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Abstract 

Parisavtalet togs år 2015 fram i syfte att bromsa den globala temperaturhöjningen, 

som skapats till följd av utsläpp av växthusgaser, till under 2 grader Celsius (UN, 

2015). Utifrån teorin intersektionalitet genom maktasymmetriaxlarna ras/etnicitet, 

kön, klass, nationalitet/stat samt ålder analyseras i denna uppsats om dessa 

inkluderas och/eller exkluderas samt vilka som kommer till tals i Parisavtalet. Den 

metodologiska inriktningen för analysen är en kritisk diskursanalys framtagen av 

Fairclough, där fyra steg identifieras (Fairclough 2009, s. 167). Det första steget 

identifierar ett socialt problem som för denna uppsats är klimatförändringarna, det 

andra steget lyfter faktorer som hindrar problemet från att uppmärksammas och 

det tredje steget reflekterar över om den sociala ordningen behöver problemet. I 

det fjärde steget tas eventuella lösningar fram där vi identifierat intersectional 

environmentalism, som verkar för att bekämpa orättvisor samt att klimatkrisen bör 

ses som ett socialt problem där social stöttning krävs som lösning.  

 

Nyckelord: klimatförändringar, intersektionalitet, Parisavtalet, intersectional 

environmentalism, klimaträttvisa  

 

Antal ord: 9890 
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1 Inledning   

Klimatet är en av de viktigaste globala utmaningarna i vår tid. Att den mänskliga 

aktiviteten i hög grad påverkar klimatet på ett negativt sätt finns idag mycket som 

tyder på. Jordens medeltemperatur höjs i takt med ökade utsläpp av koldioxid 

vilket redan idag påverkar människor och ekosystemet negativt. I syfte att sakta 

ner temperaturhöjningen upprättades Parisavtalet år 2015. Det globala 

klimatavtalet innefattar en målsättning för världens länder att tillsammans 

begränsa medeltemperaturshöjningen till maximalt 2 grader. (UNFCCC, 2020c) 

Som ett sätt att belysa länders olika förutsättningar att tackla klimatkrisen har 

begreppet klimatorättvisa vuxit fram, där inte endast ekonomiska och geografiska 

faktorer är tillräckliga för att göra en rättvis bedömning (Kajiser & Kronsell 2013, 

s. 417-8). Det här visar på hur komplex klimatsituationen är när det kommer till 

orsak och verkan. Det finns stora ojämlikheter mellan länder och områden som 

går att koppla till de ojämna maktrelationerna som råder (Kajiser & Kronsell 

2013, s. 417-8) 

Ett begrepp myntat 1989 som synliggör dessa maktrelationer är 

intersektionalitet, (Tolvhed, 2010 s. 59) vilket fokuserar på hur flera olika 

maktasymmetriaxlar som t.ex. genus, klass, etnicitet och sexuell läggning 

samverkar med varandra (Lykke 2003, s.49-50). Begreppet ligger till grund för 

olika typer av diskriminering och hur olika sociala kategoriseringar i kombination 

fungerar. Dessa påverkar sedan vem/vilka som inkluderas och exkluderas. 

(Kajiser & Kronsell 2013, s.419) 

Ett exempel på sådan diskriminering går att hämta från en intervju i 

Landscape News där Prakash berättar att många av de frågor som Greta Thunberg 

lyfter och har fått uppmärksamhet för, har flertalet svarta och bruna urfolksledare 

från ö-nationer sagt i flera år (Chung Tang, 2020). Dessa ledare får däremot inte 

alls samma utrymme i frågan som Thunberg fått. Prakash tror det är viktigt att 

ledarna också får en aktiv roll i diskussionen. (Chung Tang, 2020) Att stärka 

banden med det globala Syd kan ge värdefulla erfarenheter för klimatrörelsen i det 
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globala Nord (Global Landscape Forum, 2020). Ytterligare exempel på 

diskriminering är den mot yngre, där Thunberg kan ses som exempel på en 

generation som tar sabbatsår från skolan för att på ett klimatsäkert sätt kunna delta 

vid FN:s klimatmöte i New York (Savina, 2019). I intervjun argumenterar 

Prakash för det är minst lika viktigt att utbyta solidaritet genom ras och etnicitet, 

som mellan socioekonomi och generationer. (Tang Chung, 2020) Dessa exempel 

visar på hur olika maktasymmetrier som klass, etnicitet, nationalitet och ålder 

spelar roll för vem som blir representerad.  

År 2020 presenterades intersectional environmentalism som begrepp vilket 

vuxit fram via sociala medier efter demonstrationer om Black Lives Matter i 

USA. Studenten Leah Thomas ville belysa kopplingen mellan environmentalism 

och intersektionalitet till följd av demonstrationerna, vilket blev intersectional 

environmentalism. Thomas är en av grundarna till organisationen ”Intersectional 

Environmentalism” som vill påvisa att klimatdebatten utgår från ett ”white-

wahsed”-narrativ och vill bidra till ett mer inkluderande perspektiv på hållbarhet 

och social rättvisa. (Intersectional Environmentalism 2020a) Intersectional 

environmentalism syftar till en analys med fokus på både skydd för människor 

och planeten. Fokus ligger på att belysa ojämlikheter hos marginaliserade grupper, 

samhällen samt även jorden och minimerar inte eller tystar sociala orättvisor. 

Intersectional environmentalism strävar efter rättvisa för människor och för 

planeten (Intersectional Environmentalism, 2020b).  

En annan organisation som lyfter samma begrepp är Pacific RISA, Regional 

Intergrated Sciences and Assessments program grundades 1995 för att på ett 

innovativt sätt verka för att värdera och förstärka klimatinformation. 

Organisationens vision utgår från att använda klimatinformation för att hantera 

risker och stödja beslutsfattande i klimatförändringar med utgångspunkt i 

stillahavssamhällen (Pacific Risa, 2020a).  

På sin hemsida talar de om intersectional environentalism där förklaringen av 

begreppet är identisk med den nämnd ovan. De tar även upp begrepp som 

environmental justice och climate justice. (Pacific Risa 2020b) 

Den utomvetenskapliga relevansen av ovan nämnda problem är att den kan 

hjälpa till att bidra med ett bättre beslutsunderlag kring huruvida intersektionalitet 

är en viktig dimension i klimatfrågan och miljöpolitiken som förs. Det finns en 

lucka i ämnet kring intersektionalitet och klimat som genom denna uppsats kan 
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fyllas vilket innebär att arbetet kan få god inomvetenskaplig relevans. Luckan 

handlar, som vi ser det, mer specifikt om begreppet intersectional 

environmentalism som idag saknas i debatten kring klimat och representation.  

(Esaiasson m.fl. 2017, s.32-3) 

1.1 Problemformulering  

Analyser av klimatproblemet har ofta skett på naturvetenskapliga grunder, den 

samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen har dock på senaste tiden 

fått större utrymme. Däremot saknas fortfarande en problematisering kring just 

intersektionalitet och rättvisa (Kaijser & Kronsell 2013, s. 417-8).  

Det intersektionella perspektivet kan visa hur marginaliserade grupper, ofta 

fattiga, drabbas värst av utsläpp av växthusgaser samtidigt som dessa grupper 

tenderar att vara underrepresenterade på alla beslutsnivåer gällande just 

klimatförändringarna (Kaijser & Kronsell 2013, s. 417-8). Som ett sätt att 

inkludera fler maktasymmetrier än endast kön har frågan kring intersektionalitet 

vuxit sig starkare, framförallt i relation till klimatkrisen och policyimplementering 

(Kaijser & Kronsell, 2013). Därför vill vi att denna uppsats ska bidra till forskning 

kring hur fler maktasymmetriaxlar kan inkluderas och därmed nyansera debatten 

kring klimatfrågan. Att ta dessa perspektiv i beaktning tror vi kan vara av stor 

betydelse inför den framtida klimatdebatten och utvecklingen av Parisavtalet. Vi 

tror även att en analys som kritiskt granskar det globala Nords synsätt på det 

globala Syd spelar roll då frågan är präglad av ett ”white-washed”-perspektiv. Det 

öppnar också upp för fler ingångar till vidare forskning på området samtidigt som 

det ger ett nytt och kritiskt perspektiv på klimatfrågan och hur den kan lösas. 

FN har tidigare använt sig av begreppet intersektionalitet, dock inte i särskilt 

stor utsträckning. Lykke (2009) argumenterar för att FN:s texter kan ha 

användning av ett analytiskt verktyg i form av intersektionalitet för att driva 

debatten ytterligare (Lykke 2009, s. 42). Dessutom finns det vissa analytiska och 

metodologiska förvirringar kring begreppet intersektionalitet (Yuval-Davis 2006, 

s. 209) som vi önskar klargöra. Vidare är det av intresse att se hur den akademiska 

världen med begrepp som klimaträttvisa, kan kopplas samman med den 
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aktivistiska världen där nya begrepp som intersectional environmentalism vuxit 

fram.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Klimatförändringar påverkar människor världen över på olika sätt men långt ifrån 

alla kommer till tals i beslutsfattande i klimatfrågor. Syfte med denna uppsats är 

att undersöka hur intersektionalitet genom maktasymmetriaxlarna ras/etnicitet, 

kön, klass, nationalitet/stat samt ålder inkluderas och/eller exkluderas från det 

senaste stora globala miljöavtalet, Parisavtalet från 2015. Detta för att på en global 

nivå belysa vilken typ av diskurs som förs kopplat till klimatfrågan och 

intersektionalitetsbegreppet genom olika maktasymmetriaxlar. Frågeställningen 

för denna uppsats lyder: 

 

- Vem/vilka inkluderas och exkluderas i Parisavtalet utifrån ett 

intersektionalitetsperspektiv i form av maktasymmetriaxlarna ras/etnicitet, 

kön, klass, nationalitet/stat samt ålder och vem/vilka får komma till tals? 

1.3 Tidigare forskning  

I studien Climate Justice and Capabilities: A Framework for Adoptation Policy 

(2012) förklarar författaren Schlosberg att debatten kring klimaträttvisa tar allt 

större plats i dagens politiska diskurser på både global och lokal nivå (Schlosberg 

2012, s. 445-61). Schlosberg menar att klimaträttvisa har uppmärksammats av 

såväl aktivister som parlament i nationer som är sårbara för klimatförändringar 

(Schlosberg 2012, s. 458). Det kan handla om att den som förorenar blir skyldig 

att betala, likafördelningsmodeller och olika rättighetsmodeller kopplat till länders 

utveckling, mänskliga rättigheter och miljörättigheter (Schlosberg 2012, s. 445). 

Klimatförändringarna har idag störst påverkan på de människor som bor i redan 

utsatta områden med svåra livsförhållanden. Schlosberg argumenterar för att en 
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kapacitetsbaserad strategi för klimaträttvisa utgör en normativ ram för utveckling 

av en politik som arbetar för att rättvisan ska uppnås. (Schlosberg 2012, s. 459)  

I studien Gender and climate change: Do female parliamentarians make 

difference? (2018) undersöker författarna Mavisakalyan och Tarverdi om kvinnlig 

representation i parlament har någon inverkan på beslutsfattande i klimatfrågan 

(Mavisakalyan & Tarverdi 2018, s. 151-164). Resultatet i studien visar att 

kvinnlig representation påverkar länder att anta hårdare klimatpolicys och 

effekten blir lägre utsläpp av koldioxid (Mavisakalyan & Tarverdi 2018, s. 151). 

Författarna avslutar sin studie med att föreslå vidare forskning. Om nu kön 

påverkar ett lands beslutsfattande i klimatfrågan, varför skulle inte andra 

faktorer/maktasymmetrier ha samma påverkan? De lyfter skillnader i social och 

ekonomisk position av kvinnor och män i samhället när länder blir mer jämställda 

samt att etnicitet och ålder också kan spela roll (Mavisakalyan & Tarverdi 2018, s. 

163). 

I artikeln The Politics of Representation in the Climate Movement (2020) skriver 

Najafi om att intersektionalitetsperspektivet måste normaliseras och appliceras på 

klimatrörelsen och klimatavtal för att kunna utmana faktumet att svarta ofta 

exkluderas från klimatdebatten (Najafi 2020, s. 1-5). Najafi tar upp Greta 

Thunberg som exempel och förklarar hur hennes skolstrejk blivit en global rörelse 

som gjort att hon fått ta plats i maktens korridorer i form av FN och World 

Economic Forums konferens i Davos (Najafi 2020, s. 1).  

För att komma till roten av ovan nämnda problem menar författaren att det är 

viktigt att se till vilka som blir representerade i beslutsfattande. 

Klimatförändringarna drabbar oss alla, men få har chansen att kunna påverka 

beslutfattande kring åtgärder för att lösa dem. (Najafi 2020, s. 4) Avslutningsvis 

menar Najafi att ett intersektionalitetsperspektiv på klimatdebatten belyser 

utmaningarna som visar sig när maktasymmetrier som klass, etnicitet eller kön 

interagerar och möjliggör en analys av dessa omvandlas tillbaka till makt och 

resurser. (Najafi 2020, s. 5)  

I artikeln Climate change through the lens of intersectionality (2013) skriver 

Kaijser och Kronsell att en intersektionalitetsanalys av klimatkrisen 

uppmärksammar hur olika individer och grupper utifrån sina olika förutsättningar 

förhåller sig till den (Kaijser & Kronsell 2013, s. 417-33). De argumenterar för att 

det bland annat kan bero på en individs eller grupps maktläge baserat på social 
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status (Kaijser & Kronsell 2013, s. 417). Kaijser och Kronsell menar att 

intersektionalitet kan illustrera hur maktstrukturer och kategoriseringar både kan 

stärkas och ifrågasättas i relation till klimatdebatten (Kaijser & Kronsell 2013, s. 

417).  

Yuval-Davis utforskar i sin artikel Intersectionality and feminist Politics 

(2006) olika analytiska problem som kan uppstå vid konceptualiseringen av 

inbördes förhållande av kön, klass, ras/etnicitet och andra sociala uppdelningar 

(Yuval-Davis 2006, s. 193-209).  Hon jämför debatten inom ämnet som tog plats i 

Storbritannien under 1980-talet samt den runtomkring FN:s konferens mot rasism 

som hölls i Durban 2001 (Yuval-Davis 2006, s. 193). Vidare undersöker hon 

problem som sociala uppdelningar, olika analytiska nivåer som måste studeras 

samt deras ontologiska bas och deras relation till varandra (Yuval-Davis 2006, s. 

193). I slutet av artikeln presenteras kritiska utvärderingar kring specifika 

intersektionella metodologiska tillvägagångssätt för att hjälpa och bistå med 

mänskliga rättigheter i det globala Syd. (Yuval-Davis 2006, s. 193)  

Yuval-Davis kommer fram till att intersektionella analyser av sociala 

uppdelningar har kommit att uppta centrala delar inom sociologiska-, 

feministiska-, juridiska-, politiska- och policydiskurser för internationella 

mänskliga rättigheter (Yuval-Davis 2006, s. 206). Det har skett ett stegvis 

erkännande av den otillräckliga analysen av olika sociala uppdelningar, 

framförallt ras och kön som separata, internt homogena sociala kategorier som 

resulterar i marginalisering av specifika effekter framförallt för svarta kvinnor 

(Yuval-Davis 2006, s. 206). Hon menar att analysen och metodologin kring 

intersektionalitet brister då det finns en analytisk förvirring kring begreppet och 

metodologin framförallt inom FN (Yuval-Davis 2006, s. 206). Dessa analytiska 

förvirringar av begreppet och metodologin har dock hanterats av feministiska 

forskare som arbetat med dessa utmaningar under lång tid genom de feministiska 

nätverk som utvecklades 1995 under Beijing Forum, som var FN:s fjärde 

världskonferens för kvinnor (Yuval-Davis 2006, s. 206).  

Utifrån dessa tidigare forskningsstudier finner vi stöd till att tro att vår 

frågeställning kan bidra till att utveckla synen på intersektionalitet som ett 

betydande perspektiv vad gäller beslutsfattande i klimatfrågor.   
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2 Bakgrund 

I denna del presenterar vi en tydligare bakgrund till uppkomsten av Parisavtalet 

och begreppet intersektionalitet. Vi redogör för hur och när Parisavtalet uppstod 

samt de mest centrala delarna från avtalet. Därefter beskrivs uppkomsten av 

begreppet intersektionalitet och vilken koppling FN har till begreppet samt hur 

och när det fick en betydande roll inom organisationen.  

2.1 FN och Parisavtalet 

År 1992 antogs fördraget The United Nations Framework Convention (UNFCCC) 

i Rio de Janeiro. Detta skulle komma att bli startskottet för det internationella 

samarbetet kring klimatfrågan. Varje år arrangeras möten kallat Conference of the 

Parties (COP) mellan de länder som antagit fördraget. På COP medverkar även 

hundratusentals representanter från hela världen i form av världsledare, forskare, 

experter, media och medlemmar från mellanstatliga och statliga organisationer. 

(Nagel 2016, s.192-4)  

Den 12 december 2015 vid COP21 i Paris kom parterna överens om ett avtal 

som ska tackla klimatförändringarna, Parisavtalet. De centrala delarna i avtalet 

handlar om ett långsiktigt medeltemperaturmål i form av 2 grader. Detta genom 

en global topp, klimatneutralitet, utsläppsbegränsningar genom nationella bidrag 

och frivilligt samarbete. Det behövs även anpassningsåtgärder, förhindring, 

minimering och hantering av förluster samt skador, tillhandahållande av 

finansiella resurser, teknikutveckling, kapacitetsuppbyggnad och 

klimatundervisning. Därutöver förbättring av allmänhetens medvetenhet och 

medverkande samt inrättande av transaparensramverk. (UNFCCC, 2020c)  

Den del i avtalet som indikerar på att hänsyn tas till intersektionalitet finns i 

avtalets inledning och lyder: 
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 ”Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, 

 when taking action to address climate change, respect, promote and consider their 

 respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous 

 peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in 

 vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, 

 empowerment of women and intergenerational equity,” (UN, 2015) 

  

Det är främst denna del i avtalet som går att knyta an till intersektionalitet 

vilket vi återkommer till i analysen. Artiklarna som lyfter relevanta områden 

kopplat till intersektionalitet och våra valda maktasymmetriaxlar är: 2-4, 6, 7, 10, 

11 och 13-16 av totalt 29 artiklar (UN, 2015).  

I avtalet lyfts begrepp som klimaträttvisa, utvecklingsländer och utvecklade 

länder (UN, 2015) som har kommit att bli centrala teman för vårt arbete. Mer om 

avgränsning av avtalet presenteras i metodkapitlet.  

2.2 FN:s arbete med intersektionalitet  

Intersektionalitet har sitt ursprung ur Black Feminism och introducerades av 

Kimberlé Crenshaw för nu ca 30 år sedan (Tolvhed 2010, s. 59) där hon 

diskuterade frågor kring svarta kvinnors anställningar i USA (Yuval-Davis 2006, 

s.193). Crenshaw bjöds in till en förberedande session inför FN:s konferens 

”World conference against racism, racial discrimination, xenophobia and related 

intolerance” i Durban, Sydafrika 2001 för att presentera begreppet (Yuval-Davis 

2006, s.193). Under konferensen använde flertalet kvinnopolitiska och 

feministiska NGO-aktivister intersektionalitet för att belysa avsaknaden av det. De 

menade att det var politiskt problematiskt och reduktionistiskt att endast fokusera 

på en slags maktasymmetriaxel och inte på flera. Målet för NGO-aktivisterna 

nämnda ovan var att belysa begreppet och på så sätt påvisa hur olika former av 

diskriminering baserat på flera olika maktasymmetrier som genus, klass, etnicitet 

och sexuell preferens samverkar med varandra. (Lykke 2003, s.49-50)  

I april 2002 under FN:s kommitté för mänskliga rättigheters 58:e session 

antogs resolutionen om mänskliga rättigheter för kvinnor och fastställde ” […] the 

importance of examining the intersection of multiple forms of discrimination, 
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including their root causes from a gender persepctive” (Resolution 

E/CN.4/2002/L.59).  

Detta innebär att FN här började inse vikten av att undersöka olika 

skärningspunkter mellan flera former av diskriminering. Likaså organisationens 

grundläggande orsaker sett utifrån ett könsperspektiv. (Yuval-Davis 2006, s.196) 

Det var dock först FN:s Rasdiskrimineringskommitté (2000) som adopterade 

General Recommendation 25 om könsrelaterade uppdelningar av 

rasdiskriminering, vilket erkände behovet av metoder för att analysera relationen 

mellan kön och rasdiskriminering (Yuval-Davis 2006, s.196). 

Lykke (2009) argumenterar för att FN:s texter kan ha användning av ett 

analytiskt verktyg i form av intersektionalitet för att driva debatten ytterligare 

(Lykke 2009, s. 42). 
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3 Teori  

I denna del kommer uppsatsens teoretiska ramverk presenteras i form av den 

feministiska teorin intersektionalitet. Först kommer teorin kopplas an till 

begreppet makt och ojämlikhet samt hur maktrelationer skapas genom människors 

sociala interaktioner. Därefter ges en bakgrund till ordet intersektionalitet och 

dess betydelse genom olika maktasymmetriaxlar som uppsatsens analys vilar på. 

3.1 Intersektionalitet  

Idag sker enligt Paulina de los Reyes (2012) kvalitativa förändringar av forskning 

som behandlar ojämlikhet och makt. Strukturella analyser av maktkonstruktion 

ersätts i allt högre utsträckning av teorier där syftet är att beskriva och utveckla 

processer som föder ojämlikhet och makt i olika samhällsskikt (de los Reyes 

2012, s. 23). De los Reyes menar att i de gamla och mer strukturella analyserna av 

maktrelationer betraktas makt som ett oundvikligt resultat av cementerade 

strukturer som styr människans livsval. Vidare beskriver hon att i de nya teorierna 

blir maktrelationer något som skapas vid och genom människors sociala 

interaktioner (de los Reyes 2012, s. 23). Det intersektionella perspektivet handlar 

således om att med nya ögon tvingas se på verkligheten och därmed ifrågasätta 

kunskap om dagens sociala ordning som tidigare tagits för given (de los Reyes 

2012, s. 23).  

Ordet intersektionalitet har sin grund i verbet ”to intersect” vilket kan 

likställas med att genomskära eller att korsa. Detta syftar i sin tur till en analys 

som ser samverkan mellan olika samhälleliga maktasymmetriaxlar, baserat på 

kategorier som genus, sexuell läggning, klass, profession, ålder, nationalitet m.fl.. 

(Lykke, 2003 s.48) 

Sociala kategoriseringar i kombination fungerar som en grund för inkludering 

och exkludering samt för vad som anses vara normalt eller avvikande och 



 

 11 

därigenom attraktivt eller aspirerande. Dessa kategorier är inte explicit uttalande, 

utan finns som underliggande maktmönster ofta sedda som naturliga olikheter. 

(Kaijser & Kronsell 2013, s.419) 

Teoretiskt sett har intersektionalitet en skärningspunkt mellan postmodern 

feministisk teori, postkolonial teori, Black Feminism samt queer-teori. (Lykke, 

2003 s.48) Intersektionalitet är användbart då det bidrar till ny kunskap om det 

postindustriella samhällets subjektivitetsprocesser. Detta genom att det bildar 

kulturteoretisk och politisk förståelse, som i sin tur kan bidra till ny kunskap om 

komplexitet, diversitet och hybriditet.  Det är dessutom ett användbart begrepp vid 

representationsforskning (Wängnerud 2017, s. 118). 

Det görs även skillnad på strukturell och politisk intersektionalitet där den 

första syftar till det sätt som olika maktasymmetrier är sammanvävda med 

varandra. Det andra, politisk intersektionalitet åsyftar däremot hur motstånd mot 

maktasymmetrier måste bygga på motsvarande flertalet principer för att verka 

effektivt. Vidare argumenterar Lykke (2003) för att ett politiskt 

intersektionalitetstänkande som motsvarar den strukturella intersektionaliteten 

måste utvecklas. (Lykke, 2003 s. 49)  

Intersektionaliteten går längre än att se till sociala kategoriseringar och hur de 

är återskapade eller utmanande i ljuset av klimatförändringarna. Kaijser och 

Kronsell (2013) argumenterar för att den intersektionella analysen ska adressera 

frågor kring vilka sociala kategorier som är representerade men också vilka som 

är underrepresenterade och frånvarande. Hur olika individer relaterar till 

klimatförändring menar författarna beror på deras position i en kontext-specifika 

maktstrukturer baserat på social kategorisering. (Kaijser & Kronsell 2013, s. 421) 

Intersektionalitet bygger på en rad av sociala teorier om identitet och 

maktrelationer. Det är dock inte önskvärt att inkludera så många analytiska 

verktyg som möjligt utan att bredda perspektivet och se vilka faktorer som kan 

vara relevanta i ett speciellt sammanhang. (Kaijser & Kronsell 2013, s.421) Lykke 

(2003) menar också att: ”Det är viktigt att forskaren i sin analys alltid inkluderar 

konkreta reflexioner över val och bortval; in/exkludering av maktasymmetriaxlar” 

(Lykke 2003, s. 53)  

Att människor finns på en viss maktasymmetriaxel i en social dimension sker 

sällan slumpmässigt, oftast tenderar de att finnas i en specifik position på en 

annan axel (Yuval-Davis 2006, s. 199-200). Det är viktigt att komma ihåg att den 
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ontologiska basen för varje kategori är oberoende av varandra och prioriterar olika 

sfärer av sociala relationer. Dimensionen klass har sin grund i produktion och 

konsumtion i form av ekonomiska resurser. (Yuval-Davis 2006, s. 201-2). Kön 

förstås som en diskurs som relaterar till grupper av subjekt vars sociala roll är 

definierad av deras könsliga och eller biologiska skillnader, inte som skillnader 

mellan män och kvinnor. Etnicitet och ras relaterar till diskursen kring kollektiv 

konstruktion av inkludering och exkludering, där människor delas in i ”vi” och 

”dom” vilket oftast är organiserat kring myter. (Yuval-Davis 2006, s. 201-2) 

Ålder är en dimension som relaterar till tid och livscykeln. Ålder ses som något 

fint i vissa kulturer då de äldre anses visa medan de i andra kulturer anses vara 

inne i sin ”andra ungdom” (Yuval-Davis 2006, s. 199). De som anses vara de mest 

centrala sociala dimensionerna för analys av intersektionalitet, kallat ”triple 

oppression” är ras/etnicitet, klass och kön (Yuval-Davis 2006, s. 201-2). Utöver 

dessa presenteras ytterligare maktasymmetriaxlar som viktiga vid analys som t.ex. 

nation/stat, ursprung, välstånd och status i social utveckling. I relation till 

klimatkrisen och representation utöver triple oppression kommer vi inkludera 

nationalitet/stat samt ålder. (Yuval-Davis 2006, s. 201-2) Dessa är viktiga för vår 

analys då nationalitet kan avgöra på vilken maktasymmetriaxel en person hamnar 

och på så sätt ifall personen inkluderas eller exkluderas. Ålder är även relevant då 

det kan relatera till som nämnt ovan, antingen visdom eller okunskap beroende på 

hur ålder värderas samt i vilken mån personen kommer påverkas av klimatkrisen.  
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4 Metod  

Under kapitlets första rubrik introduceras metoden kritisk diskursanalys som 

denna uppsats ämnar använda. Därefter följer en mer ingående förklaring av 

själva analysmetoden, dess utformning och praktiska genomförande. Här beskrivs 

även hur metoden ska operationaliseras i fyra steg. Sedan motiveras varför just 

denna metod valts och kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens material 

och avgränsningar.  

4.1 Val av metod  

Den metod vi ämnar använda för att på bäst sätt besvara vår frågeställning är en 

kritisk diskursanalys (CDA). Analysmetoden ser det som att språk och 

användandet av språk inte är ett neutralt instrument gällande kommunikation och 

kan därför inte representera en fastställd verklighet. Det ses som att språket är 

formbart och genom dess konstituerande roll kan skapa olika perspektiv av 

världen (Bergström & Ekström 2018, s. 255).  

CDA skiljer sig från andra typer av diskursanalyser där CDA på ett tydligare 

sätt betonar vikten av lingvistik som analysverktyg. Fokus ligger bland annat på 

grammatik, ord och kategorier samt metaforer och argumentation. (Boréus & 

Brylla 2018, s. 305) 

Kort sagt finns det tre olika typer av kritik i CDA. Det första är att granska 

innehållet av diskurser och texter. Det andra att innehållet placeras i en social 

kontext för att kunna avslöja maktrelationer i samhället. Det tredje är att 

undersöka om det finns aktiva handlingar i syfte att förbättra de rådande ojämlika 

sociala förhållandena (Boréus & Brylla 2018, s. 308).  

Kritisk diskursanalys, behöver någon form utav sorteringsverktyg, ett exempel 

är en enklare kvalitativ innehållsanalys som delar textinnehållet i olika teman. 

Detta för att finna mönster i materialet som är relevanta för den aktuella 
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frågeställningen och som speglar hur diskursen ser ut. (Boréus & Brylla 2018, s. 

313) Tillsammans med specifika teman läggs också vikt vid att ta fram och söka 

efter nyckelord i materialet. Nyckelorden i vårt fall är rättvisa/klimaträttvisa, 

utvecklade länder/utvecklingsländer, intersektionalitet, stöd och representation. 

Dessa betraktas som de centrala begreppen inte bara indikatorer på sociala och 

historiska processer, utan också faktorer med möjligheter att påverka 

samhällsutvecklingen. Ord som innefattar omdebatterade problem som 

exempelvis klimat skapar nya sammansättningar av ord som resultat av sin 

centrala innebörd. Nyckelorden blir på så sätt indikatorer i kommunikationen och 

man kan med hjälp av dessa framföra specifika budskap eller lyfta fram särskilt 

betydelsefulla aspekter (Boréus & Brylla 2018, s. 322–323).  

För diskursanalytiska analysbegrepp finns olika lexikala enheter som är 

intressanta. Ett av dem är art och kollektivsubstantiven, där studerandet av 

sammanförandet av olika fenomen till kollektiva grupper eller kategorier är 

intressant.  Denna typ av analysverktyg vinklar och värderar fenomenen, på vilket 

sätt vi gör detta påverkar i slutändan vår världsbild (Boréus & Brylla 2018, s. 

321). Att använda kategorier och kollektiva grupper i vår analys gör det lättare för 

oss att se samband och mönster i diskursen/avtalet.  

4.2 Faircloughs modell 

I denna studie har vi valt att använda en inriktning av CDA som tagits fram av 

Norman Fairclough. Grunden till denna CDA-inritning är dialektisk-rationell där 

analysen fokuserar på att belysa vilka maktförhållanden som texten påverkas av 

genom det språk och de diskurser som används. Denna inriktning hämtar sin 

inspiration från marxismen och används fördelaktigt för att undersöka på vilket 

sätt sociala konflikter visas genom språk. Jämfört med andra CDA-modeller 

behandlar inte Faircloughs modell verkligheten på ett lika radikalt 

konstruktivistiskt vis (Boréus & Brylla 2018, s. 307).  

Faircloughs modell syftar till att belysa sociala problem, detta kan vara i form 

av ojämlikhet, orättvisa eller samhälleligt förtryck. Modellen utgår från en analys 
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som genom grunderna och orsakerna till dessa konflikter kan få bukt på 

problemen (Fairclough 2009, s. 163).  

Vi kommer att använda Faircloughs fyra steg när metoden används. Steg 1 är 

att hitta ett socialt problem, som i vårt fall kommer handla om att beskriva hur 

klimatförändringarna presenteras som ett socialt problem och i sin tur vilka andra 

sociala problem detta leder till. Att identifiera intersektionalitet i klimatavtalet 

kommer för denna analys att innebära nedbrytning av begreppet i dess 

maktasymmetriaxlar och att således söka efter dessa i materialet. Steg 2 är att 

identifiera vilka hinder som finns för att lyfta det ovan nämnda problemet. Detta 

steg kommer för oss innebära att identifiera och behandla de hinder som finns för 

att inkludera intersektionalitet i Parisavtalet och varför inte detta begrepp 

uppkammas. Steg 3 innebär reflektion över om den sociala ordningen ”behöver” 

problemet. Här sker i vårt fall reflektioner över vem/vilka som inkluderas 

och/eller exkluderas i Parisavtalet. Steg 4 handlar slutligen om att finna möjliga 

lösningar på det sociala problemet från steg 1 (Fairclough 2009, s. 167) vilket vi 

identifierat som klimatförändringarna med hjälp av kollektiva erfarenheter och 

intersectional environmentalism.  

4.3 Reflektioner 

CDA-metodernas normativa positionering är något som kritiserats inom 

språkvetenskapen, främst av de som tycker att vetenskap bör vara deskriptiv och 

objektiv. Kritikerna av CDA menar att det normativa förhållningssättet är 

ovetenskapligt och tendentiöst. Konflikten mellan den kritiska 

forskningstraditionen och dess kritiker handlar även om att makt och objektivitet. 

CDA-förespråkarna menar att objektivitet inte är något som går att uppnå 

samtidigt som maktförhållanden i samhället kritiskt bör granskas av kunniga och 

priviligierade forskare. (Boréus & Brylla 2018, s. 341) För att undvika att vår 

studie blir ovetenskaplig eller tendentiös visar vi tydligt genom hela uppsatsen att 

vi genomför studien genom bestämd metod- och teorianvändning. Att se på 

materialet vi valt utifrån en bestämd teori möjliggör att vi kan nå distans från vår 

egna förståelse för ämnet och därmed komma ifrån subjektivt förutfattade 
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meningar. Detta stärker studiens legitimitet och gör att vi kan frångå eventuella 

vetenskapliga risker.  

En annan kritik som riktas mot analysmetoden är att forskare som 

använder metoden ofta hamnar i att göra homogena val av material och teman i 

sina studier. Kritiker menar att detta kan resultera i att vissa diskurser blir 

cementerade. (Boréus & Brylla 2018, s. 341) Vi argumenterar dock för att vi i 

denna studie kommer undersöka och analysera ett område där det behövs nya 

perspektiv och infallsvinklar. Vårt mål är, motsatt till kritiken om att diskurser blir 

centrerade, att bryta gamla mönster och bygga vidare på en debatt kring kön och 

klimat i form av att inkludera intersektionalitet som ett ytterligare perspektiv.  

Att använda sig av diskursanalys har som vi ser det två ytterligare 

fördelar. Det första skälet till att använda metoden är dess inriktning på 

maktfrågor. Maktbegreppet är centralt inom diskursanalys vilket passar för den 

studien vi ska genomföra. Det andra skälet är metodens förhållningssätt till 

språket som konstituerande. Vår tid tas i allt större utsträckning upp av 

kommunikationsbaserade medier som har med språk att göra. Språket utgör en allt 

mer central roll i våra liv vilket stärker analysmetoden och rimligheten för dess 

användning. (Bergström och Ekström, 291) 

4.4 Avgränsningar och material 

Vår studie syftar inte till att undersöka begreppet intersektionalitet historiskt eller 

hur det förändrats över tid. Vi har valt att fokusera på hur begreppet framställs i 

ett globalt omfattande nutida klimatavtal, därför anser vi det relevant för oss att 

välja Parisavtalet (UN, 2015) som material. Utgångspunkten till varför vi valt att 

fokusera på intersektionalitet och maktasymmetriaxlarna i klimatdebatten är att vi 

i tidigare forskning sett en klar hänvisning till just intersektionalitet och dess 

maktasymmetriaxlar som naturligt och intressant fortsatt steg i framtida forskning 

kring ämnet.  

Varför vi valt att använda Parisavtalet (UN, 2015) som vårt empiriska material 

beror på att det idag är det största internationella klimatavtal som hanterar den 

frågan vi vill undersöka. Som nämnt tidigare kommer vi fokusera artiklarna 2-4, 
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6, 7, 10, 11 och 13-16 (UN, 2015). I artikel 2 presenteras målen för avtalet, att 

temperaturökningen ska begränsas till under två grader Celsius. Artikel 3 handlar 

om hur alla ska vara med och bidra för att uppnå målet, och i artikel 4 beskriver 

kollektiva och nationella åtgärder. (UN, 2015) Artikel 6 redogör för parters 

frivilliga samarbete när det gäller bidrag i syfte att begränsa utsläpp. I artikel 7 

behandlar klimatanpassning och genus. Artikel 10 presenterar teknikutveckling 

och stöd till utvecklingsländer. (UN, 2015) Vidare i artikel 11 definieras principer 

om kapacitetsuppbyggnad där ökade stöd från utvecklade länder till 

utvecklingsländer uppmuntras. Artikel 13 behandlar transparens i uppföljning och 

rapportering och i artikel 14 beskrivs en global översyn av de gemensamma 

ansträngningarna. (UN, 2015) Enligt artikel 15 ska en efterlevnadsmekanism 

inrättas i syfte att understödja genomförandet och se till att avtalet efterlevs. 

Artikel 16 bemöts hur parter som inte är med i avtalet men med i konventionen får 

delta på mötet. (UN, 2015)   

Ett annat centralt begrepp som kopplas ihop med intersektionalitet är 

mänskliga rättigheter vilket kan ses som flytande och brett i sammanhanget. 

Begreppet saknar tydlig definition i avtalet vilket kan innebära förvirring och 

osäkerhet. Vi kommer därför avgränsa vår studie genom att inte koppla ihop 

begreppet intersektionalitet med mänskliga rättigheter. 

Vi kommer även analysera avtalet utifrån det engelska originaldokumentet och 

vid behov få stöttning av den svenska översättningen hämtad från en proposition 

om godkännande av klimatavtalet från den svenska regeringen (Prop. 2016/17:16, 

s. 18- 51). 
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5 Analys  

I detta kapitel genomförs analysen av arbetet med hjälp av metoden kritisk 

diskursanalys genom Faircloughs fyra steg samt materialet som utgörs av 

Parisavtalet. I steg 1 identifieras ett socialt problem, i steg 2 presenteras olika 

hinder som kan finnas för att lyfta problemet. Följt av steg 3 som reflekterar över 

om den sociala ordningen ”behöver” det sociala problemet som presenterats i steg 

1. Till sist kommer steg 4 som föreslår möjliga lösningar på det sociala problemet.  

5.1 Hitta ett socialt problem  

Det sociala problemet denna diskursanalys utgår ifrån är den om 

klimatförändringarna samt om vem/vilka som inkluderas och vem/vilka som 

kommer till tals i Parisavtalet. (UN, 2015) Problemet knyts an med teorin 

intersektionalitet om maktasymmetriaxlar. Vårt sociala problem mynnar sedan ut i 

fler sociala problem som uppstår som ett resultat utav klimatförändringarna, vilka 

vi kommer redogöra för nedan. 

I Parisavtalet går det att utläsa följande:  

 

 ”Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, 

 when taking action to address climate change, respect, promote and consider their 

 respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous 

 peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in 

 vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, 

 empowerment of women and intergenerational equity,” (UN, 2015) 

  

Avtalet inleder med att parterna ska acknowledge, alltså erkänna att 

klimatförändringarna är ett problem för hela mänskligheten. Därefter när åtgärder 

vidtas respektera, främja och överväga sina respektive skyldigheter i frågan om att 

mänskliga rättigheter beaktas (UN, 2015). Här har vi alltså ett stort socialt 
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problem, då avtalet explicit säger att hela mänskligheten påverkas av 

klimatförändringarna (UN, 2015). Uttryckligen sägs det inte att parterna ska utan  

” […] consider their respective obligations on […]” (UN, 2015) alltså överväga 

sina respektive skyldigheter. På detta sätt undkommer avtalet tvång samtidigt som 

t.ex. mänskliga rättigheter riskerar att inte appliceras i flertalet länder, och på så 

sätt exkludera flertalet människors rättigheter. Vilket i sin tur förbiser flertalet 

maktasymmetriaxlar från ett intersektionalitetsperspektiv (Lykke 2003, s.48). 

Det skapas ytterligare ett socialt problem genom att inte tydligt ge direktiv om 

vad som ska göras, i detta fall inkludering via b.la. mänskliga rättigheter. 

Dessutom saknas inkludering av fler maktasymmetriaxlar. Vi saknar en tydlig 

koppling till nation/stat då det i denna del av avtalet inte ges någon koppling till 

olikheter mellan staters förutsättningar. Likaså klass där förutsättningar är en stor 

del i hur och på vilket sätt en person bidrar till och påverkas av 

klimatförändringarna. Därefter även ålder, då barn inkluderas men inte tonåringar 

och unga vuxna. Det är framförallt dessa grupper som påverkas av hur 

klimatförändringarna kommer tacklas som ett socialt problem, då det är deras 

framtid som äventyras. Genom att inte skriva ut fler maktasymmetriaxlar 

exkluderas dessa från det sociala problemet. 

I artikel 2 punkt 2 uttrycks “This Agreement will be implemented to reflect 

equity and the principle of common but differentiated responsibilities and 

respective capabilities, in the light of different national circumstances“ (UN, 

2015). Avtalet ska implementeras för att reflektera över rättvisa och principen om 

gemensamma men olikartade nationella förhållanden (UN, 2015). Rättvisa är ett 

vagt begrepp då det inte till fullo definieras i avtalet, (UN, 2015) likaså principen 

om gemensamma men olikartade ansvar och förmåga i ljuset av nationella 

olikheter (Prop. 2016/17:16, s. 21). Hur definieras olikartade ansvar och 

förmågor samt nationella olikheter? Och vilka inkluderas i begreppen, vem har 

bestämt hur dessa ska tolkas och vad som är rättvist? Här uppstår alltså ytterligare 

ett socialt problem i form av klimaträttvisa, då det finns en samband mellan olika 

länders olikartade förutsättningar att behandla klimatkrisen samtidigt som 

begreppet uttrycks vagt och otydligt.  

Vidare i artikel 14 hänvisas återigen till rättvisa då: 
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“[…] periodically take stock of the implementation of this Agreement to assess the 

collective progress towards achieving the purpose of this Agreement […] It shall do so in 

a comprehensive and facilitative manner, […] and in the light of equity and the best  

available science.” (UN, 2015)  

 

Här menas att de kollektiva framstegen ska bedömas i ljuset av rättvisa, vilket 

som nämnt ovan är ett odefinierat begrepp som på så sätt bidrar till förvirring 

kring vad som faktiskt menas och ska göras. Dessutom presenteras även ”best 

available science” (UN, 2015) vilket är ett vagt begrepp i form av vilken typ av 

vetenskap som eftersöks. Likt Kajiser och Kronsell (2013) argumenterar vi för att 

inte endast naturvetenskaplig forskning är av vikt utan även samhällsvetenskaplig. 

Eftersom detta är ett socialt problem för hela mänskligheten bör det även forskas 

på hur det sociala påverkas och kommer att påverkas av klimatförändringarna. 

Eftersom detta inte specificeras kan vi inte utgå ifrån att de är den typen av 

forskning som efterfrågas, vilket i sin tur leder in på klimaträttvisa, utifrån ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv 

Det råder däremot ingen tvekan om att olikheter presenteras i avtalet och en 

typ av diskurs kring sårbara parter finns. I artikel 7 punkt 6 formuleras att 

”Parties recognize the importance of support and international cooperation […] 

the needs of developing Parties, especially those that are particularly vulnerable 

to the adverse effects of climate change” (UN, 2015). Här uppstår ett socialt 

problem kring vilket internationellt stöd dessa sårbara utvecklingsparter ska få. 

Detta återfinns även i artikel 11 punkt 1 där diskursen fortsätter ”in particular 

countries with the least capacity […] the least developed countries and those that 

are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, such as small 

islands and developing States […] (UN, 2015). Detta då avtalet för första gången 

uttrycker exempel, genom små ö-nationer under utveckling som speciellt utsatta 

(UN, 2015). Det är viktigt att dessa lyfts och inkluderas i det sociala problemet 

och erkänns som speciellt utsatta, det är även lika viktigt att de får utrymme att ge 

lärdom om hur de tacklar klimatförändringar samt vilken hjälp de behöver för att 

kunna fortsätta tackla det.  

Därefter uppstår ytterligare ett socialt problem kopplat till 

klimatförändringarna (UN, 2015). I artikel 11 punkt 1 “[…] access to climate 
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finance, relevant aspects of education, training and public awareness and the 

transparent, timely and accurate communication of information” (UN, 2015). Här 

återfinns andra typer av sociala problem, nämligen tillgången till finansiering, 

utbildning, allmänhetens medvetande, transparens samt korrekt förmedling av 

uppgifter (UN, 2015). Det är inte en självklarhet att alla har samma tillgång till 

detta varpå vi återigen vill koppla an det till maktasymmetrierna då vi anser att 

dessa spelar roll för hur och vilken information som fås och ges.  

Sammanfattningsvis har vi identifierat det sociala problemet 

klimatförändringar. Detta har i sin tur mynnat ut i de andra sociala problemen 

rättvisa, olikheter mellan parter som är särskilt utsatta, exempelvis ö-nationer och 

tillgången till finansiering, utbildning, allmänhetens medvetande, transparens samt 

korrekt förmedling av uppgifter.  

5.2 Identifiera vilka hinder som finns för att lyfta 

problemet  

Kopplingen mellan intersektionalitet och klimatförändringar är idag inte vidare 

utbredd eller självklar. Det finns med andra ord en okunskap kring 

intersektionalitetsperspektivets relation till klimatkrisen och vilka som faktiskt 

kommer till tals i frågan. I detta avsnitt presenteras olika faktorer som hindrar vårt 

sociala problem från att uppmärksammas. Utifrån avtalets olika artiklar 

identifieras bland annat rättvisa, utvecklade länder och utvecklingsländer, support 

och transparens som påverkande faktorer.   

I inledningen av avtalet (UN, 2015) beskrivs hur olika kulturer refererar till 

jorden på olika sätt och att detta bör respekteras. I samma stycke presenteras, 

utöver människors olika synsätt, även begreppet klimaträttvisa. Begreppet syftar 

till att alla inte har samma förutsättningar vad gäller bekämpandet av den globala 

uppvärmningen (Schlosberg 2012, s. 458). Klimaträttvisa kan kopplas till olika 

länders sårbarhet inför klimatförändringar, vilka röster som blir hörda kring ämnet 

eller vilka nationer som blir representerade i Parisavtalet.  

 Maktasymmetriaxlarna vi valt att fokusera denna uppsats på spelar stor roll 

för vilka människor som kommer till tals i klimatfrågan. Ett exempel som nämnts 
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tidigare i uppsatsen är Greta Thunbergs aktivism som fått stor uppmärksamhet i 

sociala medier vilket har gjort att hon kunnat påverka och nå ut till många med sitt 

budskap. Människor har dock uttryckt sig på liknande sätt före henne men dessa 

personers placering på olika maktasymmetriaxlar har resulterat i att de inte blivit 

hörda och således inte kunnat få samma genomslag att påverka andra. I artikel 11 

punkt 1 nämns ö-nationer (Prop. 2016/17:16. S. 18-51) som särskilt sårbara inför 

klimatförändringar där befolkningen behövt anpassa sina liv efter dessa 

förhållanden. Dess utsatthet kan ha resulterat i kunskap och erfarenhet kring dessa 

frågor, men trots detta inte alls fått samma genomslag i media som Greta 

Thunberg. Det vita perspektivet kan lära av detta och liknande exempel på utsatta 

områden som sårbara ö-nationerna som fått anpassa sig efter 

klimatförändringarna.  

I artikel 4 punkt 1 (UN, 2015) beskrivs att det finns skillnader mellan 

utvecklade länder och utvecklingsländer när det handlar om utveckling i relation 

till utsläppsmängder av växthusgaser. Samma artikel tar också upp: “[…] on the 

basis of equity, and in the context of sustainable development and efforts to 

eradicate poverty” (UN, 2015) där begreppet equity översätts till rättvisa (Prop. 

2016/17:16, s. 22). I detta fall handlar det om rättvisa mellan nationer där FN tar 

hänsyn till utveckling i ett historiskt perspektiv. Vi argumenterar för att det bör 

finnas ett hänsynstagande till rättvisa för utvecklingsländer att utvecklas på 

samma sätt som utvecklade länder gjort tidigare.  

I artikel 3 punkt 19 beskrivs hur olika länder har skilda ansvar och 

skyldigheter i miljöfrågan utifrån om de klassas som ett utvecklat land eller 

utvecklingsland (Prop. 2016/17:16. S. 18-51). Vem som bestämmer definitionen 

av dessa och var gränsen går mellan dem är en svårbesvarad fråga. Dels då dessa 

begrepp inte definieras i avtalet och dels för att det heller inte hänvisas till en 

definition i något annat dokument. Att centrala begrepp är flytande kan vara 

problematiskt. Vi argumenterar för att den odefinierade gränsdragningen och 

definitionen av utvecklat land och utvecklingsland skulle kunna resultera i att 

vissa länder slipper undan ansvar och skyldigheter som de egentligen ät tänkta att 

åta sig. Genom att göra en koppling till rättvisa och klimaträttvisa går det då att 

visa hur avtalet har brister när det handlar om denna aspekt. 

I artikel 7 punkt 2 förklaras hur antagandet av avtalet ska ske på lokal-, 

subnationell-, nationell-, regional- och internationell nivå. Det poängteras även 
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här hur var och en av dessa nivåer måste bli lyssnade på och vara representerade. 

(UN, 2015) Detta i syfte att få uttrycka och visa sina egna perspektiv. Att 

poängtera innebörden av att alla nivåer blir representerade kan ses som en typ av 

inkludering, frågan är bara hur detta ska ske i praktiken? Är det något som 

förverkligas och genomförs och på vilket sätt i så fall?  

Redan i artikel 3 presenteras olika typer av stöd för utvecklingsländer (UN, 

2015). Vidare i artikel 4 punkt 1 uttrycks ”recognizing that enhanced support for 

developing country Parties will allow for higher ambition in their actions” (UN, 

2015) vilket utgår från att deras ambitioner kommer öka vis ekonomiskt stöd samt 

punkt 5:  

 

 “Support shall be provided to developing country Parties for the implementation of this 

 Article, in accordance with Articles 9, 10 and 11, recognizing that enhanced support for 

 developing country Parties will allow for higher ambition in their actions.” (UN, 2015)  

 

Även punkt 6 beskriver att “The least developed countries and small island 

developing States may prepare and communicate strategies, […] reflecting their 

special circumstances” (UN, 2015). Ö-nationer får alltså möjlighet att förbereda 

och kommunicera strategier, vilket kan ses som inkluderande. Detta syftar 

samtidigt till att stötta en annan klass, i detta avseende utvecklingsländer och ö-

nationer. Här åläggs klass genom ekonomi och stöd som incitament för 

utvecklingsländer att höja sin ambition. Vilket å ena sidan säger att de inte har en 

ambition utan stöd, som kanske inte stämmer. Det går att argumentera för att det 

är nedvärderande att beskriva situationen på ett sätt där det krävs ekonomiskt stöd 

för att utvecklingsländer ska vilja höja sin ambition kring miljömål. Vi 

argumenterar för att dessa länder snarare blir motiverade att höja ambitionerna om 

de får sin röst hörd och möjlighet att uttrycka sitt perspektiv i frågan. Att se detta 

som ett socialt problem istället för enbart som ett naturvetenskapligt tror vi är av 

betydelse. Som Kaijser och Kronsell (2013) beskriver klimatfrågan är den för 

naturvetenskapligt låst (Kaijser & Kronsell, 2013 s. 417-8). Vi har i analysens 

första steg deklarerat hur den globala uppvärmningen är ett socialt problem som 

påverkar människors livsförhållanden världens över. Det går även att se problemet 

utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv för att nyansera debatten och skapa 

bättre förutsättningar för att kunna lösa problemet där fler kommer till tals. Vi 
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argumenterar för att ju fler grupper som befinner sig på olika maktasymmetriaxlar 

som blir hörda i frågan desto fler förutsättningar skapas för att kunna lösa 

klimatproblemet ihop.  

Artikel 4 punkt 15 uttrycks “Parties shall take into consideration in the 

implementation of this Agreement the concerns of Parties with economies most 

affected by the impacts of response measures, particularly developing country 

Parties” (UN, 2015). Denna del återkopplar likt ovan till maktasymmetriaxeln 

klass och nationalitet. Beroende på vilket land en person bor i samt vilken klass 

den tillhör går det att känna samhörighet till olika delar i avtalet. I slutändan 

handlar det om att så många som möjligt ska kunna känna sig representerade och 

hörda för att undvika diskriminering mellan olika sociala kategoriseringar.  

I artikel 6 nämns även ekonomiska bidrag ”[…] assist developing country 

Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change to 

meet the costs of adaptation” (UN, 2015). Detta hör också ihop med det som 

presenteras i artikel 13 punkt 14 ” Support shall be provided to developing 

countries for the implementation of this Article”. (UN, 2015) Återigen väcks 

frågan om det endast är ekonomiskt stöd som behövs. Handlar det bara om 

ekonomi eller också om social stöttning i form av respekt och att det går att lära 

av ett annat perspektiv? 

Vi identifierar sammanfattningsvis flera faktorer som hindrar problemen från 

att lyftas och uppmärksammas. En av dessa faktorer är ett okunskapen kring ett 

intersektionalitetsperspektiv på klimatfrågan. En annan faktor är västvärldens 

oförmåga att se till och lära sig av nationer som är särskilt sårbara och utsatta. 

Dessa nationer innehar värdefull kunskap om hur det påverkar livsförhållanden 

och hur man bör anpassa sig. Slutligen frågan om stöd och om dessa endast ska 

vara ekonomiska eller om det också krävs socialt stöd för att en förändring ska 

kunna ske.  

5.3 Reflektera över om den sociala ordningen 

”behöver” problemet  
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Här sker i vårt fall reflektioner över varför intersektionalitet som begrepp, genom 

de utvalda maktasymmetriaxlarna och perspektiv behövs eller inte i 

klimatdebatten och på vilken/vems bekostnad begreppet dras fram i ljuset. Vi 

kommer lyfta vad, vem och vilka som inkluderas och exkluderas i avtalet.  

I uppsatsens teoriavsnitt beskriver Kaijser & Kronsell (2013) vikten av att en 

intersektionell analys inte enbart ska behandla det som tas upp i en diskurs utan 

också adressera de som är underrepresenterade i sammanhanget. Författarna 

betonar även vikten av att individens sociala kategorisering och position i 

maktstrukturer påverkar dess relation till klimatförändringar (Kaijser & Kronsell 

2013, s. 421). I inledningen av uppsatsen tar vi upp en jämförelse mellan Greta 

Thunberg och andra ouppmärksammade miljöaktivister från det globala Syd. Det 

belyser att individens placering på de olika maktasymmetriaxlarna spelar roll för 

möjligheten till att få sin röst hörd och bli representerad. Vi ser att det finns idag 

en exkludering av bland annat ålder, etnicitet och nationalitet när det kommer till 

att bli representerad i Parisavtalet. Nedan presenteras på vilket sätt och hur olika 

maktasymmetrier blir antingen inkluderade eller exkluderade, eller både och.  

I början av Parisavtalet presenteras ett stycke som berör olika 

maktasymmetriaxlar (UN, 2015). Detta refereras till under första stycket i första 

delen i analysen. I den delen av avtalet är det tydligt att det finns ett visst 

inkluderingstänk i form av olika maktasymmetriaxlar inom teorin 

intersektionalitet, (Lykke 2003, s.48) när dessa räknas upp, och på så sätt 

inkluderas i avtalet. Exempelvis rätten för urfolk, migranter, barn och människor 

med funktionsnedsättning. Därutöver nämns jämställdhet mellan könen och 

jämställdhet mellan generationer. (UN, 2015) Däremot finns och presenteras 

endast två ”kön” i form av män och kvinnor vilket i å ena sidan enligt tidigare 

definition inom intersektionalitet blir exkluderande. Detta då kön inte relaterar till 

skillnader mellan män och kvinnor, utan snarare relaterar till subjekt vars sociala 

roll kännetecknas av deras könsliga eller biologiska skillnader. Å andra sidan 

återfinns ett inkluderingstänk av genus i artikel 7 punkt 5 (UN, 2015)  

 

 “Parties acknowledge that adaptation action should follow a country-driven, gender- 

 responsive, participatory and fully transparent approach, taking into consideration 

 vulnerable groups, communities and ecosystems, and should be based on and guided by 

 the best available science and, as appropriate, traditional knowledge, knowledge of 
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 indigenous peoples and local knowledge systems, with a view to integrating adaptation 

 into relevant socioeconomic and environmental policies and actions, where appropriate” 

                     (UN, 2015) 

 

Här återges att anpassningsåtgärder bör bygga på ett angreppssätt som är 

genussensitiv samt som beaktar utsatta grupper vilket kan utläsas som inkludering 

av genus och inte endast två kön i form av man och kvinna. Även om det inte 

uttalas direkt, skulle det kunna utläsas indirekt. Detta är återkommande i avtalet 

att det på vissa ställen talas för något medan det på andra talar emot, ibland 

inkludering, ibland exkludering. Det talas om rättigheter och respekt (UN, 2015), 

vilket kan tolkas som att de är ett uttryck för icke-diskriminering även om det inte 

uttryckligen eller explicit sägs i texten.  

I artikel 10 punkt 1 presenteras “This Agreement shall be open for signature 

and subject to ratification, acceptance or approval by States and regional 

economic integration organizations that are Parties to the Convention.[…] 

Thereafter, this Agreement shall be open for accession” (UN, 2015). I denna 

artikel klargörs det att utöver de parter som antar avtalet från start, får stater och 

regionala organisationer för ekonomisk integration underteckna det framöver. Det 

betyder alltså att stater och organisationer för ekonomisk integration kan gå med 

efter avtalets start. På detta sätt öppnar det upp för inkludering då stater som varit 

osäkra eller tidigare inte velat, kan ångra sig och gå med. Det kan också ses som 

en viss exkludering då det endast är organisationer för ekonomisk integration som 

kan gå med utöver stater. Hur ser förutsättningarna ut för dessa organisationer? 

Kopplat till maktasymmetriaxlarna beror det säkert på var dessa organisationer 

befinner sig på axlarna. 

I samma artikel punkt 2 fortsätter ”Any regional economic integration 

organization that becomes a Party to this Agreement without any of its member 

States being a Party shall be bound by all the obligations under this Agreement” 

(UN, 2015). Vilket betyder att organisationer kan skriva under avtalet även om 

deras medlemsländer inte har gjort det, vilket kan ses som positivt utifrån ett 

inkluderingsperspektiv och kopplat till maktasymmetriaxlarna. Desto fler som 

inkluderas desto fler kan göra något och påverka de sociala problemen, vilket i sin 

tur påverkar den sociala ordningen.  
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Artikel 16 punkt 2 beskrivs hur parter av klimatmötet som inte är en del av 

avtalet får delta och observera de olika delarna av mötet” Parties to the 

Convention that are not Parties to this Agreement may participate as observers in 

the proceedings of any session of the Conference of the Parties serving as the 

meeting of the Parties to this Agreement […]” (UN, 2015). Att avtalet är 

transparent och inbjudande kan ses som något positivt då det ökar människors 

chans att få inblick i möten och avtal som rör klimatet. Dock går det också att 

argumentera för att denna typ av transparens och inkludering endast når de som 

har resurser att ta sig till möten, där det går att argumentera för att det är främst 

utvecklade länder från det globala Nord som innehar de resurserna. Denna 

exkludering kan kopplas till både klass, nationalitet och ålder. Klass utifrån att det 

finns olika förutsättningar för olika människor och organisationer att ta sig till 

dessa möten, vilket i sin tur hänger ihop med nationalitet. Ålder även det därför att 

unga som går i skolan inte har samma möjlighet att delta och höja sin röst. 

Thunberg kan återigen här ges som exempel på en person som tagit sabbatsår från 

skolan för att på ett klimatsäkert sätt kunna ta sig till FN:s klimattoppmöte i New 

York. (Savina, 2019)  

För att återkoppla till tillgången på information och utbildning, kan 

organisationer som Pacific RISA ses som exempel på en organisation som bidrar 

till spridning av kunskap och utbildning genom att förklara och problematisera 

rådande sociala ordningar som intersectional environmentalism och klimaträttvisa. 

Detta återspeglas i artikel 11 punkt 1 ”[…] access to climate finance, relevant 

aspects of education, training and public awareness, and the transparent, timely 

and accurate communication of information”(UN, 2015).  Här är det viktigt att se 

till hur olika människor får och kan ta till sig ny information och utbildning på ett 

likvärdigt sätt. Om det inte är möjligt skapas det exkludering, genom 

maktasymmetriaxlarna beroende på vilken klass, nationalitet/stat och ålder olika 

människor befinner sig i.  

Sammanfattningsvis ”behövs” problemen för den sociala ordningen då det 

råder exkludering av olika maktasymmetrier i olika delar av avtalet samt vilka 

som har tillgång till att vara representerade vid möten, vilka organisationer som 

får underteckna avtalet samt vilken typ av information och utbildning som finns 

tillgänglig på olika platser i världen och tillgänglig för olika människor.  
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5.4 Möjliga lösningar på problemet  

I det sista steget kommer vi presentera möjliga lösningar till problemet från steg 1, 

klimatförändringarna. Vi har framförallt identifierat kollektiva erfarenheter från 

Parisavtalet som en styrka och ser att begreppet intersectional environmentalism 

skulle kunna ses som en lösning på flera av de problem som presenterats i steg 2, 

olikheter, rättvisa och utbildning för allmänheten.  

Som ett sätt att skapa gemensamt förtroende återfinns artikel 13 punkt 1: 

 

“In order to build mutual trust and confidence and to promote effective implementation, 

an enhanced transparency framework for action and support, with builtin flexibility 

which takes into account Parties’ different capacities and builds upon collective 

experience is hereby established.” (UN, 2015) 

 

Här talas det om kollektiva erfarenheter vilket kan tolkas som att kollektivet ska 

inkluderas och att allas erfarenheter räknas, vilket i sin tur visar på ett fokus på 

inkludering genom att belysa att kollektivet behövs. På detta sätt inkluderas fler 

perspektiv och de gemensamma erfarenheterna ska lyfta parterna framåt i kampen 

mot klimatförändringarna. (UN, 2015) Intersectional environmentalism är ute 

efter just detta, att inte endast ett ”white-washed”-perspektiv ska antas på 

klimatfrågan utan att marginaliserade grupper också får komma till tals där inte 

sociala orättvisor tystas ned (Intersectional Environmentalism 2020b). På så sätt 

går det alltså att uppnå ett mer rättvist perspektiv på frågan då personer från 

maktasymmetriaxlarna ras/etnicitet, kön, klass, nation/stat och ålder inkluderas, 

inte endast några få från dessa axlar. Att kontinuerligt och konsekvent utgå från 

inkludering, genom intersektionalitet och maktasymmetriaxlar där det är lätt att se 

hur olika axlar kan vara underrepresenterade skulle klimatfrågan kunna komma 

bli mer rättvis. Å andra sidan kan också kollektivet ses som ett vagt begrepp då det 

till skillnad från maktasymmetriaxlarna faktiskt inte direkt visar på vad/vem/vilka 

de åsyftar i begreppet kollektivet.  

I artikel 7 punkt 5 beskrivs hur implementeringen av avtalets innebörd hos 

länder ska ske transparant med respekt för särskilt sårbara grupper, ekosystem och 

med medvetenhet kring genus. Det poängteras också hur det går att ta hänsyn till 

och finna värdefull kunskap från ursprungsbefolkning och lokala kunskapssystem. 
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Avslutningsvis beskrivs hur implementeringen bör ske med hjälp av relevanta 

socioekonomiska och miljörelaterade åtgärder. (UN, 2015) Innebörden och 

budskapet av detta kan ses som en typ av lösning av vårt sociala problem och 

kopplas till intersectional environmentalism (Intersectional Environmentalism, 

2020a). Det går att se det som att anledningen till att intersectional 

environmentalism uppstod från början och växte fram var för att bekämpa just 

orättvisa. Det går även att se det som något slags bevis på att begreppen behöver 

kopplas samman. Genom att se det som ett socialt problem har vi kunnat 

uppmärksamma många perspektiv som gör att lösningen blir mer inkluderande. Vi 

ser det som att utbildning kring sammankoppling av begreppen är ett viktigt första 

steg i processen. Idag görs inte detta fullt ut vilket innebär att vissa inkluderas och 

andra exkluderas utifrån sin placering på olika maktasymmetriaxlar. Att 

uppmärksamma innebörden av socialt stöd på samma sätt som ekonomiskt stöd är 

också ett steg till inkludering och intersektionalitet. Klimatförändringarna 

påverkar människors livsförhållanden på olika sätt beroende på etnicitet, kön, 

klass, nationalitet och ålder, därför är det relevant att olika grupper löser 

problemen på olika sätt. 
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6 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel kommer vi redogöra för studies slutsatser samt föra en avslutande 

diskussion. Vi kommer koppla an detta till vår frågeställning: Vem/vilka 

inkluderas och exkluderas i Parisavtalet utifrån ett intersektionalitetsperspektiv i 

form av maktasymmetriaxlarna ras/etnicitet, kön, klass, nationalitet/stat samt 

ålder och vem/vilka får komma till tals? Därefter kommer vi presentera områden 

för vidare forskning samt kritik mot vår egen studie och vad vi har lärt oss längs 

vägen. 

6.1 Slutsats 

En slutsats vi kan dra från detta arbete är framförallt att våra maktasymmetriaxlar 

ras/etnicitet, kön, klass, nationalitet/stat samt ålder inkluderas och exkluderas på 

olika sätt i Parisavtalet. Ras/etnicitet hör delvis ihop med nationalitet/stat som på 

vissa ställen i avtalet inkluderas genom diskursen kring utvecklade länder och 

utvecklingsländer och urfolk. Dock sker det även en viss exkludering av dessa 

maktasymmetriaxlar då inte alla får komma till tals utifrån hur de upplever 

klimatförändringarna och hur de vill att lösningarna ska gå till. Vår analys 

bekräftar således att människor sällan slumpmässigt befinner sig på specifika 

maktasymmetriaxlar utan att dessa delvis hör ihop. Det skapas även genom 

etnicitet- och ras maktasymmetrin, kollektiv konstruktion av inkludering och 

exkludering, och tydliga skillnader i form av vi genom det globala Nord och 

utvecklade länder och dom i form av det globala Syd och utvecklingsländer. 

I frågor kring klass exkluderas denna maktasymmetriaxel på fler sätt när det 

kommer till representation, och framförallt hur olika perspektiv lyfts i avtalet. Det 

råder en viss underrepresentation av människor från olika klasser i form av att 

dessa inte hörs i avtalet. Detta hör i sin tur ihop med begräsningarna av att alla 

inte har samma tillgång till likvärdig utbildning och allmänbildning i ämnet.   
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 Kön talas det däremot om å ena sidan på ett inkluderande sätt samtidigt som 

det å andra sidan finns viss diskrepans kring två kön. Det har inte tagits i 

beaktande att det finns personer som varken identifiera sig som man eller kvinna. 

Till sist har vi maktasymmetriaxeln ålder som vi behandlat främst med Greta 

Thunberg som ett exempel på en ung person som fått mycket plats i frågan. Unga 

representeras och inkluderas inte på samma sätt som de äldre då de inte har 

tillgång till representation på samma sätt. Sammanfattningsvis resulterar detta i att 

de som har makt och resurser mer frekvent få komma till tals och får sin syn 

representerad. Trots att avtalet belyser olika perspektiv genomsyras det av 

otydlighet kring definitioner vilket gör att den diskursen inte kan ses som helt 

inkluderande.  

6.2 Diskussion och vidare forskning  

Klimatfrågan är en av vår tids största frågor med ett växande engagemang. Något 

som inte uppmärksammas i lika hög grad är spridningen av vilka människor som 

får sin röst hörd och därmed kan vara med och påverka. Vår förhoppning är att de 

resultat vi presenterar i denna uppsats ska ge läsaren en ökad förståelse för hur 

intersektionalitet kan vara ett betydande perspektiv på klimatfrågan. Varför 

problemet existerar och ”behövs” handlar om att det idag sker exkludering med 

koppling till maktasymmetriaxlar i Parisavtalet. Utöver maktasymmetriaxlarna 

handlar det till stor del om representation och resurser, där vi argumenterar för att 

representation är minst lika viktigt som ekonomiska resurser. Som lösningar ser vi 

att de kollektiva erfarenheterna i artikel 13 punkt 1 (UN, 2015) samt artikel 7 

punkt 5, om respekt mot särskilda sårbara grupper skulle kunna kopplas ihop med 

intersektionalitet (UN, 2015). Främst genom det nya begreppet intersectional 

environmentalism. För att detta ska vara möjligt måste olikheter ses som en styrka 

och inte en svaghet, och rättvisa måste definieras tydligare samt ses från flera 

olika perspektiv. Definitionen av utvecklade länder och utvecklingsländer behöver 

likaså även bli tydligare.  Utbildning behöver ske i dessa frågor samt att dessa 

frågor fortsätter att problematiseras. Det globala Nord måste se 
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klimatförändringarna ur de globala Syds ögon, samtidigt som Nord måste lyssna 

till snarare än att tala om det globala Syd.  

FN har börjat använda sig av intersektionalitet men det är ännu inte tillräckligt 

etablerat, det är därför av stor vikt att vid utveckling eller förnyelse av Parisavtalet 

att det skrivs med andra glasögon i syfte att fler ska komma till tals. 

Därutöver har uppsatsen problematiserat begreppet intersektionalitet genom 

att det kan ses som strukturellt, politiskt eller både och. Vi menar här att det är 

viktigt att bygga vidare på den politiska som i detta fall med Parisavtalet.    

För vidare forskning i frågan välkomnar vi utvecklade studier utifrån vårt 

perspektiv men även kritiskt mot hur vi har angripit denna frågan. Det hade varit 

intressant att se hur fler maktasymmetriaxlar kan inkluderas i forskningen, så som 

sexuell läggning, förmåga etc. Utöver intersektionalitetsperspektivet hade det varit 

av intresse att koppla an studien till mänskliga rättigheter och hur dessa hör ihop 

med maktasymmetriaxlarna vi valt, samt hur stater tolkar avtalet på olika sätt 

utifrån dessa. Dessutom hur olika organisationerna utöver t.ex. Pacific RISA 

behövs, då det delvis saknas en tydlig koppling mellan verkligheten och 

forskningsvärlden när det kommer till att koppla ihop begreppen intersectional 

och environmentalism. På samma sätt som det behövs tvärvetenskaplig forskning 

från både den naturvetenskapliga akademin såväl som den samhällsvetenskapliga. 

Mycket kommer idag från aktivister som bland annat Greta Thunberg och Leah 

Thomas som vill förändra, samt från en yngre generation som den äldre kanske 

kan lära något utav. Det råder ingen tvekan om att vi har lite tid kvar för att 

bromsa utvecklingen av klimatförändringarna och för att lyckas måste flera 

generationer samarbeta och lyssna på varandra, i hela kedjan från stater, akademin 

och aktivister. Hur detta ska gå till är ett intressant forskningsområde.  

Det vi hade kunnat göra annorlunda och vad vi lärt oss under arbetets gång är 

framförallt att detta arbete utgår mycket ifrån våra egna värderingar och 

tolkningar. Från ett kritiskt perspektiv går det att argumentera för att studien till 

viss del därför blir onyanserad. Som en lösning på detta hade det hade varit 

intressant att genomföra intervjuer med personer som tillhör de olika 

maktasymmetrierna, både inom FN och utanför för att se om de uppfattar och 

tolkar avtalet på samma sätt som vi. Detta hade på så sätt kunnat bidra tills 

studiens validitet, framförallt den interna validiteten.  
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