspektiv 

I det här avsnittet presenteras olika korrelationer mellan genus, klimat och 

finansiering.  Först framkommer att ett jämställdhetsperspektiv bör involveras mer 

på alla plan inom klimatpolitiken. Därefter redogörs det för olika perspektiv inom 

klimatfinansieringen, bland annat så ska klimatfinansieringen vara jämställd, men 

också ny och additionell.  

2.1.1 Inkludering av genus i klimatpolitiken 

FN har ett formellt åtagande att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i samtliga 

policyer och program, trots detta menar Minu Hemmati och Ulrike Röhr (2009:19) 

att genusperspektiv är svagt förkommande i policyer som rör klimatförändringen. 

Orsaken är bland annat att kunskapen om kopplingen mellan jämställdhet och 

klimatförändringen är låg. Däremot menar Adele Anna Sasvari (2010:15) att allt 

fler har börjat arbeta med sambandet mellan kön, ålder, etnicitet och klass gentemot 

hur människor upplever klimatförändringen och individers kapacitet att anpassa sig 

till ett mer extremt klimat. Kvinnor i utsatta regioner som har lågt ekonomiskt 

kapital är ofta mycket sårbara för klimatförändringen bland annat på grund 
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begränsad tillgång till sociala och ekonomiska resurser; som exempelvis tilldelning 

av klimatfinansiering (ibid). Klimatfinansieringen anses vara komplex och på 

grund av klimatfondernas tillämpningsprocess kan kvinnor ha det svårt att få 

tillgång till nödvändiga finanseringsmedel. För att undvika att kvinnor går miste 

om finansieringen är det viktigt att utsatta kvinnors röst, prioriteringar och 

bekymmer inkluderas i beslutsprocessen om klimatfinansiering (Sasvari 2010:17).  

Klimatförändringsdebatten har enligt Hemmati och Röhr (2009:20) länge varit för 

smal då den framförallt har fokuserat på ekonomiska effekter och teknologiska 

problem av klimatförändringen. Därmed har den exkluderat sociala faktorer så som 

människors värderingar, uppfattningar och beteenden.  

Johannes Kruse (2014:352) och Hemmati och Röhr (2009:21) menar att det 

inom klimatpolitiken är viktigt med jämställda delegationer, bland annat då det 

verkar som att kvinnor i högre utsträckning driver genusrelaterade frågor. Det vill 

säga, de menar att effekten på beslut som berör genusrelaterade frågor troligen blir 

större desto fler av delegaterna som är kvinnor. Hemmati och Röhr (2009:25) 

resonerar som så att uppmärksamheten för genusintegrering har ökat inom 

klimatpolitiken tack vare att kvinnoorganisationer och genusexperter ihärdigt har 

drivit genusfrågan på klimatförhandlingarna under flera år. Ett arbete som således 

resulterar i att genusrelaterade frågor i högre utsträckning tas i beaktning under 

klimatförhandlingarna (ibid). Mer könsbalanserade delegationer kan också ha 

effekt på klimatpolitiken på nationell nivå. Delegater som deltar på 

klimatförhandlingar utifrån ett nationellt perspektiv har större möjlighet att dela 

med sig av kunskap om den nationella platsen då de vet hur situationen på den 

specifika platsen är. Dessutom är utsatta kvinnors representation i internationella 

förhandlingar är viktig då det stärker kvinnans position i den nationella 

klimatpolitiken (Kruse 2014:352f). 

2.1.2 En jämställd och rättvis klimatfinansiering  

Klimatförändringen drabbar både män, kvinnor och barn och framförallt i 

utvecklingsländer. Trots att människor med lågt socio-ekonomiskt kapital bidrar 

minst till klimatförändringen är de värst drabbade av ett förändrat klimat. För att 

utsatta människor ska ha möjlighet att anpassa sig till ett mer extremt klimat 

behöver utvecklade länder bidra med finansiering. Däremot har klimatförändringen 

olika inverkan på män och kvinnors liv. Därför är viktigt att klimatfinansieringen 

är jämställd och rättvis (Williams 2017:275). 

Klimatfinansiering är en term som primärt innebär att industrialiserade länder 
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ska stödja utvecklingsländer för att göra det möjligt för dem att anpassa sig till 

klimatförändringen och ställa om till förnybar energi. Det är fortfarande en 

kontroversiell fråga huruvida klimatfinansiering ska förstås, antigen som gröna 

bidrag eller som klimatskuld där rikare länder står i skuld till utvecklingsländer som 

drabbas av industriländernas utsläpp (Wong 2016:428). I en studie av Sam Barrett 

(2014:130) diskuteras sambandet mellan klimatfinansiering och klimaträttvisa. 

Trots att utvecklingsländer ofta drabbas värst av klimatförändringen är de minst 

ansvariga för att orsaka utsläpp, det är därför nödvändigt att beslutsfattare 

disponerar klimatfinansieringen dit den behövs som mest för att nå klimaträttvisa. 

Beslutsfattare som har lite kunskap om samhället där finansieringen behövs 

tenderar att fördela resurserna felaktigt. Fördelningen av finansieringen når sällan 

de allra fattigaste och marginaliserade, istället går finansieringen oftare till regioner 

som redan har etablerad biståndshjälp och kapacitet att använda 

finansieringshjälpen produktivt. För att klimatfinansieringen ska få mest positiv 

effekt är det alltså nödvändigt att den når de mest utsatta platserna. Beslutsfattare 

behöver därför kunskap och inblick i hur finansieringen fördelas när de når 

landet/platsen (Barrett 2014:130f,139).  

2.1.3 Ny och additionell klimatfinansiering 

Klimatkonventionens klimatfinansiering är uppdelad i olika stora fonder som 

kommer från bilaterala, multilaterala, offentliga och privata källor (Wong 

2016:429). En del utvecklingsländer skapar egna bilaterala 

klimatfinansieringsmekanismer och bidrar till andra multilaterala källor, som till 

exempelvis världsbanken. För en del utvecklingsländer är det ett problem att den 

typen av bilateral och multilateral finansiering vanligen har sina egna prioriteringar 

och angelägenheter, vilket innebär att de inte nödvändigtvis är anpassade efter 

ländernas behov (Williams 2017:288). På liknande sätt diskuterar Wong 

(2016:429) klimatfinansieringens faktiska verkan. Enligt FN:s klimatkonvention 

ska klimatfinansiering vara ”ny och additionell” vilket innebär att pengarna inte ska 

inskränka på ett lands ordinarie biståndsåtagande; men många utvecklingsländer 

ifrågasätter hur väl det faktiskt stämmer (Wong 2016:429; Williams 2017:288). 

Många anpassningsfonder fördelas i form av koncessionella lån, dvs. lån med lång 

löptid, i stället för bidrag (ibid). Ytterligare en utmaning är att det kan vara svårt att 

särskilja klimatfinansiering från utvecklingsfinansiering då vissa givarländer vill se 

till exempel lån och bistånd som klimatfinansiering. Osäkerheten ökar risken för 

att finansieringen dubbelräknas. Nämnda faktorer kan således resultera i minskat 
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utvecklingsbistånd men också riskera att fattiga länders skuldbörda ökar (Wong 

2016:430). Även Barrett (2014:139) är bestämd med att det behövs fler beslut om 

vad som är ”ny och additionell” klimatfinansiering, men också större transparens 

vart finansieringen tar vägen. Det är nämligen svårt att spåra vart 

klimatfinansieringen hamnar i slutändan, ofta ska finansieringen genom 

utvecklingsländers ministerier och avdelningar innan det till slut når 

genomförandeorganet.  

Klimatfinansieringen saknar ett genusperspektiv, menar Wong (2016:428), 

vilket också begränsar dess effektivitet, till exempel så är medvetenheten om 

könsskillnaden i tillgång till mark och kapital låg. För att främja jämlik 

klimatfinansiering är framförallt två aspekter viktiga (ibid). Den första aspekten 

syftar, likt det Hemmati och Röhr (2009:20) diskuterade, till sociala aspekter.  

Alltså att människors värderingar, beteenden och uppfattningar ska tas hänsyn till i 

implementeringen av klimatfinansieringsbeslut. Den andra aspekten innebär att det 

är av största vikt att uppmärksamma existerande ojämlikheter och utmana 

strukturella ojämlikheter inför klimatfinansieringsbeslut. Annars riskeras kvinnors 

underordnande tillgång till offentligt deltagande och mark att förstärkas snarare än 

utmanas (Wong 2016:429).  Kvinnors rättsliga markrättigheter bör formaliseras då 

det kan bidra till att öka kvinnors makt i beslutsfattande, men ett stort problem är 

att många kvinnor accepterar idén om att de själva inte kan äga mark (Wong 

2016:437). Med andra ord är kulturella normer en stor utmaning med att uppnå 

jämlikhet. Könsstereotypiska roller gör det därför väldigt svårt för kvinnor att både 

vara produktiva i ett förändrat klimat samtidigt som de ska leva efter traditionella 

levnadssätt.  

2.3 Genusdiskurser inom klimatforskning  

I det här avsnittet framkommer det hur genusdiskurser ser ut i litteratur som berör 

klimat. Forskningen visar att kvinnor diskursivt framställs utefter könstereotypiska 

roller. Det vill säga att kvinnor gestaltas som att de är oskyddade och sårbara inför 

klimatet, men kvinnor framställs också som hjältinnor som tar hand om vatten- och 

matförsörjningen, hushållet och barnen. Män är däremot de stora utsläpparna som 

är mindre miljömedvetna och mindre sårbara än kvinnor.  
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2.3.1 Diskursiv framställning av kvinnor som sårbara och hjältinnor  

Diskurser gällande genus i kombination med klimat är enligt den forskning som har 

studerats enkelriktad och det finns kritik mot att kvinnor stereotypiskt framställs 

som offer, som är extra sårbara inför klimatförändringen eller som starka hjältinnor 

som har den kunskap som krävs för att motstå ett extremt klimat. Dessutom 

framställs kvinnor som mer miljömedvetna än män, mer förberedda för 

beteendeförändringar och benägna att stödja politiska åtgärder för 

klimatförändringen (ibid). Män å andra sidan porträtteras, oavsett rik eller fattig, 

frekvent som de stora utsläpparna (Arora-Jonsson 2011:745; Kronsell 2015:74ff; 

MacGregor 2010:226; Wong 2016:436; Westholm 2017:89). Sådana diskursiva 

framställningar, menar Arora-Jonsson (2011:747), gör att kvinnor representeras 

som en homogen grupp där deras olika perspektiv, motivationer och handlingar inte 

beaktas. De diskursiva inramningarna kan bidra till hur klimatpolitiken utformas 

och vilka beslut som fattas, vilket snarare kan förstärka ojämlikheten (MacGregor 

2010:227; Arora-Jonsson 2011:748; Westholm 2017:30). Det vill säga att när 

antagandet redan har gjorts att kvinnor är de mest utsatta kan det leda till att 

genusaspekten inte lyfts, då svaret för var resurserna ska läggas tror sig redan 

finnas. På så sätt förstärks generaliseringen om att män är de stora förorenarna och 

att fattiga kvinnor är mest sårbara (Arora-Jonsson 2011:748).  

2.3.2 Feminisering av fattigdom 

Kritik riktas mot att fattiga kvinnor vanligen och utan eftertanke framställs som de 

mest sårbara inför klimatförändringen (Arora-Jonsson 2011:745). Arora-Jonsson 

(ibid) menar att det inom vetenskapen finns en ”feminisering av fattigdom”, alltså 

en diskursiv framställning av kvinnor som de mest fattiga, trots att det inte finns 

tillräckligt med underbyggd forskning som säger att kvinnor varken är de mest 

fattiga eller sårbara för klimatförändringen. Arora-Jonsson (2011:747) kritiserar att 

många som forskar om sambandet mellan genus och klimat använder rapporter och 

dokument från olika organisationer som en direkt sanning trots att de ofta saknar 

vetenskaplig grund. I Williams (2017:275) artikel refereras det till rapporter från 

WHO och IPCC för att framhäva att kvinnor drabbas hårdare än män vid extrema 

väderhändelser, likaså i inledningen av den här studien, vilket kan ses som ett 

exempel för Arora-Jonssons kritik. Arora-Janssons kritik är däremot intressant då 

det får mig att vara extra vaksam för stereotypiska beskrivningar i analys av GCFs 

klimatfinansiering. Även MacGregor (2010:224ff) argumenterar för att många av 
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texterna inom ämnet har skrivits av exempelvis kvinnogrupper inom FN, men 

menar dock att det är ett tecken på att det inte har funnits ett tillräckligt stort 

forskningsintresse på området, och inte att texterna i sammanhanget har mindre 

validitet än vetenskaplig forskning.   

Å andra sidan menar Arora-Jonsson (2011:746) att det finns viss könsuppdelad 

statistik som visar att kvinnor är fattigare än män, men att det skulle behövas mer 

forskning för att understödja påståendet. Det är inte självklart att det finns en direkt 

korrelation mellan fattigdom och sårbarhet, och att det är därför nödvändigt att 

kontextualisera debatter om fattigdom och klimatförändringen för att på ett 

effektivt sätt möjliggöra åtgärder på specifika platser, menar Arora-Jonsson 

(2011:744,746). Däremot medger Arora-Jonsson (2011:748) att framförallt fattiga 

kvinnor är sårbara i en mängd situationer men menar att generaliseringar säger lite 

om hur andra grupper upplever sårbarhet och om maktens sociala förhållanden i 

olika kontexter.  

Även MacGregor (2010:232f) menar att det är viktigt att ta hänsyn till det 

kontextuella sammanhanget för att kunna ana hur sårbar en individ är för ett 

förändrat klimat. Sårbarhet för klimatförändringen beror på flera olika orsaker, där 

kön är en viktig men inte avgörande faktor. Utöver kön spelar faktorer som klass, 

socio-ekonomiska förutsättningar, vart någon bor, etnicitet, sexualitet, ålder och 

funktionalitet också in för hur hårt någon drabbas av ett förändrat klimat (Arora-

Jonsson 2011:749; Kronsell 2015:74f).  I studien används ett intersektionalitets- 

perspektiv för att se till kön, ålder, etnicitet och så vidare i GCF jämställdhetsplan 

och i utvalda anpassningsprojekt. Det här är något som fördjupas ytterligare i det 

analytiska ramverket i nästkommande kapitel.  
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3. Analytiskt ramverk 

I det analytiska ramverket beskrivs studiens metod, det vill säga kritisk 

diskursanalys, och två olika inriktningar inom den som tillämpas i studien. De 

metodologiska inriktningarnas tillvägagångsätt presenteras i samband med 

metoden. Därefter klargörs det för studiens teoretiska perspektiv – intersektionalitet 

och genusintegrering. Tillsammans bildar alla delar vad jag väljer att definiera det 

som: en kritisk intersektionell diskursanalys.  

3.1 Kritisk intersektionell diskursanalys  

Mer konkret innebär en kritisk intersektionell diskursanalys att två olika perspektiv 

inom kritisk diskursanalys tillämpas och att en egen teoribildning om 

genusintegrerad klimatfinansiering utvecklas med hjälp av kvinnoorganisationers 

definitioner om detsamma. Primärt så används den kritiska diskursanalysen som 

metod, men den utger också stöd för studiens analys. Även det teoretiska 

perspektivet intersektionalitet kan användas som ett politiskt verktyg och 

metodologisk hjälp för att motverka ojämställda maktordningar (se Kaijser & 

Kronsell 2014:429). Med andra ord är både metoden och teorin verktyg för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar och de kombineras därför som ett 

eget analytiskt ramverk.  

3.1.1 Metod 

I den här studien tillämpas Carol Lee Bacchi (2009) och Norman Fairclough (1992; 

2003) kritiska diskursanalys för att studera hur genusaspekten problematiseras och 

integreras i dokument och projekt gällande klimatfinansiering. Till GCFs 

jämställdhetsplan ställer jag tre stycken frågor som har inspirerats av Bacchis 

analys What's the Problem Represented to Be? (WPR) och därefter tillämpas 

utvalda synsätt från Faircloughs analysverktyg på utvalda anpassningsprojekts 

projektplaner. Anledningen till att två olika inriktningar inom den kritiska 
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diskursanalysen tillämpas är för att WPR-analysen hjälper till att besvara studiens 

första frågeställning, alltså hur genusdiskursen problematiseras i 

jämställdhetsplanen. Medan Faircloughs inriktning är behjälplig för att besvara 

studiens andra frågeställning, det vill säga hur genusdiskursen ser ut i 

anpassningsprojekt från GCF. Dessutom fokuserar Faircloughs inriktning än mer 

på diskurser jämfört med Bacchi. Tillsammans är förhoppningen att de 

metodologiska inriktningarna ska generar en bredare bild över hur genus diskuteras 

och problematiseras i studerat material. Material och urval presenteras närmre i 

kapitlets sista avsnitt. 

3.1.2 Kritisk diskursanalys 

Inledningsvis beskrivs kritisk diskursanalys generellt för att få förståelse för 

metodens utgångspunkt. I nästkommande avsnitt presenteras Bacchis och 

Faircloughs enskilda analysverktyg.  

Inom diskursanalys så finns det ett flertal olika inriktningar. Oavsett inriktning 

har diskursen ett alldeles bestämt sätt att se språk och språkanvändning (Fairclough 

1992:12). Fairclough (2003:2) menar att språket är ”dialektiskt” sammankopplat 

med andra delar av det sociala livet, det vill säga att språket inte återger 

verkligheten utan bidrar till att forma den. Det vi uttrycker med språket är med 

andra ord inte neutrala beskrivningar av verkligheten. Med hjälp av språket generar 

vi istället en bild av den sociala verklighet vi befinner oss i, och därmed skapar och 

påverkar vi samtidigt den sociala verkligheten i sig (Bergström & Boréus 2012:374; 

Winther Jørgensen & Phillips 2000:68). Språk i vid bemärkelse kan förstås som all 

”användning" av text. Text i sin tur innefattar alltifrån en nyhetstidning, ett 

policydokument, en intervju eller en demonstration. Utifrån den här förklaringen 

kan språket definieras som en social handling (Fairclough 2003:3).  

Begreppet diskurs kan förklaras som ett bestämt sätt att tala om ett fenomen 

eller en händelse, som ett sätt att organisera vetande och förståelse kring något 

specifikt. Diskurser kan avgränsas som exempelvis en feministisk diskurs eller en 

klimatdiskurs (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7f). CDA är sedermera en metod 

vars syfte är att synliggöra maktstrukturer och hur de strukturerna förtrycker, 

kontrollerar och reproducerar ojämlikheter genom diskurser (Bergström & Boréus 

2012:373). Användandet av en viss diskurs kan nämligen påverka sociala strukturer 

åt ett önskat håll, vilket innebär att en viss grupp gynnas och en annan grupp 

förlorar. Diskurser kan därför bidra till att upprätthålla sneda maktstrukturer och 

”hegemonier” kan uppstå̊, där en viss ideologi dominerar. Inom CDA ses 
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hegemonier däremot inte som omöjliga att förändra. Genom att kritiskt undersöka 

diskurser går det att synliggöra och ifrågasätta maktstrukturer; vilket kan resultera 

i att de sociala strukturerna också förändras (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:69f,80). I den här studien är det alltså intressant att undersöka diskurser, för 

att genom det analysera hur genus, genusintegration och jämställdhet 

problematiseras och framställs i dokument kopplade till GCFs klimatfinansiering; 

för att ha möjlighet till det tillämpas två olika inriktningar av CDA.  

3.1.3 What's the Problem Represented to Be? 

Carol Lee Bacchis (2009) analysverktyg What's the Problem Represented to Be?, 

(vidare benämnd WPR) är den första inriktningen i studien och används för att 

problematisera policyer. Syftet med WPR är att undersöka meningsskapande och 

synliggöra det oproblematiserade (Bacchi 2009:21,11). Därför anser jag att WPR 

är användbar i den här studien för att analysera GCFs jämställdhetsplan.  

Policyer produceras inom diskurser där dikotomier, nyckelkoncept och 

kategoriseringar identifieras (ibid:7ff). Policy som diskurs fokuserar på språket och 

hur kunskap, begrepp och tolkningar definierar och försvårar försök till förändring. 

Det vill säga den förändring som en policy eftersträvar. Det grundläggande syftet 

med WPR är att göra de implicita problemen explicita för att därefter granska de. 

Det är själva problematiseringen som är det centrala att undersöka och inte 

problemet i sig (Bacchi 2009:xf). Det vill säga att WPR gör det möjligt att 

undersöka hur policyproblem är konstruerade och därmed förstå varför vissa 

lösningar gynnas framför andra. Hur policyskaparna uppfattar omvärlden, vilka 

premisser som finns när policyn utformas och vad de styrs av för antaganden och 

underliggande värderingar får konsekvenser för hur problemet framställs. Hur 

lösningarna sedan representeras är beroende av hur problemet problematiseras 

(Bacchi 2009:xii). Utifrån en WPR-synpunkt är det viktigt att rikta 

uppmärksamheten bort från antagna problem och istället undersöka hur problemet 

i policyer representeras, i och med att det är problematiseringen, snarare än policyn, 

som styr oss (Bacchi 2009:xiii). WPR syftar således till att se vilka problem som 

framställs som just problem och hur det förstås som ett problem snarare än policyns 

explicita problem.  

 

Genomförande WPR-analys 
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Inom WPR-analysverktyget föreslår Bacchi (2009:xii) sex stycken frågor för att 

studera problematiseringen i en policy, utifrån dessa frågor har tre frågor (Fri 

översättning) valts ut som är mest relevanta för studiens syfte och frågeställningar:  

1. Vad är problemet och hur representeras det? 

Den första frågan i analysen syftar till att klargöra hur problemet 

representeras. Det innebär att läsa jämställdhetsplanen i sin helhet och 

identifiera meningsbärande stycken som framställer vilka problemen är. 

Utgångspunkten för WPR är att alla policyer åsyftar till ett problem som 

behöver lösas och att samtliga policyer därmed innehåller implicita 

problemrepresentationer (Bacchi 2009:2ff). Resultaten som tas fram 

genom detta steg i analysmodellen ger grunden för den andra analysfrågan. 

  

2. Vilka antaganden ligger till grund för problemrepresentationen?  

Nästa steg är att särskilja och analysera de antaganden som 

problemframställningarna som identifieras i första steget bygger på. Under 

analysfråga två identifieras de diskursiva mönster och antaganden som 

finns inbäddat i språket. För att studera vilka antaganden som ligger till 

grund för problemrepresentationerna analyseras även jämställdhetsplanens 

nyckelkoncept, kategorier och binärer (Bacchi 2009:4–10). 

3. Vad har lämnats kvar oproblematiserat i problemrepresentationen?  

Den tredje analysfrågan är mer fri på så sätt att den inte innehåller några 

givna definitioner/begrepp att studera. Det är upp till mig som genomför 

WPR-analysen att resonera kring vad som lämnas utanför 

problemrepresentationerna. 

För att besvara frågorna så har GCFs jämställdhetsplan grundläggande studerats. I 

första steget lästes jämställdhetsplanen noggrant igenom för att få en inblick i vad 

den handlar om och vad den vill ha sagt. Därefter lästes planen igenom en gång för 

varje ställd fråga. Det vill säga, jag började att ställa den första frågan ”Vad är 

problemet och hur representeras det?” till texten. Med den frågan i behåll lästes 

planen noggrant igenom och relevanta stycken och citat ströks under med en 

färgpenna som fick representera frågan. Genom att färgkoordinera varje fråga fick 

jag en tydligare överblick av materialet. När samtliga frågor var undersökta läste 

jag igenom jämställdhetsplanen en sista gång för att vara säker på att ingen relevant 
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information missats. Därefter, när det empiriska materialet var insamlat så 

analyserades det utifrån studiens forskningsöversikt och studiens kritiska 

intersektionella diskursanalys. 

 

3.1.4 Faircloughs analysverktyg 

Fairclough (1992:73) utgår från en tredimensionerad modell för att förklara CDA. 

De tre dimensioner – text, diskursiv och social praktik – ingår i ett språkbruk av en 

kommunikativ händelse där text och social praktik kan mötas via den diskursiva 

praktiken. Ett av analysens huvudsyfte är just att visa på förbindelserna mellan 

diskursiva praktiker och bredare sociala strukturer. Det är nämligen genom 

diskursiv praktik som texter formar och formas av social praktik. Varje 

kommunikativ händelse reproducerar eller omstrukturerar den existerande 

diskursordningen och fungerar således som en social praktik (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:75,83).  

Nedan presenteras Faircloughs tredimensionella modell vilket också sätter 

ramen för hur jag analyserar projektplaner från utvalda anpassningsprojekt 

finansierade av GCF.  

3.1.4.1 Genomförande av projektplanernas analys 

 
Texten 

Fairclough (2003:128) menar att det går att tänka på diskursen i en text som något 

som representerar en särskild del av världen, och att den delen representeras från 

ett visst perspektiv. För att angripa texten i projektplanerna använder jag 

Faircloughs (2003:128) frågor om hur en diskurs kan identifieras:  

Vilka är de huvudsakliga delarna av världen som representeras i texten – vilka är 

de viktigaste ”teman”? (2) Från vilket särskilt perspektiv, vinkel eller synpunkt 

representeras teman? (Fri översättning. Upplägget med frågorna har inspirerats från 

Nhi Huynh 2017:13). Genom att söka svar på frågorna undersöks valda 

projektplaner som helhet, dessutom studeras meningsuppbyggnad, vokabulär, 

underförstådda budskap och vad som påstås explicit i och med att modellens första 

dimension har en lingvistisk utgångspunkt (Bergström & Boréus 2012:375f).  

 

Diskursiv praktik 
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I den andra dimensionen ryms frågor som berör textens omedelbara kontext. 

Beroende i vilken social miljö som texten produceras, distribueras och konsumeras, 

tilldelas texten en särskild mening inom den specifika miljön (Fairclough 

1992:73;2003:10f). I den här studien är det framförallt produktionen av en text och 

en diskurs som är av intresse i analys av den diskursiva praktiken (Fairclough 

1992:78). Begrepp som ”interdiskursivitet” och ”intertextualitetet” kan användas 

för att studera produktionen, där det senare handlar om texters relationer till 

varandra; det vill säga att alla texter bygger på tidigare texter (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000:77; Fairclough 2003:218). I studiens analys används istället 

begreppet interdiskursivitet som betyder att olika diskurser bygger på varandra i en 

text (Fairclough 1992:125). Det vill säga att en diskurs också kan innefatta ”del-

diskurser”, alltså olika diskurser som strävar åt samma håll eller i motsatt riktning 

som den dominerande diskursen. Jag ser det som att det vid analys av 

projektplanernas interdiskursivitet är nödvändigt med de svar som utmynnar från 

Faircloughs (2003:128) två diskursfrågor, för att utifrån de svaren även kunna 

studera ”del-diskurser” inom den huvudsakliga diskursen. Det här innebär att den 

textanalytiska delen är beroende av den diskursiva praktiken och vice versa. Som 

exempel är en framträdande diskus i analys av projektplanerna att kvinnor 

framställs som de mest sårbara samtidigt är en del-diskurs i en av projektplanerna 

att också män är sårbara. Det här innebär att gränserna skiftar och att diskursen 

utmanas.  

I studien används interdiskursivitet genom att identifiera och diskutera del-

diskurser inom varje diskurs, det görs för att visa på hur olika diskurser samspelar 

på ett visst område. Analysen av projektplanerna är uppdelad först i större 

diskurser, därefter också i del-diskurser som är viktiga komponenter för diskursen 

som helhet (inspiration för det här upplägget är hämtat av Spets (2017:14)). 

Social praktik 

I den sista dimensionen problematiseras det vilka konsekvenser identifierade 

diskurser har för den bredare sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:90), det vill säga den sociala kontexten som diskursen befinner sig inom 

(Fairclough 1992:86). Här breddas analysen eftersom att diskursen sätts i ett större 

sammanhang och diskursanalysens övergripande syfte, att kunna säga något kritiskt 

om maktförhållanden, blir synlig (Bergström & Boréus 2012:377). Diskursen i den 

sociala praktiken relaterar också till icke-diskursiva strukturer som kan utgöras av 

exempelvis politiska eller ekonomiska strukturer (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:68). Det är nödvändigt att ta in teoretiska begrepp för att kartlägga hur icke-
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diskursiva sociala strukturer skapar ramen för den diskursiva praktiken, vilket i den 

här studien således är intersektionalitet och genusintegrering (ibid:75,90).  

De tre dimensionerna i Faircloughs modell är inte alltid självklara att separera 

från varandra, i och med att de på olika sätt påverkar och påverkas av varandra. När 

textens egenskaper undersöks så involveras även diskursiv praktik och när diskurs 

undersöks som social praktik inhämtas element från den diskursiva praktiken, och 

vice versa (Winther Jørgensen & Phillips 2000:74). Min tolkning av modellen är 

att diskurser ständigt produceras och reproduceras. De kan under en tid vara 

”konstanta” för att sedan byta riktning eller ändra skepnad. Beroende på vem som 

använder modellen kan olika tolkningar utvinnas och således diskursen förändras.  

3.3 Teori 

För möjligheten att undersöka hur genus problematiseras och integreras används 

intersektionalitet och genusintegrering som teoretisk utgångspunkt. 

3.3.1 Intersektionalitet 

Med tanke på att kritisk diskursanalys är studiens metodval anser jag att det är 

lämpligt att kombinera med ett intersektionellt perspektiv. Intersektionell 

genusteori har sin grund i post-kolonial och antirasistiskfeminism och precis som 

kritisk diskursanalys eftersträvar den att synliggöra hur olika maktordningar är 

sammanflätade på olika nivåer och hur de förtrycker och reproducerar ojämlikheter, 

menar Nina Lykke (2009:222). Genom att analysera mitt material utifrån ett 

intersektionalitetsperspektiv är det möjligt att studera huruvida GCF använder 

intersektionalitet och diskutera vilka effekter det kan ha.  

Vid ett intersektionellt perspektiv läggs vikt vid att se på hur kön samspelar 

med andra sociokulturella kategorier och hur samhälleliga maktordningar och 

processuella konstruktioner av identitetskategorier, exempelvis kön, klass, ras, 

etnicitet, funkonalitet, nationalitet och sexualitet, inverkar på varandra. Frågor 

ställs om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om nämnda makt- och 

identitetskategorier. Med andra ord innebär det att kön bara går att förstå på ett 

adekvat sätt i samspel med andra kategorier (Lykke 2009:222,104). Utifrån Karen 

Barads begrepp intra-aktion utvecklar Lykke (2009:107) intersektionalitet vidare. 

Begreppet intra-aktion definieras som samverkan mellan fenomen som inte är 

tydligt avgränsade från varandra. Det vill säga att det ömsesidiga samspelet mellan 
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olika identitetskategorier är nödvändigt i analys av intersektionalitet. Med andra 

ord är det inte fruktbart att först analysera den ena och sedan nästa kategori i raden 

då de olika kategorierna har en förändrande inverkan på varandra (ibid). Med det 

sagt så är intersektionalitetens syfte inte heller att inkludera så många olika 

identitetskategorier som möjligt för sakens skull, utan att bredda perspektivet och 

reflektera över vilka faktorer som är relevanta i den kontext som analyseras, menar 

Anna Kaijser och Annica Kronsell (2014:422). Utifrån ett klimatperspektiv är det 

intressant att relatera Lykkes intra-aktionsdiskussion till Annica Kronsells 

(2015:74f) argument som menar att kvinnor inte är en homogen grupp som drabbas 

på samma sätt av klimatförändringen. I analys av mitt material studeras det således 

vem som framställs som sårbar inför klimatförändringen. Kanske är det utefter vad 

som framkom i studiens forskningsöversikt, enbart fattiga kvinnor som homogen 

grupp, eller så inkluderas även andra faktorer som klass, etnicitet, sexualitet, ålder 

och funktionalitet.  

Genom att analysera intersektionella aspekter av klimatförändringen går det att 

framhäva hur individer och grupper drabbas olika hårt av ett förändrat klimat, det 

är därför också relevant att veta i vilket kontextuellt sammanhang som 

gruppen/individen befinner sig i (Kaijser & Kronsell 2014:417). Vid analys av 

GCFs jämställdhetsplan och anpassningsprojekt kommer det troligtvis vara 

problematiskt att få reda på i vilket kontextuellt sammanhang som berörda 

grupper/individer befinner sig. Däremot studeras det om kontextuella sammanhang 

omnämns eller diskuteras i materialet.  

Ett intersektionellt perspektiv på klimatfrågor gör det möjligt att nå en 

förståelse för såväl sociala som politiska förutsättningar för klimatstyrning. 

Tillämpningen kan generera användbar kunskap som är nödvändig för att formulera 

inkluderande och legitima klimatstrategier (Kaijser & Kronsell 2014:419,428). 

Studier och politiska initiativ som enbart tar hänsyn till enskilda aspekter för hur 

allvarligt någon drabbas av klimatet, som till exempel ekonomiskt kapital eller kön, 

missar ofta hur maktbalansen ser ut och hur ojämlikheten beror på andra 

dominerade strukturer. När enbart vissa aspekter tas med leder det ofta till en 

förenkling av verkligheten (ibid:420f). Som nämnt i studiens forskningsöversikt 

riktar flera forskare kritik mot att kvinnor i klimatforskningen förenklas genom att 

de ofta framställs som offer (som är mer utsatta än män, som inte klarar sig själva 

osv.) eller som hjältinnor (som är nära naturen, har kunskap, tar hand om barnen, 

sköter jordbruket osv.). Den typen av förenklingar är intersektionalitetens syfte att 

försöka undvika. Det vill säga att det är viktigt att den som studerar 

intersektionalitet inte tar för givet att en individ eller grupp är eller upplever saker 
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på ett visst sätt (Kaijser & Kronsell 2014:423). Lykke (2009:110) ger exemplet; 

”om inte vi, vita medelklassfeminister, reflekterar över vår position i ett 

intersektionellt perspektiv och reviderar de sätt varpå vi gör både teori och politik, 

så kommer vi fortsätta att snarare understödja än bryta ner de globala 

maktstrukturerna vi säger oss bekämpa”. Det här betyder att jag, en vit 

medelklasskvinna som lever och studerar i Sverige etc., kan i egentlig mening inte 

uttala mig om andra individers upplevelser eller perspektiv än i den grupp jag själv 

är lokaliserad. Lokalisering är en process under ständig förändring som beror på 

inkomst, klass och yrke, geografisk plats, kön, ålder, etnicitet och sexualitet 

(ibid:19). Däremot, även om det egentlig mening inte går att uttala sig om andra 

individers upplevelser är det genom ett intersektionellt perspektiv möjligt att 

synliggöra olika maktstrukturer och diskutera vad dessa kan bero på, för att genom 

det resultatet bidra till en förändring.  

Det teoretiska begreppet intersektionalitet förhåller sig kritisk till materialet 

medan nästkommande teoretiska perspektiv, genusintegrering, snarare hjälper mig 

att förstå vad som kan förväntas – vad som borde finnas med GCFs 

anpassningsprojekt för att de ska vara genusintegrerade.  

3.3.2 Genusintegrering 

För att kunna svara på hur genusdiskursen ser ut i ett litet, mellan och stort 

anpassningsprojekt från GCF tillämpas genusintegrering som studiens andra 

teoretiska perspektiv. Med tanke på att GCF (u.å.) har som syfte att integrera genus 

genom hela besluts- och implementeringsprocessen är det särskilt intressant att 

studera hur väl det stämmer. Genusintegrering i förhållande till 

klimatfinansieringsprojekt och således projektplaner är mycket relevant i och med 

att det kan påverka huruvida genusintegrerad finansieringen blir. Alltså, 

projektplanerna definierar klimatfinansieringsprojekten och det är därför viktigt att 

genus integreras redan från början så att utkomsten blir ett genusintegrerat projekt.  

Carol Lee Bacchi och Joan Eveline (2010a:1f) definierar genusintegrering som 

en relativt ny strategi som används i policyer för att införliva ett genomgående 

genus- och jämställdhetsperspektiv. Grundidén bakom begreppet ”integrering” är 

att varje policy bör tillgodose behoven hos så kallade missgynnade eller 

marginaliserade grupper. Organisationer som på ett effektivt och ”riktigt” sätt 

integrerar genus ska inte enbart ska applicera ett genusperspektiv i sina policyer 

och strategier. Istället ska organisationen vara genusintegrerad i allt beslutsfattande, 

på alla olika nivåer och genom samtliga processer (ibid). Bacchis och Evelines 
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definition av genusintegrering stämmer således överens med hur GCF (u.å.) 

beskriver att de ska integrera genus i fondens arbete.  

I och med att intersektionalitet i grunden är en antirasistisk feministisk kritisk 

teori är det intressant att analysera hur kvinnoorganisationer, som har sin grund i 

klimat, genus, jämställdhet och intersektionalitet, definierar genusintegrerad 

klimatfinansiering. Studiens teori intersektionalitet och det perspektiv som jag 

väljer att benämna ”kvinnoorganisationers definition” symboliserar således det 

kritiska i studiens kritiska diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 2000:70).  

Perspektivet genusintegrering utvecklas således vidare utifrån 

kvinnoorganisationers definition av genusintegrerad klimatfinansiering för att 

användas som teoretiskt perspektiv i analysen av GCFs projektplaner.  

 

3.3.2.1 Kvinnoorganisationers definitioner av genusintegrerad klimatfinansiering 

Utifrån dokument från utvalda kvinnoorganisationer har jag analyserat och 

identifierat ett antal teman som alla har genusintegrering som övergripande mål. 

Det är svårt att separera presenterade teman från varandra och de bör därför ses som 

en helhet där tematiseringen har gjorts för att tydliggöra. Definitionerna används 

sedermera som underlag i analysen för att förstå vad som kan förväntas av GCFs 

genusintegrering. 

Intersektionalitet 

Organisationen Aksi! for gender, social and ecological justice (Aksi) (2017:32ff) 

och nätverket The French Gender and Development Platform (FGDP) (2017:1) 

menar att samtliga klimatfinansieringsprojekt, samt policyer, program, 

projektövervakning, rapportering och utvärdering, bör utvecklas utifrån ett 

intersektionalitetsperspektiv för att de ska vara genusintegrerade. Samtliga projekt 

ska således vara fria från diskriminering baserat på kön, etnicitet, religion, sexuell 

läggning, funktionsvariationer och ålder (ibid). Det här temat går in i studiens 

tidigare presenterade teori, intersektionalitet, vilket gör det till ett särskilt intressant 

tema. 

Sociala aspekter   

Genusintegrerade klimatfinansieringsprojekt ska ge förslag på hur kvinnors 

deltagande och samråd inom samhället kan öka, vilket därför är en aspekt som 

studeras i projektplanerna. Särskilda åtgärder bör vidtas för att ge möjlighet till 

kvinnor och andra marginaliserade grupper att delta i beslutprocesser på lokal nivå 
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och bli involverade i utvecklingen och implementeringen av projekt i sina regioner. 

För att minimera riskerna med misslyckade projekt bör dessutom samtliga 

klimatprojekt ha en klagomålsmekanism för att kunna ta emot klagomål om 

projektet från de människor som påverkas av projektet. Klagomålsmekanismen ska 

vara lyhörd för marginaliserade gruppers särskilda behov (Aksi 2017:33f). 

Klimatprojekt bör, utöver bidra till en bättre anpassningsförmåga, leda till 

ytterligare fördelar för lokala samhällen. Med-fördelar kan ta sig uttryck på olika 

sätt men gemensamt är att de förstärker samhällets välfärd. Ett sådant exempel kan 

vara att uppmuntra kvinnor till att delta i besluten och genomförandet av olika 

klimatprogram- och projekt. Det kan också vara att odling av mer hållbara plantor 

kan bli matprodukter som genererar ekonomiskt värde eller bidrar till familjens 

hälsa (Aksi 2017:35). Organisationerna The Global Gender and Climate Alliance 

(GGCA) och United Nations Development Programme (UNDP) (2016) anser att 

klimatfinansieringsprojekt som maximerar med-fördelar för fattiga personer borde 

prioriteras (Habtezion 2016:5). I likhet skriver UNDP och GGCA (2011:3) att mer 

klimatfinansiering bör, för uppnå större påverkan, fördelas till projekt som även 

fokuserar på att förbättra den sociala utvecklingen. Det är viktigt att varje projekt 

omfattas av en jämställdhetsintegrerad budget och ett antal tydliga kvantitativa och 

kvalitativa indikatorer som mäter hur projektet bidrar till uppsatta jämställdhetsmål 

(FGDP 2017:1).  

Uttalade genusaspekter 

I samtliga klimatfinansieringsprojekt bör genusanalytiska verktyg implementeras i 

alla stadier, det vill säga i programdesign, implementering, övervakning och 

utvärdering. Genusanalytiska verktyg är exempelvis genusanalys, aktiv 

genusintegrering och könsuppdelad statistisk och de är verktyg som hjälper till att 

försäkra att både kvinnor och mäns behov integreras i ett projekt. Etableringen 

hjälper till att säkra att genusaspekten tas i akt redan från planeringsstadiet (UNDP 

& GGCA 2011:3,48; FGDP 2017:1). I och med att de projektplaner som studeras 

är skrivna inför projekten är det endast möjligt att studera om genusanalytiska 

verktyg finns med i själva projektdesignen och inte i projektens implementering, 

övervakning och utvärdering.  

Finansiering  

Det är av högt intresse att åtgärder som gynnar kvinnors ekonomiska egenmakt 

involveras i klimatfinansieringsprojekt- och program. För att uppnå en högre grad 

av genusintegrering i projekten är det viktigt att fatta anpassningsbeslut som 
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främjar kvinnors pågående ”business” och som får kvinnor att öka sina ekonomiska 

resurser (GGCA & UNDP 2011:5,51). I analys av projektplanerna studeras det 

således om faktorer som gynnar kvinnors ekonomiska självständighet finns med.  

Nästkommande förslag är dock lite mer svåranalyserade. GGCA & UNDP 

(2011:36) menar att det är av betydelse att ett genusperspektiv integreras i 

budgetprocessen och att budgeten redovisas i projektplanen. Även om 

genusintegrerade policyer utvecklas och godkänns så misslyckas de ofta med att 

förbättra jämställdheten då ekonomiska resurser saknas. Det är därför viktigt att 

budgeten involveras i projektplanerna så att det blir tydligt hur mycket finansiering 

som behövs för att leva upp till de mål och krav som sätts inom genusrelaterade 

policyer och planer. I och med att de dokument som innefattar projektens budgetar 

inte studeras i den här studien kan jag inte uttala mig om huruvida genusintegrerade 

budgeterna för projekten är.  

3.4 Material & urval  

I studien undersöks anpassningsprojekt från den gröna klimatfonden (GCF). Det 

innebär att projekt som syftar till begränsning/minskning av klimatförändringen 

(även kallat mitigation) inte studeras. På GCFs hemsida1 finns samtliga 

klimatprojekt som fonden finansierar presenterade.  

Mellan år 2015–2018 har GCF godkänt totalt 37 stycken [senast kontrollerat 

2018-04-05] anpassningsprojekt. I studien undersöks inte projekt som ha blivit 

godkända år 2018 (totalt 11 stycken) då de projekten inte har några utvecklade 

projektplaner. Det här innebär att det blir totalt 26 anpassningsprojekt kvar. Utifrån 

dessa projekt valdes ett litet, ett mellan och ett stort klimatfinansieringsprojekt ut. 

Ytterligare en faktor i urvalet var att varje projekt skulle ha minst ett förväntat 

resultat som inte var detsamma som något av de andra projekten. Däremot visade 

det sig i analysen att de förväntade resultatet inte spelade någon roll för studiens 

resultat. Hur som helst så ledde avgränsningarna fram till tre stycken 

anpassningsprojekt (totalt 70 sidor); Projekt Etiopien, Projekt Colombia och 

Projekt Argentina. Varje projekt har en egen sida där information om projektet och 

olika dokument som är knyta till projektet finns samlat. Samtliga projektplaner 

innehåller ett dokument om genusrelaterade aspekter kopplade till projektet, ett 

finansieringsförslag med detaljerad information om projektet, och en rapport/intyg 

                                                 
1 Den gröna fondens hemsida (GCF) greenclimatefund.com 
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om att projektet ska leva upp till ett antal miljömässiga och sociala 

skyddsmekanismer. Efter genomläsning av dokumenten har valet gjorts att studera 

den del av projektplanerna som fokuserar på genus, också kallade ”Gender 

Assessment”. Den avgränsningen görs då de upplevs innehålla mest värdefull 

information för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det vill säga, om jag 

istället väljer att studera projektens finansieringsförslag som är mer tekniskt 

beskrivna och då inte är korrelerat med studiens syfte, frågeställningar och 

teoretiska perspektiv och som inte innefattar mycket genus, blir resultatet troligtvis 

mindre innehållsrikt. Å andra sidan kan det ses som en begränsning att alla 

dokument i projektplanerna inte har studerats då det möjligtvis hade gett ett än mer 

djupgående resultat och förståelse av klimatfinansiering ur ett genusperspektiv.  

Jämställdhetsplanen (totalt 14 sidor) som studeras antogs i mars 2015 i 

samband med att GCF startade. GCF har sedan tidigare en jämställdhetsplan som 

implementerades inför uppstarten av fonden 2014, men det anses mest relevant att 

studera den plan som i nuläget används av GCF. Vid analys av jämställdhetsplanen 

har valet gjorts att använda Bacchis inriktning av CDA i och med att WPR-analys 

används för att problematisera policyer, vilket således stämmer överens med 

studiens första frågeställning. Dessutom har hela jämställdhetsplanen studerats från 

A till Ö vilket är ett krav för WPR-analys. Vid analys av projektplanerna tillämpas 

Faircloughs inriktning av CDA för att besvara studiens andra frågeställning, i och 

med att jag där är mer intresserad av detaljerat studera specifika diskurser. Vid 

analys av projektplanerna har delar som är irrelevanta för studien inte analyserats, 

som till exempel allmänna beskrivningar av landet där projektet ska implementeras 

eller beskrivningar om företag som har etablerats i landet.  

3.4.1 Anpassningsprojekt   

Vid läsning av projektplanerna har först projektsammanfattningarna lästs igenom 

för att få en bild av vad projektet handlar om, jag har sedan gått vidare till 

projektplanerna för att studera de mer noggrant. Nedan presenteras de projekt som 

har analyserats.  

3.4.1.1 Beskrivning av Projekt Etiopien (FP058) 

Projektet Responding to the Increasing Risk of Drought: Building Gender-

responsive Resilience of the Most Vulnerable Communities (FP058) har 

kategoriseringen “litet projekt” och totalt har 50 miljoner US-dollar investerats. 

Syftet med projektet är att möta den ökade risken för torka i Etiopien genom att 
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skapa genusresponsiv motståndskraft för de mest utsatta samhällena. GCF bidrar 

med 45 miljoner US-dollar och den Etiopiska regeringen bidrar med 5 miljoner US-

dollar. Projektet förväntas påverka cirka 1,3 miljoner människor. 

Förväntade resultat: 

• Förbättrad hälsa-, mat- och vattensäkerhet  

• Skydd av ekosystem och ekosystem tjänster  

• Förbättrade försörjningsmöjligheter för människor och samhällen  

(GCF 2018a).  

3.4.1.2 Beskrivning av Projekt Colombia (FP056) 

Projektet Scaling Up Climate Resilient Water Management Practices for 

Vulnerable Communities in La Mojana (FP056) har kategoriseringen “medelstort 

projekt” och totalt har 117,2 miljoner US-dollar investerats. Syftet med projektet 

är att förbättra hanteringen av vattenresurser för sårbara samhällen i 

våtmarksområdet La Mojana, Colombia, med målet att öka sårbara samhällens 

motståndskraft mot ett mer extremt klimat. GCF bidrar med 38,5 miljoner US-

dollar. Resterande finansiering är från flertalet olika organisationer så som 

nationella anpassningsfonden. Projektet förväntas påverka cirka 405 000 

människor. 

Förväntade resultat:  

• Förbättrad hälsa-, mat- och vattensäkerhet  

• Skydd av ekosystem och ekosystemtjänster 

 (GCF 2018b). 

3.4.1.3 Beskrivning av Projekt Argentina (FP054) 

Projektet Implementation Project of the Integral Management Plan of the Luján 

River Basin (FP054) har kategoriseringen “stort projekt” och totalt har 315,3 

miljoner US-dollar investerats. Syftet med projektet är att vidta anpassningsåtgär-

der för att förebygga översvämningar för flodområdet Luján. Målet är att 

genomföra projekt som lever upp till den integrerade förvaltningsplan som har satts 

upp för ändamålet. GCF bidrar med 1,6 US-dollar och har även delat ut ett lån på 

57 miljoner US-dollar. Utöver det har provinsen Buenos Aires bidragit med 91,1 

miljoner US-dollar och ett lån på 165 miljoner US-dollar har tagits för att finansiera 

projektet. Projektet förväntas påverka cirka 2,8 miljoner människor. 

 

Förväntade resultat: 
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• Förbättrad infrastruktur och bebyggd miljö 

(GCF 2018c).  
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4. Resultat- och analys 

I det här kapitlet presenteras studiens resultat- och analys. Studiens syfte och 

frågeställningar besvaras genom analys vad jag har kommit fram till utifrån 

studiens analytiska ramverk; det vill säga kritisk diskursanalys, intersektionalitet 

och genusintegrering. Inledningsvis analyseras jämställdhetsplanen och resultaten 

av analysfrågorna inspirerade av Bacchi besvaras. För att få en struktur i 

analysdelen och underlätta för läsaren presenteras de tre frågorna var för sig. 

Därefter framkommer resultatet av projektplanerna och analysen följer upplägget 

av Faircloughs tredimensionella modell. Avslutningsvis diskuteras det hur 

genusintegrerade projektplanerna är utifrån det teoretiska perspektivet 

genusintegrering.  

4.1 Jämställdhetsplanen  

Här presenteras WPR-analysen av GCFs jämställdhetsplan (förkortad GPAP). Vid 

en första genomläsning av jämställdhetsplanen ges intrycket att den är väl 

genomarbetad utifrån ett genusperspektiv, på så sätt att ord som jämställdhet, 

genusmedvetenhet och genusrättvisa benämns och diskuteras. När policyn 

sedermera studeras utifrån mina analysfrågor framträder en mer komplex bild. 

Genom analysen identifierades tre problemrepresentationer; inkludering av 

genusaspekter, jämställdhet & klimatförändring och kvinnors utsatthet. Den första 

frågan i analysen är mer av en redogörelse och i de två andra frågorna förs mer 

diskussioner. Resultatdelen för WPR-analysen följer de tre frågor som inspirerats 

av Bacchi.  

4.1.1 Vad är problemet och hur representeras det?  

I den första analysfasen har syftet varit att försöka hitta de problemrepresentationer 

som jämställdhetsplanen bygger på. 
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Problem 1: Inkludering av genusaspekter 

Flera av de problem som uttolkats från jämställdhetsplanen är formulerade som 

lösningar till ett problem istället för att vara utskrivna som explicita problem. Enligt 

Bacchi (2009:xvii) är det en vanlig form av problemformulering i policyer: 

Request for the Secretariat “to further develop the mitigation and adaptation 

performance measurement frameworks of the Fund, engaging international experts as 

required, for the Board to consider at its third meeting of 2014, including an approach 

to gender, indicators on mitigation and adaptation, and methodologies […]” (GPAP 

2015:1). 

 

It is important to underline that by including gender sensitivity in its mandate and by 

taking steps to adopt a gender policy and action plan from the onset of its activities, 

the Fund is viewed as adding considerable value to its climate change funding 

mechanisms (GPAP 2015:2). 

I första citatet efterfrågas det att sekretariatet inom GCF bland annat ska utveckla 

mätmetoder för anpassning- och begränsningsåtgärder, engagera fler 

internationella experter och vidareutveckla inkluderingen av ett genusperspektiv. 

På liknande sätt understryks det i andra citatet att GCF kan komma att betraktas 

som en betydande klimatfinansieringsmekanism om det inkluderas ett 

genuskänsligt perspektiv i fondens mandat och om åtgärder vidtas för att tillämpa 

genuspolicyer och från klimatprojektens början. Utifrån ovanstående citat kan 

själva problemen således tolkas som att det saknas ett tillräckligt utvecklat 

genusperspektiv och genusintegration inom GCF, då lösningsförslagen är att genus 

bör inkluderas mer. För att exemplifiera så används ordet ”inkludering” (se t.ex. 

det andra citatet ”including gender sensitivity”) innan genusaspekter vilket 

framhäver att inkluderingen av genus är en del av problemlösningen. 

I vidare problemrepresentationer gällande genusinkludering finns det flera 

exempel i jämställdhetsplanen där vikten av tydlighet gällande genusarbetet lyfts 

fram, det talas om ”Clear policy guidance and sustained management commitment 

on mainstreaming gender sensitivity […]” (GPAP 2015:4), och “Clear 

accountability mechanisms are needed, in terms of monitoring gender-sensitive 

policy implementation, results and processes” (GPAP 2015:4). Även i de två senare 

citaten är problemrepresenationerna baserade på de lösningsförslag som ges. Det 

vill säga att mer tydliga genuspolicyer och ansvarsmekanismer gällande 
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rapportering och övervakning av genusrelaterad policyimplementering beskrivs 

som avgörande för att nå förväntade resultat. I ovan nämnda citat tydliggörs också 

en koppling som visar på att en bättre genusintegrering kan uppnås med mer 

tydlighet, bättre mätningskriterier och inkludering av olika genusaspekter, så som 

genuskänslig data och genuspolicyer. 

 

Problem 2: Jämställdhet och klimatförändring 

I jämställdhetsplanen är en återkommande problemrepresentation sambandet 

mellan jämställdhet och ett förändrat klimat. En framträdande diskurs är att 

tillämpningen av mer genuskänsliga metoder kan leda till mer hållbara effekter av 

klimatförändringen, citatet nedan exemplifierar detta:  

The overall objective of the Fund’s gender policy is to ensure that by adopting a 

gender- sensitive approach, the Fund will efficiently contribute to gender equality and 

will achieve greater and more sustainable climate change results […] (GPAP 2015:5).  

Citatet berättar att GCF på ett effektivt sätt kommer att bidra till jämställdhet genom 

att inkludera ett genuskänsligt perspektiv. Arbetet med genusfrågor kommer även 

att leda till mer positiva resultat och effekter av klimatförändringen. Själva 

problemet är således att GCF än inte kan försäkra att ett genusperspektiv finns med 

genomgående i fondens arbete. I citatet så kopplas således genus och jämlikhet ihop 

med klimatförändringen, med andra ord tas den kopplingen för given. Det vill säga 

att citatets utgångspunkt är att jämställdhet förmildrar effekterna av ett förändrat 

klimat. Nästkommande citat förstärker den nämnda utgångspunkten:  

By adopting a gender-sensitive approach in its mandate on climate change, the Fund 

commits to contributing to gender equality […] (GPAP 2015:9).   

 

Climate change impacts women and men differently, to the detriment of women, and 

existing gender inequalities are likely to be exacerbated by climate change (GPAP 

2015:8).  

Först beskrivs det att GCF bidrar till ökad jämställdheten i och med att de 

implementerar ett genuskänsligt perspektiv på fondens mandat om 

klimatförändringar. Utifrån denna beskrivning hade det varit intressant att få reda 

på vilket konkret sätt GCF åtar sig att bidra till jämställdhet. Sedan står det att 

klimatförändringen leder till större ojämlikhet mellan könen. Dessutom så dras 
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slutsatsen att kvinnor skadas mest av ett förändrat klimat, en faktor som diskuteras 

mer under nästkommande problem.    

Problem 3: Kvinnors utsatthet 

Den tredje återkommande problemrepresentationen i GCFs jämställdhetsplan är 

utgångspunkten att kvinnor drabbas värst av klimatförändringen och kan således 

ses som en av anledningarna till varför planen upprättats. Alltså att syftet med 

jämställdhetsplanen är att främja jämställdheten mellan kvinnor och män och för 

att nå dit måste kvinnors utsatthet beaktas. En frekvent diskursiv framställning i 

jämställdhetsplanen är att kvinnor, som en homogen grupp, drabbas värst av 

klimatförändringen: ”Women’s mortality from climate-related disasters is higher 

[…]; women are more vulnerable to waterborne diseases” (GPAP 2015:2). 

Kvinnors dödlighet och sjukdomsstatisk vid klimatrelaterade katastrofer anses 

således korrelerat med att det är kvinnor, det vill säga att det finns få förklaring till 

varför kvinnor drabbas värst. Däremot beskrivs fattiga kvinnor som mest sårbara 

inför ett förändrat klimat:  

As women tend to rely more on natural resources for their livelihood, the decline in 

land and biomass productivity affects women more than men, especially in rural areas, 

and exacerbates their poverty […] (GPAP 2015:2).  

I jämställdhetsplanen diskuteras det att det är svårare för fattiga kvinnor än för 

fattiga män att återhämta sig efter en klimatrelaterad katastrof (GPAP 2015:2). 

Däremot nämns det bara vid ett tillfälle vilka fler faktorer som kan påverka hur 

utsatt en kvinna kan vara för klimatförändringen: 

Gender inequality, exacerbated by climate change, is linked, as are other development 

areas, to vulnerability and risks. The greater vulnerability of women to climate change 

stems from gender norms and discrimination that result in the imbalanced division of 

labour, lower income, and lesser livelihood opportunities; less access and control over 

land and other productive assets; fewer legal rights; lesser mobility and lesser political 

and professional representation (GPAP 2015:8).  

I citatet beskrivs det att rådande könsnormer bidrar till att kvinnor är mer sårbara 

inför klimatförändringen då normerna leder till att kvinnor bland annat får lägre 

inkomst, sämre tillgång till försörjningsmöjligheter och mindre rörlighet i 

samhället. Däremot så diskuteras eller problematiseras det inte vid något tillfälle i 

jämställdhetsplanen hur fattiga män, eller män med andra förutsättningar som gör 
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att de är extra sårbara, drabbas av ett förändrat klimat. Det vill säga att få 

intersektionella aspekter inkluderas i jämställdhetsplanen. Jag återkommer till detta 

mer under nästkommande frågor.  

4.1.2 Vilka antaganden ligger till grund för problemrepresentationen?  

I problemrepresentationerna används ord som genuskänslig, jämställdhet och 

genusintegrering för att rama in de problem jämställdhetsplanen representerar. En 

annan ordföljd som frekvent används i problemrepresentationerna är ordet 

inkludering i kombination med ett genusladdat ord, till exempel ”including an 

approach to gender”, ”including the gender policy” (GPAP 2015:1), ”including 

gender sensitivity” (ibid:2) och ”adopting a gender-sensitive approach” (ibid:9), 

som är av liknande karaktär. I nämnda exempel beskrivs genus som ett begrepp 

som ska inkluderas, frågan som därför uppkommer är hur genusintegrerad 

jämställdhetsplanen faktiskt är. Organisationer som utger sig för att använda 

genusintegrering ska inte enbart applicera (vilket ordet inkludering antyder) genus 

på policyer och planer utan genomgående integrera genus. Antagandet här är alltså 

att en inkludering av genusaspekter automatiskt kommer leda till bättre jämställdhet 

(Bacchi & Eveline 2010a:1).  

Ytterligare ett framträdande nyckelkoncept är ordet effektivitet i samband med 

genus, jämställdhet och kvinnor. Med andra ord framställs effektivitet diskursivt i 

relation till genusrelaterade frågor. Som exempel beskrivs det vid ett tillfälle att en 

implementering av genuskänsliga metoder inom GCF kommer leda till att fonden 

effektivt bidrar till jämställdhet. Dessutom förklaras det att implementeringen, ur 

ett klimatförändringperspektiv, kommer bidra till en bättre hållbarhet (GPAP 

2015:9). Det vill säga att det sätts ett likhetstecken mellan genus och klimatet, på 

så sätt att antagandet är att en lösning av genusproblematiken även kommer bidra 

till att mildra klimatets effekter. I omvänd ordning så diskuteras det också i 

jämställdhetsplanen att GCFs projekt och program kommer bidra till jämställdhet 

och ge mer makt åt kvinnor: ”The Fund’s resource allocation for adaptation and 

mitigation projects and programmes contributes to gender equality and women’s 

empowerment” (GPAP 2015:11). Utifrån nämnda exempel går det således att 

argumentera för att jämställdhetsplanen innehåller två, bland flera, parallella 

diskurser. Ena diskursen menar att bättre jämställdhet även kan mildra 

klimatförändringen och den andra diskursen säger att klimatfondens program och 

projekt kommer att bidra till bättre jämställdhet. På liknande sätt kommer 

Westholm (2017:79) fram till, efter att ha studerat dokument från systemet REDD+, 
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att jämställdhet ofta är presenterat som en del av lösningen till bristande effektivitet 

i klimatpolitiska insatser. 

I jämställdhetsplanen finns det även tendenser som tyder på att genus likställs 

med kvinnor, ett tydligt exempel är en rubrik som har namnet ”Why climate change 

and gender matters” (se Box 1; GPAP 2015:2), men istället för att ge exempel på 

kvinnor och mäns position gentemot klimatförändringen handlar innehållet i 

huvudsak om kvinnors utsatthet inför klimatförändringarna. Det vill säga, istället 

för att referera till genus som en social konstruktion som påverkar både kvinnor och 

män, dras genusparallellen framförallt till kvinnor. Det kommer till uttryck genom 

att kvinnor i jämställdhetsplanen beskrivs som mer utsatta än män, som exempel: 

”Women’s mortality from climate-related disasters is higher” och ”The domestic 

burdens of women” (GPAP 2015:2). Som nämnt i studiens forskningsöversikt 

kritiserar Arora-Jonsson (2011:745), Kronsell (2015:74ff), MacGregor (2010:226) 

m.fl. att kvinnor ofta framställs som offer inför klimatförändringen, en 

diskursframställning som på flera sätt även stämmer överens med GCFs 

jämställdhetsplan. Uteslutandet av män, alltså att män inte omnämns och att genus 

används som en synonym för kvinnor, indikerarar att maskulinitet inte ingår i 

definitionen av genus: utan är normen (Kronsell 2006:109). Det här kan således 

tolkas som att vissa problemrepresentationer grundas i antagandet att 

jämställdhetsplanen i huvudsak ska omfatta kvinnor. Utifrån ett

 intersektionalitetsperspektiv kritiserar Kaijser och Kronsell (2014:423) 

förenklingar likt dessa. Intersektionalitetet kräver att fler perspektiv diskuteras, det 

vill säga att det hade varit avgörande att även diskutera männens avgörande roll för 

klimatfinansiering inom ramen för genus.  

Det finns dock ett antal textpartier i jämställdhetsplanen som kopplar ihop 

genus med både kvinnor och män, vilket innebär att diskursen ”kvinna=genus” inte 

är fullständigt dominerande. Ur ett genusperspektiv är det positivt att diskursen 

”kvinna=genus” inte är fullständigt dominerande då det tyder på att ingen hegemoni 

har uppstått (se Winther Jørgensen & Phillips 2000:80). Det här innebär att 

diskursen där både kvinnor och män definieras som genus också tar plats och kan 

således ”vinna” makt, alltså bli mer synlig, från ”kvinna=genus”-diskursen: 

Gender-sensitive complaint mechanisms are needed, so that women and men feel 

confident when filing their complaints relating to climate change interventions (GPAP 

2015:4).  

I citatet förklaras det, precis som identifierades i teoriavsnittet om genusintegrerad 

klimatfinansiering (Aksi 2017:34), att GCF behöver upprätta en genuskänslig 
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klagomålsmekanism så att både kvinnor och män känner sig trygga med att lämna 

klagomål om klimatfinansieringsprojekt som de påverkas av. Även i 

nästkommande citat förstärks påståendet om att både kvinnor och mäns 

förutsättningar inkluderas i jämställdhetsplanen: ”Equitable resource allocation so 

that women and men benefit equitably from the Fund’s adaptation and mitigation 

activities” (GPAP 2015:5). I citatet beskrivs det att resurser måste fördelas rättvist 

så att både kvinnor och män gynnas av GCFs anpassnings- och 

begränsningsaktiviteter. 

Gemensamt mellan båda citaten är dock att de lämnas oproblematiserade. Det 

vill säga att det i jämställdhetsplanen inte förs någon vidare diskussion om vad som 

är nödvändigt för att både kvinnor och män ska känna sig trygga med att lämna 

klagomål, till exempel vilka hinder och förutsättningar som finns. Det lämnas heller 

inga förslag på hur klimatfinansieringen ska fördelas rättvist, bara att den ska göra 

det. Jämställdhetsplanen hade lämnat ett mer genusmedvetet intryck om den hade 

varit mer tydlig med förklaringar och argumentation hur planens mål och riktlinjer 

ska uppnås. 

Vilka fler aspekter som lämnas oproblematiserade i jämställdhetsplanen eller 

vad som inte nämns alls studeras närmre i nästkommande analysdel.  

4.1.3 Vad har lämnats kvar oproblematiserat i problemrepresentationen?   

Som tidigare nämnt är det kvinnor som framställs som de mest utsatta för ett 

förändrat klimat i jämställdhetsplanen. Vid flera tillfällen så används ordet 

kvinna/or i direkt korrelation med utsatthet, det vill säga att det oftast inte 

problematiseras vilka andra faktorer som kan ligga bakom för hur allvarligt en 

individ drabbas av klimatförändringen. I likhet med Arora-Jonssons (2011:745f) 

kritik om att det finns en ”feminisering av fattigdom”, lyfts det dock fram i 

jämställdhetsplanen att fattiga kvinnor drabbas hårdare än fattiga män (GPAP 

2015:2). Vid ett tillfälle förklaras det även att kvinnor är mer sårbara för 

klimatförändringen på grund av könsnormer som leder till kvinnor får lägre 

inkomst, sämre tillgång till försörjningsmöjligheter och mindre politisk 

representation (GPAP 2015:8). Å andra sidan beskrivs det inte hur män med sämre 

förutsättningar drabbas. Det är avgörande att ta hänsyn till det kontextuella 

sammanhanget, till exempel vilka sociala kategorier någon tillhör och hur 

kategorierna samverkar med andra maktordningar, för att kunna analysera hur 

sårbar någon är för klimatförändringen. Men också för att på ett effektivt sätt 

möjliggöra åtgärder på specifika platser. Det vill säga att kön måste även förstås i 
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samspel med andra kategorier som klass, etnicitet, sexualitet, ålder, funktionalitet 

och geografisk plats för att kunna förklara hur svårt någon drabbas av ett förändrat 

klimat (Kaijser & Kronsell 2014:417; Kronsell 2015:74f; Arora-Jonsson 

2011:744ff,749; Lykke 2009:107; MacGregor 2010:232f). Min tolkning är således 

att jämställdhetsplanen har ett svagt intersektionalitetsperspektiv, vilket innebär att 

få faktorer till varför en individ drabbas av klimatförändringen diskuteras, till 

exempel står det:  

 

Climate change, such as drought, exacerbate fuelwood and water scarcity and add more 

to the domestic burdens of women than to those of men (GPAP 2015:2).  

I citatet och på andra ställen i planen diskuteras det inte varför kvinnor drabbas 

värre än män. Slutsatsen är således att jämställdhetsplanen tar för givet att kvinnor, 

oavsett kontext, drabbas värre än män oavsett vilken i kontext männen befinner sig 

i. Det enda tillfället i jämställdhetsplanen där kön diskuteras i samband med andra 

identitetskategorier och maktordningar är när kvinnor förknippas med fattigdom 

och när kvinnors påverkan av strukturella könsnormer nämns.  

Kaijser och Kronsell (2014:420f) menar att studier och politiska initiativ som 

enbart tar hänsyn till enskilda aspekter, så som jämställdhetsplanen gör, för hur 

allvarligt någon drabbas av klimatet missar hur maktbalansen ser ut och hur 

ojämlikheten beror på andra dominerade strukturer. Å andra sidan är inte syftet med 

intersektionalitet att analysera samtliga kategorier i raden (Kaijser & Kronsell 

2014:422; Lykke 2009:107), men med tidigare diskuterade intra-aktionsbegreppet 

i beaktning bör samspelen oavsett analyseras mer komplext, för att genom det se 

hur olika samspel har en förändrad inverkan på varandra (Lykke 2009:107). 

Jämställdhetsplanen kan dock omöjligen ta specifika kontextuella sammanhang i 

beaktning då den riktar sig till fondens samtliga projekt och flertalet olika länder. 

Ett övergripande problem med intersektionalitet i förhållande till klimatpolicyer 

kan vara just att det inte finns utrymme för, att det är orimligt, att involvera 

specifika kontextuella sammanhang och flera olika intersektionella perspektiv. 

Med det sagt så behöver så många analytiska kategorier som möjligt inte analyseras 

i en intersektionell analys. Det skulle kunna vara tillräckligt om klimatpolicyer 

(som täcker ett större område) diskuterar och problematiserar vikten av 

intersektionella aspekter för att synliggöra maktstrukturer mellan människor och 

för att visa på att de är medvetna om att olika grupper påverkas på olika sätt av 

klimatet. Om GCF ska leva upp till sitt syfte, det vill säga vara genusintegrerad, 

behöver jämställdhetsplanen diskutera vikten av intersektionalitet. Förslaget är att 

jämställdhetsplanen bör inta ett mer kritiskt förhållningssätt till olika 
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maktordningar och identitetskategorier (Lykke 2009:222) för att synliggöra hur 

ojämlikheter reproduceras av strukturella maktstrukturer (Bergström & Boréus 

2012:373). 

Nu när jämställdhetsplanen har analyserats, som är den övergripande policyn 

gällande jämställdhets- och genusarbetet inom GCF, ska resultat och analys från 

utvalda anpassningsprojekt vidare presenteras. Förutom att studera hur 

genusdiskursen ser ut i anpassningsprojekten och hur genusintegrerade projekten 

är diskuteras också likheter och skillnader mellan jämställdhetsplanen och 

projekten.  

4.2 Anpassningsprojekt  

I det här kapitlet presenteras resultat- och analysdelen av Projekt Etiopien (PE) och 

Projekt Colombia (PC) tillsammans, i och med att resultatet visar att de har flera 

lika diskurser, så som en sårbarhetsdiskurs och hjältinnadiskurs. Resultatet och 

analysen av Projekt Argentina (PA), som är det största av de analyserade projekten, 

presenteras slutligen ensamt i och med att dess resultat skiljer sig mycket från PE 

och PC, på så sätt att inga explicita diskurser kunde identifieras utifrån studies syfte. 

4.2.1 Upplägg av resultat- och analys för projektplaner 

Upplägget av resultat- och analysdelen för projektplanerna är så att varje rubrik 

symboliserar en dominerande diskurs, dessa diskurser har identifierats utefter 

Faircloughs (2003:128) diskursfrågor som ställs i den textanalytiska nivån. För att 

söka svar på frågorna har meningsuppbyggnader, vokabulär, underförstådda 

budskap och vad som påstås explicit i texten studerats. Under varje rubrik, flytande 

i texten, ryms olika ”del-diskurser”, alltså olika diskurser som strävar åt samma håll 

eller i motsatt riktning som den dominerande diskursen. Upplägget med del-

diskursen kommer från begreppet interdiskursivitet i nivån diskursiv praktik. PA 

analyserades utefter den textanalytiska delen men dessvärre framkom inga explicita 

diskurser, vilket innebär att PA inte har analyserats utefter den diskursiva praktiken. 

Avslutningsvis sammanfattas resultaten och det analyseras vilka konsekvenser 

identifierade diskurser har för den bredare sociala praktiken, vilket är ett resultat 

som med hjälp av studiens teoretiska perspektiv, intersektionalitet och 

genusintegrering, blir synligt (Winther Jørgensen & Phillips 2000:90). I det sista 

avsnittet sammanfattas det även hur genusintegrerade PE, PC och PA är.  
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4.2.2 Resultat- och analys av Projekt- Etiopien och Colombia 

I analys av PE och PC framkommer det att projektplanerna har flera likadana 

diskursframställningar. Samtidigt så stämmer de framställningarna på flera sätt 

överens med de diskurser som framkom i analys av jämställdhetsplanen, även om 

PE och PC har en något mer bred och varierad framställning.  

4.2.2.1 Sårbarhetsdiskursen 

Genom att ställa Faircloughs (2003:128) frågor om hur en diskurs identifieras 

framkom det i både PC och PE att kvinnor diskursivt framställs, på liknande sätt 

som i jämställdhetsplanen, som mer drabbade av ett förändrat klimat än män. 

Meningsuppbyggnader som används för att beskriva det här är exempelvis: 

“Women are disproportionally impacted by climate change and the risk of climate 

change magnifies women’s relative poverty” (PC 2017:3), ”The poor, the majority 

of whom are women are disproportionately affected” (PE 2017:3) och ”Women are 

less able to confront vulnerabilities associated with climate change” (ibid:7). Ord 

som används för att rama in kvinnors utsatthet är sårbarhet, fattigdom och att 

kvinnor är ”oproportionerligt” drabbade samt har ”mindre möjlighet” att anpassa 

sig till de sårbarheter klimatförändringar kan föra med sig.  

I PE finns det dock en framställning som visar på att också män är sårbara, till 

exempel så står det: “Communities’ can take action to adapt to climate change, they 

‐ men and women‐ can take preemptive action to reduce their vulnerability” (PE 

2017:5). På liknande sätt som i PE, står det i PC (2017:5) att syftet med att integrera 

ett genusperspektiv i projektplanen är för att kunna svara på de olika behoven som 

kvinnor och män möter inför klimatförändringens inverkan. På samma sätt menar 

GGCA och UNDP (2011:3), som nämnt utifrån tidigare teoribildning om 

genusintegrering, att genusanalytiska verktyg bör implementeras i 

klimatfinansieringsprojekt då det hjälper till att försäkra att både kvinnor och mäns 

behov och perspektiv integreras i ett projekt. I PC beskrivs en del genusanalytiska 

verktyg, bland annat så lyfter de upp och analyserar könsuppdelad statistik för att 

visa på skillnader mellan kvinnor och män. Som exempel skriver de att 72,3% av 

kvinnorna tillför matförsörjning till hushållet, till skillnad från männen där enbart 

22,1% utför samma syssla (PC 2017:10). Könsuppdelad statistik hjälper till att 

identifiera luckor som behöver fyllas igen för att det ska vara jämställt. Det gör det 

också möjligt att rikta sakkunskap till specifika områden och fördela resurser dit de 

behövs som mest (PC 2017:28). Även PE (2017:19) menar likt PC att könsuppdelad 

statistik är positivt för implementeringen av jämställda projektplaner. Trots att både 
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PE och PC involverar genusanalytiska verktyg finns det däremot knappt några 

förklaringar till hur män drabbas av ett mer extremt klimat i någon av planerna.  

I samband med att män vid få tillfällen omnämns finns det tendenser som tyder 

på att PC likställer genus med kvinnor. I PC (2017:27) finns det, precis som i 

jämställdhetsplanen (se exemplet s.38), en rubrik med namnet ”Gender issues in 

response to water management in Colombia”, men under rubriken skrivs det enbart 

om kvinnors utsatthet och inga män åsyftas. Återigen, när definitionen av genus 

enbart innefattar kvinnor indikerar det att maskulinitet är normen och inte genus 

(Kronsell 2006:109). För att sätta diskursen ”sårbarhet” och underliggande del-

diskurser i en bredare kontext kan vi återgå till Fairclough (2003:11) som menar att 

språket inte återger verkligenheten utan bidrar till att forma den. Det vill säga, med 

hjälp av språket generas en bild av den sociala verklighet vi befinner oss i, och 

därmed skapar och påverkar vi samtidigt den sociala verkligheten i sig (Bergström 

& Boréus 2012:374; Winther Jørgensen & Phillips 2000:68). Det här innebär att 

när den diskursiva framställningen är att kvinnor har ”mindre möjlighet” att 

anpassa sig och är mer ”sårbara” för ett förändrat klimat, samtidigt som män inte 

diskuteras, kan det ha en diskursiv effekt för hur kvinnor och män i den kontexten 

uppfattas och uppfattar sig själva. Något som kan påverka hur klimatpolicyer 

utformas och beslut fattas (Bacchi 2009:9). Diskursers påverkan diskuteras mer i 

den sista delen av det här kapitlet, i samband med social praktik, då det är relevant 

för samtliga identifierade diskurser. 

4.2.2.2 Olika faktorer för kvinnors utsatthet 

Med utgångspunkt i sårbarhetsdiskursen framställs kvinnor i PE däremot inte lika 

mycket som extra sårbara enbart på grund av att de är kvinnor; jämfört med hur 

framställningen såg ut i GCFs jämställdhetsplan. I både PE och PC ges det fler 

förklaringar till varför kvinnor drabbas värre än män. Det ges också exempel på 

vilka andra faktorer som kan påverka hur allvarligt någon drabbas av ett förändrat 

klimat. Som exempel står det i PE att kvinnor som lever på landsbygden i Etiopien 

är mer sårbara på grund av socio-ekonomiska, politiska och biofysiska faktorer. 

Nämnda faktorer kan resultera i skillnader, gentemot män, i utbildning, hälsa, 

tillgång till information, kapital och möjlighet att delta i beslutsfattande, vilket leder 

till ökad risk för sårbarhet (PE 2017:4). Vid ytterligare tillfällen står det att faktorer 

som ålder, kön, utbildning, social status och tillgång till kapital påverkar hur sårbar 

en kvinna är för ett mer extremt klimat (ibid:18). I PC (2017:7,26) beskrivs det, 

som exempel, vid tillfällen att kvinnor på landsbygden i Colombia är mer sårbara 

på grund av strukturer, sociala normer och diskriminering som exempelvis etnicitet, 
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extrem fattigdom, tvingad migration, låg tillgång till välbetalda arbeten och 

politiska rättigheter. För att minska sårbarheten bör klimatfinansieringsprojekt 

innefatta beslut som främjar kvinnors ekonomiska resurser, menar GGCA och 

UNDP (2011:5). I samband med det här skriver PE (2017:20) att kvinnor bör 

involveras i arbetet att identifiera nya innovativa teknologier, då det kan stödja 

kvinnors entreprenörskap och främja deras egenmakt, vilket kan resultera i mer 

finansiell tillgång. Också PC (2017:22) ger förslaget att stärka landsbygdskvinnors 

äganderätt till egendom och produktiva resurser eftersom att det kan gynna 

kvinnors ekonomiska självförsörjning. Dessa nämnda faktorer hänger även på flera 

vis ihop med den genusintegrerade definitionen ”med-fördelar” (Aksi 2017:35; 

Habtezion 2016:5). Med-fördelar betyder att klimatprojekt även ska förstärka 

samhällets välfärd, vilket således både PE (2017:20) och PC (2017:22) involverar 

när de propagerar för att öka kvinnors finansiella tillgång och ekonomiska 

självförsörjning.  

Jämfört med jämställdhetsplanen menar jag att PE och PC på några fler plan 

integrerar ett intersektionalitetsperspektiv. Det betyder att flera olika faktorer till 

varför kvinnor drabbas av klimatförändringen problematiseras och diskuteras, det 

ges även förslag i PE och PC på hur kvinnors ekonomiska egenmakt kan öka. Å 

andra sidan beskrivs det inte hur män samspelar med andra konstruktioner av 

identitetskategorier så som klass, ålder, etnicitet och sexualitet (Lykke 2009:222). 

Istället för att i huvudsak framställa kvinnors utsatthet hade det ur ett 

intersektionalitetsperspektiv varit intressant om både jämställdhetsplanen, PE och 

PC breddade perspektivet och lyfte upp olika faktorer till varför män också är 

sårbara inför ett mer extremt klimat. I och med att projektplanerna riktar sig till 

specifika regioner och platser hade det varit möjligt att lyfta upp mer 

intersektionella och kontextuella aspekter till varför även män drabbas (Kaijser & 

Kronsell 2014:417,422). Som tidigare nämnt handlar intersektionalitet om ett 

samspel mellan olika makt- och identitetskategorier (Lykke 2009:107). Det vill 

säga att olika kategorier har en förändrande inverkan på varandra. För att 

exemplifiera menar Arora-Jonsson (2011:749) att det är osannolikt att en fattig man 

i Indien förorenar lika mycket som en kvinna i Sverige eller som en rik kvinna i 

Indien. Det kan också förklaras som att en kvinna kan vara förtryckt utifrån sitt kön 

och ekonomiska kapital, men priviligierad utifrån sin vita hudfärg. På samma sätt 

som en man kan ha makt utifrån sitt kön, men vara förtryckt utifrån sin sexualitet 

eller etnicitet. Med det sagt, som också nämndes i analys av jämställdhetsplanen, 

för att förstå hur maktbalansen ser ut är det nödvändigt att studera den fullständiga 

kontexten, det vill säga mer än bara kön i relation till enstaka kategorier.  
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Genom att tillämpa ett intersektionalitetsperspektiv på klimatfrågor kan det 

utvinnas användbar, och ofta nödvändig, kunskap som kan användas för att 

formulera inkluderande klimatpolicyer- och strategier. Det här innebär, om GCF 

implementerade ett mer genomgående intersektionellt perspektiv skulle de också 

kunna få mer fullständig förståelse för såväl sociala som politiska förutsättningar 

som kan användas när policyer planeras och beslut tas (Kaijser & Kronsell 

2014:419,428). Även kvinnoorganisationerna FGDP (2017:1) och Aksi (2017:32ff) 

menar att det är av högsta vikt att jämställdhetsplaner- och policyer vars syfte är att 

vara genusintegrerade utvecklas utifrån ett intersektionalitetsperspektiv. Resultat- 

och analysdelen av GCFs jämställdhetsplan visade att planen involverar få 

intersektionella kategorier, ett resultat som således också stämmer delvis överens 

med PE och PC.  

4.2.2.3 Hjältinnadiskursen 

En motsatt diskurs till sårbarhet som också tar mycket utrymme i framförallt PE, 

men också i PC, är att kvinnor framställs som starka aktörer som är högst 

nödvändiga för klimatanpassning. Några ord som används för att betona det här är 

kvinnor som: ”nyckelspelare”, ”absolut nödvändiga”, ”ledare” och 

”kunskapsbärare” (PE 2017; PC 2017). Ett citat från PE som tydligt exemplifierar 

det här är följande: 

It is important to note that in order to create transformational change, women are not 

just seen as climate change victims or beneficiaries. Women are imperative to climate 

change adaptation efforts (PE 2017:17). 

I citatet beskrivs det att kvinnor inte enbart kan ses som offer för 

klimatförändringen. För att uppnå en förändring måste kvinnor istället ses som 

fullständigt nödvändiga inom klimatanpassningsåtgärder. Ett av resultaten, utifrån 

tidigare analys av jämställdhetsplanen, PE och PC, är att framförallt kvinnor 

framställs som sårbara, vilket kan ha en diskursiv effekt och påverka hur kvinnor 

uppfattas som homogen grupp. Därför är det positivt att kvinnor får en mer aktiv 

plats i PE och PC. Att kvinnor framställs som viktiga aktörer kan därför bidra till 

att synen på kvinnor förändras och således att klimatfinansieringspolicyer- och 

beslut utformas för att möta både kvinnor och mäns behov (Bacchi 2009:9).  

 En del-diskurs till hjältinnadiskursen som finns med i både PE och PC är en 

framställning av kvinnor som framtida ”ledare”. På flera ställen i projekten står det 

att kvinnor bör får en mer ledande roll, till exempel: “Integrating gender 

considerations in the project indicators, targets and activities, identifying women 
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as leaders and decision‐makers” (PE 2017:3). I citatet framkommer det att kvinnor 

bör identifieras som framtida ledare och beslutsfattare. Andra ord som används för 

att rama in del-diskursen ”kvinnor som ledare” är bland annat ”kvinnligt 

deltagande”, ”ledarskap”, ”ökade möjligheter” och ”mer politiskt deltagande” (PE 

2017; PC 2017). Dessutom har PC (2017:22) som strategi att öka kvinnligt 

deltagande i positioner som makt- och beslutsfattare; målet är framförallt att 

kvinnor från landsbygden, inhemsk befolkning och Afro-Colombianska kvinnor 

ska ha möjligheten att delta mer på politisk- och samhällelig nivå. Detta är i 

samklang med Aksi (2017:1,33) som menar att genusintegrerade 

klimatfinansieringsprojekt bör möta kvinnors och marginaliserade gruppers såväl 

dagliga som strategiska behov och således berättigar dessa grupper att delta i 

beslutfattande. I likhet är de mycket viktigt att marginaliserade gruppers röst, 

prioriteringar och bekymmer blir inkluderade i beslutsprocesser gällande 

klimatfinansiering. Det är viktigt då klimatfondernas tillämpningsprocess annars 

kan göra det svårt för marginaliserade grupper få tillgång till nödvändiga 

finanseringsmedel (Sasvari 2010:17), speciellt med tanke på att beslutsfattare ofta 

saknar kunskap om den nationella platsen dit finansieringen ska gå (Kruse 

2014:352f). Inom den internationella klimatpolitiken är det därför viktigt med 

könsbalanserade delegationer och delegater som har kunskap om den nationella 

platsen då de vet hur situationen på den specifika platsen är, dessa faktorer kan 

resultera i mer jämställd finansiering (Kruse 2014:352f; Barrett 2014:130f). Kruse 

(2014:352f) menar även att utsatta kvinnors position i den nationella 

klimatpolitiken kan stärkas om de representeras i internationella förhandlingar. 

Med andra ord kan utsatta kvinnor få större inflytande i den nationella politiken om 

deras position på internationella förhandlingar stärks. 

Däremot faller det i PE och PC lätt över till att kvinnor diskursivt framställs 

som, likt det Arora-Jonsson (2011:745) och Kronsell (2015:74ff) m.fl. identifierat, 

”hjältinnor” som är nära naturen, sköter jordbruket och tar hand om familjen. 

Meningsuppbyggnader som exempelfierar hjältinnadiskursen följer: “Women 

make sacrifices to care and feed the family” (PE 2017:7), “Women’s role as 

primary homestead and resource manager” (PE 2017:19) och “Women are 

imperative to agriculture, forestry and water resource management” (PE 2017:19). 

I kommande citat står det att kvinnor på landsbygden har en avgörande roll för 

jordbruket och matförsörjning världen över eftersom att ”de” besitter nödvändig 

kunskap, vilket således är ytterligare ett exempel för hjältinnadiskursen: ”Rural 

women play a decisive role in agricultural labors […], and possess important 

knowledge about sustainable use of soils, water, seeds […]” (PC 2017:7). Nämnda 
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exempel beskriver att kvinnor primärt tar hand om hushållets resurser och gör 

uppoffringar för att ta hand om familjen. Det beskrivs också att kvinnor är mycket 

viktiga för hanteringen av jordbruks-, skogsbruks- och vattenresurser. 

På ytterligare ställen i PE och i PC beskrivs fler antagande om hur kvinnor är 

och bör vara. Bland annat står det att kvinnor måste kämpa för att fullfölja sitt 

huvudansvar för matproduktionen med tanke på klimatförändringarnas negativa 

inverkan på jordbruket (PE 2017:17) och det beskrivs att kvinnor mer ofta ansvarar 

för familjens basbehov (PC 2017:30). Ovan nämnda exempel framställer kvinnor 

som de huvudsakligen ansvariga för familjen, hushållet och matproduktionen. 

Stereotypiska framställningar som dessa kan bidra till att kvinnor tvingas in i olika 

roller och att beslut fattas utifrån dessa roller. Som exempel reproduceras ett synsätt 

om att kvinnor är huvudansvariga för matproduktionen. I likhet menar Wong 

(2016:437) att flera klimatfinansieringsprojekt innehåller framställningar om att 

kvinnor på landsbygden är mer nära naturen och således känner ett större ansvar att 

värna om miljön. Antagandet om att landsbygdskvinnor är beredda att ta en mer 

miljöskyddande roll kan leda till att kvinnorna får mer obetalt arbete som inte 

motsvarar de strategiska behoven. Om arbetet blir svårt att hinna med kan ett 

problem bli att kvinnorna lägger över ansvar på sina döttrar, vilket på sikt kan 

reproducera ojämlikheter mellan generationerna då döttrarna på grund av 

arbetsbördan inte får samma möjlighet till utbildning (Wong 2016:437; MacGregor 

2010:233).  

4.2.3 Resultat- och analys av Projekt Argentina 

Projekt Argentina (PA) är av mer teknisk karaktär. De första delarna av texten 

handlar framförallt om hur floden Luján bör anpassas för att minska risken för 

översvämningar och hur flödena ska hanteras på ett kontrollerat sätt (PA 2017:1f). 

Det är först en lång bit in i texten som genus omnämns.   

I PA är det mycket svårt att genomföra en kritisk diskursanalys eftersom att 

inga diskurser som relaterar till studiens syfte, det vill säga genus och klimat, har 

identifierats. I projektplanen speglas således inget samband mellan projektet och 

genusaspekter. I texten så finns det tabeller (se t.ex. ”Table 3. Evolution of the 

maternal mortality rate, PBA” (PA 2017:6)) som visar på kvinnor och mäns hälsa, 

dödlighet, utbildningsnivå och socio-ekonomiska nivå i provinsen Buenos Aires, 

men det diskuteras inte vidare hur dessa faktorer förhåller sig till projektet, eller 

vad dessa faktorer innebär gentemot ett förändrat klimat. På sista sidan i PA står 

det: ”It is recommended that the possibility of introducing gender considerations in 
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this document be analyzed […]” (PA 2017:14). Citatet säger indirekt att PA saknar 

ett genusperspektiv i och med att rekommendationen är att undersöka möjligheten 

för att introducera genusaspekter i dokumentet, vilket kan ses som en bekräftelse 

för att projektet saknar ett genusperspektiv.  

I och med att PA är ett stort projekt (315,3 miljoner US-dollar) är det 

förvånansvärt att genus inte involveras i själva projektet, speciellt med tanke på att 

GCFs har som övergripande mål att genusintegrera samtliga anpassningsprojekt. 

Möjligtvis skulle ett så stort projekt kunnat visa vägen för genusintegrering för fler 

projekt inom GCF. Det här går att relatera till Hemmati och Röhr (2009:19) som 

menar att policyer som rör klimatet sällan innehåller ett starkt genusperspektiv. På 

liknande sätt menar kvinnoorganisationen Aksi (2017:2) att det inte alltid finns 

förståelse för hur genusaspekter ska integreras i klimatfinansieringsprogram- och 

projekt, vilket även gäller för fonder som har utarbetade jämställdhetsplaner, så 

som GCF har. PE diskuterade och problematiserade å andra sidan betydligt fler 

genusaspekter vilket innebär att synsätten från Aksi (2017) och Hemmati och Röhr 

(2009) inte är applicerbara på samtliga klimatfinansieringsprojekt. En anledning 

varför PE, som exempel, mer integrerar genus kan vara för att projektets syfte är 

att skapa genusvänlig motståndskraft för de mest utsatta samhällena, till skillnad 

från PA vars syfte är att anpassa floden Luján för att förebygga översvämningar. 

Däremot bör det inte göras någon skillnad på projekten när GCFs syfte är att 

samtliga policyer och projekt ska vara genusintegrerade genom hela processen. 

Ytterligare en fråga som går att ställa är huruvida ”ny och additionell” 

finansieringen av PA faktiskt är. Vad som framkommer från projektet är att 

provinsen Buenos Aires har tagit ett lån på 57 miljoner US-dollar för att finansiera 

projektet (GCF 2018). Som tidigare nämnt kritiserar både Wong (2016:429) och 

Williams (2017:287) klimatfinansiering som fördelas med lån istället för med 

bidrag. Med utgångspunkt i PA så kan de lån som provinsen Buenos Aires har 

behövt ta för att finansiera projektet öka Argentinas skuldbörda. 

Anpassningsfinansiering som delvis drivs av lån kan resultera i att länder med lån 

behöver dra in på budgetar för sociala utgifter, då det är en kategori som det ofta 

sparas in på först, för att ha möjlighet att betala tillbaka skulden. Med erfarenhet 

från ett strukturellt perspektiv så menar både Wong (2016:429) och Williams 

(2017:293) att mindre sociala utgifter påverkar framförallt kvinnor negativt och på 

sikt öka ojämställdheten. 

Utöver diskussionen om ny och additionell finansiering är det också 

nödvändigt med mer transparens om vart finansieringen faktiskt tar vägen. I och 

med att besluten om finansieringen ofta ska igenom flera mellanhänder innan det 
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slutligen når genomförandeorganet är det enligt Barrett (2014:139) inte alltid 

transparant om pengarna går till de ändamål som beslutats. Utifrån ett 

genusperspektiv menar både FGDP (2017:1), GGCA och UNDP (2011:3) samt 

Habtezion (2016:5) att det behövs bättre utvärderingsverktyg för möjligheten att 

följa upp om finansieringen går till de genusvänliga aspekter som det beslutats om 

och för att vara säker med att genusaspekten beaktas genomgående vid projektets 

genomförande. 

För att återknyta till den kritiska diskursanalysen handlar den däremot inte 

enbart om det som explicit finns med i texten, utan det är även intressant att studera 

det implicita (Bergström & Boréus 2012:375f; Fairclough 2003:3). I PA nämns 

genus på andra sätt än i relation till klimatanpassning. Som exempel visar projektet 

på genusmedvetenhet då de diskuterar att lagstadgad och beslutad jämställdhet inte 

automatiskt betyder att det faktiskt blir jämställt i Argentina (PA 2017:9). På 

liknande sätt ges förslaget att provinsen Buenos Aires bör implementera policyer 

som bidrar till jämställdhet för alla (ibid). Det här vill säga, i och med att PA visar 

på medvetenhet om olika genusaspekter, så kan en tolkning vara att den 

medvetenheten implicit kan ha betydelse för utformningen av en eventuell framtida 

genusplanering gentemot projektet. Alltså att medvetenhet om genus delvis finns 

och att framtida projekt därför kan utformas utifrån det perspektivet.  

Med tanke på att få genusaspekter nämns i PA går det inte heller att säga att 

projektet lever upp till GCFs mål om genusintegrering. 

4.2.4 Sammanfattning av projektplanerna  

I den här delen diskuteras det vilka konsekvenser identifierade diskurser har för den 

bredare sociala praktiken och i vilken utsträckning de studerade projektplanerna är 

genusintegrerade. Då resultatet av anpassningsprojekten på fler sätt visar liknande 

resultat som jämställdhetsplanen kan delar av nedanstående diskussion även 

relateras till jämställdhetsplanens resultat.  

När kvinnor diskursivt framställs som en homogen grupp, oavsett om 

kategoriseringen är ”hjältinna”, ”ledare”, ”sårbar” eller ”fattig” kan det påverka hur 

individer uppfattar sig själv och andra. Med andra ord kan användandet av en viss 

diskurs påverka sociala strukturer åt ett önskat håll och bidra till att sneda 

maktstrukturer upprätthålls (Winther Jørgensen & Phillips 2000:80). Som exempel, 

när kvinnor diskursivt framställs som sårbara i anpassningsprojekten, och i 

jämställdhetsplanen, kan en konsekvens vara att kvinnor inom denna kontext blir 

sedda och positioneras som en grupp som behöver extra mycket hjälp. Effekten kan 
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således bli att kvinnor begränsas, på så sätt att den diskursiva framställningen 

påverkar hur kvinnor behandlas och hur de lever sina liv efter den accepterade 

normen (Bacchi & Eveline 2010b:118f). Att kategorisera människor kan även ha 

en bidragande orsak för hur policyer utformas och beslut fattas inom 

klimatpolitiken. När kvinnor framställs och kategoriseras som en homogen grupp 

kan ojämställdheten förstärkas då risken således finns att klimatfinansieringsbeslut 

fattas utifrån dessa stereotypiska framställningar (Arora-Jonsson 2011:747f; 

MacGregor 2010:224;227; Bacchi 2009:9; Westholm 2017:30). Om kvinnor åt 

motsatt håll kategoriseras som ”hjältinna” kan det leda till att kvinnor inte får den 

hjälp de behöver i och med att den stereotypiska framställningen är att kvinnor är 

självständiga individer som har den kunskap som krävs för att klara sig själva. 

Däremot kan en diskursiv framställning av kvinnor som ”hjältinnor” och ”ledare” 

också vara positiv på så sätt uppfattningen om kvinnor kan styras därefter. 

Min tolkning av de resultat som har lyfts fram i studien är att det blir mer 

dynamiskt om individer beaktas utifrån olika perspektiv, motivationer och 

handlingar. Framförallt med tanke på att individer, utifrån intersektionella faktorer, 

drabbas på olika sätt av ett förändrat klimat. Det här innebär att det är möjligt att 

tillgodose specifika behov för både kvinnor och män, alltså om generaliseringar 

nyanseras och hänsyn tas till kontextuella sammanhang. Kategoriseringar och 

generaliseringar säger lite om hur andra grupper upplever sårbarhet och om 

maktens sociala förhållanden i olika kontexter (Arora-Jonsson 2011:747ff; 

MacGregor 2010:232f, Kronsell 2015:74; Kaijser & Kronsell 2014:422). Om 

beslut är anpassade för att respondera på olika gruppers intressen och behov i 

samhället skulle de bli mer effektiva och på sikt mer jämställda. Genom att ta 

hänsyn till flera olika perspektiv från olika grupper i samhället skulle även fler 

intressen speglas, och då inte enbart för de som redan har inflytande, utan även för 

mindre inflytelserika grupper vars röster sällan hörs vid internationella 

klimatförhandlingar (Hemmati & Röhr 2009:20).  

Också den diskursiva framställningen om att genus är något som i första hand 

berör kvinnor påverkar klimatpolitiken. När män inte ingår i definitionen av genus, 

som visas i både jämställdhetsplanen och i anpassningsprojekten, görs tolkningen 

att män är normen och att kvinnor är undantag. Om målet är att förändra 

ojämlikheter är inte den rätta vägen att basera beslut från rådande normer. Utifrån 

studiens resultat är förslaget att GCF ska utforma beslut som klimatfinansiering 

utifrån ett intersektionalitetsperspektiv som tar hänsyn till kontextuella 

sammanhang så att finansieringen går till de grupper som behöver den som mest. 

Istället för att arbeta utifrån stereotypiska framställningar och rådande normer som 
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snarare kan förstärka ojämlikheten (se Westholm 2017 för mer analys om 

klimatbeslut utifrån normer). Dessa förslag presenteras med bakgrund i att studiens 

kritiska diskursanalys har synliggjort vissa dominerade diskurser och som nu finns 

en möjlighet att ändra på (Winther Jørgensen & Phillips 2000:69f).  

4.2.4.1 Genusintegrering 

Utifrån kvinnoorganisationers definitioner om genusintegrerade 

klimatfinansieringsprojekt visar resultatet att både PE och PC är relativt 

genusintegrerade, medan PA inte är alls genusintegrerat. Både projekt PE och PC 

integrerar i olika hög utsträckning de genusanalytiska verktygen genusanalys och 

könsuppdelad statistik, de diskuterar även med-fördelar som gynnar kvinnors 

ekonomiska egenmakt och analyserar hur kvinnors deltagande i beslutsprocesser 

kan öka (Aksi 2017; Habtezion 2016; UNDP & GGCA 2011). Vad som däremot 

inte finns med i vare sig PE eller PC är ett antal kvalitativa och kvantitativa 

indikatorer som mäter jämställdhetsmålen (FGDP 2017) och det diskuteras inte 

heller i vilken utsträckning klagomålsmekanismer (där människor som påverkas av 

projektet har möjlighet att lämna klagomål och synpunkter om projektet) ska 

implementeras i projekten (Aksi 2017). Dessutom går det inte att uttala sig om 

huruvida anpassningsprojekten integrerar ett genusperspektiv i budgeten då 

projektens budgetar finns i separata dokument som inte har studerats i den här 

studien (GGCA & UNDP 2011).  

Både PE och PC tar även i viss mån ett intersektionalitetsperspektiv (Aksi 

2017; FGDP 2017) i beaktning då de diskuterar varför kvinnor drabbas värre än 

män och det ges också exempel på vilka andra faktorer som kan påverka hur 

allvarligt en kvinna drabbas av ett förändrat klimat, så som ålder, kön, ekonomiska 

resurser och sociala normer. Däremot konstateras det att PC och PE på andra sätt 

inte alls integrerar ett intersektionalitetsperspektiv, då de vare sig nämner mäns 

utsatthet gentemot ett mer extremt klimat eller diskuterar männens självklara del i 

en genusdefinition. Inte heller PA, som är det största analyserade projektet med 

mest finansiering, integrerar vare sig intersektionalitet eller genus. I PA 

framkommer en explicit medvetenhet om genus då vissa genusaspekter lyfts, men 

däremot inte i korrelation med projektets syfte.  Inte heller jämställdhetsplanen var 

speciellt genusmedveten eller involverade ett intersektionalitetsperspektiv. Jag 

anser att GCFs trovärdighet skadas när de finansierar projekt som inte lever upp till 

fondens syfte, att vara genusintegrerade. Således är det övergripande förslaget att 

hela GCF ska arbeta mer enhetligt på så sätt alla delar ska vara genusintegrerade 

från jämställdhetsplanen och genom samtliga projekt, de bör även definiera både 

kvinnor och män som genus och ta hänsyn till intersektionella aspekter.   
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5. Slutdiskussion  

Syftet med den här studien är att undersöka hur genus problematiseras och 

integreras i en internationell klimatfinansieringsfond utifrån en kritisk 

intersektionell diskursanalys. Målet med studien är att öka kunskapen om vad 

klimatfinansiering utifrån ett genusperspektiv innebär och belysa varför det är 

viktigt att genusintegrerad klimatfinansiering inkluderas i internationell 

klimatpolitik.  

I gränslandet mellan forskning som menar på att genus inte involveras i 

internationell klimatpolitik ställt i kontrast till den gröna klimatfonden (GCF, 

Green Climate Fund) som är den första klimatfinansieringsmekanismen som har 

beslutat att vara genusintegrerade genom hela sitt arbete är det intressant att 

undersöka hur genusdiskursen ser ut, och hur genus integreras, i GCF. För att 

konkretisera syftet och besvara studiens empiriska frågeställningar så har jag 

utvecklat en kritisk intersektionell diskursanalys, som är studiens analytiska 

ramverk. Med hjälp av det analytiska ramverket har det undersökts hur 

genusdiskursen tar sig uttryck och problematiseras i GCFs jämställdhetsplan 

(2015). Därefter har genusdiskursen i ett litet, mellan och stort anpassningsprojekt 

undersökts. Dessutom har genusintegreringen i utvalda anpassningsprojekts 

projektplaner studerats.   

Resultatet mellan jämställdhetsplanen, Projekt Etiopien (PE) och Projekt 

Colombia (PC) visade sig på flera sätt bli väldigt lika. Jämställdhetsplanens resultat 

i förhållande till projektplanernas resultat är likt, men också resultaten av 

projektplanerna är likt emellan varandra. Däremot är PE och PC något mer 

genusmedvetna än jämställdhetsplanen. Resultatet av Projekt Argentina (PA), det 

största studera projektet, visar att det inte innehåller några explicita genusaspekter, 

med andra ord har inga diskurser som relaterar till studiens utgångspunkt, genus 

och klimat, kunnat identifieras.  

Det mest framträdande resultatet av jämställdhetsplanen är att genus 

problematiseras väldigt lite. I projektplanerna diskuteras olika genusaspekter något 

mer, men resultatet visar att samtligt studerat material saknar ett 

genusgenomgående intersektionalitetsperspektiv. Att ett genusgenomgående 
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intersektionalitetsperspektiv saknas innebär här att olika faktorer som avgör hur 

allvarligt en individ påverkas av ett förändrat klimat saknas på ett jämlikt sätt. 

I det studerade materialet framkommer det i viss mån olika exempel för vilka 

faktorer som kan påverka hur allvarligt kvinnor drabbas. PE och PC tar upp flera 

faktorer för kvinnors utsatthet, så som sämre tillgång till information och 

ekonomiska resurser. Det enda tillfället i jämställdhetsplanen där kön diskuteras i 

samband med andra identitetskategorier och maktordningar är när kvinnor 

förknippas med fattigdom och när kvinnors påverkan av strukturella könsnormer 

nämns. Inget av studiens material tar upp olika intersektionella aspekter för hur 

män påverkas av ett mer extremt klimat. Anledningen till att intersektionella 

kategoriseringar gentemot män inte diskuteras kan vara att studerat material 

likställer genus med kvinnor, vilket har visat sig genom att män knappt omnämns, 

alltså att män ses som normen då de inte ingår i definitionen av genus.  

Resultatet av frågeställningen huruvida undersökta projektplaner integrerar 

genus utifrån kvinnoorganisationers definition av genusintegrerad 

klimatfinansiering visar att både PE och PC är relativt genusintegrerade, medan PA 

inte är alls genusintegrerat. Frågan väcks vad det faktiskt betyder att PA som är ett 

stort anpassningsprojekt inom GCF, inte är genusintegrerade – speciellt med tanke 

på att GCFs övergripande syfte är att vara genusintegrerade genom samtliga 

projekt. Möjligtvis skulle PA, som är ett stort projekt med teknisk karaktär, skulle 

kunnat (om det var genusintegrerat) visat vägen för mindre 

klimatfinansieringsprojekt för hur de ska integrera genus på ett effektivt sätt som 

gynnar marginaliserade grupper. Kanske skulle PA framförallt kunnat visa vägen 

för projekt som också är av teknisk karaktär och som traditionellt ingår i mer 

mansdominerade branscher. 

Både PE och PC integrerar i olika hög utsträckning de genusanalytiska 

verktygen genusanalys och könsuppdelad statistik, de diskuterar även med-fördelar 

som gynnar kvinnors ekonomiska egenmakt och analyserar hur kvinnors 

deltagande i beslutsprocesser kan öka (Aksi 2017; Habtezion 2016; UNDP & 

GGCA 2011). Vad som däremot inte finns med i projektplanerna är ett 

intersektionalitetsperspektiv som behandlar både kvinnor och män, ett antal 

kvalitativa och kvantitativa indikatorer som mäter de jämställdhetsmål som satts 

upp för projektet (FGDP 2017) och det diskuteras inte heller i vilken utsträckning 

utvärderings- och klagomålsmekanismer ska implementeras i projekten (Aksi 

2017). Även om PE och PC inte är fullständigt genusintegrerade är det än dock 

positivt att ett antal genusintegrerade aspekter finns med i projektplanerna då det 

visar på en medvetenhet om genus och jämställdhet. Resultatet tydliggör vad som 
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saknas i projektplanerna och kan således ses som ett förslag på aspekter som bör 

integreras.  

Bara för att PE och PC är förhållandevis genusintegrerade behöver det 

emellertid inte betyda att utkomsten, alltså genomförandet av själva projekten blir 

detsamma. Därför anser jag att det är nödvändigt att samtliga anpassningsprojekt 

inom GCF implementerar utvärderingsmekanismer som skapar transparens om 

vart klimatfinansieringen tar vägen. På så sätt går det också att följa upp om 

finansieringen går till de genusintegrerade aspekter som det beslutats om. Det ökar 

också säkerheten och för att genusintegrationen beaktas genomgående vid 

projektets genomförande (FGDP 2017:1; GGCA & UNDP 2011:3; Habtezion 

2016:5).  

I samklang med vad som framkom i forskningsöversikten gällande diskurser 

inom klimatforskning är ytterligare ett resultat att jämställdhetsplanen, PE och PC 

diskursivt framställer kvinnor, som homogen grupp, som de mest sårbara inför 

klimatförändringen med ord som ”fattigdom” och ”utsatthet”. Gemensamt för både 

PE och PC är att kvinnor diskursivt även framställs som hjältinnor med ord som 

”kunskapsbärare”, ”ledare” och ”nyckelspelare”, vilket är en framställning som 

inte identifierades i jämställdhetsplanen. De diskursiva framställningarna kan ha 

effekt på hur kvinnor och män uppfattas och uppfattar sig själva, vilket kan påverka 

hur klimatpolicyer utformas och beslut fattas (Bacchi 2009:9; MacGregor 

2010:227; Arora-Jonsson 2011:747f; Westholm 2017:30). Klimatpolicyer- och 

beslut som enbart tar hänsyn till enskilda aspekter, så som studerat material gör, 

för hur allvarligt någon drabbas av klimatet missar ofta hur maktbalansen ser ut 

och hur ojämlikheten beror på andra dominerade strukturer (Kaijser & Kronsell 

2014:420f). Istället för att arbeta utifrån stereotypiska framställningar och rådande 

normer, är en av studiens slutsatser att GCF bör utforma klimatfinansieringsbeslut 

utifrån ett genusgenomgående intersektionalitetsperspektiv som tar hänsyn till 

kontextuella sammanhang, för att på ett effektivt sätt möjliggöra åtgärder på 

specifika platser så att finansieringen går till de mest marginaliserade grupperna. I 

och med att GCFs anpassningsprojekt riktar sig till specifika regioner och platser 

hade det troligtvis varit möjligt för fonden att integrera mer intersektionella och 

kontextuella aspekter om varje särskild plats. Om GCF implementerade ett mer 

genomgående intersektionellt perspektiv skulle de kunna få mer fullständig 

förståelse för såväl sociala som politiska förutsättningar som kan användas när 

klimatpolicyer planeras och klimatfinansieringsbeslut tas (Kaijser & Kronsell 

2014:419,428). 

Utifrån studiens resultat kan jag enbart uttala mig om hur genus 
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problematiseras och integreras i GCFs jämställdhetsplan och utvalda projektplaner 

utifrån kritisk diskursanalys och teorier om intersektionalitet och genusintegrering. 

Däremot, för att bredda perspektivet och för att återknyta till studiens inledning där 

det nämndes att viss internationell klimatpolitik har misslyckats med att införliva 

ett genusperspektiv kan slutsatsen om att GCF bör involvera ett 

intersektionalitetsperspektiv möjligtvis även appliceras till andra klimatfonder 

inom FN.  

Utifrån studiens resultat menar jag att det är viktigt med ett 

genusgenomgående intersektionalitetsperspektiv inom internationell 

klimatfinansiering. I första hand kan det bidra till klimatpolicyer som är mer 

dynamiska, nyanserade och inkluderande. Ett kritiskt förhållningssätt till olika 

maktordningar och identitetskategorier kan också synliggöra hur ojämlikheter 

reproduceras av strukturella maktstrukturer, vilket således gör de möjliga att 

förändra (Bergström & Boréus 2012:373; Lykke 2009:222). I andra hand, anser jag 

att det är viktigt med ett genusgenomgående perspektiv i internationell 

klimatfinansiering så att beslut fattas som är anpassade för att respondera på olika 

gruppers intressen och behov i samhälle, således blir finansieringen mer jämställd 

och rättvis (Sasvari 2010:17; Hemmati & Röhr 2009:20).  

Med tanke på att människor med lågt socio-ekonomiskt kapital bidrar minst 

till klimatförändringen men ändå är värst drabbade (Williams 2017:275) är 

rättviseaspekten gentemot klimatfinansiering något som hade varit intressant om 

det utvecklades i vidare studier. Framförallt då fördelningen av 

anpassningsfinansiering sällan når de allra fattigaste och marginaliserade (Barrett 

2014:130). I en sådan studie hade intersektionalitet varit användbart sett ur ett 

rättviseperspektiv, alltså att människor påverkas på olika sätt beroende på olika 

sociokulturella kategorier (Lykke 2009:222).  

Ytterligare ett resultat från jämställdhetsplanen är att den troligtvis hade 

lämnat ett mer genusmedvetet intryck om den hade varit mer tydlig med 

förklaringar och argumentation hur planens mål och riktlinjer ska uppnås. Det finns 

flera partier i jämställdhetsplanen som lämnas oproblematiserade. Som exempel 

står det att klimatfinansieringen ska fördelas rättvist, men det står inte hur den ska 

göra det. Det beskrivs också att det är nödvändigt att både kvinnor och män ska 

känna sig trygga med att lämna klagomål om klimatprojekt men det diskuterats inte 

vilka hinder och förutsättningar som finns för att uppnå en sådan trygghet. 

Slutsatsen av jämställdhetsplanen är således att den bör vara mer tydlig och skapt 

formulerad. Med tanke på att PE och PC utifrån studiens resultat visade sig vara 

mer genusinkluderande än jämställdhetsplanen samtidigt som PA i förhållande till 
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projektets syfte inte integrerade några genusaspekter alls är ytterligare en slutsats 

att GCF bör arbeta mer enhetligt. I första hand ska jämställdhetsplanen vara det 

övergripande dokumentet för GCFs genus- och jämställdhetsarbete och den bör 

således sätta ramarna från vilket synsätt klimatprojekten ska utvecklas. Inget 

projekt ska lämnas åt slumpen så som PA, utan alla projekt ska vara 

genusintegrerade för att leva upp till fondens syfte, vilket en tydlig 

jämställdhetsplan som visar vägen skulle kunna bidra till.  

I studien har jag använt två olika riktningar inom kritisk diskursanalys, det vill 

säga Bacchis (2009) och Faircloughs (1992;2003) synsätt. Valet att använda två 

olika inriktningar gjordes då de upplevdes som mest lämpade för att besvara 

studiens frågeställningar. Däremot visade sig resultatet från jämställdhetsplanen 

(Bacchi) i relation till projektplanerna (Fairclough) blev likt på många sätt. Därför 

uppkommer frågan om det hade varit bättre att använda en av inriktningarna genom 

hela studien. Möjligtvis hade det gett ett mer djupgående resultat på så sätt att mer 

utrymme hade frigjorts för att diskutera de framkomma resultaten än mer grundligt. 

Det går också att se det som att resultatet blev likt då båda inriktningar är en del av 

kritisk diskursanalys som utgår från samma syfte.   

 En annan kritik mot användandet av kritisk diskursanalys är att det finns en 

ofrånkomlig subjektivitet i analys av studiens empiri. I relation till mig som 

forskare betyder det att jag som subjekt är präglad av omvärlden och att detta 

oundvikligen har påverkat hur jag tolkat jämställdhetsplanen och projektplanerna. 

Det är därför viktigt att vara medveten om att den analys som har gjorts inte är en 

objektiv undersökning. Det är således inte möjligt att återskapa resultaten som nås 

i en kritisk diskursanalys. Därför går det heller inte att anta att det resultat som 

framkommit är representativt för någon objektiv verklighet, utan endast är en av 

flera möjliga tolkningar. Det här betyder inte att objektivitet är nödvändigt eller 

efterfrågas inom metoden. Kritisk diskursanalys är en kvalitativ metod som inte 

har som syfte att återskapa empiri med exakt samma resultat eller att generalisera, 

utan visa på en subjektiv förståelse av ett fenomen. Istället har jag varit tydlig med 

vad jag ska studera och beskrivit mitt tillvägagångssätt för att besvara studiens 

frågeställningar, vilket är det som efterfrågas i kritisk diskursanalys (Bergström & 

Boréus 2012:405f; Winther Jørgensen & Phillips 2000:94ff). För att möta ovan 

nämna kritik anser jag att min studie är grundligt genomförd och väl förankrad i 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter då jag kan presentera tydliga 

diskurser, problematiseringar och diskussioner om vad dessa kan bero på. Därför 

är min uppfattning att uppsatsen ökar kunskapen om vad klimatfinansiering utifrån 

ett genusperspektiv faktiskt innebär och belyser varför det är viktigt att det 
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perspektivet inkluderas i internationell klimatpolitik. 

I framtida, mer omfattande, studier hade det varit intressant om fler 

klimatfinansieringsfonder inom FN studeras och jämförs för att få en mer 

omfattande bild av klimatfinansiering ur ett genusperspektiv. Det hade också varit 

givande om samtliga dokument inom flera projekt från GCF studeras för att genom 

det få ett än mer täckande resultat. Den här studien är en början som visar på hur 

utvalda delar inom FN:s största klimatfond arbetar med genus. Med tanke på att 

GCF är den första klimatfinansieringsmekanismen i världen som har beslutat att 

vara genusintegrerade genom hela sitt arbete, men att studiens resultat visar att den 

inte är det fullt ut, kan det ses som en indikator för att andra klimatfonder inte heller 

är genusintegrerade. Därför behöver fler fonder studeras så att de fonder som inte 

arbetar med genusintegrerad klimatfinansiering kan synliggöras. Genom att 

uppmärksamma och synliggöra kan det successivt göras ändringar som leder till en 

mer inkluderande klimatfinansieringspolitik som arbetar emot strukturella 

maktobalanser och som tar hänsyn till olika gruppers behov och människors olika 

förutsättningar. En jämställd och inkluderande klimatfinansiering som inte arbetar 

utifrån stereotypiska framställningar och rådande normer är viktig så att utsatta 

människor får den hjälp som behövs för att anpassa sig till ett allt mer extremt 

klimat.   
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