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Abstract 

Syftet med studien är att identifiera och problematisera nuvarande genusdiskurser 

i FNs klimatpolitik utifrån genusteori och intersektionell genusteori, för att bidra 

till att ytterligare avancera klimatstyrning mot hållbar utveckling. Studiens 

utgångspunkt är klimatprojektet REDD+. Kvinnors inkludering i projektet, liksom 

i allt klimatarbete, är avgörande för hållbar utveckling. Studien kommer därför att 

belysa vikten av att genusintegreringens teoretiska definitioner överförs genom 

policyer i det praktiska arbetet. Detta undersöks med hjälp av Bacchis 

analysmetod för diskursanalys och utifrån ett kritiskt förhållningssätt till hur 

problem framställs i FNs klimatpolicy. Studiens resultat visar att det finns en 

diskurs inom FN som istället för att bryta ner traditionella könsroller i enlighet 

med genusintegreringens syfte, bidrar till att bibehålla könsroller. Dessutom 

saknas ett intersektionellt perspektiv i de genusintegrerande åtgärderna. Slutsats är 

att FNs arbete fortfarande influeras av en könskonservativ diskurs och svag 

intersektionalitet. Förslag till lösning är att inkorporera ett intersektionellt och 

genusteoretiskt perspektiv i hållbarhetsarbetet.  

 

Nyckelord: Genusintegrering, intersektionalitet, genus, REDD+, FN, 

diskursanalys, klimatpolitik, klimatstyrning, hållbar utveckling. 

Antal ord: 9890 
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Förkortningar 

CDA: Critical Discourse Analysis; Kritisk diskursanalys. 

COP: Conference of the Parties; Klimatkonventionens partskonferenser.  

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations; FNs organisation för mat 

och jordbruk. 

FN: Förenta Nationerna. 

MB: UN-REDD methodological brief on gender; FN-REDD Metodologisk resume av 

genus. 

REDD+: Reducing emissions from deforestation and forest degradation; Minska 

utsläppen från avskogning och skogsförstöring. 

SF: UN-REDD Programme Strategic framework; FN-REDD Strategiskt ramverk. 

UNEP: United Nations Environment Programme; Förenta Nationernas Miljöprogram.  

UNDP: United Nations Development Programme; Förenta Nationernas 

Utvecklingsprogram. 

UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change; 

Klimatkonventionen. 

WPR: What's the Problem Represented to Be?; Hur framställs problemet 

(Diskursanalytisk metod). 
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1 Inledning 

Det är allmänt känt att människor som lever i fattigdom drabbas värst av 

klimatkrisen. Kvinnor som lever i fattigdom är många gånger mycket involverade 

och beroende av aktiviteter kopplade till naturliga resurser, vilket gör att 

resursknapphet och miljöförstöring drabbar kvinnor hårt (Denton 2002, s. 11). Det 

är dock av vikt att understryka att kvinnor inte enbart är offer för klimatkrisen. 

Liksom flertalet forskare och politiker framhäver (t.ex.  Leach och Mehta 2018 s. 

102) kan kvinnor vara centrala aktörer på vägen mot en hållbar utveckling och en 

grön omvandling av samhällen. FNs Brundtlandrapport klargjorde år 1987 länken 

mellan den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen av hållbarhet och 

betonade vikten av jämlikhet för att uppnå hållbar utveckling (Bruntland m.fl. 

1987). Tidigare forskning av Leach och Mehta (2018) pekar på betydelsen av att 

uppmärksamma genus för att förbättra resursproduktivitet och förstärka en hållbar 

användning av resurser. Genus som begrepp ingriper både kvinnor och män, samt 

relationen mellan och inom dem. Den här studien undersöker hur genus integreras 

i FNs klimatpolitik. Den globala politiken, som FN är del i att utforma, är relevant 

att fokusera på eftersom den har makt att sätta ramarna för den lokala politiken, de 

val och prioriteringar som görs lokalt, vilket i sin tur påverkar människors vardag. 

FN är en central aktör för klimatstyrning globalt och en institution som kan ha 

makt att påverka världens samhällen mot en mer hållbar utveckling. På FN:s 

konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992 enades 

medlemsländerna om handlingsprogrammet Agenda 21 där kvinnors betydelse för 

hållbar utveckling framhävs. Under samma konferens enades även medlemmarna 

om UNFCCC fördraget, vilket är FN:s ramkonvention för att hantera 

klimatförändringarna, och i UNFCCC uttrycks värdet av kvinnors kunskap, 

insikter och feminina kvalitéer inom miljö- och resursförvaltning (Denton 2002 

s.12). I FNs kvinnokonvention “Elimination of all forms of discrimination against 

women” (2004) uttrycks att kvinnors situation inte kommer att förbättras så länge 

som underliggande orsaker till diskriminering av kvinnor och hur de utsätts för 

ojämlikheter, inte effektivt adresseras. Stater måste enligt konventionen vidta 

åtgärder för att uppnå målet: 

“a real transformation of opportunities, institutions and systems so that they 

are no longer grounded in historically determined male paradigms of power 

and life patterns” (CEDAW 2004 s. 3) 

Trots att FN antagit detta mål, fortsätter kvinnor att uteslutas och 

marginaliseras på olika nivåer i klimatstyrningen och policyprocesser. Denton 

(2002 s. 10) har exempelvis påvisat att kvinnlig representation i beslutsfattande är 

vag och att kvinnor inte synliggörs i policys för klimatåtgärder. Detta gör att 

kvinnor inte har makt att påverka diskussionerna och det inte tas hänsyn till 
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genusrelaterade effekter av klimatpolitik (Ibid). Som svar på kritiken har 

genusintegrering fått en central roll i FNs hållbarhetsarbete. Genusintegrering 

utropades redan vid den fjärde världskonferensen om kvinnor i Beijing 1995 som 

den globala strategin för att uppnå jämställdhet mellan könen (UN 1995). 

Genusintegrering beskrivs av Bacchi och Eveline (2009 s.2) som en strategi som 

handlar om att behoven hos grupper som identifieras som marginaliserade eller 

missgynnade ska adresseras i policys. Vid genusintegrering räcker det inte med att 

bara inkludera dessa grupper i en organisations policys, utan ett genusperspektiv 

ska aktivt genomsyra hela organisationens olika delar och nivåer (Bacchi och 

Eveline 2010 s. 2). Genusintegrering uppstod som en reaktion på att så kallade 

“kvinnofrågor” hade en tendens att isoleras från annan politik. Fokuset på 

relationer innebär att integrering av genus i klimatpolitik inte enbart handlar om 

kvinnor eller kvinnors roll i klimatstyrning, utan klimatpolitiken ska integrera 

genusrelationer mellan olika kön och inom samma kön (Bacchi och Eveline 2009, 

s. 22).  

Avanceringen till genusintegrering i global klimatpolitik visar enligt Kronsell 

(2017, s. 104) på att kritisk analys och problematisering av klimatstyrning utifrån 

ett feministiskt perspektiv är väsentligt för att avancera klimatstyrningen mot att 

bli mer jämställd, inkluderande och rättvis. Dock uppmärksammar även 

forskningen (vilket kommer redogöras för djupare nedan, under rubriken tidigare 

forskning) att genusintegrering på många platser i världen inte alltid får de 

önskade effekterna nationellt och lokalt. Forskning lyfter att genusintegrering inte 

är ett tillräckligt medel för att adressera strukturella problem och uppnå målen, 

eftersom intersektionell medvetenhet saknas. Utifrån FNs mål i 

kvinnokonventionen och den nya strategin för genusintegrering samt utifrån den 

kritik som framställs i tidigare forskning, ska denna uppsats analysera och 

problematisera de diskurser som kan identifieras i den senaste genusintegreringen 

i FNs klimatstyrning. Detta i syfte att bidra till att ytterligare avancera 

klimatstyrningen mot en mer hållbar utveckling.  

FNs klimatpolitik inbegriper många olika områden och inom ramen för den här 

studien har studieobjektet avgränsats till ett av FNs klimatprojekt: Reducing 

emissions from deforestation and forest degradation (REDD). Avgränsningen till 

ett klimatprojekt blir på bekostnad av bredden i resultatet, men till fördel för 

möjligheten att göra en mer djupgående analys av genusintegreringen, vilket krävs 

för att på ett adekvat sätt kunna urskilja diskurser. Det går att anta att 

genusdiskurser som urskiljs i ett klimatprojekt är representativa för hur genus 

diskuteras inom FN, men det måste beläggas i vidare forskning.  

Anledningen till att REDD valts ut är för att REDD är ett utbrett klimatprojekt 

som implementerats i över 50 länder i flera olika världsdelar och därmed påverkar 

en stor del av världens befolkning. Många av de som är beroende av skogen för 

sin försörjning samt arbetar i skogen är kvinnor (FAO, u.å.), vilket ökar 

relevansen för att analysera REDD utifrån ett feministiskt perspektiv. REDD har 

dessutom påbörjat ett arbete för genusintegrering som respons på den kritik som 

riktats mot att projektet brister i att förena ekonomisk och ekologisk effektivitet 

med jämställdhet (Bee och Sijapati Basnett 2017). 



 

 4 

1.1 Bakgrund 

I UNFCCCs Kyotoprotokoll från 1997, som är en internationell ram för att 

bekämpa klimatförändringar och minska de globala koldioxidutsläppen, lyfts 

problematiken med hotade ekosystem till följd av klimatförändringar upp. I 

samband med att protokollet trädde i kraft 2005 inrättades överstatliga 

ekonomiska styrmedel i syfte att hållbart hantera naturresurser (UNFCCC, u.å.). 

UNFCCC gör skillnad på industrialiserade länder och utvecklingsländer och 

erkänner att de industrialiserade länderna bär på det huvudsakliga ansvaret att 

minska koldioxidutsläppen. I Kyotoprotokollet uppmärksammas bland annat 

skogens centrala roll för koldioxidminskning och hur skogsavverkning står för en 

stor del av de globala koldioxidutsläppen. Men det är först på den trettonde 

sessionen av UNFCCCs klimatkonferens år 2007, COP13, som REDD-initiativet, 

Reducing emissions from deforestation and forest degradation, formellt erkänns. 

På den fjortonde sessionen av UNFCCCs klimatkonferens år 2008 utvecklas 

REDD till REDD+ för att specificera mekanismens mål att konservera och 

hållbart förvalta skog samt förbättra skogens koldioxidlager (CIFOR, u.å). Från 

och med nu kommer uppsatsen hänvisa till REDD som REDD+. REDD+ är alltså 

en mekanism för att motverka klimatförändringar genom att sakta ner 

avskogningen. Mekanismen sätter finansiellt värde på skog genom att 

utvecklingsländer mottar resultatbaserade betalningar från industrialiserade länder 

för att bevara och hållbart förvalta skog i utvecklingsländerna (UN-REDD 2021). 

65 länder från Afrika, Latinamerika, Asien och Oceanien deltar i REDD+ 

projektet. UN-REDD är det gemensamma namnet för projektet som är ett 

samarbete mellan Food and Agriculture Organisation of the United Nations 

(FAO), the United Nations Development Programme (UNDP) och the United 

Nations Environment Programme (UNEP) (UN-REDD 2019).  

REDD+ är en del av UNEPs initiativ från 2008 om att skapa en grön ekonomi, 

vilket i praktiken innebär att resursbrist ska förhindras genom privatisering, 

marknader, grön teknologi, resurseffektivitet och att investeringar placeras rätt. 

Detta ska resultera i ekonomisk vinst, jobbmöjligheter tillsammans med att social 

jämlikhet och välstånd (Sukhdev m.fl. 2011). REDD+ har resulterat i varierande 

konsekvenser för lokalbefolkning. Projekten har blivit kritiserade för att ha ett 

top-down perspektiv och orsaka att lokalbefolkning fördrivs från sina hem, 

arbeten och möjlighet till försörjning (Mehta - Leach 2018). Specifikt kvinnor har 

marginaliserats i REDD+ policy och praktik sedan införandet 2008. Därför har 

UN-REDD själva satt upp målet att genusintegreringen ska bli genusresponsiv 

(UN-REDD 2017 s.3). Genusresponsiv definieras i projektet som:   

“A gender responsive approach proactively identifies, understands, and 

implements interventions to address gender gaps and overcome historical 

gender biases in policies and interventions. Gender responsiveness in 

application attempts to re-define women and men’s gender roles and 

relations and contributes pro-actively and intentionally to the advancement 

of gender equality.” (UN-REDD 2017 s. 6)  
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Genusresponsivitet inom REDD+ har alltså likheter med kvinnokonventionens 

mål i och med att båda målen ämnar att adressera underliggande strukturer och 

adressera förtryckande normer. 

1.2 Forskningsproblem 

Forskningsproblemet som studien ska undersöka är genusdiskurser inom FNs 

klimatpolitik. Den diskurs som identifieras i det valda projektet har potential att 

kunna vara representativ för diskurser som finns inom hela FN som institution, 

vilket gör att de resultat och slutsatser som den här studien drar kan vara relevanta 

inte bara för det enskilda projektet utan för FN i stort. Studiens relevans motiveras 

av att kunna bidra till en bredare diskussion om hur klimatpolitiken kan avanceras 

för att uppfylla klimatmålen samtidigt som den ekonomiska och sociala 

hållbarheten värnas. 

Forskningsområdet, genusdiskurser i klimatpolitik, handlar om att kvinnor 

hindras från att tillgodogöra sig fördelar av klimatprojekt som REDD+. Detta 

problem diskuterades av FN bland annat under klimatkonferensen i Cancun, där 

sk ”Safeguards” formulerades för att säkerställa att lokal- och 

ursprungsbefolkning inte marginaliseras eller missgynnas vid implementeringen 

av projekt (UNFCCC 2011 paragraf 72). FN säger även att klimatprojekt ska vara 

rättvist inkluderande och verka för jämställdhet mellan könen i både policy och 

praktik då det är en grundläggande förutsättning för projektens framgång och för 

att de globala hållbarhetsmålen ska uppfyllas (UN-REDD, u.å.). Detta motiverar 

att den här studien undersöker hur genusintegreringen i FNs klimatprojekt 

framställs i strategidokument och metodologoiska briefs. Därför är den här 

studien ett fall av hur genus integreras i FNs klimatpolitik.  

Forskning på FNs klimatprojekt utifrån ett genusperspektiv är inte så 

omfattande även om det är ett växande forskningsområde. Detta kan bero på att 

genusintegreringen i projektens policy och praktik är ett pågående arbete. Det gör 

dock att ny forskning på området blir desto viktigare för att policyåtgärderna ska 

kunna avanceras och bli ännu mer effektiva. Tidigare forskning (Pham m.fl. 2021) 

har identifierat att det finns problem med att översätta policy till praktiska 

åtgärder på nationell nivå, vilket motiverar att den här studien fokuserar på hur FN 

översätter sin egen policy till praktiska åtgärder. Forskningsluckan som 

identifierats är alltså hur FN själva översätter sin egen policy till praktiska 

åtgärder, då FNs egen översättning lägger grunden för hur policyn ska överföras 

till nationell nivå. Forskningsproblemet i den här studien motiveras därför av att 

den undersöker diskursen inom FN som ligger till grund för policydokumenten 

som ska vara överförbara på nationell nivå för att genusintegreringen även ska 

fungera i praktiken. 

Genusteori och tidigare forskning, som bygger på Foucaults idé om att 

språkbruk bidrar till att skapa en diskursiv praktik, kommer i kombination med 

intersektionell genusteori användas för att problematisera könskonservativa 

diskurser inom FN. Genusteori kommer användas eftersom hänsyn till genus är 
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den studerade policyns centrala syfte. Intersektionell genusteori kommer att 

användas eftersom intersektionell genusteori kan, som Kaijser och Kronsell (2014 

s.423) skriver, användas för att problematisera underliggande sociala strukturer, i 

syfte att analysera hur dessa skapas, upprätthålls eller bryts ned beroende på hur 

de presenteras. Intersektionell genusteori används för att ge förslag på hur policy 

kan utvecklas genom att problematisera könskonservativa diskurser och inkludera 

fler sociala strukturer. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att identifiera och problematisera nuvarande 

genusdiskurser i FNs klimatpolitik utifrån genusteori och intersektionell 

genusteori, för att bidra till att ytterligare avancera klimatstyrning mot en mer 

hållbar utveckling. Identifiering och problematisering görs med hjälp av valda 

teorier, med stöd i tidigare forskning och utifrån Bacchis metod för diskursanalys: 

“What is the problem represented to be?” (2009). Studien är framför allt av 

empirisk karaktär, men har även ambitionen att vara konstruktiv, då förslag ges på 

hur policyn kan formuleras annorlunda. 

Studiens utomvetenskapliga relevans motiveras av att bidra till att avancera 

klimatstyrning mot en mer hållbar utveckling. Dels genom att bidra med underlag 

för hur FN skulle kunna uppnå sitt eget mål i kvinnokonventionen, dels genom att 

bidra med underlag för hur klimatprojektet REDD+ skulle kunna uppnå sitt eget 

mål att tillhandahålla genusresponsiva åtgärder. Studiens inomvetenskapliga 

relevans motiveras av att kunna bidra med underlag till hur de teoretiska 

begreppen genus och intersektionalitet används i praktiken  

Följande frågeställningar besvaras genom att använda teorier och tidigare 

forskning på området och syftar till att bidra till en djupare förståelse för hur 

genusdiskursen inom policyskapande kan problematiseras ur ett genusteoretiskt 

och intersektionellt perspektiv:  

 

1. Hur integreras genus i FNs klimatprojekt? 

2. Hur skulle problemen som framställs i FNs klimatprojekt kunna formuleras 

annorlunda för att få en annan lösning? 

1.4 Disposition 

Först presenteras studiens inledning, bakgrund, forskningsproblem, syfte och 

frågeställningar. Detta följs av tidigare forskning och det teoretiska ramverket 

som inkluderar de teorier undersökningen baseras på. Därefter presenteras 

material och metod samt hur metoden operationaliseras och används i resultat och 

analys. Resultat och analys presenteras som ett gemensamt avsnitt. Slutligen 
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summeras studien i en avslutande diskussion som återkopplar till uppsatsens syfte 

och frågeställningar med hjälp av slutsatser som framkommer av studiens resultat. 

1.5 Tidigare forskning 

Forskning på genus och klimatpolitik är inte så omfattande i förhållande till 

exempelvis teknisk och ekonomisk forskning på området. Forskning på 

genusintegrering och klimatpolitik är dock under utveckling och antal studier 

växer. Genom att söka efter forskning kopplat till “gender”, “gender 

mainstreaming” eller “women’s empowerment” i kombination med “REDD+”, 

“climate politics”, “environmental policy”, “UN”, “environmental sustainability” 

har relevant tidigare forskning identifieras. Tidigare forskning används för att 

studera om de tendenser och diskurser som beskrivs i dessa studier skulle kunna 

appliceras på REDD+ genusintegrering. 

Bacchi (2004 s. 27) beskriver hur det finns en tendens att genusintegrering 

enbart handlar om att inkludera kvinnor. Genus tenderar, enligt Bacchi, att 

framhävas som en kvinnofråga istället för att genus behandlas som en struktur där 

manliga normer dominerar de flesta institutioner och organisationer. Bacchi 

(2004) menar att detta anspelar på att det är kvinnan själv som orsakar 

ojämlikheter och hennes egen marginalisering och att det är hennes beteende som 

därför måste ändras. Bacchi argumenterar för att eftersom både män och kvinnor 

är del av en dominerande maskulin struktur, där de båda påverkas av och påverkar 

strukturen, är en förutsättning för att kvinnors liv ska förändras också att män 

förändras och att kvinnor inte längre är de enda under granskning (2004 s. 27). 

Bacchi och Eveline (2010 s. 87) argumenterar för att hur genus konceptualiseras 

har effekt på effektiviteten hos genusintegrering. Definitionen av genus har kraft 

att både förstärka och minska ojämlikheter. Cuomo (2011 s. 695) menar att en 

diskurs inom genusintegrering är att enbart belysa de svagheter och begränsningar 

som de sårbara antas ha. Detta säger emellertid lite om vilka orättvisor och 

ojämlikheter som satt individerna i sådana osäkra omständigheter. Forskare som 

Bacchi och Eveline (2009) argumenterar för att genusintegrering inte är ett 

tillräckligt medel för att adressera de strukturella problemen och målen, eftersom 

intersektionell medvetenhet saknas.  

Denton (2002) var tidig med att kritisera den internationella klimatdebatten för 

att lägga ett för stort fokus på tekniska lösningar och ekonomisk 

kostnadseffektivitet. Denton argumenterar för att det tekniska och ekonomiska 

fokuset åsidosätter och överskuggar människor i fattigdom - specifikt kvinnors - 

intressen (Denton 2002, s. 12). Elson menar att jämställdhet fortfarande får 

marginellt fokus inom FN och grön ekonomi initiativet (2018 s. 37). Holvoet och 

Inbergs (2018 s.56-57) forskning visar att de flesta nationella planer i FNs 

klimatprojekt nämner jämställdhet mellan könen, men att den faktiska 

integreringen av genus i hela dokumenten inte finns.  

Studier på specifikt REDD+ policy och implementering växer. Mycket av 

tidigare forskning på REDD+ policy och implementering är gjord 2017 och 
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tidigare (t.ex. Bee (2017). Dock har genusintegreringen för REDD+ avancerats 

sedan dess, men ny forskning i relation till det saknas till stor del. Uppdaterad 

forskning från 2020 och 2021 är till exempel Saytal m.fl. (2020) och Pham m.fl. 

(2021). Vanligt är studier som baseras på intervjuer och fokusgrupper från 

lokalsamhällen i Afrika, Asien och Sydamerika där REDD+ implementerats för 

att undersöka effekterna av genusintegrering. Studierna visar upp varierande 

resultat, vilket är i likhet med äldre forskning. Saytal m.fl. (2020), beskriver hur 

vissa grupper av kvinnor har involverats och gynnats av REDD+ 

implementeringen, medan andra grupper av kvinnor har diskriminerats och 

marginaliserats. Studien påtalar en samvariation mellan hur kvinnorna upplevt 

REDD-implementeringen och kvinnornas bakgrund i relation till exempelvis 

klass/kast eller etnicitet. Pham m.fl. (2021) studerade genusintegrering i 17 av 

REDD+ deltagarländer och resultatet pekar på att mellan 2008 och 2019 

reflekterade de flesta länders policies och officiella dokument endast en ytlig 

genusintegrering. Pham m.fl. (2021) skriver att till följd av att länderna bland 

annat ställts inför utmaningar i att översätta policy till konkreta åtgärder har genus 

inte blivit ett politiskt intresse eller prioritet för de flesta av de studerade REDD+ 

länderna. 

Dessa studier bidrar med viktiga huvudpoänger till analysen. De olika 

diskurserna som Bacchi och Eveline (2009), Bacchi och Eveline (2010), Bacchi 

(2004) och Cuomo identifierar tas i beaktande när studiens material analyseras, 

eftersom dessa diskurser enligt tidigare forskare skulle kunna vara problematiska 

för genusintegrering. Diskurser som är problematiska för genusintegrering blir 

relevanta för att kritiskt analysera FNs klimatpolitik. Om dessa diskurser i 

genusintegrering kunnat urskiljas tidigare, finns möjligheten att diskurserna går att 

urskilja även i REDD+. Denton (2002) samt Holvoet och Inbergs (2018) 

forskning är relevant för att analysera om det finns gemensamma nämnare i 

diskurser som kan härledas till att genus nedprioriteras till fördel för ekonomiska, 

teknologiska och ekologiska prioriteringar och intressen. Forskning av Saytal 

m.fl. (2020) motiverar att studien analyserar FNs klimatstyrning utifrån ett 

intersektionellt perspektiv och forskning av Pham m.fl. (2021) uppmärksammar 

den forskningslucka som den här studien bidrar till att fylla.  

 



 

 9 

2 Teoretiskt ramverk 

Tidigare forskning är som nämnts kritiska till den rådande genusdiskursen inom 

klimatpolitik. Den här studien bygger vidare på tidigare forskning och använder 

genusteori för att analysera och problematisera de nuvarande genusdiskurserna i 

FNs klimatpolitik. Tidigare forskning åberopar ett intersektionellt perspektiv i 

klimatpolicy, vilket är motivet till att det används för att problematisera 

diskurserna i FN och för att ge förslag på hur de skulle kunna omformuleras. 

Nedan kommer först genusteori att beskrivas och därefter diskuteras 

intersektionell genusteori. 

2.1 Genusteori 

Genus har många olika definitioner med varierande bredd i vad begreppet 

innefattar. I en smal begreppsdefinition uppfattas “genus” inom genusteori som 

det sociokulturella könet och “kön” (som engelskans “sex”) är det biologiska 

könet (Lycke 2009 s. 34). Lycke (Ibid.) skriver att genus i aningen bredare termer 

kan definieras som en bestämd sociokulturell könsidentitet och en bestämd 

placering i samhällets könsmaktsordning. Peterson och Runyan (1999, s. 31) 

använder en bred begreppsdefinition av genus där genus är en diskursiv, social 

konstruktion som organiserar alla aspekter av den sociala världen. Genus 

sammanfattas av Macgregor (2010, s. 228-229) som de sociokulturella könen och 

maktrelationen mellan och inom dem. Kännetecknande för genusteori är att se på 

kön som någonting som skapas hellre än att det innehas eller är. Genus beskrivs 

alltså som en konstruktion och process som produceras i mellanmänsklig 

interaktion och formas av normer och förväntningar. Enligt genusteori är att 

konstruera könsindelningar och generaliseringar ett sätt för människan att göra 

världen begriplig, men genusteori framhåller att det biologiska könet inte har en 

universell betydelse, utan könets innebörd är föränderligt över tid och rum. Detta 

innebär att genusteori uppfattar att till exempel könsroller är föränderliga och inte 

statiska (Lycke 2009 s. 59-66). Studien använder den breda definitionen av genus, 

eftersom att studien analyserar sociokulturella förhållanden som kan påverka 

genus.   

Tankesättet bygger på Foucaults idé om att subjektet konstitueras när det 

kommuniceras. Individen placeras alltså in i en könsidentitet med särskilda 

attribut när denne adresseras i tal. Upprepade talhandlingar leder, enligt 

genusteori, till materiella konsekvenser för konkreta människor (Lycke 2009 s. 

59-66). Genusteori framhäver alltså att genusrelationer inte är förutbestämda. 
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Diskursen avgör vilka handlingsmöjligheter som uppfattas passande och möjliga 

och dessa uppfattningar ger praktiska konsekvenser.  

Genusteori kritiserar den könskonservativa diskursen som menar att 

sociokulturella skillnader mellan kön kan härledas till biologiska könsskillnader 

och kulturella stereotyper då denna uppfattning är deterministisk och en 

förenkling av verkligheten (Lycke 2009 s. 34-36). För att upprepade talhandlingar 

inte ska leda till uppfattningen att könskonservativa förenklingar är en effekt av en 

biologisk bestämd inre könsnatur, framhäver Butler (i Lycke 2009 s. 34-36), att 

könskonservativa förenklingar måste dekonstrueras och de-essentialiseras.  

Makt och maktordningar är alltså centralt för genusteori. Inom teorin belyses 

hur det finns en hegemonisk maskulinitet som innebär kulturella och samhälleliga 

praxisformer som legitimerar patriarkala könsmaktsordningar, vilka gör att män är 

priviligerade att framgångsrikt dominera och underordna kvinnor (Lycke 2009 

s.122-123). Genusteorin används därför för att analysera hur diskursen inom FN 

påverkar hur väl UN-REDD förhåller sig till de teoretiska definitionerna som 

utgör grunden för de mål som policyn strävar efter att uppfylla.  

Genusteori operationaliseras till att urskilja indikatorer i analysen på en 

könskonservativ diskurs eller en genusteoretisk diskurs. Den indikator på en 

könskonservativ diskurs som kommer användas är att stereotypa könsroller 

uppfattas som statiska och deterministiskt kopplade till de biologiska könen, i 

motsats till en genusteoretisk diskurs där stereotypa könsroller uppfattas som 

föränderliga och som sociokulturellt skapade. Om materialets åtgärder ämnar att 

omdefiniera könsroller är det en indikator på en genusteoretisk diskurs, men om 

åtgärder ska kringgå könsroller är det en indikator på en könskonservativ diskurs. 

Till exempel när materialet framställer kvinnan som den primära vårdgivaren av 

barn och åtgärden beskriver hur barnomsorg ska erbjudas kvinnan som lösning på 

att kvinnan inte kan delta på möten, är det en indikator på att traditionella 

könsroller ska kringgås istället för att ifrågasättas. Det som kan bli svårt med 

denna operationalisering är att vad som uppfattas som stereotypa könsroller kan 

vara subjektivt, men all argumentation kommer i studien underbyggas med citat 

och resonemang. 

Genusteori operationaliseras också till att studera huruvida inkludering av hur 

män påverkar och påverkas av genus definierat utifrån en bredare 

begreppsdefinition av genus. Detta eftersom kritik har riktats mot att genus bara 

innebär inkludering av kvinnor (t.ex. Bacchi 2004 s. 27). Den bredare 

begreppsdefinitionen studeras eftersom FN själva använder en bred 

begreppsdefinition: “de sociala attribut och möjligheter som associeras med att 

vara man eller kvinna och relationen mellan kvinnor och män, lika väl som 

relationen mellan kvinnor och relationen mellan män. De här attributen, 

möjligheterna och relationerna är socialt konstruerade och inlärda genom en 

socialiseringsprocess. De är kontext/tid-specifika och föränderliga” (UN-REDD 

2017 s. 5). 
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2.2 Intersektionell genusteori 

Intersektionell genusteori belyser interaktionen och maktrelationen mellan genus 

och andra identitetsindelningar som till exempel nationalitet, etnicitet, ålder och 

klass (Kaijser och Kronsell 2014 s.418-419). Ordet kommer av engelskans “to 

intersect” d.v.s. att genomskära eller att korsa (Lycke 2003 s. 48). Att dela in män 

och kvinnor i två olika homogena grupper är enligt intersektionell genusteori ett 

sätt att förenkla verkligheten. Denna förenkling motsvarar inte tillräckligt 

verklighetens komplexitet (Kaijser och Kronsell 2014 s.419-421) där olika 

dimensioner är förbundna med varandra i interaktioner (Lycke 2003, s. 49). D.v.s. 

en människa har inte bara ett kön utan även en ålder, en nationalitet och en klass. 

Det är en förenkling att anta att en individ enbart påverkas av till exempel 

könsmaktsordningar eftersom en individ samtidigt påverkas av andra 

maktstrukturer som till exempel maktordningar relaterade till klasstillhörighet. 

Dessa maktordningar påverkas också av varandra. Enligt intersektionell 

genusteori är förenklingar alltså inte adekvata med verkligheten eftersom kunskap 

och upplevelser skiljer sig mellan individer och grupper (Kaijser och Kronsell 

2014 s. 423). Postkolonial feminism kritiserar vit feminism för att alla kvinnor 

inte kan antas ha gemensamma intressen enbart baserat på att de är kvinnor 

eftersom det underminerar och marginaliserar kvinnor med andra intressen 

(Lykke 2009 s.109-110).  

När politiska åtgärder inte inkluderar ett intersektionellt perspektiv, utan 

enbart tar hänsyn till en enskild identitetskategori, brukar i politik förbises hur 

maktbalansen och ojämlikheter beror på andra dominerande strukturer (Kaijser – 

Kronsell 2014 s, 420). Därför ämnar intersektionell genusteori till att dekonstruera 

och problematisera intersektionella normer som tas för givet (Lykke 2009 s.105-

107,121). Det är enligt genusteori dock inte givande att analysera olika kategorier 

separerade från varandra i tur och ordning, eftersom kategorierna påverkar och 

förändrar varandra (Lycke 2009, s. 107). De kategorier som är relevanta utifrån 

det givna kontextet, argumenterar Kaijser och Kronsell (2014 s. 422), är mest 

relevant att studera, eftersom analysen annars enbart handlar om att maximera 

inkluderingen av olika kategorier.  

Ur ett postkolonialt intersektionellt perspektiv kan vi som vita kvinnor i en 

universitetsmiljö i ett av världens rikaste länder inte uttala oss om andra kvinnors 

upplevelser i en annorlunda kontext. Vår ambition är därför istället att visa på 

vikten av kontextbaserad intersektionell analys av genus vid implementeringen av 

miljöprojekt. 

Intersektionell genusteori operationaliseras till att undersöka huruvida ett 

kontextuellt sammanhang tas upp och diskuteras i REDD+ policy för 

genusintegrering. Detta görs konkret genom att undersöka huruvida materialet 

presenterar en egen reflektion över intersektionalitet. Vidare operationaliseras den 

även till att undersöka vilka kategoriseringar av människor som görs och hur 

dessa kombineras med varandra, för att sedan ge förslag på nya kategoriseringar. 

De nya kategoriseringarna görs utifrån att människor i en grupp inte kan antas ha 

liknande intressen och attribut, i linje med intersektionell genusteori. Det som kan 
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bli svårt med intersektionell genusteori är att det kan bli godtyckligt vilka 

kategoriseringar som är relevanta i policyn och att ytterligare kategoriseringar 

riskerar att skapa nya begränsningar för människor. Den här studien diskuterar 

dock inte vilka kategoriseringar som bör göras utan vikten av att omvärdera 

nuvarande kategoriseringar utifrån ett intersektionellt perspektiv. 
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3 Metod och material 

3.1 Material och urval 

Materialet som analyseras i studien är två policydokument för FN:s REDD+ 

program.  

Det första dokumentet, UN-REDD Programme Strategic framework 2016-

2020, innehåller policyn för hela projektet och alla dess delar. I studien kommer 

detta dokument benämnas och refereras till som Strategic Framework. 

Förkortningen “SF” kommer främst användas. SF bygger på besluten som fattades 

år 2010 under UNFCCC (COP16) i Cancun och bestämde omfattningen för 

REDD+. I studien kommer inte beslutsprotokollet från UNFCC (COP16) att 

analyseras då det innehåller många andra beslutsområden och endast lägger en 

översiktlig, kort grund för den färdiga policyn för REDD+. Cancuns 

beslutsprotokoll inkluderar sju punkter som benämns som “Safeguards”, vilka 

enbart adresserar att genus ska inkluderas i projektet och verka för jämställdhet 

mellan könen (UN-REDD 2015 s.v). I Cancuns “Safeguards” används 

samlingsnamn för flera marginaliserade grupper där kvinnor är en av grupperna, 

vilket gör att beslutsprotokollet inte är specifikt inriktat på hur 

jämställdhetsarbetet ska utföras. Dessutom har många studier redan gjorts på 

Cancuns safeguards (t.ex. Bee, m.fl. 2017) och vi har därför valt att utgå från de 

senare mer uppdaterade dokumenten som bygger vidare på Safeguards. De nyare 

dokumenten innehåller också utvärderingar och lärdomar från projektets början 

vilket gör att vår studie utgår från det mest aktuella materialet. Dessutom används 

de nyare materialen, eftersom den nya strategin att vara genusresponsiv 

introduceras först i dessa. 

Det andra dokumentet, UN-REDD methodological brief on gender, är ett 

komplement till den huvudsakliga policyn som presenteras i SF och ger en 

utförlig förklaring till hur policyn i SF kan översättas till praktiska åtgärder. Det 

andra dokumentet kommer i studien benämnas och refereras till som 

metodologisk brief, men förkortningen “MB” kommer främst att användas. Trots 

att MB inte är ett policydokument gör den utförliga beskrivningen av hur genus 

ska inkorporeras i FNs arbete det möjligt att problematisera den med hjälp av 

Bacchis analysmetod (WPR). 

Utifrån den valda metoden är det hur lösningar formuleras som avslöjar vad 

som uppfattas som problemet och vilka grundantaganden som motiverar 

problemframställningen. Dessutom syftar MB till att vara underlag för och 

förenkla den nationella och lokala implementeringen av policyn, vilket gör att 
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detta dokument är vad deltagarländerna i slutändan använder sig av och detta 

motiverar att studera just detta dokument.  

Då den valda metoden framhäver att det är nödvändigt att granska hela 

policyn för att få en fullständig bild av hur genusaspekten framställs (Bacchi s. 

xix), kommer hela SF studeras. Därtill stärks diskursanalysen av att analysera de 

praktiska åtgärderna och lösningarna som presenteras i MB. 

3.2 Metod 

För att studera hur policy översätts till praktiska åtgärder är det relevant att 

studera hur policyn och åtgärderna kommuniceras och vad som uppfattas som 

allmänt vedertaget av FN, eftersom språkanvändningen, i linje med den här 

studiens utgångspunkt i Foucault, får verklighetsproducerande effekter. För att 

studera hur någonting kommuniceras och uppfattas som allmänt vedertaget, är 

studiet av diskurser och göra en diskursanalys relevant (Bergström och Ekström 

2018 s. 255). Den här undersökningen studerar maktrelationer inom genus och 

intersektionalitet, vilket motiverar lämpligheten av valet av diskursanalys 

ytterligare då metoden är specialiserad på maktfrågor (Bergström och Ekström 

2018 s. 255).  

Studien ämnar att förstå vad som en text implicerar mellan raderna för att 

diskutera vad det underförstådda kan få för effekter. Därför krävs intensiv läsning 

av text, vilket motiverar valet av kvalitativ metod, då kvantitativ metod inte hade 

lyckats blottlägga de diskurser som finns “under ytan” i en text (Esaiasson m.fl. 

2017 s. 211).  

Det finns många olika metoder för diskursanalys. Den här studien antar ett 

kritiskt förhållningssätt till materialet, eftersom tidigare forskning påpekat brister i 

policy och implementering som rör genus (som t.ex. Saytal m.fl. (2020)). Bacchis 

(2009) metod “What is the problem represented to be?” (WPR) är en typ av 

diskursanalys med kritiska inslag. WPR prioriteras framför andra alternativ som 

kritisk diskursanalys (CDA), eftersom WPR erbjuder en tydligare vägledning och 

struktur för analysen än till exempel CDA. WPR är dessutom specifikt anpassad 

för att analysera policyer, vilket är optimalt för den här studiens syfte att analysera 

REDD+ policy. 

Metodens frågor är framförallt anpassade för att studera specifika åtgärder 

men vi har använt den på policyn för ett helt projekt. Kritiken som Boréus (2015 

s.182) riktar mot WPR- metoden är att det inte framgår hur metodens frågor ska 

operationaliseras, vilket lämnas öppet för tolkning. Detta problem överkoms här 

genom att en tydlig avgränsning görs av vad som i materialet ska undersökas och 

att tydliga beskrivningar ges för vad frågorna syftar till att undersöka.  

En ytterligare svårighet med WPR som Bacchi själv också framhäver (2009) 

är att en policy består av ett nät av olika problem på flera olika nivåer där 

åtgärderna korsas med varandra, vilket gör det svårt att urskilja och separera 

problemframställningar från varandra. Därför läses dokumenten flera gånger för 

att urskilja mönster i problemframställningarna och vilka grundantaganden som 
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dessa bygger på. Materialet kodas i färgscheman utefter olika 

problemframställningar och sökfunktioner i dokumentet används för att orientera 

sig och söka efter nyckelord i dokumentet. 

3.2.1 What´s the problem represented to be? 

Metoden som används i studien utgår från Bacchis analysmetod av policy: 

”What´s the problem represented to be” (2009) som är en diskursanalytisk 

inriktning med inspiration av Foucaults studier och idéer om hur diskurser 

identifieras (Boréus 2015 s.181-182). “What's the problem represented to be” 

(WPR) analyserar policys med fokus på att policyn skapas inom ramarna för en 

diskurs som tillåter och konstruerar en viss typ av problemframställning (Bacchi 

2009).  

Syftet med att använda WPR är att med hjälp av ett urval av Bacchis frågor 

analysera hur problemframställningen i FN:s dokument skapar en viss 

genusdiskurs. Det är vanligt att policyanalyser utgår från “problem-solving” teori 

där antagandet är att det finns ett givet problem och därefter är det lösningarna på 

problemet som analyseras och diskuteras. Bacchis analysmetod vänder på 

processen och syftar istället till att identifiera den bakomliggande diskursen till 

problemformuleringen och menar att problemet inte existerar oberoende av hur 

det formuleras i tal och text (Boréus 2015 s.181-182). 

Bacchi menar att policyn skapar problemet genom sättet den utformas på och 

vad som formuleras som ett problem genom de presenterade lösningarna. Det är 

därför av vikt att undersöka styrningens bakomliggande sociala antaganden som 

ligger till grund för policyskapande där problemformuleringen ofta uttrycks 

implicit genom en önskan om förändring. Bacchis analysmetod syftar till att göra 

de implicita problemformuleringarna explicita genom att ställa ett antal frågor 

som problematiserar hur någon pratar om vad som anses vara problemet som 

policyn syftar till att lösa (Bacchi 2009 s.xi). 

Olika diskursanalytiska inriktningar är eniga om att språkanvändningen står i 

fokus när man talar om sociala problem eftersom det är den språkliga 

framställningen som bidrar till att konstruera en diskurs. Foucaults tidigare studier 

betonar hur tankar och normer i samhället formar dess styrning genom en diskurs. 

I diskursen inkluderar Foucault även den sociala praktik som innefattar 

sammanhanget där aktörer talar om ett fenomen. Foucault menar att diskursen 

som inkluderar den sociala praktiken skapar regler för hur människor 

kategoriseras socialt vilket gör det relevant att analysera den rådande diskursen 

för att medvetandegöra normerna som ligger till grund för beslutsfattande (Boréus 

2015 s.177). Bacchi har tagit avstamp i Foucaults tankar om språklig 

framställning och utvecklat en metod för hur detta ska kunna analyseras i alla 

typer av policys eftersom dessa förväntas dölja en problemformulering som ingår 

i en diskurs (Bacchi 2009 s.31). 

 



 

 16 

3.2.2 Operationalisering av WPR 

Bacchis ursprungliga sex frågor som används för att genomföra policyanalysen 

(Bacchi 2009 s.3) har översatts till fem svenska frågor av Boréus. De svenska 

översättningarna används istället för Bacchis engelska frågor, eftersom det 

minskar risken för missförstånd och syftningsfel. Boréus (2015 s.182) 

översättningar lyder: 

 

1. Hur framställs problemet i en specifik politisk debatt eller ett specifikt politiskt 

förslag? 

2. Vad underförstås och impliceras i denna problemframställning? 

3. Vilka effekter har denna problemframställning? Vilka subjekt konstitueras? Vad 

förändras troligen och vad förändras troligen inte? Vem kan tänkas tjäna på denna 

problemframställning?  

4. Vad lämnas oproblematiserat genom denna problemframställning? 

5. Hur skulle lösningen skilja sig om “problemet” framställdes annorlunda? 

 

Översättningen av frågorna av Boréus skiljer sig på vissa punkter från de 

ursprungliga frågorna men fångar i sin helhet innebörden av Bacchis 

formuleringar, vilket gör att översättningarna är möjliga att ändå använda. I den 

här studien används enbart fyra av fem frågor, eftersom fråga tre plockats bort. 

Fråga tre har plockats bort eftersom den här studien inte fokuseras på att mäta de 

effekter som policyn får i verkligheten.  

Nedan följer en beskrivning av vad frågorna syftar till att besvara, utifrån 

Bacchis beskrivningar, och hur frågorna operationaliseras i den här studien.  

 

1. Hur framställs problemet i ett specifikt politiskt förslag? 

 

Frågan syftar till att besvara hur problemet framställs i policyn och vad den 

har ambition att förändra, utifrån antagandet att det finns implicita 

problemformuleringar i de föreslagna lösningarna (Bacchi 2009 s.3). Policyn är 

uppdelad i två dokument som bygger på varandra vilket gör att frågan kommer att 

analyseras utifrån båda dokumenten för att tydliggöra hur genusfrågan 

problematiseras.  

 

2. Vad underförstås och impliceras i denna problemframställning? 

 

När framställningarna av problemet har identifierats kan den andra frågan 

besvaras. Vad som tas för givet i framställningen av problemet analyseras genom 

att identifiera grundantaganden och djupt rotade värderingar som kan tolkas ur 

dikotomier, koncept eller kategoriseringar. Detta för att ytterligare frigöra 

tankarna och diskursen bakom det som formar problemframställningen (Bacchi 

2009 s.4-5).  

Dikotomier beskriver relationen A/icke-A och gör ett antagande om att vad 

som är på den ena sidan av dikotomin är exkluderad från den andra sidan. Den ena 

sidan är privilegierad och anses vara mer viktig eller värderad än den andra sidan 
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(Bacchi 2009 s.6). I den här uppsatsen studeras dikotomin: man - kvinna, eftersom 

denna dikotomi är den mest vanligt förekommande i materialet. 

Koncept är abstrakta märkningar som är relativt öppna för tolkning som 

människor fyller upp med olika tolkningar (Bacchi 2009 s.6). Koncept som 

studeras i den här studien är: “genus” och “jämställdhet mellan könen”. 

Kategorier betyder kategoriseringar av människor. Eftersom studien studerar 

intersektionalitet kommer många kategoriseringar av människor studeras. De 

dokument som kommer att studeras kan integrera intersektionalitet utan att nämna 

själva ordet intersektionalitet, så därför kommer några sociala kategoriseringar 

som kan indikera på att en intersektionell diskurs kan urskiljas studeras. De 

kategoriseringar som studeras är: “män och kvinnor”, “män/man/pojke”, 

“kvinnor/kvinna/flicka”, “ursprungs-/lokalbefolkning”, “etnisk”, “ung”, 

“gammal”, “ras”, “minoritet”, “sexualitet”, “nationalitet” och “funktionsnedsatt”. 

  

3.  Vad lämnas oproblematiserat genom denna problemframställning? 

 

Denna fråga syftar till att på ett kritiskt sätt problematisera och reflektera över 

problemframställningen ur fler perspektiv än de som föreslås i policyn. Genom att 

jämföra olika perspektiv eller kulturer som kan finnas inom institutioner kan olika 

sätt att se på problemframställningen leda till att vissa områden uppfattas som 

oproblematiserade (Bacchi 2009 s.13-14). För att besvara denna fråga används 

tidigare forskning och det teoretiska ramverket för studien. Genom att anta de 

teoretiska perspektiven som utgångspunkt när policydokumenten undersöks är det 

möjligt att identifiera vad som enligt dessa teorier lämnas oproblematiserat utifrån 

hur FN motiverar sina åtgärder. Det teoretiska ramverket ger också avgränsningen 

för de fokusområden som frågan besvarar då det finns många områden som inte 

problematiseras i policyn. 

 

4. Hur skulle ”lösningen” skilja sig om ”problemet” framställdes annorlunda? 

 

Den sista frågan är av en mer konstruktiv karaktär då den möjliggör ett nytt 

sätt att framställa problemet genom att uppmärksamma de oproblematiserade 

delarna i policyn. Har problemformuleringen stöd i det sammanhang den 

framställs eller finns det en diskurs som utmanar de rådande uppfattningarna som 

uttrycks genom policyn? Frågan lämnar utrymme för reflektion över vilka 

lösningar som skulle kunna presenteras annorlunda om resultatet i fråga tre visar 

att det finns områden som lämnas oproblematiserade (Bacchi 2009 s.19). 
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4 Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras resultat och analys av UN-REDD Methodological 

Brief on gender (MB) och UN-REDD programme Strategic Framework (SF) inom 

projektet REDD+. Frågorna som tagits fram med hjälp av Bacchis metod WPR 

besvaras med utgångspunkt i det teoretiska ramverket och den tidigare 

forskningen som presenterats i tidigare avsnitt. 

4.1 Hur framställsproblemet i ett specifikt politiskt 

förslag? 

I denna fråga presenteras resultatet och analysen av de problemframställningar 

som identifierats i de utvalda policydokumenten. De implicita 

problemformuleringarna som Bacchi (2009 s.3) menar går att utläsa av de 

föreslagna lösningarna finns främst i MB, medan projektets mer explicita 

problemformuleringar uttrycks i SF. Genom att studera dessa tillsammans kan en 

sammantagen framställning av problemen och åtgärdernas syften presenteras.  

Utifrån SF och MB kan tre problemframställningar urskiljas: brist på 

genusintegrering och jämställdhet, brist på genusresponsiva åtgärder och brist på 

genusspecifika åtgärder.  

 

Problemframställning 1: Brist på genusintegrering och jämställdhet 

 

I MB framhålls att problemet med att kvinnor marginaliseras inom REDD+ 

beror på otillräcklig genusintegrering. Därav presenteras lösningen “continue to 

rely on an integrated approach with gender, where gender equality and women’s 

empowerment are addressed both as stand-alone and cross cutting issues within its 

work and across its thematic areas” (UN-REDD 2015 s.26-27). Detta innebär att 

genusperspektiv ska finnas med genom diagnostisering, planering, 

implementering, budgetering och utvärdering både på global, nationell och lokal 

nivå (UN- REDD 2017 s.6). Genusintegrering innebär en systematisering av 

åtgärder och utvärderingar som syftar till att jämställdhet mellan könen ska 

uppnås. FN definierar jämställdhet som att ansvarsområden och möjligheter inte 

ska vara beroende av vilket kön en person föds in i (UN- REDD 2017 s.5-6). 

Denna formulering stämmer även överens med Bacchi och Evelines (2009 s.22) 

definition av genusintegrering. Systematisering i tidigare REDD+ policy och 

praktik är vad MB framhåller som en del av problemet som orsakat det 

övergripande problemet: marginalisering av kvinnor, vilket motiverar åtgärden 

genusintegrering.  
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Problemframställning 2: Brist på genusresponsiva åtgärder 

 

“Although UN-REDD partner countries are increasingly planning activities, 

conducting baseline assessments, and allocating funding in their 

programmes to ensure the explicit inclusion of gender and/or women’s 

empowerment issues, gender gaps still remain (UN- REDD 2017 s.4)” 

MB framhäver att skillnader mellan könen fortfarande finns, trots att åtgärder 

vidtagits. MB ämnar därför till att bli mer genusresponsiv: “to ensure REDD+ 

action is inclusive, fair and gender responsive both in policy and in practice” (UN-

REDD 2017 s.6). Gender responsive innebär enligt MB att praktik och policy: 

“proactively identifies, understands, and implements interventions to address 

gender gaps and overcome historical gender biases in policies and interventions” 

(UN-REDD 2017 s.6) men också “re-define women and men’s gender roles and 

relations” (UN-REDD 2017 s.6).  Dessa lösningar implicerar att problemet 

framställs som att projektet brister i att vidta aktiva åtgärder för att omdefiniera 

historiska könsroller och bidra till jämställdhet mellan könen. 

 

Problemframställning 3: Brist på genusspecifika åtgärder 

 

Problemframställning tre tar avstamp i empiri som visar att män och kvinnor 

som arbetar i skogen har olika roller, möjligheter och rättigheter samt olika 

användning och kunskap om skogen (UN-REDD 2015 s.3). Därför framställs 

problemet som att tidigare REDD+ policy och praktik inte i tillräckligt hög grad 

tagit hänsyn till att kvinnor och män har olika roller, olika behov och 

förutsättningar: “gender differentiated needs, uses and knowledge of the forest are 

critical inputs to policy and programmatic interventions that will enable the long-

term success of REDD+ on the ground.” (UN-REDD 2017, s.3). Därav 

uppkommer lösningen med genusspecifika åtgärder. De genusspecifika åtgärderna 

fokuseras på antingen män eller kvinnor. Majoriteten av dessa åtgärder fokuseras 

dock på kvinnor. Enbart en genusspecifik åtgärd fokuseras på män. De 

genusspecifika åtgärderna kommer att studeras noggrant i nästa fråga, men 

exempel på genusspecifika åtgärder för kvinnor är att arrangera barnpassning och 

kvinnogrupper för att underlätta för aktivt kvinnligt deltagande (UN-REDD 2017 

s.22). Den enda genusspecifika åtgärd som tillhandahålls specifikt för män är att 

uppmuntra manliga ledare att stötta jämställdhet mellan könen i exempelvis 

offentliga uttalanden (UN-REDD 2017 s. 23). 

4.2 Vad underförstås och impliceras i denna 

problemframställning? 

Efter att problemframställningarna identifierats, analyseras vad som underförstås 

och impliceras i dessa. De föreslagna lösningarna på problemet implicerar en rad 

grundantaganden som gör att problemet framställs på ett visst sätt. Analysen 
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syftar till att urskilja ramarna för inom vilka problemet kan formuleras. Detta görs 

genom att identifiera vilka värderingar som ligger bakom specifika 

kategoriseringar, dikotomier, och koncept.  

Under den här frågan kommer belysas att det går att urskilja en konflikt 

mellan problemframställning två: brist på genusresponsiva åtgärder och 

problemframställning tre: brist på ett genusspecifika åtgärder. Avsnittet belyser 

även att det finns ett grundantagande om att män och kvinnor är homogena 

grupper och att olika typer av grupper inte kombineras utan hålls åtskilt från 

varandra.  

Problemframställning två: brist på genusresponsiva åtgärder och 

problemframställning tre: brist på ett genusspecifika åtgärder kommer i konflikt 

med varandra, eftersom de grundantaganden som urskiljs är kontrasterande. De 

genusspecifika åtgärderna bygger på ett antagande om att mäns och kvinnors olika 

roller, behov och förutsättningar inte är föränderliga utan att åtgärderna behöver 

anpassas efter de olika könens förutsättningar. De genusresponsiva åtgärderna 

bygger samtidigt på ett grundantagande om att män och kvinnors historiska 

könsroller och genusrelationer kan och ska överkommas och omdefinieras genom 

åtgärder. Dessa två grundantaganden kommer alltså i konflikt med varandra. 

Konflikten påverkar att policyn återkommande skiljer på mäns och kvinnors 

ansvarsområden baserat på traditionella könsnormer trots att MB ämnar använda 

sig av genusresponsiva åtgärder. Konflikten återspeglas i hela MB, vilket kommer 

att förklaras vidare med exempel.  

Till att börja med indikerar att majoriteten av de genusspecifika åtgärderna 

fokuseras till kvinnor på att genus egentligen innebär inkludering av kvinnor, inte 

genus utifrån en bred definition av genus d.v.s. att genus påverkas av och påverkar 

både kvinnor och män. Detta skulle kunna vara ett fall av det som Bacchi och 

Eveline (2009, s. 22) kallar isolering av “kvinnofrågor”. Åtgärderna som 

fokuserar på kategorin “kvinnor och män” talar dock emot att genus bara hänvisar 

till kvinnor. Faktum kvarstår ändå att fler könsspecifika åtgärder fokuseras på 

kvinnor än på män.  

Vid närmare läsning av de genusspecifika åtgärderna som fokuseras på 

kvinnor i MB blir det tydligt hur det går att tolka att det är kvinnorna själva som 

framställs som problemet till att de marginaliseras. I de genusspecifika åtgärderna 

som fokuseras på kvinnor impliceras att det är kvinnors beteende, attribut eller 

behov som behöver förändras och anpassas. Till exempel finns en åtgärd som 

syftar till att öka kvinnligt deltagande genom att arrangera möten “at a time and 

location that works well for women, as well as organizing child care options” 

(UN-REDD 2017 s. 22). Detta är också ett resultat av att kvinnor har “safety 

issues” (Ibid. s. 22) och ospecificerade “daily tasks” som hindrar dem från att 

delta på möten (Ibid. s. 22). En annan genusspecifik åtgärd som fokuserar på 

kvinnor handlar om att kvinnor kan vara omedvetna om lagar och sina rättigheter 

och därför är lösningen att utbilda kvinnor för att “effectively raise their voice, 

exercise their rights and hold governments accountable in REDD+ processes” 

(UN-REDD 2017 s. 19).  Lösningen är att till exempel skapa kvinnogrupper där 

kvinnor ska “develop the confidence and skills to strategically engage in REDD+, 

and access and influence decision-making processes.” (Ibid. s. 22) Utifrån 
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avsaknaden av kategorin “män/man” i åtgärderna och dikotomin kvinna - icke-

kvinna (d.v.s. man), där män antas vara motsatsen till det kvinnor är, förstås att 

män inte antas ha dessa problem eller attribut, inte påverkas av att kvinnor har 

dessa attribut eller kan påverka kvinnors omständigheter.  

Formuleringarna i citaten exemplifierar också hur FN följer det som kritisk 

feministisk teori (Lycke 2009 s. 34-36) skulle kalla för en könskonservativ 

diskurs, eftersom MB tar för givet deterministiska, statiska könsroller baserade på 

stereotyper. Att könsrollerna i MB antas vara statiska förstås genom att åtgärderna 

inte fokuseras på hur könsrollerna ska överkommas utan istället på hur de ska 

kringgås för att män och kvinnor ska ges samma möjligheter att delta. Till 

exempel omdefinieras inte den traditionella könsrollen att kvinnan är den primära 

vårdgivaren av barn utan bekräftas genom att kategorin “män” inte omnämns. 

Ojämlikheten ska kringgås genom att förlägga möten på tider och platser som 

fungerar för kvinnan utifrån hennes givna förutsättningar. 

Konceptet “jämställdhet mellan könen” betyder därför implicit: samma 

möjligheter och rättigheter efter att könsroller har fastlagts, istället för MBs 

definition av “jämställdhet mellan könen” som samma möjligheter och rättigheter 

oavsett om denne föds som man eller kvinna (UN-REDD 2017 s. 5).  När 

könsroller i policy på global nivå kommuniceras som statiska finns risk att 

ojämlikheter inte kommer överbryggas eftersom vad ojämlikheter mellan könen 

då innefattar (oavsett vad som står i policyns egna begreppsdefinitioner) är de 

ojämlikheter mellan könen som finns kvar efter att de ojämlikheter som orsakas 

av traditionella könsroller har accepterats.  

Vidare kommer användningen av kategorin “kvinnor” och “män” att studeras 

djupare utifrån ett intersektionellt genusteoretiskt perspektiv. Genomgående i SF 

och MB adresseras “kvinnor” och “män” som två varsina homogena grupper. 

“Kvinnor” och “män” antas också vara två grupper som är separerade från andra 

grupper som exempelvis “unga”, “gamla” och “funktionsnedsatta”.  

De få gånger som skillnader inom samma genus framhävs är när “män” och 

“kvinnor” skiljs från “pojkar” och “flickor”(UN-REDD 2017, s. 7) och när 

“kvinnor från lokal och ursprungsbefolkning” skiljs från kvinnor som en homogen 

grupp (UN-REDD 2017 s. 22).  

Följande citat framhäver hur kvinnor som homogen grupp många gånger 

framställs:  

“Facilitate availability of, and access to information on REDD+ concepts 

and components to women and other marginalized groups. Other 

marginalized groups can include youth, disabled, minorities, elderly, etc.” 

(UN- REDD programme 2017 s.20) 

Formuleringen i citatet indikerar på ett grundantagande om att olika grupper 

inte “intersect” d.v.s. korsas eller kombineras i till exempel kombinationen en 

gammal, funktionsnedsatt kvinna från en av landets minoriteter, utan dessa 

identiteter ska hållas separerade. 



 

 22 

4.3 Vad lämnas oproblematiserat genom denna 

problemframställning? 

Utifrån det teoretiska ramverket och tidigare forskning syftar denna fråga till att 

kritiskt undersöka vad som lämnas oproblematiserat i policyn för REDD+. De två 

tidigare frågorna synliggjorde hur problemet framställs och vad som underförstås 

och impliceras, dessa tolkningar ligger också till grund för vad som kan tolkas 

som oproblematiserat. Resultatet och analysen i denna fråga lägger i sin tur 

grunden för diskussionen om hur FNs uppsatta mål ska kunna nås, vilket 

presenteras i den fjärde frågan. 

Det övergripande resultatet är att ST och MB inte problematiserar hur den 

egna genusintegreringen och formuleringar i genusresponsiva åtgärder bidrar till 

att isolera genus och jämställdhet mellan könen från annan politik och att dessa 

förstärka ojämlikheter. Vidare diskuteras hur relationen inom genus ur ett 

intersektionellt perspektiv till stor del lämnas oproblematiserat. 

 

Genusintegrering 

 

Målet med genusintegrering, enligt MB (UN-REDD 2017 s. 6), är att hela 

organisationen ska genomsyras av genusintegrering från policy till praktik och att 

genus ska integreras som “cross cutting issues within its work and across 

thematic areas” (UN-REDD 2015 s.26-27) Men likt Holvoet och Inbergs (2018 

s.55-57) beskriver har FN problem med att genomgående integrera genus i sina 

policydokument. Detta syns i SF när genus isoleras till en egen paragraf istället 

för att genomgående integreras i andra avsnitt som till exempel “tenure rights” 

trots att det skrivs att genus ska vara ett tema som kombineras med andra teman i 

policy och praktik. Bristerna i genusintegreringen skulle kunna härledas till att 

genusintegreringen fortfarande kommer i andra hand till fördel för teknologiska 

och ekonomiska intressen och prioriteringar, som Denton (2002 s. 12) och Elson 

(2018 s. 38-39) påpekar. 

 

Genusresponsiva åtgärder 

 

Vidare lämnas i MB oproblematiserat hur den egna formuleringen av vad som 

kännetecknar en kvinna eller en man bidrar till att placera individer i 

förutbestämda, förenklade definitioner med förutbestämda relationer till varandra. 

Detta leder till ett upprätthållande av en könsmaktsordning, i enlighet med 

Foucaults idéer (beskrivs i Lycke 2009 s. 59-66). Som diskuteras ovan formulerar 

MB antagna attribut förknippade med kvinnor, vilket utifrån dikotomin kvinna - 

man implicerar vilka attribut män som homogen grupp antas ha. Att som MB 

upprepa dessa traditionella stereotyper i policyformuleringar skulle med avstamp i 

genusteori (Lycke 2009 s. 59-66) bidra till att människor fortsätter se på sig själva 

utifrån de givna attributen. De framtagna lösningarna som MB sedan 

tillhandahåller visar prov på hur konstitueringen av vad män och kvinnor är leder 

till uppfattningen av att vissa handlingsmöjligheter är möjliga eller mer passande 
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än andra: att kvinnor ska erbjudas hjälp med barnomsorg eftersom de antas vara 

de enda som tar hand om barn till exempel. Detta kommer att få 

verklighetsproducerande effekter (Lycke 2009 s. 59-66) eftersom det går att anta 

att det på lokal nivå blir kvinnor som erbjuds hjälp med barnomsorg och inte män, 

vilket upprätthåller maktstrukturen att barnomsorg är ett kvinnoproblem. Detta 

riskerar därför att resultera i att historiska könsroller och ojämlikheter förstärks. 

 

Intersektionella perspektiv inom sociala kategoriseringar 

 

Genusintegreringen i de studerade policydokumenten syftar till att kvinnor på 

olika nivåer: global, nationell och lokal ska inkluderas i beslutsfattande positioner 

och få ökad kunskap om sina rättigheter för att de i sin tur ska stärka kvinnornas 

sociala ställning (UN- REDD 2017 s.10-11). Att kvinnor och andra grupper, som 

klassas som marginaliserade, har olika förutsättningar utifrån “various social, 

economic, and cultural inequalities and legal impediments” (UN- REDD 2015 s.3) 

nämns endast en gång i policydokumenten som analyseras. Utöver detta är 

intersektionella perspektiv på genusfrågan något som till stor del lämnas 

oproblematiserat i åtgärderna. För att kunna formulera åtgärder som anpassas 

utefter maktrelationer på olika styrningsnivåer behövs ett intersektionellt 

perspektiv i policyskapandet, vilket Kaijser och Kronsell (2014 s.418-419) också 

framhäver.  

Det som alltså lämnas oproblematiserat är att alla män eller kvinnor inte kan 

antas ha samma attribut och behov, eftersom detta, likt hur postkolonial feminism 

kritiserar vit feminism för (Lykke 2009 s.109-110), underminerar och 

marginaliserar kvinnor och män som har andra intressen. Dessutom finns risk att 

åtgärder som är baserade på traditionella könsroller blir dåligt anpassade till de 

människor åtgärderna påverkar.  

I MB diskuteras att ett kontextuellt sammanhang behövs vid implementering 

av åtgärder, men detta ansvar lämnas över till deltagarländerna (UN- REDD 2017 

s.15). Detta visar att intersektionalitet har diskuterats i samband med MB, men det 

som inte problematiseras är hur FN i och med MB bidrar till att sätta agendan för 

vilka och hur åtgärderna ska inkludera ett intersektionellt perspektiv på olika 

styrningsnivåer. 

4.4 Hur skulle ”lösningen” skilja sig om ”problemet” 

framställdes annorlunda? 

Denna fråga ämnar besvara hur åtgärderna i policyn skulle kunna formuleras 

annorlunda om de områden som i föregående fråga presenterades som 

oproblematiserade inkluderades i åtgärderna. Genom att jämföra rådande 

könskonservativa diskurser inom FN med den diskurs som finns inom genus och 

klimatforskning återkopplar denna fråga till syftet med studien: att avancera 

klimatstyrningen mot en mer hållbar utveckling.  
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I analysens tidigare kapitel förstås att MB på flera sätt riskerar att bidra till att 

bekräfta och utveckla rådande maktrelationer, som patriarkatet. Om MB istället 

framställt problemet som att det är de rådande könsrollerna som är skadliga och 

kommunicerade att könsroller är föränderliga, skulle åtgärder kunna bygga på att 

faktiskt adressera ojämlikheterna, istället för att fokusera på de problem som antas 

uppstå efter det att könsroller har fastlagts. Detta utifrån Bacchis (2009) 

utgångspunkt att problem inte existerar av sig själva för policy att reagera på utan 

att policyskapande också medför en konstruktion av det som uppfattas som 

problematiskt. ST och MB skulle kunna inkorporera ett intersektionellt perspektiv 

i åtgärderna genom att betona individers ojämlikheter.  

Om problemet hade framställts som att kvinnor har olika intressen, behov och 

attribut i linje med intersektionell genusteori skulle lösningen inte behöva 

förstärka ojämlikheter genom ett implicerande och bekräftande av traditionella 

könsroller och att genus är ett kvinnoproblem. Om problemet dessutom hade 

framställts som att både kvinnor och män har olika intressen, behov och attribut 

som behöver tas hänsyn till, vilka inte är deterministiskt kopplade till det 

biologiska könet, skulle detta kunna innebära att formuleringar i åtgärder bidrar 

till att överbrygga strukturella ojämlikheter och omdefiniera könsroller i enlighet 

med FNs och REDD+ egna mål. I likhet med hur Cuomo argumenterar (2011, 

s.695) innebär att enbart belysa svagheter och begränsningar som de sårbara 

grupperna antas ha, säger det lite om vilka orättvisor och ojämlikheter som satt 

individerna i sådana osäkra omständigheter. Därmed kan det till exempel inte tas 

för givet att kvinnors marginaliserade position beror av att kvinnor saknar 

självförtroende eller kunskap om sina rättigheter, utan att det snarare beror på att 

de lever i ett system tillsammans med män där normen är att kvinnor inte blir 

lyssnade på eller får framföra sina åsikter. För att de förtryckande normerna ska 

brytas krävs som Bacchi (2004 s. 27) argumenterar beteendeförändringar inte bara 

hos kvinnor utan även hos män. För att MB ska ta detta i beaktande krävs åtgärder 

som fokuserar på att män ska ges verktyg för att bryta strukturella ojämlikheter 

och att mäns eventuella osäkerhet också erkänns. Maktrelationer skulle med hjälp 

av inkludering av intersektionalitet kunna analyseras på flera nivåer, både inom 

och mellan olika grupper, såsom Kaijser och Kronsell lyfter fram (2014 s.418-

419).  

Dessutom skulle nya kategoriseringar kunna göras. Kategoriseringarna som 

görs behöver inte utesluta andra möjliga kategoriseringar eftersom 

kategoriseringarna, enligt intersektionell genusteori, är lika många som människor 

har identiteter och kombinationer av olika identiteter. Det skulle bli övermäktigt 

för FN att hantera alla identiteter på en och samma gång, men till exempel skulle 

kategorin “vårdnadshavare av barn” kunna användas i samband med åtgärden att 

erbjuda barnomsorg för REDD+ deltagare. Då skulle inte utgångspunkten vara att 

det är kvinnan som tar hand om barn, utan att det är vårdnadshavarens ansvar, 

oavsett kön. Därmed utesluts inte mannen och det blir tydligt att män, liksom 

kvinnor, har barn som de behöver barnpassning till. Vidare skulle ett ytterligare 

tillägg kunna göras, med tillägget “Vårdnadshavare av barn som är i behov av 

barnpassning för att delta på mötena”, för att inte utgå ifrån att alla 

vårdnadshavare har behov av barnpassning.  
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Det går att argumentera för att könsneutrala kategoriseringar är förankrade i 

västerländska tankar och att FN måste ta hänsyn till de värderingar om könsroller 

som finns lokalt för att inte en postkolonial diskurs ska dominera. Men om FN 

ämnar att använda medlet genusresponsiva åtgärder för att uppnå målet med 

jämställdhet mellan könen, kan FN inte frångå innebörden av genusresponsivitet i 

själva åtgärderna, eftersom det skulle underminera åtgärderna. Genom en 

omformulering av de genusspecifika åtgärderna bekräftar inte FN de traditionella 

könsrollerna och riskerar inte att förstärka ojämlikheter mellan könen. Genom en 

omformulering anammar FN dessutom ett genusresponsivt tillvägagångssätt i 

enlighet med sitt eget mål i REDD+ och kvinnokonventionen. På så sätt kan ett 

intersektionellt perspektiv i policydokumenten bidra till att bryta ner den 

könskonservativa diskursen. 
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5 Slutsatser och diskussion 

Sammanfattningsvis har den här studien bidragit till att öka förståelsen för hur FN 

kan uppnå egna uppsatta mål från kvinnokonventionen och REDD+ samt att bidra 

till att avancera klimatstyrningen mot en mer hållbar utveckling. Detta har gjorts 

genom att identifiera och problematisera diskurser i REDD+ policy och därefter 

ge förslag på hur åtgärder skulle kunna formuleras annorlunda med hjälp av 

genusteori och intersektionell genusteori. 

De slutsatser som dras återkopplas till studiens två frågeställningar. Slutsatsen 

för den första frågeställningen, ”Hur integreras genus i FNs klimatprojekt?”, är att 

FNs genusintegrering i klimatprojektet REDD+ inte använder genus i enlighet 

med den egna och den breda teoretiska definitionen av genus. Genus innebär 

istället till stor del inkludering av kvinnor. Studien visar också hur kvinnors 

beteende framställs som både problemet och lösningen. Genusfrågan isoleras 

också från andra frågor istället för att aktivt integreras i allt REDD+ arbete.  

Studiens andra frågeställningen handlar om hur problemen som framställs i 

FNs klimatprojekt skulle kunna formuleras annorlunda för att få en annan lösning. 

Förslag ges att åtgärder skulle kunna fokusera på att framshäva strukturella 

ojämlikheter som problemet, istället för att som nu fokusera på kvinnan. 

Resultatet av studien indikerar att det inom FN är enkelt att enas om en definition 

på genus och att användningen av genus är eftersträvansvärt. Studien visar också 

att det är svårt att i praktiken översätta innebörden av genus i faktiska åtgärder.  

Ytterligare en slutsats från studien är att två av de problem med tillhörande 

åtgärder som framställs i policyn kommer i konflikt med varandra när genus 

integreras i policyn. Dessa refereras till som “genusspecifika åtgärder” och 

“genusresponsiva åtgärder”. Dessa kommer i konflikt med varandra då 

genusspecifika åtgärder bygger på grundantagandet att könsroller är statiska och 

att åtgärderna behöver kringgå dessa olikheter. Det genusresponsiva 

angreppssättet bygger samtidigt på ett grundantagande om att män och kvinnors 

historiska könsroller och genusrelationer kan och ska överkommas och 

omdefinieras genom åtgärder. Detta skulle kunna indikera på att genusresponsiva 

åtgärder uppfattas som eftersträvansvärda, men att de är svåra att prioritera när 

lösningar på akuta problem samtidigt efterfrågas. Ett åtgärdsförslag som ges i 

uppsatsen är att använda andra eller fler kategoriseringar i MB än vad som nu är 

fallet. Detta skulle bidra till integreringen av ett intersektionellt perspektiv och till 

att FN och REDD+ uppnår sina egna uppsatta mål. 

Att det går att identifiera kontrasterande diskurser inom FN kan härledas till 

att det dels är svårt för de mycket olika medlemsländerna i FN och 

deltagarländerna i REDD+ att enas om lösningar som passar alla och dels att det 

är svårt att prioritera genusresponsiva åtgärder när akuta lösningar efterfrågas. 

Ytterligare en förklaring skulle kunna vara en fortsatt nedprioritering av den 
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sociala dimensionen av hållbar utveckling, till fördel för teknologiska och 

ekonomiska prioriteringar och intressen, vilket bland annat Denton påpekade 

redan 2002 (s. 12) och som sedan senare upprepats av Elson (2018 s.38-39). 

Förklaringskraften i Dentons och Elsons argument ligger utanför ramen för den 

här studien, men kan studeras i vidare forskning.  

Utifrån den här studien går det att dra slutsatsen att FNs arbete mot att 

inkludera sociala hållbarhetsperspektiv och underminera manliga paradigmer, 

fortfarande influeras av en könskonservativ diskurs och svag intersektionalitet 

som riskerar att försvaga arbetet alternativt bli kontraproduktivt för målet. Förslag 

på lösning är att inkorperera ett intersektionellt och genusteoretiskt perspektiv i 

hållbarhetsarbetet, för att därigenom ytterligare avancera klimatstyrningen och 

uppnå FNs uppsatta mål och bidra till en hållbar utveckling. 
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