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Abstract 

 

De tysta åren: ekofeminism i svensk tryckt press 1995-2016 
Av Angelina Elander 2017 , Akademin för utbildning och ekonomi, avdelningen för 

humaniora, Högskolan i Gävle, Uppsats (C), 15 hp, Medie- och 

kommunikationsvetenskap C (31-60) 30 hp, Informatörsprogrammet , Handledare: 

Dr.Eva Åsén Ekstrand, Examinator: Dr.Eva Åsén Ekstrand  

 

Ekofeminism figurerar i både politiska och filosofiska sammanhang och är en ideologi 

som kombinerar feminism med miljöpolitik. Den bygger sin ideologi på att motarbeta 

ett patriarkalt förtryck mot både kvinnor och natur och säger att detta förtryck härrör 

från en historisk föreställning om kvinnan som stående närmare naturen. Den vita 

mannens självupphöjande till Gud under industrialismen använde denna historiska 

föreställning i ett rättfärdigande av ett maktutövande gentemot både kvinnor och natur 

som sägs leva kvar i allra största grad än idag. Genom att betrakta hur svensk tryckt 

press framställt ekofeminism mellan åren 1995-2016 har denna uppsats ämnat utröna 

om detta maktförhållande lever kvar och hur det tar sig uttryck. Uppsatsen undersöker 

även om det medieras en diskurs om ekofeminism i svensk tryckt press.  

Centrala frågeställningar: Hur framställs ekofeminism i svensk tryckt press mellan 

åren 1995-2016 ? Vilka maktstrukturer framträder runt ekofeminism och vilka personer 

kommer till tals? Varför skrevs inget alls om ekofeminism under 5 av de 11 undersökta 

åren ?  

Metoder: För att ta reda på detta har denna uppsats använt sig av triangulering som 

övergripande metod innehållande en kvantitativ analys, innehållsanalys och analys av 

visuell kommunikation.  

Slutsatser: Denna uppsats kommer fram till att förtrycket lever kvar och visar sig 

tydligt i relationen mellan svensk tryckt press och ekofeminism. Ekofeminismen 

framställs som svårbegriplig för allmänheten och blandas ofta ihop med särartsfeminism 

i vad som tycks vara ett strategiskt syfte att genom desinformation utöva förtryck.  

Nyckelord: ekofeminism, feminism, svensk tryckt press, visuell textanalys, makt, 

semiotik, patriarkat, miljökommunikation, desinformation, strategisk kommunikation, 

sociologi. 

 



 

 

 

Abstract 

 

The silent years: ecofeminism in Swedish printed press 1995-2016 
By Angelina Elander 2017, Faculty of Education and Economics, Department of 

Humanities, University of Gävle, Essay (C), 15 credits, Media and Communication 

Studies C (31-60) 30 credits, Information- and communicationprogram, Supervisor: 

Dr.Eva Åsén Ekstrand, Examiner: Dr Per Vesterlund ( delegated by Dr. Eva Åsén 

Ekstrand)  

 

Ecofeminism figures in both political and philosophical contexts and is an ideology that 

combines feminism with environmental policy. It builds its ideology to counteract a 

patriarchal oppression against both women and nature, saying that this oppression stems 

from a historical perception of the woman standing closer to nature. The self-elevation 

of the white man to God during the industrialism era used this historical image in the 

justification to exercise power towards both women and nature, which is said to be 

ongoing to the greatest extent today. By considering how Swedish printed press depict 

ecofeminism between the years 1995-2016, this paper has been designed to determine if 

this relationship of power remains and define how it is expressed. The essay also 

investigates whether a discourse on ecofeminism is mediated in Swedish press. 

 

Central Issues: How is ecofeminism produced in Swedish printed press between 1995 

and 2016? What power structures appear around ecofeminism and who get their voices 

heard? Why was nothing written about ecofeminism for 5 of the 11 investigated years? 

Methods: To find this out, this essay has used triangulation as an overarching method 

containing quantitative analysis, content analysis and analysis of visual communication. 

Conclusions: This essay indicate that the repression remain and become evident in the 

relationship between Swedish press and ecofeminism. Ecofeminism is expressed as 

difficult for the public and is often confused with specificity feminism in what appears 

to be a strategic goal of repression by means of disinformation. 

 

Keywords: ecofeminism, feminism, Swedish print, visual text analysis, power, 

semiotics, patriarchate, environmental communication, disinformation, strategic 

communication, media, sociology
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De tysta åren 
Ekofeminism i svensk tryckt press 1995-2016 
 
Ekofeminism är en term som sammanlänkar feminism med ekologi och sägs ha blivit 

grundad av Francois d’Eaubonne i boken Le Féminisme ou la Mort från 1974 och/eller 

av Rosemary Radford Ruether under konferensen ’Kvinnor och miljö’ i Berkely, USA, 

1974 ( Hedström 2007:27). Det finns en viss debatt om vem som myntade begreppet, 

men det står ursprungligen för en uppfattning om att det kapitalistiska patriarkatet är det 

som lett till en splittring mellan natur och kultur. d’Eaubonne proklamerade 

ekofeminism ur ett holistiskt perspektiv samtidigt som hon hävdade att endast den 

feminina vårdande instinkten är vad som kan hela denna splittring. Ruether menade mer 

konkret att kvinnorörelsen måste förenas med den ekologiska rörelsen för en frigörelse 

från ett samhälle präglat av manlig dominans (Hedström 2007:27).  Modernare varianter 

av ekofeminism har därefter utvecklats som fokuserar på mer områdesövergripande 

frågeställningar om hur splittringen mellan natur och kultur lett till ett dubbelt förtryck 

av både kvinnor och miljö. I Sverige 2017 är ekofeminism ett ord som sällan dyker upp 

i media och detta väcker en del frågor om hur begreppet framställts. Svensk tryckt press 

som medium i pappersformat på väg att försvinna och därför känns det relevant att 

undersöka vilken roll detta medium spelat i förhållande till ekofeminism. Uppsatsen 

undersöker om svensk tryckt press 1har förmedlat en diskurs om ekofeminism och om 

maktkampen med patriarkatet som ekofeminismen talar om även tar sig uttryck i detta 

medium.  

  

 

1. Tidigare forskning 
Då ekofeminismen i sig är relativt ny som teoretisk inriktning har jag fokuserat på 

tidigare forskning och litteratur för att hitta de mest grundläggande teserna, men även 

tagit del av nyare rön i form av kortare avhandlingar. Flertalet av dessa berör även hur 

ekofeminism framställs i media, särskilt Ecofeminism (Mies, Shiva 2014).  Lotta 

Hedström som refereras till i inledningen, skrev 2007 Introduktion till ekofeminism. 

                                                 
1 Svensk tryckt press förkortas hädanefter i uppsatsen med STP 
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Denna skrift är som titeln anger en introduktion för den oinvigde. Den förklarar 

grundläggande teorier och begrepp inom ekofeminismen. Hedström menar att 

ekofeminismen är civilisationskritisk (Hedström 2007:9) då den anklagar den 

vetenskapliga revolutionen och de patriarkala religionernas styrmentalitet för 

objektifiering av människor och livsformer som ej faller in i deras världsuppfattning 

(Hedström 2007: 9). Hedström kan sägas vara en huvudaktör inom ekofeminism i 

Sverige. Med tanke på Hedströms tidigare roll inom politiken som språkrör för 

Miljöpartiet används hennes rapport med visst förbehåll och den är som hon själv även 

nämner inte en vetenskaplig avhandling. Här används den som ett inlägg i den 

offentliga debatten om ekofeminism, då Hedström förekommer flitigt i det undersökta 

materialet. David Kronlid är har även forskat inom ekofeminism och omnämns i 

Hedströms rapport.   

 

Maria Mies och Vandana Shiva gav 1993 ut boken Ecofeminism där de förutom 

ekofeminism avhandlar feminism, miljöpolitik, humanekologi och biologi. Mies och 

Shiva är de som i den moderna forskningen refereras till mest i de avhandlingar om 

ekofeminism som jag undersökt, och som även Hedström refererar till. Ecofeminism 

betraktas som en av grundstenarna inom modern ekofeminism.  Den behandlar bland 

annat hur kvinnor inom miljörörelser upplever ett samband mellan patriarkat och 

ekologiskt förfall och tar upp konkreta exempel på hur ekofeminism motarbetas i 

framförallt tredje världen. Den versionen av Ecofeminism som refereras till i denna 

uppsats är en reviderad ebook-utgåva från 2014.  

 

Carolyn Merchant är den tredje giganten i ekofeministiska sammanhang jag tänker 

hänvisa till. Merchant gav 1990 ut The death of nature: women, ecology and the 

scientific revolution. Förutom att bidra med en grundlig beskrivning av hur vetenskap, 

ekologi, feminism och ekofeminism växt fram menar hon att man för att nå ett 

ekologiskt hållbart samhälle behöver upprätta en etik gällande ett partnerskap mellan 

människor och andra livsformer som ser till allas hälsosamma fortlevnad. Merchant 

återvänder till ett holistiskt förhållningssätt där hela planeten och människans sociala 

strukturer beskrivs som ett sammanhängande organiskt system.  
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Utöver dessa tre kommer fyra kortare avhandlingar varav två med inriktning på hur 

könsroller och identiteter inom ekofeminismen betraktas att behandlas. Feministisk 

forskning ur ett medievetenskapligt perspektiv inkluderas med Feminist Media Studies 

(Liesbet van Zoonen 1994) som tillhandahåller insikter gällande hur könsroller 

konstrueras i media samt går närmare in på feministisk tolkning av media ur ett 

strategiskt forskningsperspektiv. Tidigare forskning inom medie-och 

kommunikationsvetenskap inkluderas, då uppsatsen skrivs inom den ramen, samt viss 

forskning inom psykologi och filosofi2.   

 

2. Syftet med att undersöka ekofeminism i STP 
Peter Berglez (2012: 10) menar att media i form av tidningar, magasin, tv, radio, 

böcker, internet mm. har en medskapande roll i samhällsprocessen som opinionsbildare 

och folkbildare. Vi har alla hört det populära uttrycket ’fake news’ som betyder att 

media/politiker/företag kan förvränga information alltefter egna agendor, men trots alla 

rapporter om ’fake news’ är det kanske så att vi fortfarande tilldelar den tryckta pressen 

en viss tilltro (Arkhede et al. 2015: 13). Nyhetsmedia menar åtminstone själva att de 

bedriver en public service och levererar nyheter och viktig information i allmänhetens 

tjänst.  Enligt Berglez (2012: 16) reproducerar nyhetsmedia övergripande 

maktförhållanden och förmedlar ofta den agenda antingen staten, sponsorer eller andra 

maktinstitutioner i samhället rekommenderar. Ett sådant övergripande maktförhållande 

kan till exempel vara ett kapitalistiskt patriarkalt system. Ekofeminismen följer den 

historiskt etablerade orsakskedjan från feminismen och pekar ut det kapitalistiska 

patriarkala maktsamhället som skyldigt till varför världen ser ut som den gör idag med 

krig, våld, svält och miljöförstöring och menar att vi för att få en ekologiskt hållbar 

framtid måste strukturera om hela samhället bort från den kommersiella och patriarkala 

maktdominansen (Hedström 2007:30, Mies 2016). En förföreställning i uppsatsen är att 

STP kastar en medieskugga över ekofeminism. Denna förföreställning är baserad på den 

skrala förekomsten av ordet ekofeminism i STP. Även Lotta Hedström och Per Gahrton 

noterade redan 2007 (Sydsvenskan) en medieskugga över just feminism.  Den 

ekofeministiska teorin om ett systematiskt förtryck av kvinnor och natur utförd av det 

kapitalistiska patriarkatet (Hedström 2007: 9:) kan ta sig uttryck i ett förtryck av 

                                                 
2 För precisering av dessa referenser se avsnittet Litteratur 



 

6 

 

ekofeminism i STP. Uppsatsen strävar inte efter att bevisa ett sådant samband, men 

eventuella aspekter som kan tolkas sammanfalla med den förföreställningen ska söka 

identifieras.  Min tanke med denna uppsats är att bidra till kunskapsutvecklingen runt 

hur maktstrukturer tydliggörs i framställningen av ideologiska inriktningar med 

ekofeminism som exemplifierande fallstudie. Detta inbegriper en intensiv 

forskningsstrategi där man söker komma så nära inpå en ”tjock beskrivning” (Østbye et 

al. 2004: 240) som möjligt. Detta innebär att den explorativa undersökningen hålls nära 

det empiriska materialet och att detta undersöks i detalj.  Denna metod underlättar ett 

källkritisk förhållningssätt gentemot materialet och detaljrikedomen bidrar till en vidare 

begreppsbild av hur information produceras och tolkas utifrån kulturella betingelser och 

maktstrukturer i samhället. 

 

   3. Frågeställningar 
• Förmedlas en diskurs om ekofeminism i STP och hur ser denna ut?  

• Vilka maktförhållanden framträder runt ekofeminism i STP?  

• Varför skrevs inget alls om ekofeminism under 5 av de 11 undersökta åren i STP?  

Dessa är de centrala frågeställningarna. För att söka svar på dem behövs 

underfrågeställningar som riktar in sig på de specifika detaljerna som ingår i 

artefakterna, vilka jag går närmare in på i definieringen av analysmetoder.  

 

4. Materialinsamling och urval 
För att hitta ett grundmaterial att undersöka gjordes en sökning i databasen Retriever på 

ordet ekofeminism under kategorin svensk tryckt press.  Detta resulterade i 69 träffar 

fördelat över tre decennier. I denna analys inkluderas dock bara 68 då en artikel 

antingen måste ha fallit bort någonstans på vägen eller aldrig funnits. 68 artiklar är ett 

stort material att analysera, sortera, kategorisera och strukturera. Den första gången 

ordet ekofeminism dök upp i STP var enligt Retriever 1995 och den sista registrerade 

artikeln publicerades 2016. Grundmaterialet består av 68 texter, de till artiklarna 

tillhörande bilder och siduppslag. 3 Det exakta tidsspannet för de undersökta 

                                                 
3 En lista över vilka artiklar som ingår i urvalet återfinns under Källor. 
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publikationerna är mellan 1995-01-08 och 2016-05-04.  Några svagheter med databaser 

som Retriever är en ofullständighet gällande källhänvisningar, inkluderande av 

bildmaterial, kategoriserande av sektioner och angivande av författare. Med 

ofullständiga källhänvisningar menas här att ingen direkt länk till den publicerade sidan 

varit inkluderad, vilket hade varit önskvärt då Retriever inte är tillgängligt för alla, utan 

endast betalande kunder. Sidnummer som är angett i Retriever är inte alltid samma 

sidnummer som är tryckt på kopian av den faktiska sidan i tidningen. I de äldre 

artiklarna publicerade på 1990-tal och tidigt 2000-tal saknas kopior på sidan där artikeln 

är tryckt. I vissa fall har jag sökt upp de berörda tidningarnas hemsida för att där söka 

efter samma artikel, men utan lyckat resultat. Majoriteten av de undersökta artiklarna 

har dock kopia på siduppslag. 4 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan diskuteras olika teorier som kommer att tillämpas i analysen av materialet. Dels 

genom att betrakta hur och om de används i medieringen av ekofeminismen och dels 

genom faktiskt tillämpning på materialet. Det finns som tidigare berättat inom 

ekofeminism en teori om att feminism och miljökommunikation skulle ha stor 

gemensam nytta av ett större och mer medvetet samarbete. Att man genom att slå 

samman dessa politiska inriktningar mer effektivt kan samarbeta mot gemensamma mål. 

Mål som ofta faller in i den feministiska agendan. Maria Mies (van Zoonen 1994:128), 

aktiv ekofeminist, förespråkar aktivism inom forskningen och menar att feminismen bör 

integreras i den akademiska sfären genom strategiska ämnesval som är anpassade efter 

feministiska mål. Vandana Shiva (1993: 18) framför teorin att det kapitalistiska 

patriarkatet ger upphov till en våldtäktskultur inte bara mot kvinnor utan även mot 

naturen genom att exploatera den. Hon menar vidare att det kapitalistiska patriarkatet 

berövar kvinnor ekonomisk självständighet genom en profitering på skövling av 

naturen. Denna teori appliceras dock bäst på tredje världen och kvinnorna där som lever 

på odling, vilken vi inte gör på samma vis i Sverige. I överföringen av dessa teorier till 

STP och hur de kan betraktas inom ramen för det svenska samhället behöver vissa 

omstruktureringar göras. Skeenden som är analyserade utifrån ett tredje världen 

perspektiv i den tidigare forskningen kan abstraheras till en för området relevant 

                                                 
4 Se Appendix 1 där kopior på siduppslag är inkluderade.   
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problematisering utan att grundtanken går förlorad. På detta viset kan till exempel en 

våldtäktskultur fungera metaforiskt på STP och hur de framställer kvinnor runt 

ekofeminism. Berövandet av ekonomisk självständighet är fullt applicerbart på Sverige, 

men genom andra medel än naturskövling, som till exempel utfrysning från 

arbetsmarknaden, vilket kan ta sig uttryck i STP genom att tysta de kvinnor som skriver 

om ekofeminism.  Den intertextualitet som genomsyrar ekofeminismen utgår från vissa 

kulturella föreställningar om ett förtingligande av kvinnan och miljön. Förtingligande 

kan översättas till en slags objektifiering som innebär att objektets identitet utanför den 

manliga blicken inte existerar (Zoonen 1994:88).  STP kan vara delaktig i en dylik 

kultur som avspeglas i framställandet av de personer som avbildas i artiklarna om 

ekofeminism.  

 

6. Metoder och metoddiskussion 
I uppsatsen har triangulering använts som övergripande angreppsmetod, detta för att 

kompensera de enskilda metodernas svagheter och nå fram till en så reliabel validitet 

som möjligt (Østbye et al. 2004: 122). Inom trianguleringen är dessa de tre metoder 

applicerade.  

 

• Kvantitativ undersökning 

• Innehållsanalys 

• Visuell kommunikation 

 

Inom dessa tre metoder tillkommer undermetoder som även redogörs för nedan under 

respektive avsnitt. Dessa undermetoder är designade för att analysera de specifika 

områden de är applicerade på. Med tanke på grundmaterialets omfång är detta 

mångperspektivistiska angreppsätt berättigat för att ge materialet rättvisa och kunna 

betrakta det från många olika synvinklar (Winther, Phillips 2000: 141).  

 

 

6.1. Kvantitativ undersökning 
En kvantitativ undersökning bidrar till att hitta samband och strukturer i materialet som 

annars inte skulle synliggöras. Om man söker bevisa en teori kan statistiken antingen 

stödja eller motbevisa denna (Østbye et al. 2004: 157). Den statistik som insamlas 
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består av lättdefinierade variabler med hög replikerbarhet. Alla kvantitativa analyser i 

uppsatsen är univariata, det vill säga de analyserar en variabel i taget (Østbye et al. 

2004:162). Den kvantitativa analysen inleds med definiering och insamling av 

variablerna: publikation, årtal, sektion, sidnummer, nyckelord, författare, personer som 

refereras till och organisationer som refereras till.   

 

Att undersöka vilka publikationer som publicerar flest artiklar om ekofeminism syftar 

till att ta reda på vilka publikationer om är tongivande och bidrar mest till att skapa en 

diskurs om ekofeminism. En mycket välkänd publikation ha dock ha ett större 

genomslag med ett färre antal artiklar än en relativt okänd publikation med fler artiklar. 
5Att sammanställa aktiva årtal synliggör en frekvens som visar höjdpunkter och 

lågpunkter inom medieringen av ekofeminism fördelat över tid. Dessa diametrala 

tidpunkter gällande aktivitet har sedan undersökts kvalitativt för att ta reda på vad de 

beror på. Sektioner undersöks för att utröna i vilka sammanhang ekofeminism 

förekommer mest, om det är inom kultur, nyheter eller ledarsidor till exempel. 

Sammanhanget är viktigt för att kunna definiera en diskurs. En informationsvärdeanalys 

innebär att man betraktar hur olika delar av texten får olika betydelser och värde 

beroende på placering och storlek (Björkvall 2016: 335). Informationsvärdeanalysen 

fokuserar främst på artikelns storlek och placering på sidan i den kvantitativa delen av 

analysen, men informationens värde kan även tydliggöras av sidnummer: ju längre fram 

i publikationen artikeln är placerad desto högre värde tilldelas den. Även den visuella 

kommunikationen har genomgått en kvantitativ undersökning där bilderna i artiklarna 

kategoriserats efter vilka semiotiska tecken och kompositionella faktorer de innehåller.6 

Dessa aspekter av den visuella kommunikationen kan peka på en diskurs och bidrar till 

att identifiera maktrelationer som består över tid (Richardson 2007:29). Den visuella 

kommunikationen har även genomgått en genuskodning för att utröna om det är flest 

kvinnor eller män som är visuella representanter för ekofeminism i STP. Att undersöka 

nyckelord är en del av en diskursanalytisk process där språket ses som representativt för 

förmedlandet av en ideologisk uppfattning (Winter, Phillips 2000:68). Från artiklarnas 

texter har nyckelord abstraherats, dessa består av begrepp som bedömts vara 

                                                 
5 Detta diskuteras i avsnittet Tolkning av analysresultat.  
6 Mer om dessa kategorier i avsnittet Visuell kommunikation. 
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representativa innehållet. Nyckelorden har sedan komprimerats till teman för att 

konkretisera innehållet ytterligare. Komprimeringen gick till genom att lägga ihop de 

nyckelord som bedömdes metonymiska eller var böjningar av ett ord. Personer som 

refereras till och författare har slagits samman i den kvantitativa analysen. Denna 

kategori visar vilka som är opinionsbildande och därmed essentiella i sökandet efter en 

förmedlad diskurs. Även denna kategori har genomgått en genuskodning för att utröna 

om det råder en jämlik eller ojämlik balans. Genuskodningen baserades på förnamn, där 

dessa godtyckligt har avkodats som manliga eller kvinnliga. Slutligen har organisationer 

som refererats till inkluderats i den kvantitativa undersökningen. Dessa representerar de 

organiserade maktstrukturer och kapitalistiska intressen som är kopplade till 

ekofeminismens porträtterande i STP, bortsett från de faktiska publikationerna. I 

begreppet organisationer ingår företag och institutioner.  

 

6.2. Innehållsanalys 
Objektivitet är ett omdiskuterat begrepp som kan ses som en strävan att i den 

ofrånkomliga subjektiviteten uppnå ett idealiskt koncept fritt från personliga tolkningar. 

I behandlandet av en stor mängd material är det lätt hänt att objektiviteten får stryka på 

foten. Detta för att ett urval måste göras som innefattar en kompromiss gällande den 

förväntade sanningshalten gentemot materialet i resultatet. Bristande objektivitet är ofta 

ett tecken på ovilja att ta till sig ny information som strider mot förutfattade meningar 

om vad arbetet bör uppvisa för resultat. Därför anser jag det viktigt att inte utelämna 

material i undersökningen. En bra fråga att ställa sig gällande objektivitet: finns data 

som underbyggs av andra data som inte tagits med i undersökningen och som kunde ha 

förändrat slutresultatet på ett avgörande vis? Är svaret nej är undersökningen att 

bedöma som objektiv (Føllesdal et al. 1993: 411).   

 

Det skrivna materialet i de enskilda 68 artiklarna undergått en denotativ 

sammanfattningsprocess (Richardson 2007:16). Detta innebär att beskrivningen av 

innehållet har hållits så objektiv och konkret som möjligt. Efter detta har en kronologisk 

sammanfattning av alla artiklars textinnehåll sammanställts. Därefter följer en 

fördjupande tolkande del av innehållsanalysen där ideologiska aspekter av vad som 

sägs, hur något sägs, av vilka, till vem, när, var och möjligen varför diskuteras. I detta 
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skede plockas enskilda artiklar och hela debatter ut som kan antyda en viss diskurs eller 

maktförhållande i framställandet av ekofeminism i STP.   

 

En diskurs är vad och på vilket sätt som något sägs, skrivs och på andra sätt medieras 

om något, samt hur detta praktiseras genom handlingar och sociala interaktioner. Grovt 

generaliserat kan man kalla en diskurs för en allmän uppfattning om ett ämne och en 

sorts praxis gällande förfaranden inom ett visst område (Bergström, Boréus 2016:23). 

Diskurs, ideologi och hegemoni är begrepp som ibland flyter in i varandra 

betydelsemässigt. Berglez (2013:268) liknar ideologi med en samling tankar som 

tillsammans bildar en gemensam övertygelse. Denna övertygelse tar materiell form 

genom institutioner i samhället och skapas/återskapas i de mänskliga vardagliga 

relationerna. På detta viset är ideologi närbesläktat med begreppet hegemoni som av 

Lull (2000:48;74) beskrivs som de socialt förankrade regler ett samhälle är uppbyggt på. 

Regler som upprätthåller en ideologisk maktstruktur. En sådan maktstruktur kan vara 

STP. 

 

I denna uppsats inleds ett kritiskt diskursanalytiskt moment som en del av 

undersökandet av den ideologiska framställningen av ekofeminism, inom ramen för den 

hegemoni som omger STP.  För att komma fram till hur dessa element interagerar i 

inom mediet har denna uppsats anammat Faircloughs tredimensionella analysmodell 

som ett analysverktyg och gör inte anspråk på att det ska resultera i någon utförligare 

diskursanalys.  Denna metod erbjuder en konkretiserande mall för att analysera ett 

textmaterial där man i tre steg betraktar textens egenskaper, de produktions- och 

konsumtionsprocesser som utgör villkoren för texten och den sociala praktik som den 

kommunikativa händelsen representerar (Winter, Phillips 1999:74). I användandet av 

Faircloughs metod betraktas textens egenskaper gällande vokabulär och i viss mån 

retorik.  Vokabulär registreras i form av nyckelord som sedan komprimeras till teman. 

Retorik uppmärksammas i de fall den anses ha avgörande betydelse, där det går att se att 

en bestämd åsikt förs fram genom ett visst språkbruk. Produktions- och 

konsumtionsprocesser är i uppsatsen begränsade till att definiera typ av tryckt press i 

form av kategorier som dagstidningar, kvällstidningar och tidskrifter, samt i vilken 

sektion artikeln i det tryckta mediet är publicerad. Ingen försäljningsstatistik eller andra 

förhållanden runt produktion av de olika typerna av tryckt press studeras. Dock 
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inkluderas ett antagande gällande konsumtionsprocesserna om att tryckt press 

konsumeras i fikarum, väntrum och andra allmänna platser.  

 

Faircloughs tredimensionella metod bestå av tre sektioner: micro, meso och macro. I 

micro-sektionen tar man vara på de enskilda orden. I meso-sektionen ställer man 

frågorna: Hur är världen? Vilka identiteter är representerade? Vilket förhållande har de 

olika medverkande aktörerna med varandra? I makro-sektionen identifierar och 

undersöker man övergripande maktstrukturer (Gillespie, Toynbee 2006:122). Kritisk 

diskursanalys som metod har en klarläggande funktion av de diskurser som 

upprätthåller ojämlika maktförhållanden. Om ojämlika maktförhållanden upptäcks i 

materialet kan klarläggandet av dessa bidra till att skapa sociala förbättringar mot ett 

mer jämlikt samhälle (Winter, Phillips 1999:70). Då en diskurs är formbar och 

omformas i kontakten med andra diskurser kan en diskursiv kamp mellan olika 

tolkningar kan uppstå (Winter, Phillips 1999: 13). En diskursiv kamp kan tänkas 

framträda i framställningen av ekofeminism i STP då artefakterna befinner sig i olika 

sammanhang. De härstammar från källor bestående av olika kategorier av press, 

sektioner, har olika författare och är omgivna av andra artiklar och annonser.  

 

6.3. Visuell kommunikation 
I analysen av artiklarnas visuella komponenter såsom bilder tillhörande artiklarna och 

sidorna där artiklarna är publicerade har semiotiskt bildanalys och visuell textanalys 

använts om metoder. Bilderna har inledningsvis analyseras med hjälp av semiotikens 

verktyg. Semiotik är en tolkningstradition och praktik som arbetats fram av lingvisten 

Ferdinand de Saussure och filosofen Charles Pierce och förfinats av särskilt Roland 

Barthes och Stuart Hall (Sturken, Cartwright 2009: 459). Semiotiken enligt Hall 

(Sturken, Cartwright 2009:72) innebär att alla bilder är kodade med innebörder, 

budskap och ideologier. Dessa koder kan tolkas/avkodas ur tre olika läspositioner: 

hegemonisk (icke-ifrågasättande), förhandlande (ett resonerande fram till en mening) 

och opponerande (ifrågasättande av den hegemoniska kodningen).  Barthes semiotik 

inriktade sig på hur myter används för att underlätta acceptansen av texter och bidra till 

att befästa ideologier inom ramen för en hegemoni (Bignell 2002:26). Detta innebär i 

förenklade termer att bild i kombination med text kan användas för att indoktrinera och 
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manipulera mottagare/läsare/publik till att ha en viss uppfattning som anses rätt ur 

budskapsförmedlarens/sändarens perspektiv.  

 

Semiotiken har ett eget språksystem som innefattar termer som denotation, konnotation, 

ikoniska tecken, symboler och indexikala tecken och gör skillnad på tecknet och det 

betecknade. Detta kan exemplifieras med att en bild på en snigel inte är en snigel utan 

endast ett tecken av en snigel (det betecknade). Denotation står för den faktiska, 

konkreta innebörden eller förekomsten av något och representerar ett objektivt 

förhållningssätt till det betraktade. Vilket innebär att en bild på en snigel är en bild på en 

snigel. Konnotation är bildens vidare betydelser och associationer som inkluderar 

betraktaren på det viset att en bild på en snigel kan i dess konnotativa tolkning för en 

trädgårdsarbetare innebära problem och för en älskare det franska köket innebära mat. 

Konnotationer kan peka mot en bilds diskurs. Indexikala tecken är tecken i en bild som 

pekar på ett samband. 7 För att exemplifiera detta kan vi ta bilden på snigeln igen. Om 

snigeln är vänd till höger i bild och har lämnat spår bakom sig till vänster är detta ett 

indexikaliskt tecken på, indikerar detta, att den är på väg åt höger. Ett annat exempel är 

miner, som är indexikala tecken på känslor (Bignell 2002:16). Ikoner är bilder som är 

denotativa, det vill säga att tecknet är nästintill identiskt med det betecknade, som till 

exempel ett foto av en snigel, eller annan realistisk avbildning. Symboler är inlärda 

betydelser som ses som godtyckliga, konventionella tecken av det betecknade, som till 

exempel färger, språk och logotyper (Gillespie, Toynbee 2006: 30).  

 

Den semiotiska bildanalysen har i uppsatsen ingått en konvergens med den visuella 

textanalysen i vissa avseenden, då den visuella textanalysen innehåller analysverktyg 

som är till stor hjälp i klarläggandet av de symboliska maktpositioner som representeras 

bildmässigt även i de enskilda artiklarna.  Symboliska maktrelationer med betraktaren 

bedöms genom kameravinkel, perspektiv och den avbildade kroppens positionering. Ett 

fågelperspektiv (uppifrån sett) ger makt åt betraktaren. Öga mot öga, eller jämnhöjd, 

innebär en jämlik relation. Grodperspektiv (sett underifrån) ger makt åt de avbildade. 

Därtill finns inkluderande och exkluderande faktorer i relationen mellan den avbildade 

                                                 
7 I uppsatsen används ibland ordet indikera i betydelsen indexikalt tecken då dessa termer innehar samma 

innebörd. 
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och betraktaren. Är bilden tagen rakt framifrån är relationen inkluderande, bakifrån är 

exkluderande och är den avbildade i profil är relationen mer exkluderande än 

inkluderande. Avståndet mellan den avbildade och betraktaren är av vikt för relationen. 

Den symboliska distansen är uppdelad i tre variabler: personlig distans, social distans 

och distanserad. Är bara huvud och axlar synliga på den avbildade är distansen 

personlig. Syns den avbildade i halv-, eller helfigur är den symboliska distansen social. 

Upptar de avbildade mindre än halva bildytan är relationen distanserad (Björkvall 2016: 

315). Språk- och bildhandlingar har också betydelse för relationen med betraktaren. Om 

den avbildade ser rakt in i kameran är detta samma som att ställa ett krav på betraktaren 

att interagera med bilden då ögonkontakt ses som något krävande. Ser personen åt ett 

annat håll ses det som ett erbjudande att känna eller inbjudan att känna in (Björkvall 

2016: 320).  I bedömandet av symbolisk handlingskraft noteras om den avbildade är 

passiv eller aktiv. Är personen aktiv betraktas detta generellt som mer hotfullt och 

passivitet som sympatiskt. Hur många som är med på bild är också avgörande för om 

relationen med betraktaren ses som sympatisk eller hotfull. En ensam person ses 

generellt som sympatisk och en grupp betraktas om hotfull.8 Även bildernas 

betydelsepositioner i förhållande till texten de framställs tillsammans med analyseras. 

Om bilden tolkas vara opponerande gentemot texten uppstår en abstraktion av 

intertextualiteten som kallas interdiskursivitet, där bilden förhåller sig närmare andra 

diskurser än den texten förmedlar (Björkvall 2016: 334).  

 

Artiklarna har ibland flera bilder som är placerade på olika ställen i artikeln och artikeln 

är inte alltid ensam på sidan eller uppslaget. I en informationsvärdeanalys bedöms 

enskilda artefakters placering i den visuella textens komposition i ett sambandskapande 

och avgränsande sammanhang (Björkvall 2016: 335).  Här betraktas bild, text, artikel, 

avgränsningar och andra på sidan/uppslaget befintliga element både enskilt och 

tillsammans.  Är en artikel placerad högt upp på sidan tilldelas detta generellt ett högt 

värde och betraktas innehållsmässigt ha en idealiserande funktion. Artiklar placerade 

längst ned på sidan betraktas förmedla något grundläggande eller jordnära. Är artikeln 

placerad till vänster betraktas informationen som redan känd och till höger som något 

                                                 
8 De generella aspekterna i den symboliska handlingskraften är just generella och undantag finns där 

ensamma passiva personer kan upplevas hotfulla och aktiva grupper som sympatiska.  



 

15 

 

nytt (Ibid.). Den visuella textanalysen tar också fasta på ideationella funktioner, där man 

precis som i Faircloughs trestegsmodell frågar vilken version av världen som förmedlas 

och vilka processer som synliggörs: Vem gör vad mot vem? Vilken relation har de? 

(Björkvall 2016: 311).   Betydelsepotentialer är alternativa tolkningar läsaren kan tänkas 

göra. För att lista ut vilka dessa kan vara måste siduppslaget betraktas ur flera olika 

perspektiv där textbindande funktioner identifieras. Textbindande funktioner består av 

element som betecknar samhörighet, till exempel gemensamma färger, typsnitt eller stil 

på inramning. Spatial närhet kan även vara en textbindande funktion (Björkvall 2016: 

313). 

 

7. Redovisning av kvantitativa analyselement 
Nu när alla metoder och teoretiska utgångspunkter är grundligt redovisade följer en 

sammanställning av de kvantitativa resultaten gällande personer som refereras till och 

könsfördelningen i denna grupp, organisationer som refereras till, teman, publikationer 

och antal artiklar, antal artiklar fördelat över år, kategorier av publikationer och 

sektioner.   

 

Därefter följer kvantitativa resultat av den visuella kommunikationen i form av 

semiotiska tecken, bildhandlingar, symbolisk distans, avbildat objekt, ideationella 

funktioner och symboliska maktrelationer. Resultat av informationsvärdeanalys 

redovisat genom artiklarna placering, storlek och vilket sidnummer de publicerats på. 

De kvantitativa analyserna redovisas i diagram eller listor. Efter det följer tolkning och 

diskussion av alla analysmoment.9  

 

7.1. Personer som refereras till  
Totalt har 269 10 personer medverkat med att författa en artikel eller omnämnas i en 

artikel där ordet ekofeminism ingår i STP mellan åren 1995-2016. 

 

Nedan listas de personer som medverkat mest i fallande ordning.11  

                                                 
9 Detaljerade analyser av de enskilda artefakterna återfinnas i Appendix 1-5. 
10 Fullständig namnlista med alla medverkande finns i Appendix 2 
11 För närmare presentation av vilka dessa personer är se avsnittet Tolkning av analysresultat. 
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• 20 omnämnanden: Lotta Hedström 

• 7 omnämnanden: Gudrun Schyman 

• 5 omnämnanden: Per Gahrton 

• 4 omnämnanden: Elisabeth Bjurell, Gunilla Dahlgren, Kennet Diner, Kaisa 

Frank, Sven Holm, Ulrika Hävre, Lars Igeland, David Koronlid, Marja Lindroth, 

Arne Quick, Åsa Rydman, Bertil Torekull, Lars Wallin och Elin Wägner. 

• 3 omnämnanden: Angela Aylward, Åsa Brandberg, Lasse Callmyr, Elisabet 

Hermodsson, Maria Jansdotter, Ellen Key, Nina Lekander och Göran Persson.  

• Två omnämnanden: Helene Ahlborg, Artistoteles, Jane Austen, JJ Bachofen, 

Francis Bacon, Carl Bildt, Anders Borg, Torbjörn Fagerström, Fredrick 

Federley, Emilia Fogelclou, Matilda Hansson, Gunnar Hökmark, Thomas 

Idegaard, Selma Lagerlöf, Lars Leijonborg, Bo Lundgren, Martin Luther, 

Isabella Lövin, Annie Lööf, Barbro Matzols, Marie Milling, Michael Moon, 

Platon, Soraya Post, Daniel Rydén, Vandana Shiva, Linda Skugge, Valerie 

Solanas, August Strindberg, Edith Södergran, Kristina Winberg, Mary 

Wollstonecraft, Virginia Woolf och Berit Ås. 

 

 

 
Könsfördelning 

Diagram över antal personer av varje kön som 

medverkat i artiklarna. Som diagrammet till höger 

visar har 135 personer varit män och 134 varit kvinnor. 
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7.2. Organisationer som refereras till 
Totalt figurerar 12812 organisationer, företag och institutioner runt ekofeminism i STP 

mellan åren 1995-2016. Nedan en lista över de organisationer som figurerat mest i 

fallande ordning.  Siffrorna inom parentes anger antal artiklar innehållande ordet 

ekofeminism.13 

 

1. Miljöpartiet (16) 

2. Cogito ( 13) 

3. EU, Feministiskt Initiativ (10) 

4. European Social Forum, Miljöförbundet Jordens Vänner (7) 

5. Folkpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet (5) 

6. Centerpartiet, Nolbygårds Ekobageri (4) 

7. Alternativ stad, Expressen, Karlstads universitet, LO, SCB, Socialdemokraterna 

(3) 

8. ABF, Amnesty International, Attac, Café Edenborg, Grupp 8, Kristdemokraterna, 

KTH, Omställning Alingsås, Project Save The Earth, Svenska Akademien, 

Svenska Dagbladet, Svenska Kyrkan, Sverigedemokraterna (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Se Appendix 4 för fullständig lista över alla organisationer.  
13 Organisationer som endast medverkat en gång är inte inkluderade i dessa lista. 
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7.3. Tema 
Totalt har 962 nyckelord registrerats som komprimerats till 20 tematiseringar.14   

 
Tema 

Diagrammet visar de 20 vanligaste temana i de 68 artiklarna innehållande ordet 

ekofeminism i STP mellan året 1995-2016. Den lodräta axeln visar teman och den vågräta 

axeln visar antal förekomster i materialet. Som diagrammet visar förekommer feminism 

som tema i artiklarna 68 gånger, kvinnlighet 55 ggr, miljö 49 ggr, natur 39 ggr, genus 32 

ggr, ekologi 29 ggr, patriarkat 27 ggr, makt 23 ggr, förtryck 23 ggr, jämlikhet 19 ggr, 

politik, 18 ggr, ideologi 14 ggr, kultur 13 ggr, forskning 13 ggr, filosofi 12 ggr, biologi 

11 ggr, sexualitet 9 ggr, sociologi 9 ggr, teologi 8 ggr och kamp 7 gånger. 

 

7.4. Publikationer och årtal.  
Här redovisas vilka publikationer som medverkat i undersökningen och hur många 

artiklar de bidragit med. I diagrammet på nästa sida visas hur fördelningar av artiklar 

sett ut över åren.  

                                                 
14 För fullständig lista över alla abstraherade nyckelord se Appendix 3.  
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Lista över publikationer och antal artiklar i vardera innehållande ordet ekofeminism i 

STP mellan åren 1995-2016.15 

 

1. Miljömagasinet (16 artiklar). 

2. Expressen (6 artiklar). 

3. Svenska Dagbladet och Sydsvenskan (5 artiklar vardera). 

4. Arbetaren och Dagens Nyheter (4 artiklar vardera). 

5. Aktuell Hållbarhet, Eskilstuna-Posten, Göteborgs-Posten, Kyrkans Tidning, 

Norran och TT Nyhetsbyrån Spektra (2 artiklar vardera). 

6. Alingsås Kuriren, Alingsås Tidning, Dagen ETC, Fokus, GT, Göteborgs 

Fria, Hallandsposten, Helsingborgs Dagblad, Kvällsposten, Landets Fria, 

Landskrona Posten, Metro-Göteborg, Norrbottens-Kuriren, Uppsala Nya 

Tidning, Västerbottens-Kuriren, Ystads Allehanda och Zenit (1 artikel 

vardera).  

Antal artiklar fördelat över årtal 

Diagram över antal publiceringar per år innehållande ordet ekofeminism i STP mellan 

åren 1995-2016. Den lodräta axeln visar årtal och den vågräta axeln visar antal 

publiceringar. Vissa år finns inte med i årtalsföljden i diagrammet (1996,1997, 2000, 

2011 och 2015) vilket innebär att inga artiklar om ekofeminism publicerades i STP då. 

                                                 
15 För att veta vilka specifika artiklar som publicerats i vilken publikation se Appendix 1. 
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Som framgår av diagrammet publicerades 1 artikel 1995, 1 artikel 1998, 2 artiklar 1999, 

3 artiklar 2001, 1 artikel 2002, 1 artikel 2003, 2 artiklar 2004, 2 artiklar 2005, 2 artiklar 

2006, 9 artiklar 2007, 17 artiklar 2008, 5 artiklar 2009, 1 artikel 2010, 4 artiklar 2012, 2 

artiklar 2013, 11 artiklar 2014 och 5 artiklar 2015. 

 

7.5. Kategorier och sektioner 
Sammanställning över kategorier av publikationer och sektioner artiklarna publicerats i.  
16 

Kategorier  

Diagrammet visar kategorier av STP där artiklar innehållandet ordet ekofeminism 

förekommit mellan åren 1995-2016.  På den lodräta axeln är kategorierna listade och på 

den vågräta axeln syns antal artiklar publicerade i respektive kategori. Som framgår av 

diagrammet publicerades 43 artiklar i dagstidningar, 7 i kvällstidningar, 6 i 

veckotidningar, 3 i morgontidningar, 2 i månadstidningar, 2 i mediekooperativ, 1 i 

nyhetsbyrå, 1 i nyhetstidning, 1 i tidskrift och 1 i okänd kategori. 

 

 

 

 

                                                 
16 För att ta reda på vilka specifika artiklar som tillhör varje kategori och sektion se Appendix 1.  
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Sektioner 

Diagrammet visar antal artiklar innehållande ordet ekofeminism fördelat över sektioner 

i STP mellan åren 1995-2016. På den lodräta axeln synt sektioner och på den vågräta 

axeln antal artiklar publicerade i respektive sektion. Som diagrammet visar publicerades 

7 artiklar i sektionen General, 6 i Kultur, 5 i A, 2 i Debatt, 2 i Kultur& Nöje, 2 i Leva, 1 

i Familj, 1 i Idag, 1 i Ledare, 1 i Namn, 1 i Nyheter, 1 i Omställning och 1 i SID.  

 

 

7.6. Kvantitativa resultat av visuell kommunikation 
Här följer en serie diagram som redovisar de kvantitativa resultaten av den semiotiska 

bildanalysen och den visuella textanalysen.17 Denotation, konnotation och indexikalitet 

är i princip förekommande i samtliga bilder och är inte inkluderade i den kvantitativa 

analysen 

 

                                                 
17  För att läsa de enskilda analyserna av den semiotiska bildanalysen och den visuella textanalysen se 

Appendix 1. Det detaljerade analysresultatet av den kvantitativa undersökningen av den visuella 

kommunikationen återfinns i Appendix 5. 
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Semiotiska tecken 

De olika fälten representerar kategorierna 

ikon och symbol och siffrorna representerar 

antal bilder tillhörande respektive kategori. 

Av diagrammet framgår att 36 av bilderna 

kunde kategoriseras som ikoner och 13 som 

symboler. 

 

 

 

 

Bildhandling 

De olika fälten representerar kategorierna 

ögonkontakt och ej ögonkontakt och siffrorna 

representerar antal bilder tillhörande 

respektive kategori. Som framgår av 

diagrammet hade 18 av de avbildade 

ögonkontakt med betraktaren och 18 hade det 

inte.  

 

Symbolisk distans 

De olika fälten representerar kategorierna 

huvud, halvkropp, helkropp och distanserad 

och siffrorna representerar antal bilder 

tillhörande respektive kategori. Som framgår 

av diagrammet var 17 personer avbildade 

med endast huvud/axelparti synliga, 14 var 

distanserade, 9 med halvkropp och 4 med 

helkropp.  
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Avbildat objekt 

De olika fälten representerar kategorierna 

man, kvinna, ting och natur och siffrorna 

representerar antal bilder tillhörande 

respektive kategori. Som framgår av 

diagrammet föreställer 25 bilder kvinnor, 16 

män, 8 ting och 3 natur.  

 

 

 

Ideationell funktion A 

De olika fälten representerar kategorierna 

individ och grupp och siffrorna representerar 

antal bilder tillhörande respektive kategori. 

Som framgår av diagrammet avbildades 24 

individer och 17 grupper.  

 

 

 

 

 

Ideationell funtkion B 

De olika fälten representerar kategorierna 

passiv och aktiv och siffrorna representerar 

antal bilder tillhörande respektive kategori. 

Som framgår av diagrammet avbildades 24 

personer/grupper som passiva och 15 

personer/grupper som aktiva. 

16
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Symboliska maktrelationer 

Diagrammet visar antal artiklar innehållande ordet ekofeminism i STP mellan 1995-

2016 med avbildade personer kategoriserat i olika perspektiv. Den lodräta axeln visar de 

olika perspektiven och den vågräta axeln visar antal bilder som tillhör de olika 

perspektiven. Som framgår av diagrammet avbildades 14 personer/grupper i profil, 3 

bakifrån, 25 framifrån, 7 ur grodperspektiv, 32 i jämnhöjd och 10 ur fågelperspektiv. 18 

 

 

7.7 Resultat av informationsvärdeanalys 
Redovisning av kvantitativa aspekter ur informationsvärdeanalysen. 19  

Artiklarnas placering 

På den lodräta axeln visas positionerna och på den vågräta axeln anges antal artiklar 

som placerats i respektive position. Som framgår av tabellen har 6 artiklar placerats i 

                                                 
18 Ibland ingår samma bild i två kategorier, men det framkommer tyvärr inte av diagrammet.  
19 Totalt har 52 siduppslag ingått i analysen och kopior på siduppslag återfinns i Appendix 1. Av de 68 

analyserade artiklarna saknades 16 kopior på siduppslag i databasen Retriever. 
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mitten på siduppslaget, 14 till vänster, 11 till höger, 11 på den nedre halvan, 24 på den 

övre halvan, 2 på en helsida och 6 i ett dubbelsidigt uppslag. 20 

 

 
Artiklarnas storlek 

På den lodräta axeln är storleksgrupperingarna angivna, de anger hur stor plats artikeln 

tar på sidan procentuellt. På den vågräta axeln anges antal artiklar som placerats i 

respektive storleksgruppering. Som framgår av tabellen upptog 21 av artiklarna 10-25% 

av sidan, 9 upptog 25- 50%, 11 upptog 50-75% och 11 upptog 75-100%.  

 

 
Sidnummer 

Diagrammet visar hur många artiklar innehållande ordet ekofeminism som är placerade 

på ett visst sidnummer i STP mellan 1995-2016. På den lodräta axeln syns antal sidor 

och på den vågräta axeln syns sidnummer. Som framgår av diagrammet är en artikel 

                                                 
20 Artiklarna har inte alltid kunnat placeras i exakt en kategori, utan har i några fall bedömts befinna sig 

inom två kategorier, som till exempel Nedre halvan och Till höger, vilket förklarar att det sammanlagda 

antalet är 74.  
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placerad på sidan 1, 5 på sidan 2, 2 på sidan 3, 8 på sidan 4, 5 på sidan 5, 3 på sidan 6, 1 

på sidan 7, 3 på sidan 8, 3 på sidan 10, 1 på sidan 11, 6 på sidan 12, 4, på sidan 14, 4 på 

sidan 15, 3 på sidan 16, 4 på sidan 19, 1 på sidan 20, 1 på sidan 29, 2 på sidan 35, 1 på 

sidan 36, 1 på sidan 46, 2 på sidan 54 och 1 på sidan 55.  

 

     8. Tolkning av analysresultat. 
Nu när alla resultat från de kvantitativa undersökningarna är redovisade inleds en 

tolkande del av resultaten. I denna tolkande del inbegrips även allt material från 

Appendix 1-5.  Det empiriska materialet har sorterats in i sektionerna micro, meso och 

macro enligt Faircloughs kritiska diskursanalysmodell 21. I dessa sektioner har det 

empiriska materialet diskuterats och tolkats.  Tendenser som synliggörs och var dessa 

kan härledas från diskuteras i denna del. 22 

 

8.1. Micro 

8.1.1. Tematiseringar baserade på nyckelord 

I detta microavsnitt behandlas de teman som abstraheringen av nyckelorden gav upphov 

till. Även andra ord och fraser som sticker ut ur materialet, som rubriker och 

kommentarer tolkas och diskuteras. 23 Feminism, kvinnlighet, miljö, natur, genus, 

ekologi, patriarkat, makt, förtryck, jämlikhet, politik, ideologi, kultur, forskning, 

filosofi, biologi, sexualitet, sociologi, teologi och kamp är de teman som framträder 

tydligast i det skrivna innehållet i texterna. Betraktar man dessa teman utan att känna till 

ekofeminism sedan tidigare sammanfaller de ändå väl med vad som kan sägas vara en 

diskurs om ekofeminism i STP. Jag skulle till och med säga att de sammanfaller med 

den tidigare forskningens framställning av ekofeminism. Att feminism är det största 
24temat som framträder tydligast är inte så konstigt med tanke på att ekofeminism är just 

en feministisk inriktning.  Feminismens framträdande roll är även en indikation på att 

ekofeminism ur ett paradigmatiskt perspektiv tilldelas tillhörighet till feminism mer än 

                                                 
21 Se avsnittet Innehållsanalys om Faircloughs trestegsmodell. 
22 För specifik sammanfattning av Innehållsanalys och Visuell textanalys se Appendix 1. 
23 Se avsnitt Tema för de 20 listade tematiseringarna och Appendix 3 för alla nyckelord. 
24 Feminism som tema framträder i samtliga fall i de analyserade artiklarna. 
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ekologi, som också ingår i ordets uppbyggnad med prefixet eko. Tematiseringarna natur 

och kvinnlighet anknyter till den historiska föreställningen om kvinnan som stående 

närmare naturen. Denna historiska samhörighet mellan natur och kvinna härstammar 

från forntidens genusetikettering av naturens element som hon, Moder Jord och 

fruktbarhetsgudinnor (Merchant 1983). Ekofeminismen menar att denna forntida 

föreställning är vad som gett upphov till en fortsatt bild av kvinnan som stående 

närmare naturen (Hedström 2007). Temana patriarkat, makt och förtryck fortsätter att 

anknyta till denna teori och dess utveckling. Under industrialismens togs föreställningen 

om kvinnan som stående närmare naturen tillvara av Martin Luther och Francis Bacon 

(Ibid.). De använde denna föreställning till att rättfärdiga ett förtryck mot både kvinnor 

och natur. De menade att kvinnan genom sin mytologiska närhet till naturen var en lägre 

stående varelse som kunde utnyttjas på samma vis som naturen utnyttjades. 

Tematiseringarna ideologi och teologi anknyter även de till denna historiska 

framställning. Luther och Bacon gav upphov till en ideologi om den vita mannen. De 

påstod att den vita mannen var Gud. Denna självupphöjning ledde till ett självutnämnt 

herravälde och en tro på att stå över, ha rätt att utnyttja och härska över allt levande på 

jorden (Mies, Shiva 2016).   

 

Politik och jämlikhet som tema anknyter till att ekofeminism framställs som en politisk 

inriktning ibland tillsammans med Miljöpartiet och ibland med Feministiskt Initiativ. 

Även EU och andra svenska politiska partier figurerar i artiklarna. I den politiska 

kontexten är jämlikhet ett tema som återkommer i förhållande till feminism. Temat 

miljö pekar på ekofeminismens miljöpolitiska strävan. Den är inget som skyltas med i 

STP utan förekommer som ett sidospår till dess feministiska diskurs. Genus och 

forskning är två andra teman som framträder tydligt och anknyter till genusforskning 

och ekofeminismen som akademisk inriktning. I materialet återfinns artiklar som 

behandlar vetenskapliga avhandlingar som berör ekofeminism och artiklar som anlägger 

ett vetenskapligt perspektiv gällande ekofeminism. Temat forskning hör även ihop med 

ekologi och filosofi. Dessa tre teman strålar samman i ekosofi som är en ekologisk och 

filosofisk akademisk inriktning där ekofeminism ingår. Sociologi som tema ingår även i 

den vetenskapliga diskursen runt ekofeminism, men även i den allmänna debatten om 

sociokulturella och socioekonomiska faktorer i ett politiskt sammanhang rörande 

jämställdhet och rättvisa. Även temat kultur ingår i debatten om sociokulturella 
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betingelser. Ekofeminism figurerar frekvent på kultursidor i samband med konstnärliga 

uttrycksformer och ekofeminister utpekas tillhöra kultureliten.  

 

Biologi är ett tema som förekommer runt ekofeminism dels i dess ekologiska diskurs 

och dels som en missvisande faktor gällande värderingar. Särartsfeminism är en 

inriktning som anser att de biologiska skillnaderna mellan könen är avgörande för vad 

män och kvinnor är lämpade för, vilket är en uppfattning ekofeminismen motarbetar. 

Med prefixet eko tillskriver sig ekofeminism den ekologiska sfären vilken är 

närbesläktat med den biologiska sfären. Denna tillskrivelse i kombination med myten 

om kvinnan och naturen där ordet natur är metonymiskt med biologi, gör att 

ekofeminism ibland förväxlas med särartsfeminism (Ahlborg, Milling 2008).  

 

Sexualitet som tema tar sig uttryck i sexualiseringen av kvinnor som skriver om 

ekofeminism och kvinnor som skrivs om gällande ekofeminism. Även i rubriksättningar 

och med profana ordval i texterna. Som exempel kan nämnas ordet knulla som 

förekommer minst två gånger i en artikel av Nina Lekander25 (Expressen 2012) där hon 

intervjuat Germaine Greer,26 som refererar till sig själv som välknullad. Vid ett annat 

tillfälle figurerar ekofeminism tillsammans med rubriken ”Hon för in genuset i 

klimatdebatten” (Eskilstuna-Kuriren 2010). Ordet genus är metonymiskt med kön och 

syntagmen för in är metonymiskt med ordet penetrera.  Detta ger upphov till en 

mytbildning om att det är något sexuellt som anspelas på. Sexualisering förekommer 

även frekvent i de textbindande funktionerna i analysen av den visuella 

kommunikationen, som till exempel att en bild på en sexdocka placerats i den 

analyserade artikelns spatiala närhet. Inom den ekofeministiska teorin förklaras 

sexualiseringen av kvinnor som en del av det patriarkala maktsamhällets metodiska 

förtryck och hegemoni.  Detta går även att anknyta till den forskning som berör 

samband mellan sexualitet och natur (Mies 2014: 169). Där talas om den vita mannens 

behov av att erövra oförstörd natur och oförstörda kvinnor. Mies menar att den 

civiliserade världen gett upphov till en naturlängtan som i mannens huvud utspelar sig 

på samma vis som sexfantasier. Dessa fantasier lever den civiliserade vita mannen ut 

                                                 
25 Nina Lekander är en svensk författare, kritiker och journalist som figurerar i materialet 3 ggr och som 

både skriver själv och skrivs om gällande ekofeminism. 
26 Germaine Greer är en australisk akademiker, författare och känd feminist.  
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genom sexturism till länder där kvinnor är ekonomiskt beroende av prostitution. Där 

kan mannen precis som i pornografin förtingliga kvinnan till kroppsdelar att förtära. I 

dessa sammanhang drabbas männen ofta av en form av regression och återgår till 

spädbarnsstadiet. Vilket kan sägas vara en önskan att genom dessa anonyma kvinnliga 

undersåtar återgå till naturen/livmodern (Mies 2014:171)27.  

 

Kamp är så slutligen det sista temat som noterats. Kampen tar sig uttryck i 

jämställdhetskampen, miljökampen och kampen mot de kapitalistiska patriarkala 

maktstrukturerna. Även i kampen om individens rättigheter till ett personligt uttryck och 

kampen mot könsnormer. Kampen synliggörs både i kvällstidningarnas debatter och de 

flertalet längre artiklarna om enskilda kvinnors kamp. En av dessa kvinnor var Helene 

von Druskowitz som Claudia Lindén skrev om i SvD (2014). I denna artikel 

förekommer orden mentalsjukhus och sinnessjukhus. Druskowitz var en aktiv feminist 

samtida med Nietzsche28. Hon satt inspärrad på ett mentalsjukhus som straff från 

patriarkatet för sina frispråkiga publikationer. Detta att peka ut frispråkiga kvinnor som 

psykiskt sjuka är ett systematiskt patriarkalt maktutövande som även tar sig uttryck 

genom STP i ett tidsmässigt närliggande perspektiv. Feminister beskrivs bland annat 

som ”fula, galna och omseglade.” (Eder-Ekman, Expressen 2006). Att tala om kvinnors 

utseende är även det en del av förtingligandet.  Galenskap och fulhet kan anknytas 

mytologiskt till häxor och häxbränning är ett tema som återkommer (Miljömagasinet 

2005, Sydsvenskan 2007). Återigen är det Francis Bacon som refereras till i egenskap av 

den mest idoga häxbrännaren och förespråkaren för denna ritual. Häxlika figurer och eld 

har figurerat runt ekofeminismvid två tillfällen i STP, utan direkt hänvisning till 

häxbränning men där den antyds i en konnotativ bemärkelse. Det ena tillfället i Metro-

Göteborg där artikeln bredvid handlade om en trähusbrand.  Det andra i Uppsala Nya 

Tidning som publicerade en illustration av olika typer av feminister där flera kan sägas 

ha ett häxlikt utseende. En av de illustrerade feministerna tänder eld på vad som ser ut 

att föreställa en porrtidning. Vilket även kan betraktas som en protest mot sexualisering 

och förtryck av kvinnor genom porr.  Häxbränningens förekomst i STP har en 

                                                 
27 Mies menar också att den moderna civiliserade mannen inte är kapabel att leva ut detta 

regressionsbehov i ett jämlikt förhållande på hemmaplan. 
28 Druskowitz relation med Nietzsche beskrivs som  att de var samarbetande motparter som bidrog till en 

radikalisering av varsitt läger i det eskalerande könskriget. 
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demoniserande effekt på ekofeminism och kvinnor i allmänhet. Den kan också betraktas 

som en kvarleva av det förtryck som historiskt och mytologiskt betraktat kvinnan som 

psykiskt sjuk/hysterisk av naturen, ett farligt naturväsen som likt elden måste kväsas. 

Tankegångar som ansågs hota patriarkatets samhällsstruktur kvästes genom förtal, 

stigmatisering, inlåsning eller ren avrättning. Detta metodiska förtryck ledde till att 

kvinnan under industrialismen tvingades in ett ekonomiskt beroende av mannen. Där 

han kunde hålla henne likt naturen under kontroll. Den moderna civilisationens 

formande som kan ses som en abstraktion av förhållandet mellan människa och natur. 

För att upprätthålla denna civilisation och bemästra den omgivande vilda naturen var 

den vita mannen tvungen att bemästra kvinnan som för honom representerade naturen i 

civilisationen (Mies 2014:168).  

 

8.2. Meso 
I detta avsnitt analyseras hur världen runt ekofeminism ser ut i STP, vilka identiteter 

som är representerade och vilka typer av förhållande de har med varandra. Här plockas 

de olika publikationerna fram samt de författare och personer som refereras till. 

8.2.1. Hur är världen runt ekofeminism?  

Världen består i detta avseende av den värld som STP förmedlar och enligt 

sammanställningen av kategorier av publikationstyper är dagstidning den vanligaste, 

därefter följer kvällstidning och veckotidning. Av dagstidningar är Miljömagasinet 29 , 

störst gällande flest publicerade artiklar om ekofeminism, följt av Expressen, SvD och 

Sydsvenskan. Även om Miljömagasinet publicerat flest artiklar är det en relativt okänd 

tidning jämfört med de tre efterföljande publikationerna, som med sina etablerade namn 

och publiker har ett större genomslag hos allmänheten. Expressen i form av 

kvällstidning har i egenskap av det specifika mediets konnotationer en något oseriös 

aura, vilket avspeglas i den medierade diskursen om ekofeminism.  

 

Teologi som var ett av de teman som framträdde representerar en del av världen runt 

ekofeminism i STP.  Ekoteologi (DN 2003, Kyrkans Tidning 2008, Miljöaktuellt 2012, 

Ystads Allehanda 2014) återkommer frekvent i samband med ekofeminism och kan 

                                                 
29 Miljömagasinet är en politiskt, religiöst och fackligt obunden alternativ dagstidning. 
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sägas genom STP ha blivit en del av dess diskurs. Radikala, militanta 

feministinriktningar som anarkafeminism är också en del av de närliggande inriktningar 

ekofeminism tillskrivs tillhörighet av STP (Expressen 1998, Sydsvenskan 2001, 

Uppsala Nya Tidning 2013). Dessa två områden, ekoteologin och radikalfeminismen, 

skapar emellanåt en diskursiv kamp i ekofeminismens framställning. Det som för dem 

samman i ekofeminism är natursynen och kritiken mot patriarkatet. Denna kritik 

tenderar inom teologiska sammanhang att bli aningen paradoxal. I text stödjer de 

teologiska strömningarna ekofeminismens kritik mot det kapitalistiska patriarkatets 

maktsamhälle och dess förtryck mot kvinnor och natur som härstammar från den vita 

mannens självupphöjande till Gud. Den visuella textanalysen ger upphov till en annan 

bild. Där verkar teologin i STP stödja den vita mannens självupphöjelse till Gud genom 

att framställa en vit man, till yrket präst, som en samhällets stöttepelare (Ystads 

Allehanda 2014).  Att en vit man är med på bild är kanske inte så märkvärdigt, men när 

just den vite mannens förtryck är ämnet i texten uppstår i den textbindande funktionen 

en interdiskursivitet där bilden förhåller sig närmare en annan diskurs än den texten 

förmedlar (Björkvall 2016: 334).  

 

Förutom att befinna sig i religionens och anarkismens värld har ekofeminismen 

politiska kopplingar till etablerade partier som Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. 

Dessa partiförbindelser bidrar till ett befästande av ekofeminism som politisk inriktning. 

Ekofeminism befinner sig i miljörörelsen genom att figurera tillsammans med artiklar 

om ekologi, odling, miljökonferenser, miljöfestivaler och ses även som en filosofisk 

inriktning närbesläktad med ekofilosofi (Kyrkans Tidning 2008, Arbetaren 2008). Den 

filosofiska inriktningen understödjs även av referenser till Aristoteles och Platon 

(Miljöaktuellt 2012). Den kulturella sfären runt ekofeminism tar sig uttryck genom 

konst, poesi och musik. Musiken är en blandning av klassisk musik, rock, pop och 

dansband (Helsingborgs Dagblad 2004, Miljömagasinet 2008). En av poeterna är 

Elisabet Hermodsson (Miljömagasinet 2007) som skriver poesi med ekofeministiska 

undertoner. Monica Sjöö (Norran 2014) är känd för ett konstnärskap där den starka 

kvinnan och naturen sätts i centrum och förespråkar ekofeminism med anspråket att en 

större medvetenhet om naturen skulle bidra till en med jämställt samhälle.   
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Världen runt ekofeminism framställs tidvis som konfliktfylld, kantad av missförstånd 

och även hotfull och sexualiserande. Detta märks i genusdebatten. Här kan nämnas 

debatten med dåvarande jämställdhetsminister Jens Orback som hamnade i blåsväder då 

han hänvisat till sin mormors häst i fråga om okonventionella samboförhållanden i ett 

försök att exemplifiera sin fördomsfria och antirasistiska syn. Detta uttalande väckte 

avsky i alla feministiska läger och sågs som ett hån mot dem och ett accepterande av 

den könsmaktstruktur som gynnar män.  Debatten fortsatte med att feminism 

anklagades för att vara en överideologi som används för att sålla bort misshagliga 

individer (Sydsvenskan 2004).  

 

Ekofeminism kan även sägas tillhöra ett litterärt sällskap då bokrecensioner är vanligt 

förekommande som artikelformat (Kyrkans Tidning 2008, DN 2012, Expressen 2012).  I 

den visuella textanalysen framkommer en del oväntade och möjligen slumpartade teman 

runt ekofeminism som vatten, miniatyrer, tvillingar och apokalyptiska inslag. 

Sydostasien som geografiskt område figurerar runt ekofeminism vid flera tillfällen 

(Landskrona Posten, Kyrkans Tidning, Arbetaren 2008, Göteborgs Fria 2016). Färger 

som syns och omnämns är främst grönt, gult och rött. Mat förekommer i form av recept, 

teaterföreställning om kockar, bilder på kök, fikandet som tillfälle att diskutera 

ekofeminism och ordet choklad i en närliggande rubrik. Symbolik i form av pyramider 

och en digital representation av ’sign of the horns’ var också udda inslag som dök upp i 

den visuella kommunikationen.  

 

8.2.2. Vilka identiteter är representerade inom och runt ekofeminism?  

Identiteter kan förutom att vara faktiska personer ses ur ett större perspektiv och handla 

om arketyper och stereotyper. Identiteter kan även vara företag, organisationer och 

institutioner som refereras till och de enskilda publikationerna. I detta avsnitt fokuseras 

på personer. De tre personer som refereras till mest gällande ekofeminism är Lotta 

Hedström, Gudrun Schyman och Per Gahrton. Gudrun Schyman har en stark identitet 

både som person och partiledare för två politiska partier30 och hennes närvaro i 

ekofeminismen är betydande för dess feministiska identifiering. Med Schymans närvaro 

                                                 
30 Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ 
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och ethos bekräftas ekofeminismen som en legitim feministisk inriktning.  Gahrton är 

möjligen mer känd än Hedström som Miljöpartist och får här samma roll som Schyman 

i form av representant för sitt parti och bidrar därmed till att bekräfta ekofeminismens 

miljöpolitiska inriktning. Hedström är kanske för allmänheten mest känd som just 

ekofeminist, men även som Miljöpartist. Hedström gav 2007 ut en rapport om 

ekofeminism som Gahrton skrev förordet till31. Bertil Torekull är en känd författare och 

publicist. 2014 (Expressen, GT) skrev han en artikel om ekofeminism som skapade 

debatt. Han kan med denna sägas ha saboterat den diskurs som hade byggts upp runt 

ekofeminism dessförinnan då artikeln spred felaktig information om vad ekofeminism 

står för. Nina Lekande, författare och journalist, kan med sin profana intervju av 

Germaine Greer 32även sägas tillhöra ekofeminismens mest framträdande identiteter i 

STP. Detta på grund av att hon omskrivs i DN och skriver själv i Expressen, vilka båda 

är välkända publikationer som i egenskap av detta understödjer Lekanders ethos och 

synlighet i debatten.  

 

Fadime Sahindal33 blev indragen i ekofeminismen av Mikael Gilljam, professor i 

statsvetenskap. Gilljam ansåg att ekofeminism endast var en ny trend som de politiska 

partierna anammat i sitt röstfiske. Han trodde denna snabbt skulle blekna bort, då det 

politiska minnet är kort och för att illustrera detta ställde han frågan: ” Kommer vi ihåg 

Fadime efter sommaren?” (Gilljam, Sydsvenskan, 2002).  Fallet Fadime kan sägas vara 

representativt för det våld mot kvinnor och det patriarkala förtryck ekofeminismen 

motarbetar (Shiva 2016).  

 

Forskning om ekofeminism och närliggande fält representeras av Vandana Shiva och 

Berit Ås. Shiva som är en fysiker, författare och förespråkare för ekofeminism höll i 

inledningstalet samt en föreläsning tillsamman med norska Berit Ås, politiker och 

professor i socialpsykologi, om ekofeminism och härskartekniker på klimatkonferensen 

European Social Forum i Malmö 2008 (Landskrona-Posten 2008). Maria Jansdotter, 

                                                 
31 Introduktion till ekofeminism, se avsnittet Tidigare forskning 
32 Ekofeminism beskrev Greer i Lekanders intervju som en kvinnlig intuition gällande natur, djur och 

miljöförstöring.   
33 Fadime Sahindal var en kurdisk kvinna som dödades i ett uppmärksammat hedersrelaterat mord i 

Uppsala 2002.  
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författare och forskare, har forskat om ekofeminism i teologin (Kyrkans Tidning 2008). 

Angela Aylward, författare, omnämns som queerfeminist och skriver själv om hur 

språket definierar och skapar ett dualistiskt förhållande mellan man/kvinna och 

människa/natur (Miljömagasinet 2013). Elin Wägner, författare och journalist, omskrivs 

ofta och kan sägas vara ekofeminismens urmoder i Sverige då hon tidigt noterade 

likheterna i det patriarkala förtrycket gentemot kvinnor och skövlingen av naturen. 

Birger Schlaug, politiker och författare, skrev en lång artikel om Wägner där han går in 

detaljbeskrivningar av hennes visioner. Ellen Key, författare och pedagog, framställs 

som förebild för feministrörelsen och var samtida med Wägner under förra sekelskiftet. 

Key omnämns specifikt gällande tolkandet av vad som konstituerar kvinnlighet, 

femininitet och ordet kvinna i Wägners texter (SvD 1999). Tidigare nämnda Francis 

Bacon och Martin Luther omnämns huvudsakligen som misogynister och upphovsmän 

till idén om den vita mannen rätt att härska över allt annat levande (Sydsvenskan 2007, 

Kyrkans Tidning 2008).  

 

Författare, politiker, forskare, journalister, konstnärer och poeter framträder som 

professionella identiteter runt ekofeminism. Av den kvantitativa analysen av den 

visuella kommunikationen framgår att ekofeminismens visuella representation i STP 

utgörs mest av ett foto på en ensam kvinna i närbild, i jämnhöjd med betraktaren och 

med lagom mycket ögonkontakt.  Precis hälften av kvinnorna på bild såg in i kameran 

och den andra hälften gjorde det inte. Att en person avbildas i närbild där bara huvud 

och möjligen axelparti syns representerar en personlig social distans. Att personer 

befinner sig i jämnhöjd med betraktaren innebär en jämlik maktrelation. Kvinnor som 

framställs på detta viset upplevs av betraktaren som tillgängliga med en tillgänglighet 

som anspelar på det privata planet (Sturken, Cartwright 2009:123). Det framgår även av 

materialet att ekofeminism har en utseendestil som innefattar lilagröna urtvättade kläder 

och kortklippt hår med hackig lugg, vilket kan sägas representera en stereotyp av en 

ekofeminist34. Om den visuella kommunikationen dominerades av kvinnorna är den 

textuella kommunikationen dominerad av männen, fast med en liten marginal. Antalet 

män som refereras till i artiklarna var 135 och antalet kvinnor var 134. Detta kan tolkas 

                                                 
34 Denna utseendestil framkom genom intervjuer i STP av ungdomar och joggare, samt av tecknade 

illustrationer av ekofeminister. 
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uttrycka det patriarkala förtryck där kvinnor får synas som tillgängliga objekt men 

mannen är den som får komma till tals.  

8.2.3. Vilket förhållande har de olika medverkande aktörerna med 

varandra?  

I detta avsnitt diskuteras de redan identifierade aktörernas inbördes förhållanden. Lotta 

Hedström och Per Gahrton har ett samarbetsförhållande där de ibland skriver 

gemensamt och refererar ofta till varandra när de skriver enskilt. Gudrun Schyman 

verkar också ha ett samarbetsförhållande med Hedström då de båda vid ett flertal 

tillfällen har föreläst på samma tillställningar. Schyman verkar även ha ett 

konfliktförhållande med Bertil Torekull, då Torekull i sin artikel (Expressen, GT 2014) 

använde en bild på Schyman som representant för ekofeminism. Schyman kan sägas 

befinna sig högst upp i den feministiska hierarkin som framställs i STP, som 

ekofeminismen ingår under. Vandana Shiva och David Kronlid befinner sig högt upp i 

en ekofeministisk hierarki i forskningssammanhang och refereras till i vetenskapliga 

avseende av bland annat Lotta Hedström.   

 

Ekofeminism verkar ha en tendens att bli sammanblandad med andra former av 

feminism och särskilt med särartsfeminism som nämndes tidigare. Bertil Torekulls 

artikel i Expressen och GT 2014 exemplifierar detta. Redan 2008 varnades för denna 

sammanblandning av Helene Ahlborg, humanekolog och Marie Milling, 

beteendevetare35. Torekull uttrycker sig med ett språkbruk som kan ge läsaren ett 

intryck av att ekofeminism delar särartsfeminismens uppfattning gällande biologiska 

skillnader. Genom att inleda med syntagmen somliga anser, att kvinnor står biologiskt 

närmare naturen insinueras att det syftas på ekofeminismen. Med hjälp av denna 

formulering skyddar sig Torekull från att bli direkt anklagad för att beskylla 

ekofeminismen för särartsfeminism. Denna artikel fick mothugg omedelbart, men inte 

på grund av att den förmedlar en felaktig syn på ekofeminism, utan för att Torekulls 

insinuationer togs för sanning. Maria Eriksson (Norrbottens Kuriren 2014) fann det 

tillräcklig att somliga anser något i Expressen för att reagera som om det vore sanning. 

Samma gjorde sammankallande för Miljöpartiets jämställdhetskommitté Helena 

                                                 
35 Se avsnittet tematiseringar där den metonymiska likheten mellan natur och biologi förklaras. 
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Hellström Gefwert  (Expressen 2014). Både Eriksson och Gefwert medverkade 

därigenom till spridningen av desinformation om ekofeminism. Torekulls artikel kan 

som tidigare även sagts ha stört och saboterat ekofeminismens framställning i STP på 

ett avgörande vis. Att Expressen och GT som tidningar tillät denna artikel kan avskrivas 

som funktionell dumhet (Falkheimer, Heide 2014:16) eller att de medvetet ville sprida 

denna desinformation om ekofeminism. Det senare verkar mer troligt då artikeln 

upprepades i två tidningar i två olika visuella kontexter. Artikeln är egentligen en 

pseudohändelse som inte förmedlar en nyhet utan handlar om Torekulls egna fantasier 

om vad ekofeminism är där han går  in i ett romantiserande om Lotta Hedströms 

bakgrund som bondmora. Artikeln kan även betraktas som en PR-kupp. Frågan som 

uppstår är om det var en omedvetet vilseledande systematiskt förvrängd kommunikation 

eller om det var en medvetet vilseledande manipulation (Falkheimer, Heide 2014: 64).  

 

8.3. Macro 

8.3.1. Vilka maktstrukturer synliggörs?  

Makten sägs ha tre ansikten (Richardson 2007: 30). Det första representeras av en direkt 

maktutövning som kortfattat innebär att A får B att göra något A egentligen inte vill. 

Maktens andra ansikte fungerar efter samma premiss men på ett indirekt vis och arbetar 

med dold maktutövning som undanhållande av information och undvikande av 

beslutsfattande. Här förekommer ofta hot och förtryck som en del av utövandet. 

Maktens andra ansikte kan ta sig uttryck på ett sådant sätt att jäviga personer 

mobiliseras till prioriterade maktpositioner så att de som har nytta av den rådande 

maktens system befinner sig i positioner där de kan bevara och försvara denna 

(Richardson 2007: 31). Maktens tredje ansikte arbetar med att genom diskurser befästa 

en hegemoni som råder över personliga intressen. Här blir makten nästan osynlig och A 

får B att göra något som går emot Bs intressen, men som B är omedveten om bidrar till 

detta. Maktstrukturer kan i materialet tydliggöras med de organisationer som refereras 

till samt publikationerna i vilka artiklarna figurerar. Miljöpartiet, Cogito, EU , 

Feministiskt initiativ och European Social Forum  är de organisationer som omnämns 

mest i samband med ekofeminism. I denna maktstruktur ingår Miljömagasinet gällande 

flest antal publikationer. Dessa maktstrukturer kan sägas är ekofeminismens tillhörande 

organisatoriska maktmedel i STP.   
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Det finns maktstrukturer som motarbetar ekofeminism. Expressen i egenskap av 

storsäljande kvällstidning är en maktfaktor Torekull använde sig av när han spred 

desinformation om ekofeminism (Expressen, GT 2014). Torekull representerar i detta 

avseende maktens tredje ansikte då kan lyckades få minst två andra skribenter att tro att 

de kritiserade ekofeminismen på rätta grunder. Hur han lyckade med detta handlade dels 

om insinuerande ordval och dels om hans ethos som formas av en trovärdighet som är 

hans långa karriär, kön och ålder avhängig. Varför Eriksson och Gefwert inte var 

källkritiska mot en artikel i Expressen är svårt att säga. I Erikssons fall framkommer av 

den visuella textanalysen av den aktuella sidan (Norrbottens Kuriren 2014) 

textbindande funktioner som antyder en hotbild riktad mot den som agerar osvenskt och 

inte visar samhörighet. Vilket är något som visas genom att stödja den maktstruktur som 

redan existerar som är representeras av Norrbottens Kuriren specifikt och den 

patriarkala maktstrukturen inom STP i en utvidgad bemärkelse. I fallet med Gefwert 

(Expressen 2014) handlade det mest troligt om att ta det säkra före det osäkra. Den 

desinformerade bilden av ekofeminism redan var spridd och gick inte att stoppa eller 

ändra ur ett kortsiktigt perspektiv. Ur ett strategiskt politiskt PR-perspektiv var det 

därför bäst att ta avstånd från den genom någon form av indirekt pudling ( Ronge 

2009:176).  Denna debatt exemplifierar hur ekofeminism ibland framställs ibland som 

något farligt, en politisk riskfaktor (SvD 2014). Ekofeminismens relation med STP är ur 

ett maktperspektiv obalanserad och ojämlik.  

 

Av informationsvärdeanalysen framgår att ekofeminism genom en ofta förekommande 

placering på den övre halvan av siduppslaget ges en idealiserande funktion. Flest 

artiklar är placerade till vänster, vilket signalerar att informationen redan är känd. Detta 

kan tolkas på olika vis. En tolkning är att ekofeminism på detta viset framställs som ett 

redan känt ideal som inte behöver ägnas för mycket uppmärksamhet. Storleksmässigt är 

de små artiklarna i majoritet, men prioriteras genom en tidig placering i publikationen. 
36 Informationsvärdeanalysen kan gällande storleken på artiklarna vara missvisande då 

det under 2008 publicerades många småannonser härrörande från Lotta Hedströms 

föreläsningsturné om ekofeminism. Klimatkonferensen European Social Forum (ESF) 

                                                 
36 Den vanligaste storleken på artiklarna var 10-25% av sidan som helhet och den vanligaste sidnumret 

var 4. Se Resultat av informationsvärdeanalys för ytterligare specificerad statistik. 
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gick även av stapeln i Malmö det året vilket bidrog till en uppgång i antalet publicerade 

artiklar.  

 

Svenska Kyrkan som egenskap av maktfaktor i samhället som verkat vilja ta 

ekofeminismen under sina vingar har fått det att klinga illa i de radikalfeministiska 

leden. En annan ideologisk dold maktstruktur i form av främlingsfientlighet har 

synliggjorts i den visuella textanalysen. Där anas rasistiska undertoner stödja en hotbild 

mot ekofeminism (Hallandsposten 2014). Ytterligare exempel på främlingsfientlighet 

som framkommer i de textbindande funktionerna är att invånare i Rosengård37 anses 

behöva upplysas om att feminism inte har med biologi att göra som en del av 

integrationspolitiken (Expressen 2014). 

 

9. Sammanfattning och diskussion 
Ur de olika analysmomenten framträder en mångsidig bild av ekofeminism i STP som 

kan peka på en diskurs. Denna diskurs kantas av konflikter, maktspel, desinformation, 

dolda agendor och tysta år. Till en början framställdes ekofeminism som en ny gren 

inom miljörörelsen men övergick snabbt till att bli utpekat som ett stort feministiskt hot 

mot det patriarkala maktsamhället. Att ekofeminism upplevdes som ett hot kan handla 

om att den ideologiska civilisationskritik den framför är riktad mot det patriarkala 

maktsamhället i den del av diskursen som berör dess feministiska anspråk. Därefter 

dubblas detta hot genom att skuldbelägga patriarkatet inte bara för förtrycket av kvinnor 

utan även av natur. Vilket i sin tur innebär att männen i dagens samhälle skuldbeläggs 

kollektivt för miljöförstöringen. Detta är naturligtvis inte en välkommen skuld. Må så 

vara att det patriarkala maktsamhällets skövling och industrialisering av naturen de 

facto är att skylla för miljöförstöringen, men av de män som inte tillhör den generation 

som har bidragit till detta upplevs anklagelsen som orättvis. Dock sitter denna 

generations män i maktpositioner på grund av den historiska framväxten av en patriarkal 

maktstruktur som de vill upprätthålla och beskydda i en slags patriarkalisk 

självbevarelsedrift som tar sig uttryck STP. Samtidigt är ekofeminismen beroende av 

uppmärksamhet från STP och den makt de fortfarande besitter. Denna uppmärksamhet 

                                                 
37 Rosengård är ett bostadsområde i Malmö som kännetecknas av det höga antalet invånare med 

invandrarbakgrund. 
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skapas genom provokativa utspel från både anhängare och belackare av ekofeminism i 

STP. Med debatten som drivmedel förs kampen vidare och denna blossar upp som mest 

i genusdebatten. När den tystnar hänvisas ekofeminism till miljörörelsen eller teologin, 

vilket inte genererar lika mycket uppmärksamhet. De personer som är mest tongivande i 

skapandet av en ekofeministisk diskurs inom STP är kanske inte de med flest antal 

omnämningar utan de som får mest gehör. Här framträder Lotta Hedström, Gudrun 

Schyman, Bertil Torekull och Nina Lekander som de mest tongivande personligheterna 

inom STP. De professionella identiteter som är starkast inom ekofeminism är författare, 

politiker och forskare. Ekofeminism framställs som en politisk och filosofisk ideologi 

med något religiösa undertoner som bottnar i historiska föreställningar från flera olika 

tidsperioder. Från antiken med Aristoteles och Platon till industrialismen med Luther 

och Bacon till förra sekelskiftets svenska kvinnliga författare Elin Wägner och Ellen 

Key. Ruether och d’Eaubonne lyser med sin frånvaro i framställandet av ekofeminism i 

STP. Här hänvisas huvudsakligen till svenska representanter för ideologin och utländska 

endast när de besöker Sverige.  

 

9.1.  De tysta åren 
Under 5 av de 11 undersökta åren publicerades inte en enda artikel i STP om 

ekofeminism.  I ett försök att utröna vad de tysta åren beror på har jag närmare studerat 

intilliggande årtal och åren emellan specifikt i detta syfte. Kanske medierades något om 

ekofeminism där som föranledde en tystnad?  

 

9.1.1. 1996 och 1997 

1995 skrevs endast en artikel i STP där ekofeminism omnämns som ett kommande 

ämne att diskutera i ett kyrkligt sammanhang.  Därefter blev det tyst i två års tid. Nästa 

gång figurerade ekofeminism i radikalfeministiska sammanhang. 1998 och 1999 

omskrevs ekofeminism i anknytning till anarkafeminism. Valerie Solanas38 omnämns 

och ordet ’manshat’ används.  Man framhäver de civilisationskritiska aspekterna av 

ekofeminism med Elin Wägner som historisk förebild. Att nämna Valerie Solanas är 

göra ett metonymiskt paradigmskifte och tillskriva ekofeminister mordiska egenskaper. 

                                                 
38 Valerie Solanas försökte 1968 mörda Andy Warhol genom att skjuta honom med tre skott.  
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Wägner får plötsligt Hitlerlika konnotationer där denna nya personifikation drivs av ett 

manshat som vill störta den civilisation manssamhället byggt upp. De kyrkliga 

undertonerna raderades bort och ersattes med en hotbild. Genom användandet av 

prefixet eko anknyter ekofeminism till ekologi vilket enligt Torbjörn Fagerström, 

naturvetare och författare, ger ekologin som vetenskap ett dåligt rykte. Efter detta följer 

ett års tystnad.  

 

9.1.2. 2000 

Nästa sammandrabbning varar i 10 år. Detta decennium inleds med apokalyptiska inslag 

och ekofeminismen figurera på samma sidor som bomber, talibaner och mördare. Ett 

tema som återkommer från tidigare med Solanas, men här i en textbindande funktion 

och inte direkt uttalat, men mer krigiskt. Mordoffer som Fadime omnämns i direkt 

anknytning till ekofeminism precis som häxbränning. Detta förstärker hotbilden mot 

ekofeminism. Miniatyrer och dubbletter dyker upp som tema runt ekofeminism i form 

av dockskåpsdockor, två flickor klädda exakt likadant, tvillingar och mikroskopiska 

fotografier. Ekofeminism tilldelas en klädstil. Denna förminskning av ekofeminismen 

kan symbolisera förtingligandet av kvinnan. Genom att införa ett miniatyrtema runt 

ekofeminism signalerar STP att detta är något barnsligt som ska ses ned på.  

 

Här tydliggörs två strategier för att bekämpa ekofeminism inom STP.  Den ena består av 

mordhot och att tillskriva ekofeminism tillhörighet med terrorister, den andra av 

förminskning och nedtystning. En del av förminskningen och nedtystningen består i att 

förpassa ekofeminismen till teologiska diskussioner. I samband med att Feministiskt 

initiativ bildas och Hedström skriver sin rapport blossar nya konflikter upp. Anti-

feminismen är under denna tidsperiod på uppgång. Samboförhållanden med djur dryftas 

inom politiken och förtalskampanjer bedrivs där personangrepp florerar. Feminister 

kallas för fula, galna, sekteristiska och manshatande igen. Samtidigt befinner sig en 

annan del av ekofeminismen i den mer socialt accepterade miljörörelsen. När 

ekofeminism skrivs om i dessa sammanhang är tongångarna mer välvilliga. En välvilja 

som upphör när kritik riktas mot de kapitalistiska patriarkala maktstrukturerna. När 

Hedström på en föreläsningsturné berättade om hur en grupp kvinnor i Indien fått en 

Coca-Cola fabrik på fall samtidigt som det på Stockholms kulturfestival framfördes att 
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klimatdebatten tystas ned av kapitalistiska intressen ledde detta till en omedelbar 

tystnad i STP om ekofeminism under ett helt år. 

 

9.1.3. 2011 

2012 återkommer ekofeminism i ett vetenskapligt sammanhang. Teorin bakom 

ekofeminism börjar tydliggöras i STP. Teorin om sambandet mellan förtrycket av 

kvinnor och exploateringen av natur, den vita mannen, industrialismen och den 

kapitalistiska patriarkala maktstrukturens framväxt. Feminismen och miljörörelsen sägs 

konvergera i ekofeminismen i en gemensam strävan att ställa detta historiska 

missförhållande till rätta. Det dröjer inte länge förrän debatten urartar igen. Lekander 

och Greer ger ekofeminism grova sexuella konnotationer. Lekander sägs beskrivit 

ekofeminism i stil med ’förhållandet mellan människa och natur i allmänhet och kvinna 

och häst i synnerhet’. Därefter pådyvlas ekofeminister psykisk sjukdom och utmålas 

som besatta fanatiker. Angela Aylward ges utrymme att diskutera dualistisk 

härskarideologi och poststrukturalism i försök att återta en vetenskaplig diskurs. 

Därefter tystade Torekull 39debatten för ännu ett år framöver med sin desinformativa 

framställning där ekofeminism likställdes med särartsfeminism. 

 

9.1.4. 2015 

2016 började ekofeminismen smyga in i STP igen, på kafferep i Alingsås. Ett mönster 

börjar framträda. Den första tystnaden varade i två år och följdes av två års aktivitet. 

Den andra tystanden varade ett år och följdes av 10 års aktivitet. Den tredje tystnaden 

varade även den i ett år och följdes av tre års aktivitet, vilket åtföljdes av ytterligare ett 

års tystnad. Straffas ekofeminism med medietystnad när den gör väsen av sig genom att 

kritisera det kapitalistiska patriarkala maktsamhället? Det kapitalistiska patriarkala 

maktsamhället som här representeras av STP. Detta antagande om en slutsats 

sammanfaller med förföreställningen inom denna uppsats att STP kastar en 

medieskugga över ekofeminism som en del av det patriarkala förtryck ekofeminismen 

kritiserar.  Det intressanta som framkommit i denna undersökning är att de patriarkala 

maktstrukturer som ekofeminismen motarbetar har synliggjorts. Sett ur ett större 

                                                 
39 Se avsnittet Meso.  
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perspektiv framstår STP som ett kommunikationsmedel för denna maktstruktur, som 

använder mediet i förtryckandet av andra samhällsgrupperingar och som internt 

kommunikationsmedel. I den visuella textanalysen framkommer att det existerar en 

kommunikation i mediet som synliggörs genom textbindande funktioner och indexikala 

tecken i siduppslagen. I denna fullt synliga och därför undanskymda kanal kan dolda 

budskap och övergripande hegemonier kommuniceras som gäller vissa införstådda 

grupperingar. Genom att undvika klartext säkras den kodade kommunikationen från att 

bevisas existera. Detta förfarande faller in i ett processuellt perspektiv inom strategisk 

kommunikation där hantverksskickligheten används för att gynna de meningsskapande 

processerna inom en socialkonstruktivistisk epistemologi (Falkheimer, Heide 2013: 79).  

 

Förutom att grundligt undersöka ekofeminismens framställning i STP, dess diskurs och 

maktrelationer har denna uppsats har bidragit till en mediehistorisk återblick då 

materialet sträcker sig över en period om 11 år.  Uppsatsen bidrar även till 

kunskapsutvecklingen kring hur konflikter, debatter och maktrelationer formas över tid. 

STP kan sägas ha ett ambivalent förhållningssätt till ekofeminism, där man dels vill 

välkomna de feministiska tongångarna men inte ge dem för mycket plats. Då STP 

ändock är att betrakta som ett utdöende medium är även dess makt falnande. 

Ekofeminismens har i denna uppsats inte undersökts i andra medier än STP mer än en 

allmän sökning på sociala media vilket resulterade i några Facebookgrupper. Frågan 

som kvarstår runt ekofeminism är om den lyckas överleva Torekulldebatten 2014 eller 

om denna satte stopp för ideologin för en längre tid framöver i Sverige. Man kan också 

betrakta det som att genusdebatten och maktkampen med STP är en distraktion som 

förleder uppmärksamheten från det måhända viktigare miljöarbetet.  

 

10. Förslag på fortsatt forskning 
Då materialet består av svenska artiklar kan även den nationella diskursen beröras i ett 

framtida forskningssammanhang och på detta viset gå djupare in på vilka ideologiska 

strömningar som ger upphov till detta maktspel i STP. Den nationella diskursen uppstår 

genom nationalstatens sociala konstruktion och är något som återskapas kontinuerligt i 

samhället, även i media. I ett ifrågasättande av dess konkreta praktik genom att 

analysera dessa medierade artefakter ytterligare kan man nå fram till den föreställda 

gemenskap som kännetecknar den nationella diskursen under en given tidsperiod 
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(Winther, Phillips 1999: 156).  Den diskurs om ekofeminism STP förmedlar kan då 

användas i ett utvidgat forskningssammanhang. Ett annat förslag är jämföra det STP 

skriver om ekofeminism med den tidigare forskningen i syftet att bedöma hur 

sanningsenlig gentemot forskningen medias bild i STP av ekofeminismen har varit 

under denna tidsperiod. Det blir således en form av receptionsanalys av hur media 

förstått ekofeminismen enligt forskningens framställande av densamma (Eriksson, 

Östman 2010:305) där publiken består av media. Foucault menar dock att makten äger 

giltighet (Winther, Phillips 1999:21) och där kan medias makt skapa en egen sanning 

som ej behöver sammanfalla med forskningens för att uppnå en sanningseffekt. Detta 

enligt Foucault för att sanning är ett begrepp som endast är reliabelt inom en viss 

diskurs (Winther, Phillips 1999:21). Medias diskurs om ekofeminism kan alltså vara en 

annan än forskningens då den befinner sig inom en annan social kontext (Østbye et al. 

2004:102).  Detta kan exemplifieras med Torekulldebatten där STP förmedlade en 

diskurs om ekofeminism som var en helt annan än forskningens, men som ändå 

uppnådde en sanningseffekt som kan härledas till den sociala kontext och maktgiltighet 

som STP innehar.  Ett tredje förslag är att den kvantitativa analysen kan utvecklas till en 

multivariat analys där de olika analysresultaten ställs emot varandra och ytterligare 

samband kan utrönas (Østbye et al. 2004: 187). 
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Appendix 1 
Detaljerade analyser av de enskilda 68 artiklarna.  
Artiklarna är numrerade från 1-68 och ligger i kronologisk ordning efter 

publiceringsdatum och är även rubricerade efter årtal. Om någon av de nedan tolv 

angivna sektioner uteblivit i den enskilda analysen innebär detta att ingen information 

funnits att tillgå.  

 

Analyserna i Appendix 1 är uppdelade i dessa tolv sektioner:  

 

1. Kategori 

2. Publikation 

3. Datum, sidnummer 

4. Sektion 

5. Rubrik 

6. Författare 

 

7. Innehållsanalys 

8. Nyckelord/begrepp/tema 

9. Personer som refereras till 

10. Organisationer/företag som refereras till 

11. Bildanalys  

12. Visuell textanalys 

 

1995 
1. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Svenska Dagbladet 

Datum/sidnummer: 1995-01-08 s.14 

Rubrik: Kvinnornas potential har inte tagits tillvara.  

Innehållsanalys: Artikeln refererar till Helén Friberg Olsson, pastor i Missionskyrkan, 

som i tidningen Min Värld menar att kyrkan förleder kvinnorna genom att inte ta 

tillvara deras kunskap och livsvisdom och att de därmed blir berövade makten. Olsson 

exemplifierar detta med syjuntan, där den manliga prästen håller högläsning ur bibeln 

för att kvinnorna inte ska kunna konspirera. Ekofeminism nämns som kommande ämne 

att diskutera då det innehåller inslag av andlighet vid sidan av de patriarkala 

religionerna.  

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, solidaritet, patriarkala religioner, 

organisationsstrukturer, konspirera, makt, kvinnor, kunskap 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Min Värld, Missionskyrkan 
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1998 
2. Kategori: Kvällstidning 

Publikation: Expressen  

Datum: 1998-12-05 s.4 

Sektion: Kultur 

Rubrik: 5. Anarkafeministen.  

Innehållsanalys: Kort artikel om anarkafeminism som talar om Valerie Solanas Scum- 

Manifest och betydelsen av anarkism för 70-talsfeminismens politiska grupperingar. 

Ekofeminism och veganism omnämns som militanta rörelser som står för att 

patriarkatets organiserade förtryck i form av mäns sexualiserade våld mot kvinnor ska 

motarbetas genom antihierarkiska organisationsformer där individualism är tongivande. 

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, anarkafeminism, anarkism, individualism, 

radikalfeminism, män, kvinnor, organisatoriska förtryck, antihierarkiska 

organisationsformer, sexualiserat våld 

Personer som refereras till: Valerie Solanas, Andy Warhol 

 

1999 
3. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Svenska Dagbladet 

Datum/sidnummer: 1999-06-09 s. 12 

Rubrik: Elin Wägner ville bygga en helt ny värld.   

Författare: Bibi Jonsson 

Innehållsanalys: Bibi Jonsson, doktorand i litteraturvetenskap, skriver om idéhistoria 

och Elin Wägners ideologiska ställningstagande i den feministiska debatten. Jonsson 

menar att 30-talets matriarkatsteorier med sin civilisationskritik och förespråkande för 

ett kvinnosuveränt samhälle indikerar ett implicerat manshat, begreppsförvirring och 

moderidealisering.  Ellen Key och Forsås- Scott omnämns gällande tolkandet av vad 

som konstituerar kvinnlighet, femininitet och ordet ’kvinna’ i Wägners texter. 

Ekofeminism definieras som människans relation till jorden ur ett icke-patriarkalt 

perspektiv. Polariteten i genusbegreppet tas upp såsom modersrollen ur ett 

maktperspektiv.  
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Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, patriarkat, matriarkat, kvinnovälde, 

historieförfalskning, civilisationskritik, ideologi, radikalfeminism, moderskap, 

kvinnlighet, genus, Fogelstadsgruppen, terminologi, ordet ’kvinna’ 

Personer som refereras till: JJ Bachofen, Ellen Key, Elin, Wägner, Forsås- Scott, 

Emilia Fogerclou, Kerstin Ekman, Elisabet Hermodsson 

 

4. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Svenska Dagbladet 

Datum/sidnummer: 1999-09-05 s.12 

Rubrik: Med ekologi som lockbete.  

Författare: Torbjörn Fagerström 

Innehållsanalys: Torbjörn Fagerström skriver om ekologi, prefixet ’eko’ och ordens 

betydelse. Fagerström (1999) menar att vi har socialt betingade uppfattningar om 

naturen som färgar vår syn på naturvetenskap och vetenskap i allmänhet. Fagerström 

uppmärksammar ekologins utgångpunkt om levande organismers behov av en frisk 

miljö kontra att benämningen ’ekologisk’ används som säljargument. Fagerström talar 

om ekologins klangfärg och sammankopplar ekofeminism med ekosofi. Fagerström 

menar att erkännande av tillhörighet till dessa ideologier betraktas som förnämt, ett 

antydande av att man är en ansvarsmedveten tänkande individ. Denna ideologiska 

tillhörighet skulle enligt Fagerström föra med sig ett miljömedvetet epitet som i sin tur 

kan generera politiska röster, vilket Fagerström även antyder är det bakomliggande 

syftet av den uttalade tillhörigheten. På det viset fungerar ekologin som en falsk 

ideologisk inriktning som Fagerström menar synliggör människans destruktiva natur.  

Fagerström refererar till Frederic Clements (1874-1945) och dennes holistiska syn på 

naturen som en ekologisk superorganism, vilken innefattar en ekocentrisk 

naturromantik där naturen förväntas ge svar på existentiella frågor Skillnaden mellan 

det vetenskapliga begreppet ekologi och dem allmänna uppfattningen av den 

kommersialiserade ekologi menar Fagerström är stor och leder till begreppsförvirring. 

Nyckelord/begrepp/tema: ekologi, ideologi, akademi, naturvetenskap, sociala 

konstruktioner, organismer, klangfärg, ekofeminism, omvärldsförhållanden, ordens 

innebörd, ekosystem, konspiration, populärekologi, natursyn, religion, intervju, 

teleologi, nyckelarter, DNA, forskning, sanningshalt, miljöfrågor, moral 

Personer som refereras till: Stagnelii, Frederic Clements 
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2001 
5. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Sydsvenskan  

Datum/sidnummer: 2001-03-09 s.4  

Rubrik: Alla är vi feminister!  

Författare: Matilda Hansson, Daniel Rydén 

Innehållsanalys: Matilda Hanson och Daniel Rydén skriver om hur de politiska 

partiernas olika uppfattningar om jämställdhet tar sig uttryck i förslag gällande lagar och 

regler. Dessa förslag gäller bland annat jämställdhet i religiösa lokaler, förbud mot 

könsdiskriminerande reklam, porrförbud i konferensanläggningar, skattelättnader och 

ett bättre bemötande av kvinnor i vården. Hanson och Rydén menar att att det är en 

uppåtgående trend att skylta med jämställdhet och feminism, men att uppfattningarna 

om vad dessa begrepp står för är olika. Individ vs. Klasskamp. Gudrun Schyman 

uttalande om att den kommersiella marknaden inte får våldta ordet feminism citeras, 

precis som centerpartiets Lena Ek: ” Bakom varje kvinna finns en person.”. Hanson och 

Rydén uppmärksammar det hierarkiska klassamhällets systematiska förtryck av kvinnor 

genom lagstiftning. Olika typer av feminism och deras betydelser listas:  

anarkafeminism, nyfeminism, likhetsfeminism och ekofeminism. Ekofeminism beskrivs 

som uppfattningen att samma typ av förtryck ligger bakom både förtrycket av kvinnan 

och naturen. Ekofeminister beskrivs i artikeln uttrycka sig genom att krama träd, 

demonstrera för unga män i krig och mot kärnkraft.  

Nyckelord/begrepp/teman: ekofeminism, feminister, jämställdhet, partipolitik, 

lagstiftning, könsdiskriminering, klassamhälle, maktskifte, könsroller, våld mot kvinnor, 

könskvotering, mansdominans, Kvinnomaktutredningen, statistik, SCB 

Personer som refereras till: Bo Lundgren, Gudrun Schyman, Lena Ek, Lars 

Leijonborg, Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, Emma Goldman, Nina Björk 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Kristdemokraterna, 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, centern, Folkpartiet, Moderaterna, Mljöpartiet, 

SCB 

 

6. Kategori: Kvällstidning 

Publikation: Expressen  

Datum/sidnummer: 2001-05-04 s.8  
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Sektion: Nyheter 

Rubrik: NYA UNGDOMSREVOLTEN. ”Våra tankar är farliga”. Reclaim the 

streets gör uppror mot staten.  

Författare: Ann Helen Laestadius 

Innehållsanalys: Ann Helen Laestadius har intervjuat ungdomar som är medlemmar i 

Reclaim the streets. Ungdomarna gör sig anonyma genom maskering. Detta på grund av 

en rädsla för poliser och motaktion till förfarandet när offentliga organisationer agerar 

anonymt med onumrerade hjälmar. Ungdomarna menar att om de blir identifierade 

under sina aktioner kan de bli utsatta för telefonavlyssning och stämplade som 

vänstersympatisörer. Detta kan i sin tur leda till att de blir listade som icke önskvärda av 

arbetsgivare. Enligt Laestadius är ideologin det viktiga för ungdomarna, 

individualismen och kampen för folket mot byråkratin och kapitalets förtryck. Denna 

kamp tar sig uttryck i gatufester för olika samhällskritiska grupperingar som veganer, 

feminister, punkare, rejvare och hip-hopare. Ungdomarna säger sig förespråka anti-

parlamentarism och vill se en radikal omfördelning av samhällets resurser. I artikeln får 

ungdomarna betygsätta olika företeelser och där finns en ordlista över relaterade 

grupperingar (autonoma, anarkister, syndikalister och antifascister)  där deras innebörd 

förklaras. Ekofeminism som begrepp dyker upp mot slutet av artikeln i en stilguide där 

ekofeminism tillskrivs lilagröna symbolfärger. 

Nyckelord/begrepp/tema: socialism, protestaktion, kamp, anonymitet, maskering, 

polisen, ideologi, offentliga organisationer, statliga institutioner, diktatur, förtryck, 

byråkrati, pistoler, gatufest, förlöjligande, feminister, ekofeminism, symbolfärger, våld, 

hudfärg, sexualitet, droger, tårtkastning, civil olydnad, misshandel, stil, kultur 

Personer som refereras till: Göran Persson, Gudrun Schyman, George Bush, Che 

Guevara, Jan Guillou, Leif Pagrotsky, Marit Paulsen 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Reclaim the streets, Polisen, 

Kungahuset, Expressen, Antifascistisk Aktion ( AFA), Det syndikalistiska 

ungdomsförbundet (SUF), Brand, Direkt Aktion, yelah.net, Autonomt Mostånd, Malmö 

anarkister, Kafé Revolt, Shell, McDonald’s, Nike 
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1. DN 2001-10-31 s.2 

7. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Dagens Nyheter 

Datum/sidnummer: 2001-10-30 s.2 

Rubrik: Ekologiskt och annat jordbruk 

Författare: Torbjörn Fagerström 

Innehållsanalys: Torbjörn Fagerström, prorektor vid SLU, skriver om skillnaden 

mellan ekologiskt och annat jordbruk, den positiva ideologiska laddningen i prefixet 

eko och termerna ’ekologiskt odlat’ och ’hållbar utveckling’. Fagerström upprepar 

tidigare resonemang angående ekofeminism, ekosofi och ekosocialism där han menar 

att dessa inriktningar återspeglar ett slags moraliskt snobberi och endast är ord politiker 

använder i röstfiske, på samma sätt som ordet ekologiskt exploateras i mataffären i ett 

kommersiellt syfte. Fagerström menar att den ideologiska debatten borde ge vika för 

vetenskapliga metoder gällande det ekologiska jordbruket. Fagerströms resonemang 

tyder på att han ser en diskursiv kamp mellan ekologins olika betydelser inom olika 

områden (ideologi, kommersen och vetenskapen) och att denna betydelsekamp ställer 

till besvär för ekologin som ren vetenskap. 
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Nyckelord/begrepp/tema: ekologiskt jordbruk, produktionsmål, miljöeffekter, 

bekämpningsmedel, genteknik, hållbar utveckling, semantik, forskning, vetenskap, 

ekosofi, ekofeminism, prefix, natursyn, ideologi, ordets makt, resurshushållning, etik 

Personer som refereras till: Kjell-Olof Feldt 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: DN, Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU)  

 

Bildanalys: Artikeln innehåller två bilder.  

a. Ena bilden är ett färgfoto på en hand som håller i ett knippe morötter med en 

etikett på (det syns inte vad som står på etiketten) . Den gröna bakgrunden, de 

lite jordiga lysande orangea morötterna och etiketten indikerar att de är 

ekologiskt odlade. Moroten är även en inlärd symbol, som i sig konnoterar 

belöning.  

b. Den andra bilden är ett svartvitt foto på artikelförfattaren med tillhörande 

bildtext där hans två olika yrkesroller presenteras. Detta konnoterar pålitlighet 

och kunskap gällande ämnet som diskuteras. Bilden är ett ikoniskt tecken och 

har en ett inkluderande och jämlik symbolisk maktrelation med betraktaren då 

fotot är taget rakt framifrån, öga mot öga och har en symbolisk distans som är 

personlig, vilket avgörs av att det är huvud och axelparti som syns i bild.  

 

Visuell textanalys: Artikeln är publicerad på ledarsidan till höger om en artikel med 

rubriken ’Efter bomberna’ med en tillhörande illustration av Magnus Bard föreställande 

ett flygplan med en banderoll som säger ”förstå oss rätt”. Längst ner till vänster på sidan 

finns en artikel med rubriken ’Mördaren i underlandet’ med tillhörande illustration (utan 

bildtext och ej namngiven) av en narr hållande i en pistol som poppar upp ur en 

tändsticksask med den svenska flaggan på. Bredvid denna en artikel med rubriken’ Inte 

mer än väntat’. Detta upplägg ger en helhetsbild som i ett metonymiskt paradigm 

konnoterar något kaotisk och apokalyptiskt på gång. En konstruerad textbindande 

funktion kan ge upphov till ett påstående syntagm: Efter bomberna återstår ett 

ekologiskt jordbruk för mördaren i Underlandet, vilket inte var mer än väntat.  I ett 

annat perspektiv där bilderna styr syntagmet kan det bli så att : Mördaren från 

Underlandet orkar inte vänta så han skickar sina bombplan på bönderna som erbjuder 
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morötter som fredsgåva. De paradigm som siduppslaget hör till är bomber, mördare, 

ekologi och väntan.  

 

2002 
8. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Sydsvenskan 

Datum/sidnummer: 2002-02-22 s.5 

Rubrik: Göran Persson stryker för att det är kul.  

Författare: Matilda Hansson, Daniel Rydén 

Innehållsanalys: Matilda Hanson och Daniel Rydén har intervjuat partiledare om hur 

de betraktar feminism. Hanson och Rydén menar att feminism har blivit ett modeord i 

den politiska debatten och att alla partier har sin egen variant, även om inte alla 

partiledare vill kalla sig feminister. Ekofeminism omnämns här som en politiskt 

feministisk inriktning tillsammans med centerfeminism, kristfeminism, liberalfeminism 

och allmän feminism. Alla partiledare är enligt intervjun överens om att jämställdhet är 

viktigt. Feminism är för partiledarna synonymt med en strävan efter jämställdhet, lika 

lön för lika arbete och att våld mot kvinnor måste upphöra. För att nå fram till dessa mål 

söker partiledarna medel att splittra den kulturen som historiskt och strategiskt arbetat 

för en objektifiering och nedvärdering av kvinnor. Kritik mot politikens anammande av 

feminism framförs av Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap, som menar att 

partierna anpassar sig till nya trender som feminism, miljöpolitik och flyktingpolitik 

som en del av en politisk överlevnadsstrategi. Gilljam menar vidare att det politiska 

minnet är kort och ställer frågan: ”Kommer vi ihåg Fadime efter sommaren?” (Gilljam 

2002). Gilljam tror även att partierna skulle få kalla fötter om ett renodlat kvinnoparti 

bildades.  

Nyckelord/begrepp/tema: feminism, ekofeminism, jämställdhet, toppolitik, 

partiledare, dagordning, hushållssysslor, särbehandling, lönediskriminering, kvinnovåld, 

familjeliv, rättigheter, kvinnoförbund, kvinnoorganisationer, överordning av män, 

beskattning, dagis, miljöfrågor, klasstrappa, kvinnoparti 

Personer som refereras till: Göran Persson, Maud Olofsson, Bo Lundgren, Matz 

Hammarström, Lars Leijonborg, Gertrud Åström, Jacques Chirac, Romano Prodi, Alf 

Svensson, Mikael Gilljam, Maria-Pia Boethius, Petra Ulmanen 
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Organisationer/företag som refereras till: Folkpartiet, Miljöpartiet, 

Socialdemokraterna,  EU,  Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderata 

samlingspartiet, Göteborgs Universitet, Ny Demokrati, Stödstrumporna 

 

 

2003 
 

 

 

2.  DN 2003-07-18 s.14 

9. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Dagens Nyheter 

Datum/sidnummer: 2003-07-18 s.14 

Sektion: Avhandlingen 

Rubrik: Teologin söker nya vägar.  

Författare: Kerstin Vinterhed 

Innehållsanalys: Kerstin Vinterhed skriver om teologins utbredning i forskningen och 

om hur svenska kyrkans missionsarbete i Sydafrika mellan under förra sekelskiftet såg 
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ut ekonomiskt för kvinnorna. Vinterhed beskriver att kvinnorna inom missionsarbetet 

fick större frihet än om de skulle varit hemmafruar, men att lönen var lägre än männens 

och om de gifte sig försvann lönen helt. Vinterhed förklarar att införandet av 

majoritetsprincipen vid prästval ledde till att även de kvinnor som ägde hemman fick 

rösträtt i detta avseende och att representationsreformen (1866) innebar att religionen 

som en grundläggande byggsten för samhället försvann och även den ideologiska 

tanken om att hela samhället är en organism. Vinterhed har noterat att efter kyrkan 

moderniserats plockar den in nya element som meditationsretreat med buddhistiska 

inslag. Ekofeminism presenteras i artikeln som en lösning eftersom denna ser naturen 

som ’andens rum’ och skulle därför vara en garanti mot exploatering och att en 

ekofeministisk liturgi ute i naturen skulle förkroppsliga den cykliska livskraften.  

Nyckelord/begrepp/tema:  teologi, missionärer, Sydafrika, ekofeminism, rösträtt, 

samhället som organism, majoritetsprincipen, man- och ståndssamhället, religion, 

kyrka, jämlikhet, solidaritet, feminism, buddhism, retreat, meditation, kejsare, helighet, 

mystik, etik, exploatering, kroppslighet, anden, livskraft 

Personer som refereras till: Lennart Ahlbäck, Jan Olov Fors, Jakob Evertsson, Maria 

Jansdotter, Peter Lindström, Karin Sarja 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Sydafrikamissionen, Svenska 

Kyrkan, Helgelseförbundet, Fribaptistförbundet 

Bildanalys: Ett svartvitt suddigt fotografi från förra sekelskiftet på en zuluflicka före 

och efter frälsning, taget från Karin Sarjas avhandling om kvinnlig mission i södra 

Afrika. Bildtexten antyder att det är samma flicka som poserar med sina zulukläder och 

sina kristna kläder. Då åldern på fotot sägs vara förra sekelskiftet undrar man om de 

manipulerat bilden för att få flickan att se ut som två personer stående bredvid varandra, 

eller om det egentligen är två systrar. Golvlisten bakom den, eller om det är en pinne, 

antyder antingen en skicklighet i fotoredigering eller att det faktiskt är två personer som 

står bredvid varandra. Bortsett från detta ger bilden en stark visuell representation av 

kulturkrock, förtryck av ursprungsbefolkningar, respektlöshet gentemot kvinnor och 

därtill en kontrasterande bild av olika klädstilar. Kvinnoförtrycket tydliggörs med 

skylandet av den halvnakna kvinnokroppen som om den var något fult. Bilden i form av 

ett foto är ett ikoniskt tecken av de faktiska personerna. Likheten dem emellan är ett 

idexikaliskt tecken på att bilden antingen är manipulerad eller att de är tvillingar. 

Betraktaren ges med öga mot öga perspektivet en jämlik social maktrelation och den 
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symboliska distansen bedömd i hur stor del av kroppen som är synlig är social, då de 

visas i helkropp. De är två, vilket i en ideationell funktion ses som hotfullt, men detta 

kan dämpas av att de i bilden är passiva, det vill säga inte ser ut att vara engagerade i 

rörelse.  

Visuell textanalys: Artikel är publicerad på familjesidan under rubriken 

’Avhandlingen’ och innehållet i artikeln både förstärks och kontrasteras med de andra 

artiklarna på sidan. Till höger finns en artikel med rubriken ’ I augusti blir det premiär’ 

med en leende medelålders man på bilden ( Lennart Hjulström)  och längst ner på sidan 

finns bröllopsannonser. I en konstruerad textbindande funktion kan ett syntagm uppstår 

som säger: Teologin söker nya vägar och i augusti blir det premiär för dessa. I en 

textbindande funktion som ej är konstruerar är det svartvita fotot på flickorna och de 

svartvita bröllopsfotona sammanhörande,vilket konnoterar samkönade äktenskap. 

Inkluderar man mannen kan ett nytt syntagm uppstå: Teologin söker nya vägar och i 

augusti blir det premiär för dessa, för då införs polygami i äktenskapslagen och 

Hjulström kan äntligen gifta sig med tvillingarna. 

Kommentar: Viss förvirring gällande exakta datum råder då det i artikeln verkar ha 

uppstått ett tryckfel: ”Åren 1976-1902.” (Vinterhed 2003). 

 

2004 
 

10. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Helsingborgs Dagblad 

Datum/sidnummer: 2004-08-05 s.22 

Rubrik: Kan ökad läsning av texter om naturen bidra till att ungdomar vid 

universitet och högskolor får ökad respekt för just naturen?  

Innehållsanalys: Under sektionen Natur och litteratur i närradion Ängelholm 

informeras om ett radioprogram som vill få ungdomar att läsa mer litteratur om natur 

med teorin om att detta skulle ge större respekt för miljöfrågor. Ekokritik och 

ekofeminism benämns som nya begrepp att diskutera, ackompanjerat av klassisk musik.  

Nyckelord/begrepp/tema: läsning, universitet, ungdomar, respekt, natur, 

litteraturvetenskap, ekokritik, ekofeminism 

Personer som refereras till: Kaj Nilsson, Håkan Sandgren, Folke Isaksson, Harry 

Martinsson, Bengt Emil Johnson, Mahler, Beethoven, Haydn, Schubert 
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Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Högskolan i Kristianstad 

 

11. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Sydsvenskan  

Datum/sidnummer: 2004-11-28) s.4 

Sektion: A 

Rubrik: Nu tändas tusen kättarbål 

Författare: Per T Ohlsson 

Innehållsanalys: Per T Ohlsson skriver om mobbing i massmedia med Jens Orback 

som exempel på hur ett uttalande kan leda till en livlig debatt. Orback hade enligt 

Ohlsson hänvisat till sin mormors häst i fråga om okonventionella samboförhållande 

och hans egen fördomsfria antirasistiska syn, Detta uttalande i samband med hans 

utnämnande till jämställdhetsminister hade väckt avsky hos flertalet feminister. 

Feministerna menade utnämningen av Orback var ett hån mot dem och ett accepterande 

av den könsmaktstruktur som gynnar män. Det Orback hade motsatt sig i debatten enligt 

Ohlsson den var kollektiva skulden som tillskrivs männen som grupp. Orback hade 

framfört det positiva i att våldet mot kvinnor tas upp i riksdagen och att han ser det som 

männens ansvar att motverka strukturer som tillåter våldet. Ohlsson menar att feminism 

och alla dess olika inriktningar ( här nämns ekofeminism, radikalfeminism, 

särartsfeminism, liberalfeminism, likartsfeminism och anarkafeminism ) har blivit en 

överideologi i politiken.. Könskvotering i riksdagen framförs i artikeln som ett led i 

jämställdhetsarbetet. Ohlsson skriver att feminism som överideologi kan vara ett 

svepskäl för att kunna sålla bort misshagliga individer och att detta kan ta sig uttryck 

som i fallet Orback, där han tillsammans med andra icke- radikalfeminister anklagas för 

kvinnohat. Ohlsson menar att det finns en fara för jämställdheten när debatten urartar 

och fakta, som att kvinnor drabbas av systematiska och strukturella orättvisor, 

förvandlas till tro.  

Nyckelord/begrepp/tema: mobbing, politiker, feminism, könsmaktsstruktur, 

kvinnoförtryck, kollektiv skuld, våld mot kvinnor, riksdagen, överideologi, 

ekofeminism, statistik, hushållsarbete, barn, pigavdrag, orättvisor, tvärvetenskap, 

genusforskning, kvinnohat, Regeringsformern (RF) 

Personer som refereras till: Ines Uusman, Maj. Inger Klingvall, Jan O Karlsson, 

Göran Persson, Jens Orback, Jessica Lindvert, Anders Karlsson, Bosse Ringholm, 
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Gudrun Schyman, Carl Bildt, Henrik von Sydow, Daniel Tarschys, Marita Ulvskog, 

Olof Petersson, Jörgen Westerståhl, Bo Rothstein, Susanna Popova, Jane Freedman, 

Lena Gemzöe, Mary Wollstonecraft 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Vänsterpartiet, Amnesty, 

SCB, FN, UNDP, Socialdemokraterna, DN, Moderaterna, Folkpartiet, Liber, Boréa, 

Bonnier Fakta, Bilda Förlag, Ordfront 

2005 

 

3. Miljömagasinet  2005-04-22 s.10 

12. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet 

Datum/sidnummer: 2005-04-22 s.10  

Sektion: Kultur 

Redskap: Redskap för miljöetisk reflektion.   

Författare: Rolf Lindskog 

Innehållsanalys: Rolf Lindskog, professor i sociologi, recenserar David Kronlids bok 

Miljöetik i praktiken. Lindskog förklarar att uttrycket ’greenwash’ innebär att 

miljöförstörande verksamheter ikläder sig grön retorik med användande av vaga 
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begrepp som hållbar utveckling. Lindskog frågar om vi behöver en ny moral som 

inkluderar allt levande och menar att Kronlid praktiska exempel på antropocentriska val 

i miljöetiken fungerar stärkande i denna fråga. Lindskog radar upp Kronlids olika 

praktiska exempel på miljöetiskt förfarande gällande fiske, kärnavfall, genmodifikation 

och tredje världen. Ekofeminism nämns i samband med häxbränning i Torsåker, som 

Kronlid enligt Lindskog anser är ett exempel på ett patriarkalt samhälles kontrollbehov 

av både natur och kvinnor. Kronlid förespråkar enligt Lindskog en global etik som 

innefattar olika natursyner på människans relation till naturen och att miljöetik är 

nödvändigt i en tid där många kallar sig miljövänner utan att ha ägnat sig åt att 

reflektera över vad det egentligen innebär.  

Nyckelord/begrepp/tema: hållbar utveckling, miljöfrågan, greenwash, retorik, 

miljöetik, biosfär, reflektion, moral, antropocentrisk, ekocentrisk, ekofeminism, 

häxbränning, naturen som icke-mänsklig och kvinnlig, kärnavfall, fiske, miljövänner, 

ställningstagande 

Personer som refereras till: David Kronlid, Eric Jönsson 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Studentlitteratur, SKB, SJ, 

Örebro Universitet 

Visuell textanalys: Sidan består till största delen endast av tätt packad text. I en 

inramad artikel på den högra nedre delen av sidan finns en illustration föreställande 

siluetten av en man i profil som håller i en kikare som är riktad mot rubriken ’Ord’. Till 

vänster om denna finns en artikel med rubriken ’ Ny talibanledd radiokanal i 

Afghanistan’. Längst ner i vänstra hörnet finns en grön annons med texten ’ Om du inte 

vill att bilen ska förbjudas’. Sidan som helhet förmedlar ett sobert och seriöst intryck 

finurlig och diskret layout. Det finurliga är sammankopplingen av rubriker och 

illustrationen som kikar på orden. Redskap för miljöetisk reflektion är bara fint 

inramade ord  när en talibanledd radiokanal i Afghanistan hotade att förbjuda bilen: en 

textbindande funktion av rubrikerna. 
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4. DN 2005-05-19 s.54 

 

13. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Dagens Nyheter  

Datum/sidnummer:  2005-05-19 s.54  

Sektion: Kultur 

Rubrik: Feminismens tredje väg.  

Författare: Kristina Hultman 

Innehållsanalys: Kristina Hultman skriver om det nybildade partiet Feministiskt 

Initiativ och vilka olika reaktioner detta lett till: skepsis från etablerade partier och 

entusiasm hos feminister. Hultman menar att Fi trots bristen på konkret politik bidrar 

med nya sätt att tänka runt partipolitik och feminism, men ser att skapandet av Fi har 

lett till en motreaktion där feminismen utpekas som fiende av maktmedia. Detta tar sig 

uttryck genom en av Hultman noterad systembevarande ängslighet hos ledarskribenter 

där det uttrycks i nedlåtande termer att Fi endast är kejsarens nya kläder, socialistiskt 

trams, att Fi har manshatande och sekteristiska maktanspråk samt att de representerar en 

tjattrande överhets- och etablissemangsfeminism. Reaktioner som tyder på ett förakt och 

motvilja till att acceptera feminism som legitim ideologi menar Hultman. Hultman går 

på Fi-möte som handlande om att ta politiskt ansvar utan att beskylla patriarkatet och 
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beskriver de olika deltagarna efter utseende, klass, ålder och kön. Hultman framför 

kritik mot feminismen och menar att dagens händelser och företeelser inte alla kan 

analyseras ur ett rent feministiskt perspektiv utan måste ingå i koalitioner med andra 

ideologier för att överleva partipolitiskt. Hultman framför ekofeminism, liberalfeminism 

och queerfeminism som exempel på tvärideologiska inriktningar. Hultman ifrågasätter 

dock identitetsskapandet inom feminismens olika inriktningar och upplever en 

begreppsförvirring.  Samtidigt efterlyser Hultman mer fokus på det patriarkala 

könsförtrycket i form av prostitution, porr, våld mot kvinnor och föreslår införlivandet 

en rörlig syn på kön och sexualitet i politiken. ”Är det drömmen om att vi i grunden alla 

är lika som sticker fram sitt rosa, medelklassiga, heteronormativa tryne igen?” frågar 

Hultman (2005).  

Nyckelord/begrepp/tema: feministiskt initiativ, feminism, politik, patriarkatet, 

partibildning, kamp, medielandskap, manshat, etablissemangsfeminism, mediemakt, 

ekofeminism, queerfeminism, identitet, könsförtryck, förebilder, kvinnorollen, våld mot 

kvinnor, sexualitet, porrdebatt, prostitution, genusforskning 

Personer som refereras till: Ebba Witt-Brattström, Tiina Rosenberg, Thomas Idegaard, 

Nils Elvander, Tomas Gür, Lawen Mothadi, Ellen Key, Edith Södergran, Virginia 

Woolf, Elise Ottesen- Jensen, Klara Johansson, Alma Sundkvist, Frida Stéenhoff, Kata 

Dalström, Alva Myrdal, Inga Thorsson, Sara Lidman 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Feministiskt Initiativ, Tiden, 

HSB, Svenska Dagbladet, DN, Vasa real, Grupp 8, Attac, Socialt Forum, RFSL, Kom ut 

Visuell textanalys: Artikeln är publicerad högst upp till höger på kultursidan under 

sektionen ’Idé och kritik’, vilket ger den en prioriterad plats. Till vänster finns en artikel 

med rubriken ’Nyttig idiot’ med illustration föreställande skribenten som tecknad figur. 

Nedan en recension av poesi och tillhörande svartvitt foto på poeten Kristian Lundberg, 

med rubriken ’Poeten gör ett smutsigt jobb’. De stora citationstecknen ger intrycket att 

här finns ord värda att lägga på minnet, att citera, som poesi. I en textbindande funktion 

kan rubrikerna ge upphov till syntagmet: Feminismens tredje väg involverar en nyttig 

idiot i form av en poet som får göra det smutsiga jobbet.  
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2006 

 

5. Miljömagsinet 2006-03-10 s.10 

14. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet  

Datum/sidnummer: 2006-03-10 s.10 

Rubrik: ”Det är lättare att slåss än att tänka...” 

Författare: Birger Schlaug 

Innehållsanalys: Birger Schlaug skriver om Elin Wägners kamp för fred, nedrustning 

och kvinnors användande av rösträtten. Schlaug berättar att Wägner inspirerats av 

Gandhi i sitt sätt att betrakta konflikter. Wägner betraktas om en förespråkare för vad 

som idag skulle kallas för pacifistisk ekofeminism menar Schlaug och var en stark 

kritiker mot slöseriet med naturresurser till förmån för ekonomisk vinning. Vidare 

berättat Schlaug att Wägner var med och grundade Rädda Barnen 1919 och Womans 

Organisation for World Order (kvinnor för nedrustning) och att hon ansåg att folket kan 

vara en god förebild för andra folk efter premissen att detta skulle ha samma effekt på 

massan som en hjältehandling har på individen. Schlaug menar att Wägner såg in i 

framtiden och var före sin tid samt att andra kvinnor räddes att liera sig med Wägner då 

hennes idéer betraktades som civilisationskritiska. Detta beteende förklarade Wägner 
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själv som ”En fågel värjer sin egen bur om den tillhör en gammal burfågelsläkt” 

(Wägner, Miljömagasinet 2006). 

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, den vite mannen, härskarmentalitet, krig, 

militär, upprustning, världsordning, värderingsgrund, ideologi, slöseri med 

naturresurser, miljö, feminism, förtryck, icke-våld, våldsstrukturer, civilisationskritik, 

uppror, hållbar utveckling, vapen, fredsengagemang, hjältehandling, pacifism, kulturelit 

Personer som refereras till: Elin Wägner, Mahatma Gandhi, Peter Kropotkin, Selma 

Lagerlöf, August Strindberg 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Kvinnors Vapenlösa Uppror, 

Svenska Rädda Barnen, Womans Organisation for World Order, Tidevarv, Elin 

Wägner- sällskapet 

Bildanalys:  

a. Den första bilden som tillhör artikeln är ett svartvitt foto av Elin Wägner 

stående i ett kök framför en stor väggkarta av Europa. Wägner är klädd i 

rutig klänning med vitt skärp. Duken på bordet framför henne är också 

rutig. Ljuset från fönstret till vänster lyser upp bordet och blommorna. 

Wägner håller händerna ihop framför kroppen och blicken är fast riktad 

mot kartan. Ansiktet har en bestämd min och håret är prydligt uppsatt i en 

knut i nacken. Bilden konnoterar en noggrann, upplyst och skärpt individ 

som betraktar och bekymrar sig över världen ur ett större perspektiv med 

ändå står med båda fötterna stadigt på marken. Bilden är ett ikoniskt 

tecken på Wägner som är taget i jämnhöjd och i profil, vilken innebär  att 

den symboliska maktrelationen är jämlik men mer exkluderande än 

inkluderande. Hon är symboliskt distanserad då hon tar upp mindre än 

halva bildytan. Hennes passiva hållning och att hon är avbildad som 

ensam ger henne en sympatisk ideationell funktion. Hon har inte 

ögonkontakt med kameran, vilket är en bildhandling där betraktaren 

erbjuds att känna. 

b. Den andra bilden är också ett svartvitt foto på Wägner där hon sitter 

framåtlutad på en karmstol, iförd glasögon och med blicken riktad mot 

vänster. I bakgrunden syns en byst (oklart vem det föreställer). Wägner är 

iklädd en mörk sammetsklänning med en stor brosch på bröstet och hon 

har en blomma på sin högra handled, som hon sträcker fram.  Dessa 
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tecken i bilden indikerar att hon befinner sig i något nobelt och festligt 

sammanhang. Helhetsintrycket konnoterar nästan kunglighet och en 

person som är mycket uppskattad och trivs i rollen som förebild. Vilket 

även undertexten förtäljer. Intelligens och akademi är ytterligare ord som 

blicken och bysten konnoterar. Bilden är ett ikoniskt tecken på Wägner. 

Fotot är tager ur grodperspektiv vilken ger en symbolisk makt åt 

betraktaren. Hon sitter i halvprofil och har inte ögonkontakt med kameran 

vilket ger bilden ett exkluderande och inkännande perspektiv på samma 

gång. I den ideationella funktionen är hon passiv och ensam vilket ger ett 

sympatiskt intryck.  

c. Den tredje bilden är även det ett svartvitt foto på Wägner stående mitt i en 

grönskande sommar framför sitt hus. Här tittar Wägner rakt in i kameran 

och ler. Händerna hänger avslappnat ner och hon har på sig samma rutiga 

klänning som på den första bilden. Huset, ett trähus, ser stort ut. Bildens 

olika element konnoterar en Carl Larsson idyll och man får intrycket av 

att personen på bilden känner sig tillfreds med tillvaron. Att placera 

Wägner ute i naturen i ett fotografiskt avseende sammanfaller väl med 

hennes ideologier. Bilden är ett ikoniskt tecken på Wägner. Den 

symboliska maktrelationen är inkluderande men ger makt åt den 

avbildade. Wägner är symbolist distanserad då hon tar upp mindre än 

halva bildytan. Att hon är ensam och passiv på bild gör henne sympatisk, 

men ögonkontakten med kameran ställer krav.  

Visuell textanalys: Då artikeln tar upp ett helt uppslag finns inga konkurrerande 

element om dess uppmärksamhet. Uppslaget innehåller huvudsakligen tät text som 

blandas upp med två citat, tre bilder, en faktaruta om Elin Wägner-sällskapet och en 

notis om en kommande föreläsning om Wägner av Schlaug. Artikeln är därmed 

prioriterad till 100%. Detta gör att det inte finns särskilt många betydelsepotentialer att 

leka med. Wägner avbildas antingen stillastående och till synes kontemplerande, eller 

sittande och även där kanske mer lyssnande men säkert kontemplerande samtidigt. Detta 

ger upphov till en alternativ textbindande funktion, där man ser rubriken som bildtext 

tryckt på varje bild. Detta ger upphov till ett metonymiskt paradigm i form av en 

populärkulturell referens som heter ’Villfarelser’.  
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15. Kategori: Kvällstidning 

Publikation: Expressen 

Datum/sidnummer: 2006-04-14 s.4 

Sektion: SID 

Rubrik: Karin Eder- Ekman en mandatperiod senare: Feministhat säljer bättre 

just nu.  

Författare: Karin Eder-Ekman 

Innehållsanalys: Karin Eder-Ekman skriver en kåseriartad artikel om antifeminismens 

frammarsch i politiken och nyhetsmedia.  Feministprefix som etisk feminism och 

ekofeminism törs ingen nämna längre menar Eder-Ekman. Eder- Ekman tycker sig se 

att feminismens backlash lett till att medieprofiler och politiker vänder kappan efter 

vinden och avsäger sig feministiska anspråk till förmån för egen kortsiktig vinning i 

form av popularitet. Oseriösa analytiker tar plats i media och den seriösa diskussionen 

om feminism flyttas till ett annat rum. Eder- Ekman beskriver feminister med hjälp av 

lyteskomik: ”Feministerna är de nya kommunisterna, fula galna och omseglade.”  

(Eder-Ekman 2006) för att illustrera de antifeministiska trenderna inom media.  Eder-

Ekman noterar det strategiska i att upprepa frågan om feminismens död, att detta 

befäster bilden av feminismen som död.  

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, antifeminism, vulgohögern, mediastrategi, 

statsfeminism, opinionsvindar, Fi, backlash, könskrig, feministhat, individualistbrudar, 

politik 

Personer som refereras till: Linda Skugge, Thomas Idegaard, Evin Rubar 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Bang, Feministiskt initiativ 

(Fi) , Expressen, Sveriges Television, ROKS, Timbro 

 

2007 
 

16. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Sydsvenskan  

Datum/sidnummer: 2007- 03-07 s.5 

Sektion: A 

Rubrik: Lyft fram ekofeminismen 

Författare: Per Gahrton, Lotta Hedström 
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Innehållsanalys: Per Gahrton och Lotta Hedström skriver om ekofeminism i anslutning 

till Internationella Kvinnodagen. Ekofeminism definieras i artikeln som en etablerad 

idéströmning särskilt i USA som bygger på idén att förtrycket av kvinnan är nära 

sammanlänkat med exploateringen av naturresurser, samt den historiska idén om den 

vite mannens självtillskrivna överlägsenhet. Martin Luther omnämns som exempel på 

förespråkare av patriarkalt förtryck och Francis Bacon för sin häxbränning och idéer om 

ett kuvande av naturen, som han skulle göra till sin slavinna. Luther och Bacon förs 

fram som tongivande för sin tid gällande industrialismens systematiska förtryck av både 

kvinnor och natur. Hedström och Gahrton framför kritik mot Fi’s miljöpolitik, som de 

anser vara för vag och menar att miljön och klimathotet är viktigare än jämställdhet i 

den politiska debatten och ser en brist på långsiktigt hållbarhetstänkande och 

ekonomiskt obundna analyser av samhället. Hedström och Gahrton noterar en 

medieskugga över de feministiska frågorna och betonar att ekofeminism 

sammankopplar kvinnofrigörelse och miljöhänsyn och är en grön strömning mot 

dominanstänkandet. De kulturella uppfattningar som ser jämställdhet som självklar och 

kvinnan som biologiskt mer naturnära, menar Hedström och Gahrton tyder på bristande 

medvetenhet om historiken bakom den konstruerade könsrollsfördelningen där kvinnor 

socialiserats till ett omsorginriktat beteende. I artikeln framförs att de miljöpolitiska 

strömningarna ser feminismen som en demokratifråga och feministerna ser 

miljöfrågorna som ekologiska. Denna menar Hedström och Gahrton innebär att de 

skjuter ifrån sig ansvaret till det andra partiet istället för att integrera dessa frågor inom 

partierna.  

Nyckelord/begrepp/tema: internationella kvinnodagen, feminism, ekofeminism, 

miljödebatt, naturresurser, den vite mannen, idétraditioner, häxbränning, 

industrialismen, förtryck, vetenskap, Fi, miljövänner, opinionsmätning, 

samhällsutveckling, patriarkal grundordning, medieskugga, kvinnofrigörelse, 

miljöhänsyn, dominanstänkande, jämställdhet, kvotering, kvinnoroller, biologisk 

miljömedvetenhet, könsrollsuppdelning, socialisering, rättvisa, ekologi, hållbar 

utveckling 

Personer som refereras till: Martin Luther, Francis Bacon 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Cogito, Fi, Miljöpartiet 
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17. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Sydsvenskan 

Datum/sidnummer: 2007-03-09 s.5  

Sektion: A 

Rubrik: ”Per Gahrton fast i dogmer” 

Författare: Nima Sanandaji 

Innehållsanalys: Nima Sanandaji opponerar sig mot Gahrtons och Hedströms tidigare 

artikel i samma tidning och menar att ekofeminism är en irrationell ideologi som inte 

tillför något konstruktivt. Sanandaji påstår att ekofeminism är en marxistisk rest från 

kommunismens fall som omorienterats till socialismen. Sanandaji ifrågasätter den 

kollektiva skuldbeläggningen av den vite mannen och menar att kollektiv skuld är en 

farlig metod som även används av rasister för att skuldbelägga alla invandrare. 

Sanandaji hävdar att det är orimligt att alla svenska män, och män i västvärlden ska 

skuldbeläggas ända sedan industrialismen. Sanandaji skriver att västvärlden var först 

med att införa jämställdhet och menar att hänvisningen till Francis Bacon är förlegad. 

Vidare framförs att de idéer som genomsyrar kvinnorätts- och miljöfrågor skulle vara 

skadliga för processen att hitta konstruktiva samhällslösningar. Sanandaji efterlyser en 

rationell debatt fri från ideologiska dogmer.  

Nyckelord/begrepp/tema: dogmer, marxism, ekofeminism, den vite mannen, 

kapitalistisk exploatering, internationella kvinnodagen, klimatfrågor, kommunism, 

ideologier, ekologism, genusfeminism, kvinnofrågor, förtryck, häxbränning, kvinnlig 

makt, samhällsdebatt, kollektiv skuld, våldsverkare, jämställdhet, västerlandet 

Personer som refereras till: Per Gahrton, Lotta Hedström, Francis Bacon 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Captus, Sydsvenskan 

 

18. Kategori: Nyhetsbyrå 

Publikation: TT Spektra 

Datum: 2007-05-11 

Rubrik:  TT:s Inrikes vecko-pm den 14-20 maj 2007 

Innehållsanalys: Notis om att en rapport om ekofeminism släpps den 18 maj i 

arrangemang av Cogito, Gudrun Schyman och andra representanter från Fi och 

Miljöförbundet jordens vänner ska vara på plats.  

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, rapport, arrangemang 
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Personer som refereras till: Gudrun Schyman, Anna Jonsson 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till:  Fi, Miljöförbundet Jordens 

Vänner, Cogito 

 

19. Kategori: Nyhetsbyrå 

Publikation: TT Spekta  

Datum: 2007-05-17 

Rubrik:  TT:s inrikes-pm fredagen den 18 maj 2007 

Innehållsanalys:  Notis om släpp av rapport om ekofeminism.  

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, rapport, arrangemang 

Personer som refereras till: Gudrun Schyman 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till:  Fi, Cogito, Café Skeppet 

 

6.  Miljömagasinet 2007-07-06 s.15 

20. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet  

Datum/sidnummer: 2007-07-06 s.15 

Sektion: På gång 

Rubrik: Nyttan med ekofeminism 
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Innehållsanalys: Notis om föredrag om nyttan med ekofeminism av Lotta Hedström på 

en högskola. 

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, högskola, nytta, författare, debattör, 

miljöansvarig 

Personer som refereras till: Lotta Hedström, Anita Goldman, Henrik Grape, Karin B. 

Jonsson, Annika Hjelm 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Fi, Svenska kyrkan, 

Trädgården 

Visuell textanalys: Notisen är fjärde från botten på sidan och är skriven på grått 

underlag. Den ligger under en notis om radioaktivt avfall och ovanför en notis om 

konflikter gällande klimatförändringar. Bredvid notisen finns ett ifyllningsbart formulär 

för prenumeration på Miljömagasinet och ovanför denna en programtablå för tv-kanalen 

Öppna Kanalen. Placering ger annonsen en oprioriterad och undanskymd betydelse. De 

omringande notiserna ger den negativa konnotationer som anknyter till metonymiska 

paradigm som ger ekofeminism en betydelse som en giftig, farlig och konfliktfylld 

ideologi.  

 

 

 

7. Miljömagasinet 2007-09-21 s. 15 
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21. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet 

Datum/sidnummer: 2007-09-21 s.15 

Sektion: På gång 

Rubrik: ”Vad är ekofeminism?” 

Innehållsanalys: Notis om föredrag om ekofeminism av Lotta Hedström på en 

bokmässa i Göteborg.  

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, bokmässa, rapportförfattare, queerfeminist 

Personer som refereras till: Lotta Hedström, Angela Aylward, Kajsa Lindqvist 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Miljöförbundet Jordens 

Vänner, Cogito 

Visuell textanalys: Notisen är svår att notera då den ingår i en tät textmassa, dock är 

den placerad högt upp på sidan, vilket ger den signifikans. Den är tryckt på blått 

underlag och nedanför finns programtablå för Öppna Kanalen. Längst ner på sidan finns 

ett formulär för prenumeration och bredvid denna en färgglad spalt om nätverk.  

 

 

8. Miljömagasinet 2007-110-05 s.10 
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22. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet 

Datum/sidnummer: 2007-10-05 s. 10  

Sektion: Kultur  

Rubrik: Elisabet Hermodsson- mellan två tidsåldrar 

Författare: Bo Alvberger 

Innehållsanalys: Bo Alvberger skriver om Elisabet Hermodsson och hennes tolkning 

av världen genom poesi.  Hermodsson sägs i artikeln förespråka ekofeminism genom att 

kritisera den mekaniska synen på människor och för att hon ofta skriver om kvinnors 

samhörighet med naturen ur ett religiöst perspektiv. Patriarkatets dominans och 

utnyttjande av både kvinnan och naturen menade Hermodsson enligt Alvberger, trängde 

bort det forntida matriarkatets förbund med naturen. Alvberger upplyser om att 

Hermodsson myntade ordet ’synvända’, med förklaringen att det innebär att byta 

perspektiv i en fråga. Elin Wägner nämns som källa till inspiration för Hermodsson.  

Nyckelord/begrepp/tema: tid, revolution, mystiker, kultur, samhörighet med naturen, 

författarskap, poesi, synvända, konst, musik, essäsamling, Svenska Akademiens 

Ordbok, paradigmskifte, exploatering av natur och kvinnor, människosyn, ekofeminism, 

manssamhället, matriarkat, patriarkatets dominans, västerländsk kultur, världsåskådning 

Personer som refereras till: Elisabet Hermodsson, Emilia Fogelclou, Birger Sjöberg, 

Miró, Birgitta Ivarson Bergsten, JJ Bachofen, Karin Westman Berg, Elin Wägner 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Svenska Akademin 

Bildanalys: Svartvitt foto av Marie Nordström på en leende Elisabet Hermodsson mot 

en mörk och otydlig bakgrund. Hermodsson är på bilden iklädd polotröja och glasögon 

och ger med sitt pillemariska leende ett busigt intryck. Bilden är ett ikoniskt tecken på 

Hermodsson. Hon är ensam och passiv på bild vilket i den ideationella funktionen gör 

henne sympatisk. Fotot är taget snett ovanifrån, i fågelperspektiv och framifrån. Detta 

innebär att den symboliska makten ges åt betraktare och är inkluderande. Den 

symboliska distansen är att betrakta som personlig till social då nästan halva kroppen är 

synlig. 

Visuell textanalys: Artikeln är publicerad på kultursektionen och tar upp större delen 

av sidan och är placerad högst upp, vilket ger den en prioriterad plats. Ovan 

artikelrubriken tituleras Hermodsson som författare, konstnär och tonsättare. Nedanför 

finns en bokrecension med rubriken ’Framtidens Bondesverige’ tillsammans med en 
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närbild på ett ko-ansikte. På samma blad i tidningen finns två notiser; en om en 

teaterföreställning om Tjernobyl och en annan om ’Väckarklockan’, som är ett pris 

instiftat av Elin Wägner-sällskapet och tilldelas de som arbetar med freds-, miljö-och 

jämställdhetsfrågor. En omedveten eller medveten tematisering som kan uppstå i 

intertextualiteten mellan de olika artiklarna är tiden. Hermodsson är fast mellan två 

tidsåldrar, bondesverige tillhör framtiden och Väckarklockan menar att tiden är knapp. 

Vad är det förflutna i denna intertextualitet ? Tjernobyl kanske.  

 

 

9. Miljömagasinet 2007-11-02 framsida 

23. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet 

Datum/sidnummer: 2007-11-02 s.1 

Sektion: Framsida 

Rubrik: Ekofeminism 

Innehållsanalys: Notis där ekofeminism beskrivs ett betraktelsesätt som uppstått ur en 

sammansättning av ekologism och feminism och som underlättar förståelse för historian 

och nutida mekanismer. 
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Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, ekologism, feminism, sammansättning, 

betraktelsesätt, historien, nuet, mekanismer  

Visuell textanalys: Notisen är tryckt på grått underlag och placerad längst ner i en spalt 

på tidningens framsida. Detta innebär att trots notisens litenhet ges den signifikans 

genom exponering på framsidan. Till höger om spalten finns en stor färgbild 

föreställande ett foto på den kinesiska muren med texten: ’ Kinas gröna uppvaknande’. 

Notisens placering angränsar till en hörnsten på den intilliggande färgbilden. Under 

notisen finns en hänvisning till sidan 12. Muren har en textbindande funktion med den 

intilliggande gråa spalten, båda gråa långa och smala. Rubriken med order 

’uppvaknande’ konnoterar även Wägner pris Väckarklockan, för de som är insatta i 

ämnet. Bilden och texten ger även upphov till en betydelsepotential där betraktas 

erbjuds att se det längre perspektivet i miljöfrågan. Rubriken och den gröna lite 

dimmiga bilden har också en textbindande funktion där order grönt hör ihop med det 

gröna på bilden. Andra konnotationer som mur kan ge upphov till är metonymiska 

paradigm som har textbindande funktioner till ordet för att de rimmar är lemur, djur och 

natur, vilka även anknyter till miljötemat.  

 

 

10. Miljömagasinet 2007-11-02 s. 12 
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24. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet 

Datum/sidnummer: 2007-11-02 s.12 

Rubrik: Nu kommer ekofeminismen till Sverige. 

Författare: Lotta Hedström 

Innehållsanalys: Lotta Hedström skriver om ankomsten av ekofeminism i Sverige.  

Artikeln inleds med Elin Wägner vars tankar sägs ingå i större anglosaxiskt 

sammanhang där ekofeminism som ideologi är mer etablerad än i Sverige. Hedström 

förklarar ideologin som en blandning av ekologism och feminism och menar att 

ekofeminism uppstått ur ett behov hos dessa två inriktningar att förstå mer om varandra. 

Detta behov har lett till undersökningar om det finns likartade orsakssamband mellan 

förtrycker av kvinnor och exploateringen av naturresurser. Hedström nämner 

patriarkatets hierarkiska dominanstänkande och den vite mannens självtillskrivna 

”gudibehagliga” ( Hedström 2007) rätt som strukturer som sedan industrialismen använt 

samma metodologi i sitt kuvande av andra livsformer ( kvinnor, djur, natur, 

ursprungsbefolkningar, barn ). Hedström framför att inom ekofeminism förklaras detta 

multiförtryck med termen intersektionalitet, med förklaringen att detta innebär att man 

kan förtryckas på flera grunder samtidigt. Ekofeminism ses av Hedström som ett 

samhälleligt tolkningsverktyg för både historien och samtiden. Hedström nämner 

Vandana Shiva som en tongivande nutida ekofeminist. Därefter tar Hedström upp sin 

egen rapport där hon framför att ekofeminism kan betraktas ur ett akademiskt, folkligt 

och praktiskt perspektiv. Hedström framhåller det praktiska perspektivet som enligt 

henne innebär ett återtagande av egna överlevnadsmöjligheter från den exploaterande 

industrin. Kritiken mot ekofeminism menar Hedström främst härstammar från en syn på 

kvinnor som stående närmare naturen än män, men menar att det inte finns något belägg 

för detta och förklarar att inom ekofeminism betraktas könsroller som konstruerade ur 

ett historiskt tvång genom patriarkatets förtryck. De vårdande egenskaper som ofta 

tillskrivs kvinnorollen finns i lika stor grad hos männen, säger Hedström och förklarar 

ytterligare att den filosofiska betraktelsen av antagonism mellan skapade motsatspar har 

lett till en enligt henne felaktig uppfattning om att det ena måste vara bättre än det 

andra: manligt/kvinnligt, civilisation/natur. Fågelperspektivet ger makt åt betraktaren 

och att det dockor på bild ger förutom att de upptar mindre än halva bildytan bilden en 
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distanserad symbolisk distans ( Björkvall 2016: 319). Att det är en grupp dockor kan 

tolkas som hotfullt i en ideationell funktion (Björkvall 2016: 311). 

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, feminism, ekologism, samband, orsakskedja, 

budskap, miljöfrågor, förtryck, intersektionalitet, industrialismen, patriarkatets 

hierarkiska dominanstänkande, den vite mannen, mekanismer, betraktelsesätt, praxis, 

kvinnor stående närmare naturen, motsatspar, civilisationskritik, dualism 

Personer som refereras till: Elin Wägner, Vandana Shiva, Elisabet Hermodsson, 

Charlene Spretnak 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Cogito 

Bildanalys: Svartvitt foto av Ross Angus föreställande tre skulpturer/dockor. En av 

dockorna ser ut att föreställa en kvinna på språng iförd kappa och väska, hon har ena 

handen i fickan och den andra vid huvudet.  Dockan bakom ser ut att föreställa en 

gammal man som sitter ned på en bänk och den tredje ses stående gestikulerande med 

armarna. Framför dessa syns siluetten av vad som ser ut att vara en snabel tillhörande en 

glaselefant. Uppställningen av dessa figurer konnoterar en konstruerad stadsmiljö med 

en känsla av lek. Bildtexten frågar om feminismen och den gröna rörelsen inte förstår 

varandras budskap tillräckligt bra. Användandet av dockor konnoterar även något 

iscensatt, animerat och kontrollerat. Bilden är att betrakta som ett symboliskt tecken på 

dockor, då det är tydligt att det inte är riktiga människor.  

Visuell textanalys: Artikeln tar upp större delen av sidan, är placerad högst upp och har 

bild, vilket ger den en prioriterad plats.   Under artikeln finns en bokrecension med 

rubriken: ’Miljarddelsrevolution i en liten bok’, tillsammans med ett mikroskopiskt foto 

föreställande geckoödlans trampdynor. I intertextualiteten framstår ett tema bestående 

av miniatyrer med de små dockskåpsdockorna på bilden ovan och geckoödlans 

trampdynor på den nedre bilden. Dessa bildar tillsammans en textbindande funktion. En 

sammanslagning av rubrikerna ger upphov till en ny betydelsepotential med syntagmet: 

Nu kommer ekofeminismen till Sverige: en miljarddelsrevolution i en liten bok. Vilket 

kan tolkas som att ekofeminismen krymps ned i betydelse i ett större sammanhang, att 

det bara är en lek med dockor. Det kan också tolkas som att ekofeminismen känner sig 

liten och obetydlig, inte har förmågan att påverka.  
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11.. Fokus 2008-03-07 s.55 

25. Kategori: Tidskrift 

Publikation: Fokus 

Datum/sidnummer: 2008-03-07 s.55 

Rubrik: 5 x feminism  

Innehållsanalys: Notis på framsidan där fem typer av feminism räknas upp: 

ekofeminism, sexpositiv feminism, riot grrrl- feminism, black feminism och 

glamourfeminism. Ekofeminism beskrivs som ”miljö och kvinnokamp i skön förening” 

(Fokus 2008).  

Nyckelord/begrepp/tema: feminism, ekofeminism, sexpositiv feminism, riot grrrl-

feminism black feminism, glamourfeminism, definitioner, jämställdhet, kvinnokamp, 

miljö, kropp 

Personer som refereras till: Courtney Love 

Bildanalys: Bilden hörande till notisen är ett färgfoto av Pontus Lundahl föreställande 

Courtney Love, som i bildtexten presenteras som en av riot grrrl- feminismens 

förespråkare. Love ses stå på en scen spelandes elgitarr. I förgrunden syns en mikrofon 
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på stativ och i bakgrunden ett trumset. Bilden symboliserar en rockstjärna på en scen i 

full aktion, koncentrerad på sitt gitarrspelande av minen att döma. Love är iklädd 

änglavingar och tyllkjol. Bilden är ett ikoniskt tecken på Love. Den är tagen ur ett 

grodperspektiv, underifrån, vilket ger makt år den avbildade. Love har blicken riktad 

bort vilken är en bildhandling som innebär ett erbjudande att känna, men hon står i 

halvprofil vilket är en mer exkluderande än inkluderande symbolisk distans ( Björkvall 

2016: 315). I den ideationella funktionen är hon sympatiskt, då hon är ensam på bild.  

Visuell textanalys: Notisen är placerad längst ned på sidan, men den tillhörande bilden 

tar upp större delen av sidan och får därmed störst uppmärksamhet. Bilden och notisen 

flankeras av en gul spalt innehållande de olika partiernas logotyper och symboler, samt 

ett foto föreställande en man i hästsvans sedd bakifrån, som förmodas vara Anders 

Borg. Då Love i bilden är riktad mot den gula spalten med olika partisymboler finns där 

en textbindande funktion i färgen på hennes hår och hud på bilden, som har en gulaktig 

ton som går ton i ton med spaltens. Kvinnosymbolen högst upp i högra hörnet har även 

den en textbindande funktion med Love som här får symbolisera inte bara rockstjärna 

utan även kvinna och feminist. Med de små änglavingarna på ryggen blir hon 

feminismens räddande ängel, predikande för de redan frälsta partisymbolerna som solar 

sig i glansen från Love’s stjärnstatus. Eller hotfullt utmanar dem, då det är hon som har 

makten i bilden. Hon har en fot inne i politiken är en till betydelsepotential som uppstår 

genom att hennes ena fot skyms av den gula spalten. Hade foten funnits med på bild 

hade den sparkat Anders Borg i huvudet. Borg avbildas som bortvänd vilket innebär en 

exkluderande relation med betraktaren. Detta kan ge betydelsepotentialen att han är 

frånvarande i feminismen, att han vänt kvinnorna ryggen. Centerpartiets logotyp är 

högst upp av partiernas listade logotyper. Därefter följer Miljöpartiets. Detta innebär 

också en prioritering, att tidningen vill framhålla det partiet mer än de andra.  
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12.. Dagens Miljö 2008-05-28 s.4 

26. Kategori: Månadstidning 

Publikation: Dagens Miljö  

Datum/sidnummer: 2008- 05-28 s.4  

Sektion: Debatt 

Rubrik: ”Behövs det en grön ideologi?” 

Författare: Per Gahrton 

Innehållsanalys: Per Gahrton skriver i samband med utgivandet av en bok om behovet 

av teoretisering av gröna ideologiers framväxt för att kunna omsätta miljömedvetna 

värderingar i praktiken. För att inte falla i samma fälla igen menar Gahrton att denna 

teoretisering kräver en förståelse för hur kapitalistiska maktstrukturer uppstått och en 

konkretisering av de mekanismer som är avgörande för en ny samhällsförändring i 

termer av ekonomi, politik och grundläggande värderingar. Gahrton för fram Lotta 

Hedström och hennes engagemang i ekofeminism och åsikter om att den gröna 

ideologin har ett behov av feministiska perspektiv och ställer detta mot queerfeministen 

Angela Aylwards åsikter om att feminismen behöver ett grönt tänkande. 
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Nyckelord/begrepp/tema: ideologi, grönt tänkande, teori, biologi, aktivism, 

värderingar, strukturer, global debatt, makt, världsomfattande grundinställning, politisk 

familj, ekofeminism, queerteori, förhärskande neoklassiska liberal-kapitalistiska 

tänkandet, ekonomisk teori, tilllväxtkapitalism 

Personer som refereras till: Mike Moon, Lotta Hedström, Angela Aylward, Ulf 

Söderström, Kristian Skånberg 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Globe Forum, 

Globaliseringsforum, Cogito, De Gröna, Miljöaktuellt 

Bildanalys: Färgfoto av Per Gahrton iförd blå skjorta och brun kavaj mot en halvurban 

bakgrund. Skog syns i bakgrunden, men även en väg och några konstruktioner, 

ställningar eller staket. Gahrton ler en aning och ser in i kameran. Håret och skägget är 

gråvitt. Bildtexten säger att Gahrton efterlyser en global debatt om grönt tänkande. Drar 

man tolkningen till sin spets kan det gröna just vid huvudet konnotera grön ideologi och 

de konstruerade elementen i mitten i höjd med ögonen kan konnotera synliggörandet av 

maktstrukturer i samhället.  Bilden är ett ikoniskt tecken på Gahrton. Beroende på hur 

insatt man är i politik och media kan han av en viss grupp ses som en symbol för 

miljörörelsen eller rattfylleri. Bilden är tagen ur fågelperspektiv framifrån vilket ger en 

inkluderande makt åt betraktaren. Den symboliska distansen är personlig, då det är 

huvud och axlar vi ser. I den ideationella funktioner är han sympatisk då han är ensam 

och passiv. Ögonkontakten med kameran är en kravfull bildhandling.  

Visuell textanalys: Artikeln är placerad längst ner på sidan i debattsektionen med en 

grön spalt som gör reklam för en webbsida till höger. Artikeln ovanför med rubriken 

”Så gör vi Sverige till en grön idéfabrik i världsklass” (Miljömagasinet 2008) har en 

foto på Johan Gorecki som står framför ett foto-kollage där man kan skymta Donald 

Trump i bakgrunden. Den övre artikeln inleds med ett stort rött ’E’ och den undre med 

ett lika stort och rött ’U’.  I intertextualiteten uppstår en dialog, språkhandlingar som 

inleds med en påstående uppmaning och följs av en fråga: 

- Så gör vi Sverige till en grön idéfabrik i världsklass. 

- Behövs det en grön ideologi?  

I dialogen mellan rubrikerna och den lilla gröna kolumnen om debatt, uppstår två 

textbindande funktioner, dels genom färger grön och att dialogen tolkas som en debatt.  
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27. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Svenska Dagbladet 

Datum/sidnummer: 2008-06-18 s.22 

Sektion: Idag 

Rubrik:  Löpning gav honom distans till karriären.  

Författare: Lennart Lundquist 

Innehållsanalys: Lennart Lundquist har intervjuat tre män om löpning och hur det har 

förändrat deras liv. De talar alla om löpning som en andlig upplevelse som gett dem ett 

nytt perspektiv på tillvaron, att de i löpning uppnår ett högre medvetande. De beskriver 

en typ av liturgi som kan föregå eller uppstå under löpningen. En av de intervjuade 

säger att han börjat intressera sig för ekofeminism som han beskriver som att bli en del 

av och uppgå i naturen istället för att försöka kuva eller kontrollera den och att man 

måste ha söndertvättade kläder på sig.  

Nyckelord/begrepp/teorier:  livshållning löpning, själen, civilisationens band, 

ursprungliga drifter, karriär, meditation, kroppen, minimalism, sufism, liturgi, ritual, 

maraton, mystiska upplevelser, medvetande, ekofeminism, teknik, filosofi, viktproblem 

Personer som refereras till: Stefan Fölster, James F Fixx, Ulf Wickbom, Tomas 

Tranströmer, Ludvig Rasmusson, August Strindberg 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till:  Svenskt Näringsliv. GR20 
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13. Miljömagasinet 2008-08-15 s.11 

28. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet 

Datum/sidnummer: 2008-08-15 s.11  

Sektion: Kultur 

Rubrik: Miljöfestival i södra Hälsingland. 

Författare: Thomas Daligk 

Innehållsanalys: Thomas Daligk skriver om en miljöfestival i Lingbo där bland annat 

Lotta Hedström ska föreläsa om ekofeminism. Festivalarrangörerna ( FPSTE- 

Föreningen Project Save The Earth) vänder sig till alla som stödjer ekologisk balans, 

välmående och rättvisa. Daligk berättar att nyckelteman för festivalen och 

föreläsningarna är naturvård, gemenskap, hälsofördelar och djuromsorg. Av artikeln 

framgår att där finns en marknad med ekologiska produkter och att det visas 

dokumentärfilmer om naturskövling och djurförsök. Daligk informerar om en 

namninsamling till en protestlista mot uranbrytning i området. Under festivalen kommer 

musikartister uppträda i samband med försäljning av en CD-skiva där intäkterna går till 

neurologiskt handikappade barn och djur i nöd, avslutar Daligk.  
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Nyckelord/begrepp/tema: miljöfestival, ekofeminism, ekologisk balans, rättvisa, 

välmående, barn, miljö, hälsa, fred, djuromsorg, natur, miljövänliga produkter, musik, 

uranbrytning, naturskövling, djurförsök, neurologiskt handikappade barn 

Personer som refereras till: Lotta Hedström, Lena Lindkvist, Gunilla Dahlgren, Sven 

Holm, Ulrika Hävre, Lars Igeland, Kennet Diner, Kaisa Frank, Åsa Rydman, Elisabeth 

Bjurell, Lars Wallin, Marja Lindroth, Arne Qvick, Susie Päivärinta, Stephen Simmonds, 

Peter Wahlbeck 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till:  Föreningen Project Save The 

Earth (FPSTE), Miljöpartiet, Lingbo Camping, Lingbo Byförening, Miljöförbundet 

Jordens Vänner, Stora Enso, Djurens Rätt, Håll Sverige Rent, Amnesty International, 

Creative Commons 

Bildanalys: Artikeln innehåller tre bilder, alla svartvita foton.  

a. Ett foto på Lotta Hedström från riksdagen.se. Hedström ser rakt in i 

kameran med ett litet leende och bär en mörk tröja och ett halsband, 

frisyren konnoterar 80-tal och bilden i sig ett passfoto. Bilden är ett 

ikoniskt tecken av Hedström. Den symboliska maktrelationen är jämlik 

och inkluderande och den symboliska distansen är personlig. I den 

ideationella funktion framstår Hedström som sympatisk. Ögonkontakten 

med kameran innebär är krävande bildhandling. 

b. Den andra bilden är ett foto av Cecilia Nyström och föreställer enligt 

bildtexten en av arrangörerna, Lena Lindkvist, som håller ett barn i 

famnen. De står framför ett skogsparti där det växer mjölkört. Lindkvist 

ser in i kameran med ett leende. Bilden konnoterar en avslappnad familj 

ute i naturen. Bilden är ett ikoniskt tecken på Nyström och hennes 

barnbarn. Den symboliska maktrelationen med betraktaren jämlik och 

inkluderande. Ögonkontakten med kameran är en kravfull bildhandling. 

Den symboliska distansen är social, men i den ideationella funktionen är 

de avbildade något hotfulla i egenskap av grupp.  

c. Den tredje bilden är ett foto taget av Lingbo Byförening som föreställer 

en utsirad skylt av Hälsinglands landskapsvapen: en stegrande bock, med 

texten ’Här börjar Hälsingland’. Skylten som ser stor ut, står i en 

skogsdunge. Landskapsvapnet förställer en bock stående på bakbenen 

med hovarna pekande mot vänster. Bilden är ett ikoniskt tecken av en 
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symbol. Den symboliska maktrelationen är jämlik, men mer exkluderande 

än inkluderande då bocken är i profil och symbolen är ett ting och inte en 

person. Den symboliska distansen är distanserad och symbolen upplevs 

som sympatisk ur ett ideationellt perspektiv. 

Visuell textanalys: Artikeln är placerad överst på sidan och rubriken sträcker sig över 

hela kortsidan. Den har tre bilder, två placerade under rubriken och en i det nedre 

vänstra hörnet. Artikeln nedanför är inramad och har en rubrik som lyder: ”En 

omräkning önskas” (Miljömagasinet 2008) och innehåller två svartvita fotografier, de 

ena föreställer ett löv täckt av vattendroppar och det andra två vattenmätare uppställda 

bredvid varandra. Den textbindande funktionen artiklarna emellan är att det båda har 

svartvita bilder. En ytterligare betydelsepotential som intertextualiteten konnoterar är 

om man betraktar helheten av sidan att en omräkning behövs på miljöfestivalen. Detta i 

sin tur ger konnotationer till omräkningar av dagisbarn eftersom ett barn är avbildat i 

den övre artikeln. Även i betydelsen att det beräknas komma många festivalbesökare 

och som i sin tur i förlängningen kan orsaka ett behov av omräkning av folk i 

kommunen. Det daggtäckta lövet och vattenmätarna konnoterar även en textbindande 

funktion gällande vädret, kanske en förhoppning om att det inte ska regna just då.  

 

14..Miljömagasinet 2008-08-22 s.15 
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29. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet 

Datum/sidnummer: 2008-08-22 s.15  

Sektion: På gång. 

Rubrik: Miljöfestival 

Innehållsanalys: Evenemangsannons om Miljöfestival i Lingbo där Lotta Hedström 

föreläser om ekofeminism. Annonsen förmedlar även vilka andra arrangemang som 

pågår under festivalen. 

Nyckelord/begrepp/tema: miljöfestival, ekofeminism, hälsa, mat, djurrätt, 

naturvisdom, gifter, marknad, ekologiska produkter, roliga aktiviteter, häst 

Personer som refereras till: Lotta Hedström, Gunilla Dahlgren, Sven Holm, Åsa 

Brandberg, Ulrika Hävre, Lars Igeland, Kennet Diner, Kaisa Frank, Åsa Rydman, Marja 

Lindroth, Elisabeth Bjurell, Odrörir, Dreamhawk, Lars Wallin, Arne ”Rosen” Qvick, 

Lasse Callmyr 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Miljöpartiet, Miljöförbundet 

Jordens Vänner 

Visuell textanalys:  Evenemangsannonsen är placerad mitt i ett tätt textlandskap på 

sidans övre hälft som är har en beige bakgrundsfärg. Nedan finns en programtablå för 

en tv-kanal och under den en anmälningsblankett för prenumeration. Längst ner till 

vänster finns en rosa spalt om nätverk med en orange rubrikbakgrund.  
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15. Miljömagasinet 2008-08-29 s.19 

30. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet 

Datum/sidnummer: 2008-08-29 s.19 

Sektion: På gång 

Rubrik: Miljöfestival  

Innehållsanalys: Evenemangsannons om Miljöfestival i Lingbo där Lotta Hedström 

föreläser om ekofeminism. Annonsen förmedlar även vilka andra arrangemang som 

pågår under festivalen. 

Nyckelord/begrepp/tema: miljöfestival, ekofeminism, hälsa, mat, djurrätt, 

naturvisdom, gifter, marknad, ekologiska produkter, roliga aktiviteter, häst 

Personer som refereras till: Lotta Hedström, Gunilla Dahlgren, Sven Holm, Åsa 

Brandberg, Ulrika Hävre, Lars Igeland, Kennet Diner, Kaisa Frank, Åsa Rydman, Marja 

Lindroth, Elisabeth Bjurell, Odrörir, Dreamhawk, Lars Wallin, Arne ”Rosen” Qvick, 

Lasse Callmyr 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Miljöpartiet, Miljöförbundet 

Jordens Vänner 
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Visuell textanalys: Annonsen är placerad i mitten av den övre halvan av sidan och är 

tryckt på grå bakgrund. Nedan finns en tv-tablå och ett formulär för prenumeration. I 

vänster nedre kant finns en spalt om nätverk som listar pågående kampanjer för Röda 

Korset. 

Kommentar: Annonsen är en dubblett av den som publicerades 2008-08-22 i samma 

tidning.  

 

 

16. Miljömagasinet 2008-09-05 s.19 

31. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet  

Datum/sidnummer: 2008-09-05 s. 19 

Sektion: På gång 

Rubrik: Miljöfestival 

Innehållsanalys: Evenemangsannons om Miljöfestival i Lingbo där Lotta Hedström 

föreläser om ekofeminism. Annonsen förmedlar även vilka andra arrangemang som 

pågår under festivalen. 
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Nyckelord/begrepp/tema: miljöfestival, ekofeminism, hälsa, mat, djurrätt, 

naturvisdom, gifter, marknad, ekologiska produkter, roliga aktiviteter, häst 

Personer som refereras till: Lotta Hedström, Gunilla Dahlgren, Sven Holm, Åsa 

Brandberg, Ulrika Hävre, Lars Igeland, Kennet Diner, Kaisa Frank, Åsa Rydman, Marja 

Lindroth, Elisabeth Bjurell, Odrörir, Dreamhawk, Lars Wallin, Arne ”Rosen” Qvick, 

Lasse Callmyr 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Miljöpartiet, Miljöförbundet 

Jordens Vänner 

Visuell textanalys: Annonsen är placerad i mitten på vänster kant av sidan och är tryckt 

på grå bakgrund. Bredvid finns en tv-tablå och ett formulär för prenumeration. 

Annonsen är under en annons om ett seminarium om Zimbabwe och ovanför en annons 

om symposium om informella städer. Inbakad i denna kontext har annonsen en 

undanskymd placering och en låg prioritering. Slår man ihop de angränsande 

annonsrubrikerna uppstår en betydelsepotential om miljöfestivaler i Zimbabwes 

informella städer, som visas på tv.  

Kommentar: Annonsen är en dubblett av den som publicerades 2008-08-22 och 2008-

08-29 i samma tidning.  

 

2.Arbetaren 2008-09-12 s.14 
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32. Kategori: Veckotidning 

Publikation: Arbetaren  

Datum/sidnummer: 2008-09-12 s.14  

Sektion: Debatt 

Rubrik: Miljöfrågor handlar om makt 

Författare: Helene Ahlborg, Marie Milling 

Innehållsanalys: Helene Ahlborg, humanekolog, och Marie Milling ,beteendevetare, 

skriver en debattartikel om hur feminismen avslöjat de patriarkala strukturer som 

upprätthåller en ideologisk uppfattning om en dualistisk världsåskådning där mannen är 

överordnad kvinnan och allt annat i naturen. Denna åskådning innebär enligt 

artikelförfattarna att allt förutom mannen saknar egenvärde och endast finns till för att 

tillfredsställa mannens behov. Vidare menar artikelförfattarna att denna ideologiska 

grund möjliggör både förtryck mot kvinnor och natur och att detta hänger samman med 

miljöfrågor på det viset att de till största delen handlar om makt och i maktfrågor är 

genusperspektivet centralt. Ahlborg och Milling pratar om ett ekofeministiskt ’Vi’ som 

inkluderar ’den Andra’, och menar med detta att man talar för dem som inte kan föra sin 

egen talan, såsom djur, natur och förtryckta folkgrupper.  De förklarar ekofeminism som 

en ”social rörelse, tankeströmning och aktivism” ( Ahlborg, Milling 2008). De menar att 

ekofeminism som ideologi har svårt att få fäste i Sverige på grund av dess fokusering på 

natur och att detta ger associationer till särartsfeminism och de konservativa krafter som 

använder de biologiska skillnaderna mellan könen för att rättfärdiga förtryck, vilket är 

ett förhållningssätt ekofeminism motarbetar. Ahlborg och Milling skriver att den 

dualistiska uppdelningen av genusidentitetens ursprung, i termer av den konservativa 

idén om biologiska betingelser och den akademiska teorin om sociala betingelser, ger 

upphov till ett kroppsförakt som inkluderar en förnekelse av att ingå i ett ekosystem.  

Ahlborg och Milling planerar att initiera ett ekofeministisk nätverk under European 

Social Forum (ESF).  

Nyckelord/begrepp/tema: miljöfrågor, ekofeminism, särartsfeminism, exploatering, 

biologi, nätverk, miljöförstöring, förtryck, ideologi, kulturella föreställningar, manlig 

dominans, dualism, patriarkala strukturer, marginaliserade grupper, naturresurser, 

ekosystem, makt, kön, beslutsinflytande, aktivism, diskussion, konservativa krafter, 

kvinnors underordning, kroppen, natur, rättvisa 
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Organisationer/företag/institutioner som refereras till: European Social Forum 

(ESF) 

Bildanalys: Bilden tillhörande artikeln är ett foto av Michael Greenwell som enligt 

bildtexten föreställer kvinnor som arbetar på ett risfält i Nepal. Större delen av bilden är 

starkt grön och visar hur risfältens olika platåer avtecknar sig i solljuset. Längst fram till 

höger i bild står en kvinna med sjal på huvudet och hukar sig samtidigt som hon tittar åt 

höger. Längre bak i bilden syns några rödvita prickar som kan tänkas vara fler 

risfältsarbetare. Konnotationerna går mot ekofeminism med kvinnan i naturen och det 

gröna arbetet, den gröna ideologin och att de bara får ris för sitt hårda arbete. Bilden är 

ett ikoniskt tecken av en kvinna på ett fält. Den symboliska maktrelationen är 

exkluderande, men ger makt åt betraktaren genom fågelperspektivet. Kvinnan är 

symboliskt distanserad med där den bortvända blicken ger ett kravlöst erbjudande att 

känna i bildhandlingen. I den ideationella funktionen är bilden hotfull då kvinnan inte är 

ensam och dessutom är aktiv.  

Visuell textanalys: Artikeln är placerad på nedre delen av sidan. Ovanför till höger 

finns ett antal mindre insändare. Högst upp till vänster finns en blå ruta med en 

insändare om sexleksaker med en bild på en uppblåsbar sexdocka. Det gröna i bilden på 

den nedre delen och den gröna textrutan på den övre delen har en textbindande funktion 

vilket ger läsaren en indikation om att dessa partier hör ihop. Sexdockan på den övre 

bilden och kvinnan på den nedre har även en textbindande funktion som ger upphov till 

betydelsepotentialen av kvinnor som sexleksaker. Genom denna funktion ger 

intertextualiteten upphov till ett metonymiskt paradigm där mytbildningen i termer om 

sexualiseringen av asiatiska kvinnor späs på.  Rubrikernas intertextualitet förstärker 

dessa betydelsepotentialer. Den övre rubriken konnoterar den engelska frasen ’don’t 

shoot the messenger’, och dockan håller händerna på ett sådant vis att det konnoterar 

hur en stereotyp av en cowboy brukar avbildas, med två pistoler i händerna. Ordet 

’skjut’ har i sig även en dubbel betydelse, där det förutom att avfyra ett vapen har en 

sexuell innebörd. Detta ger upphov till en version av världen som är hotfull, våldsam 

och sexualiserad, där kvinnor hålls som sexslavar. Den gröna färgen på sidan, och 

bilden av natur, ger ytterligare en betydelse där denna version av världen får grönt ljus, 

ska ses som något positivt och naturligt.  
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18. Landskrona Posten 2008-09-17 s.35 

 

33. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Landskrona Posten 

Datum/sidnummer: 2008-09-17 s.35  

Sektion: kultur 

Rubrik: Toppmöte på rotnivå 

Författare: Emil Schön 

Innehållsanalys: Emil Schön skriver om  European Social Forum (ESF ) och 

organisationens möte i Malmö samt vilka som ska medverka. Schön liknar ESF med 

globala rättigheters olympiska spel och nämner alla städer det hållits i innan och vilka 

städer som konkurrerade med Malmö inför mötet 2008. Schön berättar att Malmö stad 

sponsrade eventet med 2,5 miljoner kronor där föreläsningar och diskussionsforum var 

utspridda i ett område som sträckte sig från Folkets park till Rosengård och att polisen 

mobiliserade för eventuella gatuupplopp. Den mest namnkunniga föreläsaren menar 

Schön var Vandana Shiva; fysiker, miljöaktivist och förespråkaren för ekofeminism 



 

95 

 

som ska hålla inledningstalet samt en föreläsning tillsamman med norska Berit Ås om 

ekofeminism och härskartekniker.  

Nyckelord/begrepp/tema: sociala forum, symbolik, global rättviserörelse, städer, 

Malmö, polis, gatustrid, organisationer, seminarier, ekofeminism, härskartekniker, 

multinationella företagens makt 

Personer som refereras till: Anja Sonesson, Thomas Hylland Erikssen, Vandana 

Shiva, Berit Ås, Antonio Negri, Michael Hardt 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: European Social Forum 

(ESF), World Social Forum(WSF) , Attac, Miljöförbundet Jordens Vänner, 

Malmöfestivalen, Americas Cup, ABF, LO, European Culture Festival 

Bildanalys: Bilden tillhörande artikeln tillhör skribenten och är ett svartvitt foto på 

denne med mailadress under. Schön ser in i kameran med ett litet leende. Bilden är ett 

ikoniskt tecken på Schön. Den symboliska maktrelationen är jämlik och inkluderande. 

Ögonkontakten innebär en kravfull bildhandling. Den symboliska distansen är 

personlig. I den ideationella funktionen är den avbildade sympatisk.  

Visuell textanalys:  Artikeln, som är en kolumn, är placerad till höger på sidan just 

under en notis om Bruno K. Öijers återkomst. Den bild som tar upp större delen av 

sidan är ett färgfoto på turister som fotograferar uppklädda thailändska flickor. De två 

flickorna bär identiska kläder och utsmyckningar. Den ena ser lite äldre ut än den andra, 

kanske är det mor och dotter eller systrar. Ovanför dem hänger färgglada sjalar som en 

kvinna i bakgrunden känner på. En man, som ser ut att vara stereotypen av turist, böjer 

sig ned och fotograferar flickorna. Bildtexten förtäljer att platsen är en by särskilt 

skapad i syftet för att turister ska få fotografera ursprungsbefolkningen. Ovanför bilden 

finns ordet ’solen’ och under bilden ordet ’generation’, samt en del av en artikel och 

foto på artikelförfattaren. Rubriken av den analyserade artikeln ligger i höjd med de 

sittande flickorna och ger en textbindande funktion. I en utökad betydelsepotential kan 

man tolka in syntagmen:  ’ett toppmöte på rotnivå med solens generation’ där solens 

generation representeras av flickorna. 

 

34. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Göteborgs-Posten 

Datum/sidnummer: 2008-08-17 s.22  

Sektion: Namn 
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Rubrik: Med blicken mot andra kulturer 

Författare: Sanna Kilner 

Innehållsanalys: Sanna Kilner intervjuar Manque de Sol Serey som studerar afrikansk 

kultur på Göteborgs Folkhögskola och ska åka på klassresa till ESF mötet i Malmö. 

Serey berättar för Kilner att han är intresserad av miljöfrågor och tänker gå på 

föreläsningen om ekofeminism, då detta är nytt för honom och han vill veta mer. Resten 

av intervjun handlar om Sereys syn på afrikansk kultur och samhälle och att bilden han 

fått med sig från grundskolan är väldigt enkelspårig.  Då Sereys familj kommer från 

Chile berättar han att hans namn betyder ’kondoren som seglar från solen’ och är ett 

namn som härstammar från mapuchefolket. I artikeln framgår besökare till ESF 

hänvisas till stora uppställda militärtält för husering om inget annat finnes.  

Nyckelord/begrepp/tema: möte, miljö, diskussioner, intervju, Malmö, neoliberalism, 

kolonialism, Europa, världsfrågor, Mellanösternkonflikten, politik, ekonomi, 

ekofeminism, logi, familj, folkhögskola, Afrika, diamantgruvor, exploatering, 

fattigdom, kultur, folksägen 

Personer som refereras till: Manque de Sol Serey, Christian Catomeris, Barabara 

Voors, Chinua Achebe 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: EFS, Komvux, Göteborgs 

Folkhögskola 

 

35. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Göteborgs- Posten 

Datum/sidnummer: 2008-09-25 s.20  

Sektion: Leva  

Rubrik: En levande Pippi Långstrump 

Författare: Karin Torgny 

Innehållsanalys: Karin Torgny har intervjuat Berit Ås som föreläste om ekofeminism 

på ESF. Ås har hunnit bli 80 år och fått tre böcker skrivna om sig och i intervjun nämns 

vad dessa handlar om. Torgny berättar att Ås arbetat fram teorier gällande 

härskarteknik, testat dessa i 40 olika länder och föreläst världen runt. Hon kom in på 

detta efter att själv ha drabbats av manliga härskartekniker under sin tid i den norska 

politiken. Ås säger att medvetenhet om dessa härskartekniker är svåra att förmedla till 
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den generation kvinnor som befinner sig i den erotiska erövringslekens tid och att det är 

först när denna är över som de har förmågan att se dessa samhällsstrukturer. 

Nyckelord/begrepp/tema: feminist, fredsaktivist, miljökämpe ekofeminism, böcker, 

kvinnorörelse, Pippi Långstrump, förebild, barn, Stortinget, Norge, silikon, idol, 

osynliggörande av kvinnor, konsumtionshysteri, skönhetsindustri 

Personer som refereras till: Berti Ås, Ebba Haslund, Ami Lönnroth, Anette Utterbäck 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: EFS, Arbeiderpartiet, 

Sosialistisk Venstreparti,Demokratiske sosialister, Kvinneuniversitetet, Kulturhuset 

Kåken 

 

 

19. Eskilstuna- Kuriren 2008-10-04 s.2 

36. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Eskilstuna- Kuriren  

Datum/sidnummer: 2008-10-04 s.2 

Rubrik: Ekofeminister diskuterar hållbarhet på Vilsta Sporthotell.  

Författare: Yamile Lindgren 
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Innehållsanalys: Yamile Lindgren skriver en kort artikel om att Miljöpartiet ska hålla 

ett seminarium om ekofeminism på Vilsta Sporthotell. Ekofeminism presenteras som en 

miljöfilosofisk gren där förtryck mot kvinnor och exploatering av natur ses ha ett 

samband. Artikeln informerar om att Berit Ås och Lotta Hedström ska föreläsa. Anne 

Allard, miljöpartist i Eskilstuna, menar enligt Lindgren att manliga lösningar handlar 

om ekonomi medan ekofeminism fokuserar på kvinnliga lösningar för återställa 

balansen mellan människa, djur och natur. 

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminister, hållbarhet, balans,  miljöfilosofi, förtryck, 

exploatering, forskning, politik, kvinnokamp, härskartekniker, ena kvinnor, manliga 

lösningar, ekonomi 

Personer som refereras till: Anne Allard, Berti Ås, Lotta Hedström 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Miljöpartiet, Vilsta 

Sporthotell 

Visuell textanalys: Artikeln är placerad högst upp till vänster på sidan och ges därmed 

betydande signifikans. Den är omgärdad av negativt laddade rubriker som handlar om 

tvister, kritik och brott. Den största artikeln som angränsar till den analyserade artikeln i 

höjd, inleder rubriken med ordet ’dyr’ som i den visuella texten hamnar just efter ’Vilsta 

Sporthotell’, vilket i en textbindande funktion kan tolkas som att det är dyrt att bo på 

Vilsta Sporthotell.  Rubriken med ordet ’taveltvist’ och bilden på en barnteckning 

längre ner har också en textbindande funktion, är det den tavlan/teckningen som är dyr? 

Ordet dyr har ytterligare en textbindande funktion med annonsen från banken, eftersom 

dyr innebär kostar pengar och pengar har man på banken. Annonsen från banken 

innehållande abstrakta illustrationer som med de runda formerna och en triangel eller 

timglasformation i en mörkare ton konnoterar bikini. Färgerna är röd-orangea och har 

därmed en textbindande funktion med det röda huset på barnteckningen. Huset på 

teckningen är lutat åt höger och har rök från skorstenen som blåser åt höger, mot 

annonsen från banken. Ovanför barnteckningen finns en rubrik som berättar om ett 

intrång i en källare som även det har en textbindande funktion med huset på teckningen 

och med Vilsta sporthotell, då där antas finnas källare på båda ställen. I mitten till 

höger, under tavel-tvisten och bankannonsen finns en artikel om kritik från fack 

angående en hastig chefsutnämning med ett foto på en leende kvinna. Miner är 

indexikala tecken på känslotillstånd, men ett leende betyder inte alltid glädje, det kan 

vara skadeglädje, ett skydd mot en hotfull omgivning eller ett visir för att dölja känslor. 
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Facket är också ett dubbeltydigt ord som i ett metonymiskt paradigmskifte konnoterar 

det engelska ordet ’fuck’ eller ’fuck it’. Detta ger i sin tur en textbindande funktion med 

bankannonsens sexuella undertoner. Under artikeln om ekofeminism finns en rubrik om 

en kunds ägodelar som blivit sålda, vilket har en  textbindande funktion där ordet 

’sålde’ hör samman med ordet ’dyr’ och även annonsen från banken, då det handlar om 

pengar. Ordet ’kunden’ anknyter till bankens annons, då banken har kunder, och då 

bankens annons har sexuella undertoner uppstår i betydelsepotentialen av den 

textbindande funktion att kunderna kan vara sexuella, det vill säga sexköpare. Under 

barnteckningen som är gjord av en åttaårig flicka finns en vädernotis om att det kommer 

att vara + 10 grader. Då myter uppstår i användandet av tecken som betecknande på 

flera plan ( Gillespie, Toynbee 2016: 17) förmedlas här en absurd version av världen, en 

sjuk tvist, i beaktandet av sidan som helhet och hur dess olika element interagerar med 

varandra. Den alternativa betydelsepotentialen som uppstår är alltså att det går att köpa 

sex från barn som är mellan 8-12 år i källaren till Vilsta Sporthotell, men det är dyrt. 

Summan är dock tydligt angiven i underrubriken till tavel-tvisten.  

 

 

20.. Kyrkans Tidning 2008-11-20 s.36 
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37. Kategori: Veckotidning 

Publikation: Kyrkans Tidning  

Datum/sidnummer: 2008-11-20 s.36 

Rubrik: Miljöhotet utmanar teologin. 

Författare: Barbro Matzols 

Innehållsanalys: Barbro Matzols skriver om Maria Jansdotter Samuelssons avhandling 

om ekofeminism i teologin. Matzols inleder med att referera till historikern Lynn White 

som menar att religionen är medskyldig till miljöförstöringen i och med avskiljandet av 

anden från naturen. Samuelsson hänvisar till Martin Luthers intellektualisering av 

samtalet med Gud och menar att detta i kombination med antropocentrism och 

framväxten av naturvetenskap bidrog till att Gud försvann som representant för naturen. 

Detta tolkar Matzols som att Samuelsson menar ledde till en framväxt av en ideologi 

där naturen betraktades som en icke-besjälad resurs till för att tillgodose människans 

behov. Ekoteologin och den ekofeministiska teologin framförs i artikeln som att de 

uppstod ur ett behov att ändra denna natursyn inom religionen.  Samuelsson menar 

enligt Matzols att förtrycket av kvinnor och exploateringen av naturen hör samman på 

ett symboliskt plan på grund av att kvinnor historiskt kopplats till kropp och natur på ett 

annat sätt än män där genuskodningen tilldelat männen transcendens och kvinnorna 

immanens.  

Nyckeord/tema/begrepp: miljöförstöring, miljöexploatering, DDT, teologi, ekoteologi, 

naturmystik, universitet, avhandling, ekofeminism, gudsuppfattning, natursyn, 

genusuppfattning, feminism, antropocentrism, naturvetenskap, herravälde över naturen, 

kapitalism, ideologier, kvinnors underordning, transcendens, immanens, intellektuell 

reflektion 

Personer som refereras till: Rachel Carson, Lynn White, Aristoteles, Platon, Thomas 

av Aquino, Franciskus, Maria Jansdotter Samuelsson, Martin Luther 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Karlstads universitet 

Bildanalys: Bilden som tillhör artikeln är ett orange-tonat foto på en urban miljö med 

en hög skorsten som avtecknar sin siluett mot en stark solnedgång. Bilden har en oval 

form. Rökens riktning är ett indexikaliskt tecken på att vinden blåser åt vänster. Ur ett 

feministiskt analysperspektiv kan skorstenen ser som en fallossymbol som förorenar 

naturen genom det kapitalistiska patriarkatet. Ur ett ytterligare analysperspektiv där man 

tillämpar ekofeminism kan bilden konnotera en symbolisk representation för mannens 
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förtryck mot naturen och kvinnan i den historiska sammankopplingen av kvinna och 

natur. Den ovala formen på bilden konnoterar formen av ett öga, där solen utgör 

pupillen och den suddiga kanten en dimmig blick som är fördunklad av röken. Bilden är 

ett ikoniskt tecken på en pyrande skorsten och en sol. Solen i sig är en inlärd symbol, 

precis som skorstenen. Det blir problematiskt att analysera maktfunktioner då inga 

personer syns på bild. Om man ändå betraktar solen och skorstenen som individer går 

det att utröna vissa symboliska relationer med betraktaren. Kameravinkeln upplevs vara 

i jämnhöjd med de avbildade elementen vilken innebär en jämlik och inkluderande 

maktrelation. Om solen är pupillen i ögat (bildens ovala form som konnoterar ett öga), 

kan man säga att det finns ögonkontakt, vilket innebär en kravfull bildhandling. Om vi 

betraktar ’ögat’ som bilden är det en extrem närbild som innebär en mycket personlig 

distans. Ser vi däremot solen och skorstenen som individer blir de distanserade och 

något hotfulla, då de är två och aktiva, solen med att skina och skorstenen med att pyra.  

Visuell textanalys:  Då artikeln figurerar på ett dubbelsidigt uppslag med bilden i 

mitten omgärdad av fyra olika artiklar, ges bilden störst uppmärksamhet. Den 

analyserade artikeln är placerad högst upp till vänster på vänster sida och har den största 

rubriken och ges därmed en prioriterad plats. De andra artiklarna handlar om 

miljötänkandet som kritik mot moderniteten, jordskred i kulturen och en lista med 

teologiska begrepp. Att koppla ihop orden miljöhot och jordskred är inte långsökt. 

Mellanrummet som uppstår i ordet teologin avdelar det till teo och login, vilket kan ses 

som att begreppet har en splittrad betydelse. Intertextualiteten mellan de olika 

rubrikerna kan ge upphov till betydelsepotentialen att miljöhotet utmanar teologin som 

betraktar miljötänkandet som kritik av moderniteten, vilket kommer leda till jordskred i 

kulturen och en ny syn på teologiska grundfrågor. Bilden konnoterar även det allseende 

ögat, eller den populära galaxen som kallas Guds öga, som i en utvidgad 

betydelsepotential innebär att uppslaget förmedlar ett hot (då hot redan är ett befäst 

tema) om att Gud alltid ser dig, då Gud är en central figur i teologin, som även är ett 

befäst tema. Bilden i form av ögat ingår även en textbindande funktion med rubriken i 

artikeln längst ner på vänster sida med orden ’ny syn’.  
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21.  Kyrkans Tidning 2008-11-20 s.46 

38. Kategori: Veckotidning 

Publikation: Kyrkans Tidning  

Datum/sidnummer: 2008- 11-20 s.46 

Rubrik: Recensioner 

Författare: Elisabet Sandberg, Barbro Matzols 

Innehållsanalys: Ekofeminism omnämns i tre kortare recensioner av avhandlingar. 

Elisabet Sandberg skriver om en avhandling om miljöetik i kristendomen av Kerstin 

Andersson, där Rosemary Radford Ruether nämns som ekofeministisk teolog i USA. 

Ekofeminismen beskrivs som en anti-antropocentrisk ideologi där miljöförstöringen ses 

som en produkt av synen på människan som stående över naturen. Ruether sägs mena 

att allt har lika värde och förespråkar en ekocentrisk teologi där hela planeten ses som 

en helig enhet. Andersson sägs föreslå en biocentrisk teologi där man tillskriver djur 

och natur värde, men inte lika stort värde som människan. Nästa recension är om Maria 

Jansdotters avhandling om ekofeministisk teologi, där det framhävs att denna inriktning 

kombinerar ekofilosofi, feminism och religion i en gemensam livsåskådning. Den tredje 
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recensionen är om David Kronlids avhandling om hur ekofeminismen skiljer sig från en 

icke-feministisk miljöetik. 

Nyckelord/tema/begrepp: teologi, ekofeminism, miljöetik antropocen, ekocentrism, 

livets värde, biocentrisk, natur, miljö, egenvärde, djur, moral, Gud, genusuppfattning, 

natursyn, ekofilosofi, feminism, gudsuppfattning, livsåskådning 

Personer som refereras till: Kerstin Andersson, Larry Rasmussen, Leonardo Boff, 

Rosemary Radford Ruether, Maria Jansdotter, Anne Primavesi, Catherine Keller, Carlo 

Christ, David Kronlid 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Acta Universitatis 

Upsaliensis, Karlstad Universitet Studies 

Bildanalys: Två av recensionerna har bilder av omslag, dessa är dock suddiga och 

oläsliga men ser ut att följa en akademisk standard i layout där man kan urskönja 

universitetens logotyper. Bilderna konnoterar seriositet, vetenskap och fakta och 

bekräftar dessa avhandlingars faktiska existens och kan i det avseende ses som ikoniska 

tecken eller symboliska representationer av dessa avhandlingar. 

Visuell textanalys: Hela sidan handlar om recensioner, vilket den olikfärgade rubriken 

anger. De tre analyserade recensionerna är placerade på övre delen av sidan och en 

sammanfattning av rubrikerna ger läsaren en tydlig uppfattning om att de alla handlar 

om miljöfrågor och livsåskådningar. På den nedre delen av sidan, som är avskild med 

en tjock ljusgrön linje, finns en artikel om en bokrecension med bild på boken. Artikeln 

har den paradoxala rubriken ”En obehaglig positiv läsupplevelse” ( Kyrkans Tidning 

2008) med ett tillhörande foto av Dita Alangkara som föreställer en barn som planterar 

en växt. Av bildtexten får vi veta att barnet är en flicka, växten ett äppelträd och att 

platsen är Bali. Layouten är ljus, grön och luftig och bilden på det planterande barnet 

ger en hoppfull känsla som kontrasterar mot de annars dystopiska konnotationer som 

orden klimat och miljö har inbäddade i sina diskurser.  Den gröna färger på den 

rektangulära rutan högst upp till vänster på den övre halvan av sidan har en 

textbindande funktion med den gröna plantan på fotot på den nedre delen. Barnet är 

fotograferat ur ett fågelperspektiv vilket ger makt åt betraktaren. Blicken är fäst på 

jorden vilket ger en exkluderande relation med betraktaren. Barnet är inte ensam på bild 

och den aspekten innebär att relationen med betraktaren blir mer hotfull och mindre 

sympatisk.  Den symboliska distansen är social. Den vita handsken konnoterar Michael 

Jackson, som ofta bar en vit handske. Klädseln på barnet i övrigt konnoterar stilen hip-
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hop på grund av den bakåtvända kepsen och de sportiga kläderna. I en utvidgad 

betydelsepotential framgår ett budskap där barn metaforiskt likställs med plantor som 

behöver vattnas med kunskaper i form av läsning av böcker.  

 

22.  Miljömagasinet 2008-11-21 s.15 

39. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet 

Datum/sidnummer: 2008-11-21 s.15 

Sektion: På gång 

Rubrik: Introduktion till ekofeminism 

Innehållsanalys: Annons om föreläsning med Lotta Hedström som omnämns som 

författare till rapport om ekofeminism och initiativtagare till det ekofeministiska nätverk 

som bildades 18 oktober under ESF. 

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, introduktion, språkrör, riksdagsledamot, 

rapport, nätverk 

Personer som refereras till: Lotta Hedström 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: ESF, Alternativ stad, Cogito, 

Café Edenborg 

Visuell textanalys: Annonsen är tryckt på blå bakgrund och befinner sig  i en stor tät 

textmassa på den övre högra sidan av bladet, placerad just under en röd fyrkant där 
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läsaren uppmanas sprida tidningen. Nedan finns en tv-tablå och anmälningsblankett för 

prenumeration. Längst ner till vänster under rubriken ’nätverk’ finns en annons för ’Ett 

klick för skogen’ med en bild en illustration av en gran och röda julgranskulor. Rött är 

en färg som väcker uppmärksamhet och placeringen av annonser under den röda rutan 

ger den en någorlunda prioriterad plats i den anonyma textmassan. Det röda i sin tur har 

en textbindande funktion med de tre julgranskulorna nere till vänster och till 

rubriktexten till prenumerationsrutan. Tre röda element, två blå och ett grönt. Granen 

sticker ut i sammanhanget som grön och granens barr är stickiga.  

 

23.  Arbetaren 2008-11-28 s.16 

 

40. Kategori: Veckotidning 

Publikation: Arbetaren 

Datum/sidnummer: 2008-11-28 s. 16 

Rubrik: Ekofeminism 

Innehållsanalys: Annons om föreläsning med Lotta Hedström som ska berätta om ett 

ekofeministiskt nätverk.  

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, nätverk 
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Personer som refereras till: Lotta Hedström 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Alternativ Stad, Cogito 

Visuell textanalys: Annonsen befinner sig i ett kalendarium för kommande event och 

är placerad långt ner till höger på sidan och tryckt på grönt underlag. I nedre vänstra 

hörnet på sidan finns en annons från Hyresgästföreningen med en illustration 

föreställande demonstranter i olika färger. På den övre halvan av sidan finns en röd och 

rosa annons om ett julerbjudande gällande prenumeration för tidningen, med bilder på 

böcker och en tygväska. Placeringen av annonsen ger den inte stor uppmärksamhet, utan 

den hamnar i skuggan av den stora röda julannonsen ovan.  De textbindande 

funktionerna, de element som genom likhet kan sägas höra ihop baserat på färger, motiv 

eller metonymi, är på denna sidan färgen grön som återfinns i den avdelande linjen och 

den lilla rutan längst ner till höger. De röda elementen är fem; rubriken om 

julerbjudande, de två prispuffarna, rutan om tidningen och i annonsen längst ner till 

vänster om demonstrationer. Den pastellrosa färgen i den övre bakgrunden kan också 

ses höra ihop med den pastellgröna bakgrunden på den nedre delen, på grund av deras 

gemensamma färgdensitet. Den rosa är dock något starkare än den gröna och dessutom 

en gradient.  De två svarta elementen har också en textbindande funktion som kan ge 

upphov till en insinuation om att väskan är bra att ha på demonstrationer.  

 

 

24.  Miljömagasinet 2008-11-28 s.19 



 

107 

 

41. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet 

Datum: 2008-11-28 s.19 

Rubrik: Introduktion till ekofeminism 

Innehållsanalys: Annons om föreläsning om ekofeminism och ekofeministiskt nätverk 

med Lotta Hedström. 

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, introduktion, språkrör, riksdagsledamot, 

rapport 

Personer som refereras till: Lotta Hedström 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Miljöpartiet, Café Edenborg, 

ESF, Alternativ Stad, Cogito 

Visuell textanalys: Annonsen är placerad i mitten på den övre delen av sidan och tryckt 

på grå bakgrund. En annons om internationella aidsdagen ligger under och en annons 

om ’fredshelg’ ligger över. Högst upp till höger på sidan finns en mörkare ruta där man 

utropar en jul för klimatet. Under eventannonserna finns en tv-tablå och 

anmälningsformulär för prenumeration. Längts ned till höger på sidan finns en annons 

för Greenpeace. Den monokroma och samstämmiga grå tonen på sidan ger annonsen 

trots placering på övre halvan av sidan en låg prioritering och försvinner i mängden. 

Fredshelg, introduktion till ekofeminism och aidsdagen i ett syntagm kan för en kreativ 

läsare ge upphov till betydelsen att under fredshelgen kan du bli introducerad till 

ekofeminism och få aids nästa dag.  
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2009 
 

 

25.  Zenit 2009-03-06 s.16 

42. Kategori: Tidskrift 

Publikation: Zenit 

Datum/sidnummer: 2009-03-06 s. 16 

Rubrik: Andra uppskattade titlar från Cogito 

Innehållsanalys: Annons med böcker från Cogito, där Lotta Hedströms Introduktion till 

ekofeminism listas. 

Personer som refereras till: Lotta Hedström 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Cogito 

Visuell textanalys: En reklamannons för böcker som berör miljöproblem. Annonsen är 

placerad högt upp till höger på sidan och är tryckt på grön bakgrund. Logotypen för 

Cogito är placerad under annonsspalten är en illustration föreställande ett grönt 

människohuvud i profil med ett vitt träd som växer in i hjärnan. På den nedre delen av 

sidan finns ett ’kungligt’ erbjudande i svart, rött, gult och vitt gällande prenumeration. 

Logotypen för tidningen Arbetaren Zenit finns med på två ställen och är en illustration 
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föreställande en stiliserad leende tiger i svart och gult. De två avdelningarna 

kontrasterar varandra där den övre delen betecknar ett lugn och den nedre betecknar 

handling. Böckerna på båda sidhalvorna utgör en textbindande funktion precis som 

huvudena (människohuvudet i Cogito-logotypen och tiger- eller lejonhuvudet i 

logotypen på väskan och i det nedre vänstra hörnet). Detta kan även få 

betydelsepotentialen där den övre sidhalvan konnoterar natur och den undre djur. På den 

övre finns människohuvudet, där trädets grenar utgör en bildlig metafor av hjärnans 

nervtrådar. Hjärnan i sin tur har två halvor precis som sidan, som tilldelas olika 

funktioner. Det uppstår en dikotomisering mellan sidhalvorna där den övre representerar 

människan, kyla, lugn och tanke och den undre representerar djur, värme, aktivitet och 

handling.  

 

 

26. . Miljömagasinet 2009-03-06 s.6 

 

43. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet 

Datum/sidnummer: 2009-03-06 s.6 

Rubrik: Feministiskt forum- några glimtar 
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Författare: Gunilla Winberg 

Innehållsanalys: Gunilla Winberg skriver om Feministiskt forum, en träff där olika 

feministiska inriktningar möts för att diskutera aktuella frågor. Temat detta år var den 

politiska kroppen och Winberg hade lyssnat till Lotta Hedström, Marie Milling och 

Helene Ahlborg som föreläste om ekofeminism.  Där hade Hedström framfört en 

animistisk syn på ekofeminism som innefattar en själslig dimension av kroppen och där 

hon menade att dialogen är en essentiell del av ett ekofeministiskt förhållningssätt. 

Hedström hade gett ett praktiskt exempel på hur ekofeminism fungerar genom att 

berätta om hur en grupp kvinnor i Indien hade förmått Coca Cola-fabriken att minska 

sitt användande av det gemensamma dricksvattnet i sin produktion då grundvattennivån 

hade sjunkit på grund av exploatering. Ahlborg hade talat om den afrikanska dansen 

som en subversiv och emanciperande handling, där man tillåter sig själv att ta plats utan 

att kroppen blir objektifierad. Milling menade att det inte fanns en ekofeministisk 

rörelse eftersom ingen officiell överenskommelse skett gällande gemensamma mål och 

riktlinjer.  

Nyckelord/begrepp/tema: feminism, forum, ekofeminism, partier, kroppen, nätverk, 

själ, animism, panpsykism, dialog, kvinnoaktion, dricksvatten, grundvattennivå, miljö, 

afrikansk dans, kvinnokroppen, kollektiv handling, subversiva handlingar, bikupeform, 

genusstudier, feministisk forskning 

Personer som refereras till: Lotta Hedström, Marie Milling, Helene Ahlborg, Freia 

Mattews 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: ABF, ESF, Coca Cola 

Visuell textanalys:  Artikeln är placerad på nedre delen av sidan och är mindre än 

artikeln ovanför. Båda artiklar har kursiverade rubriker. Artikeln ovan som talar om ’det 

tredje könet’ har en tillhörande bild som är ett svartvitt foto av två leende kvinnor som 

leker skottkärra iklädda baddräkter. Inklämd mellan artiklarna finns en faktaruta om 

rösträtt. Båda artiklar är uppbrutna med ett citat mitt i textmassan.  Då sidan är relativt 

homogen i sin utformning finns inga uppenbara motsatsförhållanden att ta fasta på. Om 

man däremot går djupare i in det likartade och hittar en gemensam betydelsepotential i 

bilden av kvinnorna och de två rubrikerna, kan de i en textbindande funktion ge upphov 

till tolkningen att man på det feministiska forumet kan få en glimt av det tredje könet 

om man lyfter på mormors bakben. 
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27. Metro 2009-08-21 s.5 

44. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Metro-Göteborg  

Datum/sidnummer: 2009-08-21 s.5  

Sektion: Nyheter 

Rubrik:  Carina Lygren: ”Ekofeminism låter spännande” 

Författare: Moa Kärnstrand 

Innehållsanalys: Moa Kärnstrand har intervjuat Carina Lygren som tillsammans med 

Project Save the Earth (PSTE) arrangerar Ekofestivalen där bland andra Lotta Hedström 

ska föreläsa om ekofeminism. Lygren säger i intervjun att PSTE är en 

paraplyorganisation för goda krafter som ska verka för jordens överlevnad, men att 

festivalen inte är feministisk och därför är även killar välkomna. Här kan man tydligt se 

hur en ledande fråga kan manipulera till att ge ett måhända missvisande svar gällande 

informantens värderingar. Kärnstrand ställer frågan: ” Kan man komma om man är kille 

då?” ( Kärnstrand, 2009) varpå Lygren replikerar: ” Ja, detta är inte en feministisk 

festival.”. Denna konversation ger intrycket av ett förutsättande att killar inte hör 

hemma på feministiska tillställningar.  



 

112 

 

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, festival, paraplyorganisation, feminism 

Personer som refereras till: Carina Lygren, Lotta Hedström 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Project Save The Earth 

Bildanalys: Bilden tillhörande artikeln är ett kollage bestående av ett foto på Carina 

Lygren och två textrutor, den ena med gul bakgrund och svart text, den andra med svart 

bakgrund och vit text. Den gula textrutan är placerad så att den beskär halva Lygrens 

panna ovanför det vänstra ögat. Den svarta textremsan går rakt över hennes haka i 

bilden. Fotot på Lygren visar en leende medelålders kvinna med hackig lugg som tittar 

rakt in i kameran. Bilden i kombination med bildtext och intervjutext konnoterar en 

något grovhuggen individ med förenklade värderingar. Bilden är ett ikoniskt tecken av 

Lygren. Den symboliska maktrelationen är jämlik och inkluderande. Ögonkontakten 

ställer krav i som bildhandling och den symboliska distansen är mycket personlig. I den 

ideationella funtionen är Lygren ensam och passiv vilket gör henne sympatisk. 

Visuell textanalys: Artikeln är placerad högst upp till vänster i bild och är tryckt på 

grön bakgrund. Bylinen ovanför är också grön med en gradient. Bredvid artikeln till 

höger finns en artikel om djurplågeri med tillhörande bild föreställande ett kollage av 

tidigare artiklar om ämnet. Till höger om denna finns en spalt med tre kortare notiser 

om veganmat, trähusbrand och 2010. Nedre delen av sidan fylls ut av en reklamannons 

från Bygg Max innehållande bilder på ett leende par, trävaror och andra byggmaterial. 

Artikeln om djurplågeri drar till sig mest uppmärksamhet på sidan och ger ordet 

ekofeminism i rubriken bredvid en negativ association. Artikeln om trähusbrand tätt 

åtföljd av annonsen från Bygg Max ger en textbindanden funktion, där finns mer trä att 

köpa och bygga nya hus för. Detta kan ge anledning till att ana en medveten 

tematisering, där Bygg Max kanske har begärt att få sin annons placerad på samma sida 

som trähusbranden, eller en annonsmonterare med ett sinne för mörk humor. I artikeln 

om djurplågeri finns ordet ’djuroffer’ i rubriken vilket även har en textbindande 

funktion med notisen om veganmat, som inte innebär offrande av djur. Ordet offer har 

också en textbindande funktion med Bygg Max- annonsen, med fler än ett erbjudande 

som på engelska heter ’offer’. Trähuset blev också offer för lågorna och Lygren kanske 

offrade sig när hon gick med på en intervju. I en ytterligare betydelsepotential kan det 

tolkas som att ekofeminism är spännande för där offrar man djur.  

 



 

113 

 

 

28.. Arbetaren 2009- 12-11 s.13 

45. Kategori: Veckotidning 

Publikation: Arbetaren  

Datum/sidnummer: 2009-12-11 s.3 

Rubrik: Ekofilosofi 

Innehållsanalys: Annons om studier i Ekosofi där ekofeminism nämns som en del av 

studierna. Utbildningen handlar enligt annonsen om människans förhållningssätt till 

naturen och vilka konsekvenser denna har för miljöfrågorna.  

Nyckelord/tema/begrepp: ekofilosofi, ekofeminism, distansstudier, natur, kultur, 

livskvalitet, värdighet, människan, filosofi, miljöperspektiv, natursyn, miljöfrågor, 

islam, studieresa 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Karlstads universitet  

Bildanalys: Annonsen är rektangulär och liggande, med grön och grå inramning. I det 

högra övre hörnet finns en logotyp tillhörande Karlstads universitet. Logotypen är rund 

med två inre cirklar, varav den innersta består av en gul sol, den mittersta av gula 

solstrålar som snurrar till höger och den yttersta innehållande text. Den stiliserade solen 

i logotypen som också är en symbol för universitetet, konnoterar design, värme och 
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även solenergi, detta särskilt på grund av sammanhanget med prefixet ’eko’. Om en 

symbolisk maktrelation kan sägas finnas är den jämlik och inkluderande, då 

perspektivet är rakt framifrån och inte tiltat i någon vinkel.  

Visuell textanalys:  Annonsen befinner sig i ett luftigt och varierat sammanhang och är 

placerad mitt på sidan. Rubrikerna som omger den handlar om konflikt, verktyg, 

förväntningar, Köpenhamn, Latinamerika, stödfest och annonsering. Gult är en 

återkommande färg på sidan och syns i fem sammanhang. Annonsen ligger bredvid en 

intervjuspalt om klimattoppmöte i miljöfrågor. Längst ner på sidan finns en faktaruta 

om tidningen och annons för annonsering. Hälften av sidans innehåll består av 

annonser. Mannen som sitter med armarna korsade, eller händerna korsade, ser rakt in i 

kameran vilket är en krävande bildhandling. Han kräver att betraktaren interagerar.  Den 

symboliska distansen är social och maktrelationen med betraktaren är jämlik. I den 

visuella texten är han dock inte ensam, utan är flankerad av de tre kvinnorna som ska 

åka till Köpenhamn. Mannen varnar för att där kan uppstå konflikter i en utökad 

betydelsepotential. Detta gäller främst kvinnan närmast honom som är avbildad högst 

upp i spalten. Kvinnan under henne blickar mot annonsen om ekofilosofi, vilket 

indikerar att detta är vad hon förväntar sig. Kvinnan längst ned i spalten har en annons 

om en stödfest bredvid sig, vilket i en textbindande funktion indikerar att detta är vad 

hon förväntar sig. Den gula färgen på sektionen ’inledning’ har en textbindande 

funktion med annonsen prispuffen i annonsen som har med Latinamerika att göra, och 

hänger även ihop med den gula logotypen av Arbetaren stående på högkant i det nedre 

vänstra hörnet och maskoten i det nedre högra hörnet.  Innehållsmässig går det att 

abstrahera en tolkning där det antyds att konflikter är något man måste arbeta med och 

att särskilt dessa behövs arbetas med i Latinamerika. Annonsen om ekofilosofi kan här 

inkluderas då filosofi kan tänkas vara ett bra verktyg i konflikthantering.  
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29. Arbetaren 2009-12-18 s.3 

46. Kategori: Veckotidning 

Publikation: Arbetaren  

Datum/sidnummer: 2009-12-18  s.3 

Rubrik: Ekofilosofi 

Innehållsanalys: Annons om studier i Ekosofi där ekofeminism nämns som en del av 

studierna. Utbildningen handlar enligt annonsen om människans förhållningssätt till 

naturen och vilka konsekvenser denna har för miljöfrågorna.  

Nyckelord/tema/begrepp: ekofilosofi, ekofeminism, distansstudier, natur, kultur, 

livskvalitet, värdighet, människan, filosofi, miljöperspektiv, natursyn, miljöfrågor, 

islam, studieresa 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Karlstads universitet 

Bildanalys: Annonsen är rektangulär och liggande, med grön och grå inramning. I det 

högra övre hörnet finns en logotyp tillhörande Karlstads universitet. Den stiliserade 

solen i logotypen som också är en symbol för universitetet, konnoterar design, värme 

och även solenergi, detta särskilt på grund av sammanhanget med prefixet ’eko’. Om en 
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symbolisk maktrelation kan sägas finnas är den jämlik och inkluderande, då 

perspektivet är rakt framifrån och inte tiltat i någon vinkel.  

Visuell textanalys: Annonsen förekommer på samma sida med samma upplägg som i 

föregående exempel. Dock är den visuella textomgivningen något annorlunda. 

Annonsen är placerad i mitten på vänster kant på sidan och är omgärdad av andra 

annonser om från yelah.net och Ship to Gaza. Till höger finns en intervjuspalt om 

klimattoppmötet i Köpenhamn och högst upp på sidan ett ledarinlägg om ledsna björnar. 

Det gemensamma med förra exemplet från samma tidning är den gula färgen som 

textbindande funktion. Istället för att fråga personerna i intervjuspalten vad de förväntar 

sig är frågan nu varför de åkte?  Frågan är då en indikation på att det varit i Köpenhamn. 

Om man använder samma metod som i förra upplagan och betraktar spatial närhet som 

en textbindande funktion så hör det översta intervjusubjektet ihop med rubriken om de 

ledsna björnarna och den avbildade skribenten. Dessa kvinnor har även minerna som 

textbindande funktioner, de ser båda allvarliga och lite ledsna ut. Ordet ’ledsna’ i 

rubriken förstärker denna mintolkning. Intervjusubjektet under kvinnan i spalten är en 

leende man med stickad mössa, vars avbild ligger i linje med annonsen från yelah.net 

och annonsen om ekofilosofi. Utan att läsa hans faktiska svar kan man då genom denna 

spatiala närhet som textbindande funktion komma fram till en alternativ tolkning där 

han svar på intervjufrågan blir att han åkte för att lära sig mer om ekofilosofi och för att 

måla graffiti. Graffiti för att annonsen från yela.net konnoterar denna konstform med de 

punkiga typsnitten som bryter mot de på sidan annars konventionella, precis som 

graffitin betraktas i jämförelse med många andra konstformer. Han stil konnoterar också 

typen som kan tänkas falla in i dessa sammanhang. Kvinnan längs ner i frågespalten, 

har även hon en stickat mössa och ett stort leende, vilket ger dessa aspekter 

textbindande funktioner som antyder att de kan vara ett par. Hennes avbild ligger i linje 

med annonsen om jul i Gaza.  Hennes svar kanske då handlar om julhandel enligt den 

visuella kontexten och att hon följde med sin man eller pojvän. 

Kommentar: Samma annons som 2009-12-11 i samma tidning.  
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30. Eskilstuna- Kuriren 2010-08-14 s.29 

47. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Eskilstuna-Kuriren  

Datum/sidnummer: 2010- 08-14 s. 29  

Sektion: kultur/nöje 

Rubrik: Hon för in genuset i klimatdebatten 

Författare: Torsten Braf 

Innehållsanalys: Torsten Braf skriver om en intervju med Rebecka Hagman av Ane 

Brun på Stockholms kulturfestival.  Under intervjun för Hagman fram ekofeminism 

som ett nödvändigt genusperspektiv på miljödebatten som belyser jämlikhets- och 

rättvisefrågor. Hagman menade enligt Braf att klimatdebatten tystas ned av 

kapitalistiska intressen och att de som drabbas hårdast av miljöförstöringen är de länder 

som bidragit minst till densamma. Vidare hade Hagman efterlyst ett större socialt 

engagemang hos gemene man och uttalat sig om att Moder Jord är förbannad och att vi 

kan förvänta oss fler naturkatastrofer innan folk förstår allvaret i situationen.  

Nyckelord/begrepp/tema: genus, klimat, debatt, ekofeminism, teknik, naturvetenskap, 

finansiering, jämlikhet, global rättvisa, uppvärmningskris, klimatkris, klimatskepticism, 
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naturkatastrofer, skogsbränder, översvämningar, Moder Jord, misshandel, döda 

människor, förorenad natur, överkonsumtion, socialt engagemang, samhällsansvar, 

klimatsmarta, grönare arbetsmarknad 

Personer som refereras till: Ane Brun, Rebecka Hagman 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Stockholms kulturfestival 

Bildanalys: Till artikeln hör ett färgfoto på Rebecka Hagman. Bilden konnoterar en ung 

skandinavisk kvinna. Hon bär en vit t-shirt och står framför vad som ser ut att vara en 

trävägg. Hon ser rakt in i kameran med ett vänligt och allvarsamt uttryck i ansiktet. 

Färgerna med den ljusbruna väggen, huden och den enkla klädseln konnoterar även 

svensk design. Bilden är ett ikoniskt tecken på Hagman. Den symboliska maktrelationer 

inkluderande och ger makt åt betraktaren då bilden är tagen snett uppifrån. 

Ögonkontakten innebär en krävande bildhandling, men i övrigt är hon passiv och ensam 

i den ideationella funtkionen, vilket gör henne sympatisk och krävande personlig med 

tanke på den symboliska distansen.  

Visuell textanalys: Artikelrubriken med orden ’för in genuset’ ger upphov till ett 

metonymiskt paradigmskifte, där ’genus’ kan ersättas med ’kön’, orden ’för in’ kan 

ersättas med ’penetrera’. Detta ger upphov till en mytbildning om att det är något 

sexuellt som anspelas på. Till vänster återfinns ett foto på en högröd man som pekar 

finger med öppen mun.  Den avbildade kvinnan har också något rosiga kinder. Det kan 

tolkas som att mannen är den som ropar ut rubriken och pekar finger åt kvinnan. I den 

intertextualiteten uppstår en anklagelse av fingerpekandet och den högröda färgen i 

ansiktet att döma. Längst ner på sidan finns fem mindre notisen vara en med bild. De 

berör alla kulturella evenemang.  
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31. Miljöaktuellt 2012-03-26 

48. Kategori: Månadstidning 

Publikation: Miljöaktuellt  

Datum/sidnummer: 2012-03-26 s.54  

Sektion: forskning 

Rubrik: Filosofi kan skynda på hållbar utveckling 

Författare: Monica Wikström 

Innehållsanalys: Monica Wikström skriver om tvärvetenskap i miljöforskningen. Sven 

Ove Hansson, professor i filosofi på KTH och ansvarig för forskningsprogrammet 

Mistra biotech, menar enligt Wikström att filosofin avslöjar värderingar i vetenskapen 

och att filosofisk beslutsteori kommer till nytta i de etiska aspekterna i fråga om 

genmodifiering av grödor. Björn Nykvist presenteras i artikeln som doktorand i 

naturresurshushållning som arbetar på en avhandling där han undersöker hur socialt 

lärande påverkar beslutsprocesser i miljöfrågor. Nykvist menar enligt Wikström att det 

finns ett rutinförfarande i de offentliga beslutsprocesserna där man inte låter nya röster 

eller rön komma till tals och att detta är något miljöfrågorna förlorar på. I artikeln 

framgår det att i sina undersökningar gällande socialt lärande hos bönder kom Nykvist 
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fram till att miljövänligheten i jordbruket är mer avhängigt ekonomin än värderingar. 

Björn Ola Linnér forskar i internationell klimatpolitik och betonar svårigheten i att nå 

politisk enighet i miljöfrågor och att en lösning på detta kan vara att fokusera på 

investeringsmål för ny energiteknik, berättar Wikström. Ekofeminism omnämns i slutet 

av artikeln som ett av områdena som är aktuella för tvärvetenskaplig forskning och som 

Journal of environmental philosophy (Oregon University) välkomnar undersökningar 

och artiklar om.  

Nyckelord/begrepp/tema: hållbar utveckling, filosofi, psykologi, miljöforskning, 

miljöproblem, etiska värden, bioteknik, vetenskap, kunskap, mistra biotech, beslutsteori, 

ekologi, växtförädling, sociologiska begrepp, teknisk fysik, offentliga utredningar, 

etablerade kontaktnät, experter, aktörer, jordbruk, bönder, ekonomiska förutsättningar, 

regelverk, forskning, Linköpingsmodellen, kretslopp, atmosfär, biosfär, hydrosfär,  

klimatpolitik, matsäkerhet, energiproduktion, alternativa energikällor, innovationer, 

koldioxidsnål energi, matosäkerhet, undernäring, miljöfilosofi, utrotningshotade arter, 

egenvärde, kärnkraft, estetik, metafysik, ekofeminism, teologi, grön värdeteori, 

tvärvetenskap, djurstudier, arkitektur, miljödesign 

Personer som refereras till: Sven Ove Hansson, Björn Nykvist, Björn-Ola Linnér, 

Aristoteles, Platon, Rafael 

Organisationer/företag som refereras till: KTH, Oregon University 

Bildanalys: Till artikeln hör tre bilder varav a och b är porträttfoton i färg på Björn 

Nykvist och Sven-Ove Hansson. 

a. Vi ser en glasögonprydd ung man med mittbena och vad som förmodas vara 

långt hår i svans. Bilden är ett ikoniskt tecken på Nykvist. Den symboliska 

maktrelationen är jämlik och inkluderande. Ögonkontakten innebär en 

krävande bildhandling, men som kan dämpas en aning av glasögonen som 

bildar en barriär mellan betraktaren och den avbildade. Den symboliska 

distansen är personlig. Han är ensam och passiv på bild, men tätt 

sammanfogad med fotot på Hansson, vilket gör honom mer sympatiskt än 

hotfull, men inte helt.  

b. Den andra mannen är äldre och vithårig med vitt skägg. De har båda skjortor 

vara kragar syns under jackorna och har ungefär samma ansiktsuttryck. Dessa 

tecken konnoterar en samstämmighet dem emellan. Bilden är ett ikoniskt 

tecken på Hansson. Den symboliska maktrelationen är jämlik och 
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inkluderande. Ögonkontakten innebär en krävande bildhandling. Den 

symboliska distansen är personlig. Han är ensam och passiv på bild, men tätt 

sammanfogad med fotot på Nykvist, vilket gör honom mer sympatiskt än 

hotfull, men inte helt.  

c. Den tredje bilden som hör till artikeln är ett kollage bestående av ett foto av 

fresken Skolan i Aten av konstnären Rafael föreställande Aristoteles och hans 

lärare Platon. På bilden pekar Aristoteles upp i luften med sitt högra 

pekfinger och Platon för sin högra hand framför sig. Aristoteles är barfota och 

bär röd och lila klädsel. Platon har sandaler på fötterna och bär en brun och 

blå klädsel. De håller båda i vad som ser ut att vara tunga böcker och verkar 

prata sinsemellan och vara på väg någonstans. Bilden konnoterar filosofi, 

tänkande, antiken, det klassiska uttrycket ’redan de gamla grekerna’. Kollaget 

innehåller även två textrutor, en i svart med vit text i det övre högra hörnet 

och en vit något transparent textruta med svart text som går längs hela 

kortsidan och täcker filosofernas underben. Bilden är en inlärd symbol av två 

ikoniska representanter för filosofi. Trots att detta är en målning går det att 

applicera samma metod att utröna symboliska maktrelationer, som i bilden är 

jämlik, men exkluderande. Perspektivet är i jämnhöjd med betraktaren, men 

de talar sinsemellan och exkluderar därmed denne samtidigt, vilket förstärks 

av bristen på ögonkontakt, men som istället ger en erbjudan att känna. Den 

symboliska distansen är social, då de är avbildade i helkropp och tar upp 

större delen av bildytan.  I den ideationella funktionen är de som grupp och 

aktiva, i rörelse, betraktade som hotfulla.  

Visuell textanalys: Då artikeln figurerar i ett tvåsidigt uppslag utan några andra artiklar 

har den ingen konkurrens om läsarens uppmärksamhet. Kollaget med Aristoteles och 

Platon tar upp hela höger sida och artikeln med rubrik och porträttfoton är på vänster 

sida. Högst upp på uppslaget är 18 cirklar med foto på en byst av Aristoteles uppradade. 

Aristoteles pekfinger pekar på den tionde cirkeln från vänster i uppslaget, den andra från 

vänster på samma sida och den nionde från höger på samma sida. Den avbildade 

Aristoteles har en textbindande funktion med sina andra avbildningar i uppslaget. 

Nykvist och Hansson på vänster sida har många textbindande funktioner som visar 

samhörighet, se bildanalys a och b. Filosoferna på fresken uppvisar samma typ av likhet 
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och samstämmighet som fotona på Nykvist och Hansson på vänster sida i uppslaget. 

Vilket indikerar en lärare/studentrelation dem emellan. 

 

 

32. DN 2012-09-17 s.7 

49. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Dagens Nyheter 

Datum/sidnummer: 2012-09-17 s.7  

Sektion: kultur 

Rubrik: Mer Facebook än essäbok. 

Författare: Martina Lowden 

Innehållsanalys: Martina Lowden recenserar Nina Lekanders bok Hästar, män och 

andra djur. Lekanders tolkning av ekofeminism beskrivs som ”det hierarkiska 

förhållandet mellan djur och människodjur i allmänhet och häst och kvinna i synnerhet.” 

(Lowden 2012) där den hierarkiska strukturens nödvändighet och önskvärdhet påtalas.  

I övrigt handlar artikeln om Lowdens reaktion på Lekanders sätt att skriva och hennes 

ogiltiga slutsatser, som att grisarna skulle dö ut om alla blev vegetarianer.  

Nyckelord/begrepp/tema: bokrecension, ekofeminism, ridning, hästar, män, djur, 

idéhistoriska traditioner, hierarkiska förhållanden, litteraturlista, genrer, kritik, 
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författartemperament, språksäkerhet, socioekonomisk status, vegetarianer, grisar, 

köttkonsumtion, miljöproblem, personangrepp. 

Personer som refereras till: Nina Lekander 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Norstedts, Facebook 

Bildanalys: Den ena bilden tillhörande artikeln är ett porträttfoto i färg av Elisabeth 

Ohlson Wallin på Nina Lekander. Bilden denoterar en medelålders kvinna med kort 

mörkt hår, stora ringar i öronen och grå skjorta. Ansiktet har ett något ansträngt uttryck 

med en bestämd min och fokuserad blick.  Konnotationerna är inte givna utan kan 

möjligen tangera förutfattade meningar om medelålders kvinnor tillhörande överklassen 

i Stockholm. Den andra bilden är en miniatyr på Lekanders bokomslag där det knappt 

går att urskilja något motiv, så den analyseras inte närmare. Fotot är ett ikoniskt tecken 

på Lekander. Den symboliska maktrelationen är jämlik och inkluderande. Blicken och 

ögonkontakten innebär en kravfull bildhandling och den symboliska distansen är 

personlig. I den ideationella funktionen Lekander passiv och ensam, vilket ger ett 

sympatiskt intryck.  

Visuell textanalys:  Artikeln är den största på sidan och ligger i mitten till höger och 

har därmed en prioriterad plats.  Den är omgiven av rubriken som handlar om 

passionsdrama, kyrkor, utropstecken och klassresenären. I den övre sektionen finns en 

bild på en nyckelknippa och en stiliserad illustration föreställande den fängslade 

journalisten Dawit Isaak med rubriken ”4012 dagar” (DN 2012). I den nedre sektionen 

finns en till bokrecension med tillhörande foto av författaren och miniatyr av 

bokomslaget. Sammansättningen av bilden med nyckelknippan bredvid den fängslade 

journalisten har en textbindande funktion då nyckeln går till ett lås och oftast är ett lås 

satt på den dörr i det rum en person hålls fängslad. De två porträtt fotona av kvinnorna i 

artiklarna har flera gemensamma drag som är textbindande funktioner.  De föreställer 

båda en ensam kvinna avbildad i en symbolisk social distans, framifrån och i jämnhöjd 

med kameran, vilket innebär en jämlik och inkluderande relation med betraktaren. Som 

individer betraktade i de enskilda artiklarna är de sympatiska, men här som grupp på 

siduppslaget är det hotfulla. De har båda ögonkontakt med kameran och kräver därmed 

engagemang av betraktaren.  För man samman rubrikerna så kan den övre rubriken ses 

som en fortsättning på den undre: Boken om klassresenären Maj är full av utropstecken 

och är mer Facebook än essäbok.  
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33.. Norran 2012-10-04 s.12 

50. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Norran  

Datum/sidnummer: 2012-10-04 s. 12  

Sektion: kultur/nöje 

Rubrik: Hantering av svårmodet 

Författare: Carl Brännström 

Innehållsanalys: Carl Brännström skriver en krönika på kultursidan där han föreslår att 

man kan diskutera litteratur och ekofeminism på caféer för att transformera höstens 

svårmod till mer hälsosamma pretentioner.  

Nyckelord/begrepp/tema: svårmod, Resident Evil 6, Nightwish, Playstation, höst, 

kamomillte, svampplockning, bokläsning, ekofeminism, diskussioner, café, abstrakt 

konst, basker, halsduk, mustasch, dusch, dramatik, film, tv-serier, bukfett, yllekofta 

Personer som refereras till: Anette Olzon, Art Garfunkel, Kicki Danielsson, Jane 

Austen 

Bildanalys: Bilden som hör till krönikan är en bildbyline med foto av Carl Brännström. 

Bilden denoterar en ung, ljus man med svartvit-randig tröja med tummarna instuckna i 

de blåa jeansens framfickor. Bilden konnoterar trender och en person som har det rätta 
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stuket. Händernas placering som omringar det framskjutna genitala området ger även 

bilden sexuella konnotationer. Bilden är ett ikoniskt tecken på Brännström. Den 

symboliska maktrelationen är inkluderande och ger makt åt betraktaren genom 

fågelperspektivet. Ögonkontakt är en kravfull bildhandling, vilket vi ser här. Den 

symboliska distansen är social. I den ideationella funktionen är Brännström sympatisk.  

Visuell textanalys: Krönikan är placerad i en spalt tryckt på grå bakgrund till höger på 

sidan. Bredvid denna finns en artikel om en humoristisk matshow med en tillhörande 

stor bild med ett foto på tre män iklädda röda kyparkostymer. I bakgrunden syns en 

serieteckningsliknande illustration på en kock. Under denna finns en artikel om ett 

annorlunda möte i en opera med en bild på vad som ser ut att vara en illustration av ett 

ansikte med keps och någon beslöjning där endast ett öga syns.  De gula linjerna och 

den gula ikonen med utropstecknet kan ses som textbindande funktioner som visar på 

satt den övre och den undre artikeln hör ihop. Bilden på de tre kyparna har i sig många 

roliga infallsvinklar där flugorna är det centrala temat. 

- Kyparen, det är en fluga i min soppa! 

En klassiker i humoristiska sammanhang. Att slå två flugor i en smäll, en annan 

ordspråksklassiker. Flugorna de har runt halsen har en helt annan betydelse. Dessa två 

är exempel på hur samma ord kan tillhöra olika paradigm och ha helt olika betydelser 

med stavas precis likadant. Ett fjärde paradigm är fluga i bemärkelsen trend och i den 

bemärkelsen kan det uppstå en textbindande funktion med den trendmedvetna bilden på 

krönikören längst ned till höger. Om man fortsätter på trendtemat så kan bilden 

tillhörande den nedre artiklen ses representera ett avantgardistiskt mode taget från 

catwalken i Paris kanske. De avbildade på sidan har tre olika typer av kostymer.  
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34. Expressen 2012-10-10 s. 6 

 

51. Kategori: Kvällstidning 

Publikation: Expressen  

Datum/sidnummer: 2012- 10-10 s. 6 

Sektion: Kultur 

Rubrik: Jösses, damer! 

Författare: Nina Lekander 

Innehållsanalys: Nina Lekander har intervjuat Germaine Greer som i artikeln tilldelas 

epitetet feministikon. Lekander berättar att Greer var i Sverige för att berätta om filmen 

Town Bloody Hall, som handlar om en debatt i New Yorks stadshus 1971 där kända 

namn som Susan Sontag och Norman Mailer medverkade. I egenskap av litteraturvetare 

blir Greer tillfrågad om Nobelpristagare i litteratur där hon menar att priset är alldeles 

för snävt inriktat och oftast går till individualistiska icke-kommunister. Greer påstår 

enligt Lekander att kvinnor skulle sakna förmågan att skriva större verk såsom Krig och 

fred, för att detta är ”en för stor canvas” (Expressen 2012) och kallar den kreativa 

konstnären för ”mer mördare än skapare” (Expressen 2012). Greer hade i intervjun 

uttryckt ett intresse för ekofeminism, som hon beskrev som en kvinnlig intuition 
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gällande natur, djur och miljöförstöring och denna intuition menar Greer enligt 

Lekander är historiskt betingad för att kvinnor står lägre i rang. 

Nyckelord/tema/begrepp: Nobelpriset, feministikon, regnskog, fuck, kön, sex, biologi, 

Iphone, kvinnor, handväska, kidnappning, väskryckning, övervakningskameror, 

medborgerliga rättigheter, teater, antagonism, individualism, kollektiv känsla, politisk 

övertygelse, kommunist, handikapp, vetenskapliga priser, intimisering, canvas, 

romaner, poesi, konstnären, mördare, tunnelbanan, originalspråk,  ekofeminism, 

intuition, djur, natur, miljöförstöring, rang, tradition, relation till naturen, laptop, 

känguru, violer, kamera, macrozamia, lik, hygienmani, toalettbakterier, hysteriskt, 

kvotering, bolagsstyrelse, jämställdhet, kvinnors frigörelse, frihet, hundar, skjuta, slakt, 

omtanke, knulla 

Personer som refereras till: Germaine Greer, Chris Hegedus, D A Pennebakers, Susan 

Sontag, Jill Johnston, Norman Mailer, Diana Trilling, Lionel Trilling, Harold Pinter, 

Doris Lessing, José Marti, Rosalind Franklin, Jane Austen, Balzac, Zolá, Dostojevskij, 

Tolstoj, Mozart, Selma Lagerlöf 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till:  Filmhuset 

Bildanalys: Artikeln innehåller två bilder. 

a. Den första bilden som tillhör artikeln är ett foto på Germaine Greer taget av 

Ylwa Yngvesson där Greer ses sittande nästan i helfigur. Den släta smått 

glansiga och något slitna ytan på materialet fåtöljen är iklädd indikerar (är ett 

indexikaliskt tecken) att det är läder. Det kan vara syntetiskt läder men av 

slitningens natur att döma ser det mer ut som läder. Syntetiskt läder hade med 

den typ av slitage skulle mest troligt även ha spruckna partier. Ett foto är ett 

ikoniskt tecken, i den meningen att det föreställer personen på bilden och 

ingen annan.  Greer är en symbol för en feministisk rörelse och därmed även 

ikon i en vidare bemärkelse. Rent denotativt ser vi en något äldre kvinna sitta 

i en fåtölj och gestikulera, om vi inte känner till Greer eller det som skrivs om 

henne. Kvinnan ser välbärgad ut. Detta antagande baserar på de indexikaliska 

tecknen som guldringarna på högerhanden, klockan på sin högra handled och 

örhänget i vänster öra. Ringarna indikerar att hon är gift. Under tröjärmen 

skymtar en guldig klocka som indikerar att hon vill hålla reda på tiden, har 

tider att passa, ett schema att följa eller bara värderar sin tid högt. Bilden 

indikerar en kvinna som är mån om sitt utseende. Hon är sminkad runt 
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ögonen, glasögonen ser välputsade ut och proportionerligt utvalda att passa 

hennes ansikte. Håret ser rufsigt tillrättalagt ut, vilket kan indikera att hon just 

besökt en frisersalong. Av hennes ytterliga klädsel ser vi en indikation av en 

person som vill framstå/vara enkel, bekväm och professionell. Detta 

antagande grundas på de tecken som indikerar dessa aspekter, såsom den gråa 

färger, bristen på detaljer på tröjan och byxorna, och sjalen som går ton i ton 

med dessa. Med sjalen yttrycks en elegans och mönstret, som ser ut som 

någon form av slingrade växt, kan sägas vara det enda i hennes utseende som 

konnoterar till natur rent visuellt. Materialen på textilierna är svåra att 

identifiera, men strukturen på tröjan indikerar någon bomull/elastan- 

blandning. Greer är vänd till och riktar blicken mot vänster i bild och har 

munnen öppen. Dessa tecken indikerar att hon talar direkt till någon/några 

sittande till vänster. De gestikulerande händerna formar tillsammans med 

hennes huvud ett ’W’. Gesten konnoterar även en uppgivenhet som förstärks 

av det något frågande ansiktsuttrycket.  

Bilden är ett ikoniskt tecken av Greer. Den symboliska maktrelationen är 

exkluderande och ger makt åt betraktaren, då Greer sitter bortvänd och bilden 

är i grodperspektiv (underifrån). I bildhandlingen har hon ej ögonkontakt 

vilket innebär ett erbjudande att känna. Den symboliska distansen är social då 

hon är avbildad i halvkropp. I den ideationella funktionen är Greer ensam 

men aktiv, gestikulerande, vilket gör henne sympatisk men inte helt ofarlig.  

b. Den andra bilden tillhörande artikeln är ett foto av SVT förställande Mailer 

och Greer (enligt bildtext). Fotot är svartvitt och är återigen en ikonisk 

representation av två ikoner. Den vita kanten i förgrunden, vattenglaset och 

mikrofonstativet indikerar att de befinner sig på ett podium på en 

presskonferens. Även det faktum att Mailer bär kostym och har blicken riktad 

nedåt indikerar någon form av officiell tillställning där publiken befinner sig 

nivåmässigt längre ner. Greers kroppsliga uttryck med det i skrattet 

bakåtkastade huvudet och medföljande arm indikerar att hon just hört något 

mycket roligt och brustit ut i skratt. Hennes positionering kan också indikera 

att hon ser något i luften eller som befinner sig på en högre nivå i det spatiala 

rummet, som till exempel i ett auditorium. Det uppstår i bilden en kontrast 

mellan den allvarsamma Mailer och den skrattande Greer. De gemensamma 
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utseendemässiga dragen är att de båda har mörkt, lockigt hår och bär mörka 

kläder. Det är fastställt att bilden är ett ikoniskt tecken på Mailer och Greer. 

Den symboliska maktrelationen är exkluderande och ger makt åt de 

avbildade. Precis om i bild ’a’ är bilden taget ut ett grodperspektiv och båda 

personer är i halvprofil. I bildhandlingen ingår ingen ögonkontakt med 

kameran, vilket är ett erbjudande om att känna. Den symboliska distansen är 

personlig till social då en tredjedel av deras kroppar är synliga. Som grupp 

och därtill aktiva, Greer kastar sig bakåt med armen i luften, upplevs de som 

hotfulla i den ideationella funktionen.  

Visuell textanalys: Uppslaget som helhet, där artikeln ingår, blir ett hopkok av 

braskande rubriker som ”Jösses, damer!”, ”Ett usch för Kampusch”, ”Varken choklad 

eller segelduk” och ”Gunillas utfall är närmast kriminellt” (Expressen 2012).  I 

informationsvärdeanalysen är artikelns placering prioriterad, men artikeln nedanför med 

det negativt laddade order ’usch’ i kombination med prefixet ’kamp’ och därtill en 

inramad textruta där orden ”drunknar i tomma utspel” (Expressen 2012) gör att sidan 

förmedlar dubbla eller dolda budskap, där den underliggande artikeln tycks kommentera 

den övre. Detta leder till betydelsepotentialen att den feministiska kampen är usch och 

drunknar i tomma utspel. I en sammanslagning av huvudartikelns rubrik och den om 

choklad kan också en betydelsepotential uppstå i syntagmet: Jösses damer, det finns 

varken choklad eller segelduk! Inkluderar man därtill annonsen från skvallertidningen 

uppstår ytterligare en kommentar där syntagmet ovan ses som ett kriminellt uttalande. 

På den andra sidan i uppslaget fortsätter artikeln och tar upp cirka en fjärdedel av ytan 

och är placerad i mitten till höger. Ovanför finns en kort notis om Pussy Riot, till höger 

en bokrecension och nedanför denna en artikel med rubriken ”Kockarna och soppan” 

(Expressen 2012). Alla tre artiklar på sidan har bilder.  Längst ned på sidan finns en 

annons om en extrabilaga. Annonsen kontrasterar starkt mot resten av uppslaget med de 

klargula och röda färginslagen. Artikeln ovan till vänster har en ljusrosa bakgrund och 

ett foto på en kvinna i röd klänning och fungerar textbindande som en övergång till 

färgexplosionen nedan. Annonsen innehåller bilder på kända personer och har kända 

namn med i texten. I kombination med ordval som ’storbråk’, ’hollywoodfruar’, 

’kriminellt’, ’Bond-slagsmål’ och den taggiga puffen med orden ”exklusiva bilder” 

indikerar detta att det är en skvallertidning. Denna annons där kändisar figurera i den 

färgglada inramningen kan även indikera en medvetenhet gällande placering från 
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tidningen sida där annonsen även fungerar som annons för de andra artiklarna på 

uppslaget som också berör kändisar och i detta uppstår en textbindande funktion.  

 

2013 
 

 

 

35. Miljömagasinet 2013-02-01 s.12 

52. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet  

Datum/sidnummer: 2013- 02-01 s.12 

Sektion: Genereal 

Rubrik: Grön feminism och könets gåta 

Författare: Angela Aylward 

Innehållsanalys: Angela Aylward skriver om hur språket definierar och skapar ett 

dualistiskt förhållande mellan man/kvinna och människa/natur och när könet har och 

inte har betydelse i ett politiskt sammanhang. Aylward skriver om oviljan att identifiera 

sig som kvinna på grund av den diskurs som omgärdar ordet kvinna.  I denna diskurs 
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menar Aylward finns en dikotomisering av könen som definierar vad som skiljer dem åt 

som leder vidare till en dualism, där det ena definieras som bättre än det andra och där 

kvinnan är det underordnade könet. Aylward menar att ekofeminism och queerteori 

utmanar denna dualism. Queerteori genom ett poststrukturalistiskt förhållningssätt till 

ordens betydelse, det vill säga att ordets definition är relativ i förhållande till ett flertal 

andra lika relativa definitioner och att ordens betydelser är konstruerade efter 

maktintressen i samhället, förklarar Aylward. Vidare säger Aylward att ekofeminism tar 

ställning mot den dualistiska härskarideologin och hänvisar till Lotta Hedströms 

motivering till detta där hon säger att förtrycket mot kvinnan är intimt sammanbundet 

med förtrycket av naturen genom ett betraktande av kvinnan som stående närmare 

naturen i kombination med idén om den vite mannens rätt att härska. 

Nyckelord/tema/begrepp: jämställdhet, politik, kön, grön feminism, levnadssätt, 

kvinnorörelsen, solidaritetsfrågor, identitetspolitik, queerteori, ideologi, feminism, 

abstraktion, kvinnan som politisk kategori, kvotering, kvinnoförbund, 

kvinnofridslagstiftning, rosa kläder, hen, könsmaktordning, underordnat kön, diksurs, 

kromosomavvikelser, binärt substantiv, dikotomi, dualism, dominans, ekofeminism, 

grammatik, språk, identitetsetiketter, poststrukturalism, verkligheten, sanningen, 

relativitet, förtryck, den vita mannen, härskarideologi 

Personer som refereras till: Lotta Hedström, Judith Butler 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Cogito 

Bildanalys: Bilden som tillhör artikeln är en svarvitt foto på två anonyma personer 

(bildtexten anger inga namn).  Personen till vänster ser av kroppsbyggnaden att döma ut 

att vara en man som man endast ser höger sida av. Personen i mitten på bilden är en 

kvinna i halvfigur. Båda håller upp skyltar. Mannens skylt med ett understruket ”You” ( 

Miljömagasinet 2013) där man anar att mer text finns som inte syns i bild. Mannens 

skylt är svart med vit text. Kvinnans skylt är vit med svart text och säger ”Stop the war 

on women” och ser ut att vara tryckt med typsnittet Arial. Mannens skylt har ett ett 

handgjort utseende på skriften och detta indikerar att den är handgjord, kanske med tejp 

av det kantiga utseendet att döma. Deras klädsel i form av pälsmössa, handskar och 

jacka med luvan uppdragen är indexikaliska tecken på att det är kallt ute, kanske höst 

eller vinter.  I bakgrunden, på andra sidan vägen, ses fyra personer gå på en trottoar 

bakom vad som ser ut som kravallstängsel. Byggnaden bakom fotgängarna är även den 

avskärmad med ett högre stängsel. Skyltarna med budskapen personerna i förgrunden 
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håller i indikerar att de demonstrerar. Kvinnan ler och ser in i kameran, mannen har 

solglasögon. Detta konnoterar ett slags motsatsförhållande där kvinnan är glad och stolt 

över att demonstrera med detta budskap. Mannen kanske på grund av budskapets natur i 

kombination med hans egenskap som man, ger intrycket av att han vill gömma sig 

bakom solglasögonen och den uppdragna luvan. Detta motsatsförhållande förstärks av 

skyltarnas färgkodning. Bildens budskap har även en interpellation i tilltalet med att 

inleda texten med ’you’, vilket förstärks med kvinnans leende och direkta blick. Bilden 

är ett ikoniskt tecken på två demonstranter. Den symboliska maktrelationen är jämlik 

och inkluderande då fotot är taget rakt framifrån och i jämnhöjd med betraktaren. 

Ögonkontakten ställer krav i bildhandlingen och den symboliska distansen är social för 

de två i förgrunden och distanserad för fotgängarna i bakgrunden. I den ideationella 

funktionen betraktas de i egenskap av grupp som hotfulla och aktiva. 

Visuell textanalys:  Artikeln är placerad på den övre delen av sidan och tar upp mer än 

hälften av utrymmet. Texten är tät och bilden som hör till är liten i förhållande till 

texten, men placerad i det högre övre hörnet, vilket ger den en prioriterad plats. På den 

nedre delen av sidan finns ett matrecept. Detta är tryckt på mörkare bakgrund och har ett 

tillhörande svartvitt foto på maträtten som receptet gäller. Receptet är veganskt. 

Rubrikerna till båda artiklar har samma typsnitt vilket ger dem en textbindande funktion 

som indikerar en samhörighet. Samhörigheten blir ideologisk mellan ordet ’grön’ och 

den veganska maten, samt i sammankopplingen av feminism och matlagning i 

meningen att dessa företeelser båda är traditionellt kvinnorelaterade. I denna 

komposition befäster sidan uppfattningen om att ’kvinnan hör hemma i köket’ och 

skapar därmed ett dolt budskap som befinner sig i en diskursiv kamp med den 

analyserade artikelns budskap. Mat och sex kan sägas ha en mytologisk samhörighet 

och i detta avseende befäster rubrikerna på sidan denna myt med ordet ’kön’ i den övre 

och receptet nedan.  
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36.Uppsala Nya Tidning 2013-11-11 s.14-15 

53. Kategori: Morgontidning 

Publikation: Uppsala Nya Tidning  

Datum/sidnummer: 2013-11-11 s.14 

Sektion: Leva 

Rubrik: En massa olika slags feminister 

Författare: Anna Hellberg 

Innehållsanalys: Anna Hellberg listar 12 olika feministiska inriktningar: ekofeminism, 

anarkafeminism, radikalfeminism, socialistisk feminism, queerfeminism, 

särartsfeminism, likhetsfeminism, lipstickfeminism, rabiesfeminism, rödstrumpa, 

skrikfeminism och mediefeminism.  Under dessa inriktningar finns korta beskrivningar 

som Hellberg tagit från Lena Gemzöes bok Feminism. Ekofeminism beskrivs som en 

inriktning som sätter miljön i fokus och som eftersträvar en mer naturlig ordning i 

samhället bortom de destruktiva patriarkala maktstrukturerna. Ekofeminism klumpas 

här ihop med anarkafeminism och radikalfeminism gällande kampen mot patriarkatet.  

Nyckelord/begrepp/tema: feminister, ekofeminist, anarkafeminist, särartsfeminist, 

livmoderfeminist, radikalfeminist, likhetsfeminist, socialistisk feminist, lipstickfeminist, 

queerfeminist, rabiesfeminist, rödstrumpa, skrikfeminist, mediefeminist, patriarkatet, 

kvinnlighet, staten, förtryck, dominans, anarkism, politik, kön, pornografi, prostitution, 
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kvinnomisshandel, ojämlikhet, klasser, etnicitet, kvotering, queerteori, heteronorm, 

heterosexualitet, sexualitet, familjebildning, fysiska skillnader, hormoner, moderlighet, 

kulturell inlärning, färgkodning, läppstift, rabiata manshatare, vänsterideal, 

kvinnoorganisation,  naiv, journalister, upplysa, uppfostra, maktstrukturer, medier, 

universitet 

Personer som refereras till: Blondinbella, Frida Norén, Linda Skugge, Nina Lekander, 

Belinda Olsson 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Grupp 8, Redstockings 

Bildanalys: Bilden som tillhör artikeln är en illustration av Kristin Lidström som 

förmodas föreställa representanter av de i artikeln 12 uppräknade feministtyperna.  

Figurerna bildar en pyramidform med sina kroppar. Genom uteslutningsmetoden 

försöker jag lista ut vilken ekofeministen är. Den som håller i en bok stående till höger 

kan vara en socialistisk feminist för hon ser lite ut som en politiker som ordet 

socialistisk konnoterar. Den äldre kvinnan stående på alla fyra med kommunistisk 

parafernalia i form av hammaren och skäran framför sig indikerar en samhörighet med 

kategorin rödstrumpor. Den mustaschprydde bredvid henne kanske är rabiesfeminist, 

eftersom dessa strävar bort från traditionell kvinnlighet. Figuren i grön klänning med ett 

läppstift indikerar att hon är lipstickfeminist. Den kostymklädda kvinnan längst ner med 

en mobil i handen är nog mediefeminist. Queerfeministen kan vara den med två 

kvinnosymboler på tröjan och radikalfeministen den som tänder eld på en porrtidning. 

Kvinnan som håller upp ett pappersark med en klippdocka på borde då vara 

likhetsfeministen då dessa ser kvinnorollen som konstruerad och 

särartsfeministen/livmoderfeministen är den moderliga figuren som håller upp det 

skrikande barnet, som i sin tur säkert är skrikfeministen. Den äldre damen med hatten 

som klättrar och gör sig av med förtryck borde vara anarkafeminist, då denna inriktning 

startades på 60-talet. Då återstår kvinnan i mitten som river sönder ett pappersark med 

en manssymbol på: ekofeministen. Illustrationen som helhet konnoterar en brokig skara 

som ställer upp för, stöder sig på och lyfter upp varandra. Den konnoterar också en 

hierarkisk struktur med pyramidformen. Skrikfeministen i form av ett spädbarn 

konnoterar talesättet att ’den som skriker högst har inte alltid rätt’ och att detta är ett 

barnsligt beteende, men som ändå uppmuntras av de andra. Särartsfeministen och 

likhetsfeministen delar andraplatsen i pyramidens hierarki, vilket symboliserar de två 

diametralt olika inriktningarna inom feminism. De i mitten får symbolisera samhällets 
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stöttepelare som trängs med varandra och konkurrerar om uppmärksamhet. De längst 

ner stående på alla fyra symboliserar de som lägger grunden till eller gör grovjobbet 

inom feminismen, enligt illustratören. Bilden är en symbolisk representation av olika 

feministtyper. De symboliska maktrelationerna är många då figurer är avbildade ur flera 

olika perspektiv. De högst upp befinner sig i grodperspektiv och är tecknade framifrån, 

vilket ger dem makt som är inkluderande med betraktaren. De stående i mitten är mer 

jämlika i maktrelationen då de befinner sig i jämnhöjd med betraktaren, men har 

exkluderande kroppsspråk och står bortvända från betraktaren. Ingen av de två övre 

sektionerna av pyramiden har ögonkontakt med betraktaren, detta har endast två, kanske 

tre av de stående på alla fyra längst ned, figurer avbildad med mustasch är tecknad med 

något ofokuserad blick. De längst ned befinner sig i fågelperspektiv vilket ger makt åt 

betraktaren. Den symboliska distansen är social till distanserad, då alla är avbildade i 

helkropp men varje figur tar upp mindre än 50% av bildytan. I den ideationella 

funktionen är de som aktiv grupp att betrakta som mycket hotfull.  

Visuell textanalys: Artikeln tar upp ett helt uppslag och de smala spalter som flankerar 

artikeln handlar också om feminism och jämställdhet. Uppslaget kan därför sägas vara 

diskursivt enhetligt. I den visuella textanalysen betecknas avbildade grupper som 

hotfulla ur ett ideationellt perspektiv. Avbildade grupper anses mer hotfulla än 

avbildade enskilda individer (Björkvall 2016: 311). Illustrationens figurer har 

egenskaper som utmanar det patriarkala samhället genom de olika inriktningarna av 

feminism (förutom särartsfeministen) och dessutom är de porträtterade som grupp. 

Illustrationen kan därför sägas vara hotfull i dubbel bemärkelse. De gröna elementen på 

uppslaget i text, textrutor och byline har en textbindande funktion och hela uppslaget är 

enhetligt och luftigt, vilket i kombination med den mänskliga pyramiden indikerar att 

det är ’högt i tak’, som är en metafor för en öppensinnad miljö, där olika typer av åsikter 

och åskådningar är välkomna.  
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37. Ystads Allehanda 2014-02-18 s.18 

 

 

 

54. Kategori: Morgontidning 

Publikation: Ystads Allehanda  

Datum/sidnummer: 2014- 02-18 s.12 

Sektion: Familj 

Rubrik: ”Gud bryr sig också om miljön” 

Författare: Pia Rockström 

Innehållsanalys: Pia Rockström har intervjuat Henrik Grimheden, präst och doktorand, 

som skriver på en avhandling om Sally McFagues ekoteologiska forskning som även 

innefattar ekofeminism. McFague sägs i artikeln se samband mellan ekoteologi och 

ekofeminism på det viset att båda inriktningar innefattar en grundtanke om ett 

sammanhängande ekosystem där allt levande existerar i ett symbiotiskt förhållande. 

Ekofeminism förklaras i artikeln som synen på att det patriarkala samhället förtrycker 
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kvinnor och natur efter samma premisser. I övrigt handlar intervjun om Grimhedens 

miljövänliga leverne, väg till och syn på prästerskapet och religion. 

Nyckelord/begrepp/tema: Gud, miljön, kyrkan, ekoteologi, ekohus, cykel, Rörum, 

bilfritt, avhandling, präst, tjänstledig, Lund, barn, pappaledig, motionstid, mobilfritt, 

elallergiker, solidarisk handling, Småland, Hörby, Svensköp, konfirmation, sabbatsår, 

springvikarie, lasarett, stipendium, Guatemala, pastorsadjunkt, teologi, bibel, 

befrielseteologi, bönder, fattigdom, militärdiktatur, Singapore, Ängelholm, Åmål, 

forskarbanan, Löddeköpinge, miljöfrågor, djur, natur, ekofeminism, förtryck, rovdrift, 

patriarkala samhället 

Personer som refereras till: Henrik Grimheden, Sallie McFague 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Miljöpartiet 

Bildanalys: Bilden som tillhör artikeln är ett ikoniskt tecken och foto på Henrik 

Grimheden  (vars namn anges i bildtexten) i halvfigur taget av Mark Hanlon. Vi 

denoterar en medelålders man med rakat huvud, fyrkantiga glasögon, svart jacka, svarta 

handskar och gul reflexväst. Han står lutad mot vad som ser ut att vara en grindstolpe av 

trä.  Himlen är blå, vilket indikerar att det är dag och i den suddiga naturen i bakgrunden 

syns två vita fläckar som ser ut som inplastade höbalar, vilket indikerar att platsen är ute 

på landsbygden. Mannen ler lite ansträngt in i kameran. De fyrkantiga glasögonen 

indikerar att han ser dåligt och formen konnoterar ett fyrkantigt i bemärkelsen stelt 

tänkande. Klädseln konnoterar en sportig livsstil. Bilden är stor och sträcker sig över 

båda sidor i uppslaget. Reflexvästen är även en indikation på att Grimheden vill synas. I 

den symboliska maktrelationen är Grimheden jämlik och inkluderande. Ögonkontakten 

ställer krav på interaktion av betraktaren. Den symboliska distansen är social genom att 

han är avbildad i halvkropp. Som passiv individ framstår han som sympatisk.  

Visuell textanalys: Artikeln är placerad i mitten på ett uppslag på familjesidorna. Till 

höger finns födelsedagsbarn, dödsannonser och en tackannons. Till vänster ett antal 

mindre notiser om årtal, fler födelsedagar, namnsdagsnamn och en inledande artikel 

samt ett citat. Rubrikerna på sidan ”Flera roller” och ”Gud bryr sig också om miljön” 

(YA 2014) har en textbindande betydelsepotential (Björkvall 2016:313) där de kan 

sammanfalla innehållsmässigt i en alternativ tolkning som kan uppstå genom ett 

sammanbindande kolon ’Flera roller: Gud bryr sig också om miljön’. Ur ett feministiskt 

perspektiv och särskilt ekofeministiskt perspektiv kan en ideationell funktion intolkas i 

fotot av Grimheden och rubriken tillhörande artikeln som konnoterar den 
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ekofeministiska teorin om den vita mannens självupphöjelse till Gud. Även barnen kan 

inkluderas i temat om Guds olika roller.  

 

 

 

38. Norran 2014-05-21 s.16 

55. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Norran 

Datum/sidnummer: 2014-05-21 s. 16 

Sektion: Kultur/nöje 

Rubrik: Gudinnornas skapar intar Museum Anna Nordlander 

Författare: Emelie Sjölund 

Innehållsanalys: Emelie Sjölund skriver om utställningen ’Herstory’ av Monica Sjöö 

på Museum Anna Nordlander i Skellefteå och har intervjuat Anders Jansson som är chef 

för muséet. Sjöö är känd för ett konstnärskap där den starka kvinnan och naturen sätts i 

centrum och förespråkade ekofeminism med anspråket att en större medvetenhet om 

naturen skulle bidra till en med jämställt samhälle, berättar Jansson enligt Sjölund. I 
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artikeln framgår att Sjöö donerat ett 20-tal konstverk till Museum Anna Nordlander. 

Nyckelord/begrepp/tema: konst, kvinnan, konstnärskap, feminism, natur, 

ekofeminism, jämställdhet, feministisk konsthistoria, herstory, konstsamling 

Personer som refereras till: Monica Sjöö, Anders Jansson, Katarina Macleod 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Museum Anna Nordlander 

Bildanalys: Bilden som tillhör artikeln är ett foto på Monica Sjöö taget av Mikael 

Bengtsson och är ett ikoniskt tecken på Sjöö. Fotot är i färg och taget ur ett 

fågelperspektiv. Vi denoterar en äldre kvinna som står och målar en tavla. Hon bär vad 

som av flammiga ytan att döma ser ut att vara en batiktröja i mörkgrönt med svart tryck 

föreställande dansande figurer, stjärnor och planeter. Samma färger som på tröjan 

återkommer i konsten hon har framför sig på staffliet. På benen har hon på sig vad som 

er ut att vara blåa mjukisbyxor. Att hon håller penseln i höger hand indikerar att hon är 

högerhänt. I vänster hand håller hon en färgtub med svart färg. På handleden sitter en 

klocka och hon är rikt besmyckad med flera halsband och ett stort örhänge. Runt halsen 

hänger även ett par glasögon. På höger hand sitter också någon form av armband, som 

vid en första anblick liknar en klocka, men då hon har en klocka på vänster handled 

indikerar detta att det mörka armbandet är något annat. Rummet hon står i har kritvita 

väggar och golvet ser ut att vara täckt med papper. I hörnet står en större färghink med 

vad som ser ut att vara väggfärg från Flügger, dessa indikatorer pekar på att rummet just 

blivit målat. Det långa håret i kombination med klädstilen indikerar att hon kan vara en 

hippie. Genom att betrakta kameravinklar, positionering och bildhandlingar kan 

symboliska maktrelationer synliggöras i fotot på Sjöö. Fågelperspektivet ger betraktaren 

makten (Björkvall 2016: 315) och porträtterar Sjö i en nedlåtande vinkel. Hon vänder 

sig inte mot kameran utan mot tavlan. Hon vänder sig bort, tittar nedåt och man ser 

hennes ansikte endast i profil och detta är ett exkluderande av betraktaren  (Björkvall 

2016:315). Sjöö är avbildad i halvfigur, nästan helfigur, vi ser delar av benen och denna 

distans till betraktaren i form av hur mycket av kroppen som är synlig är ur ett 

symboliskt perspektiv definierat som social (Björkvall 2016: 315). Hennes undvikande 

av ögonkontakt med betraktaren kan ses som en bildhandling där betraktaren erbjuds att 

känna istället, kanske känna in vad Sjöö känner i målande stund. Betydelsepotentialen 

föranleder en undran om Sjöö fokuserar på målningen för att hon känner obehag av att 

bli fotograferad, eller bara vill visa arbetsprocessen. De gemensamma färgerna på 

kläder och konstverk har en textbindande funktion som indikerar en samhörighet, att 
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hon känner sig ett med sin konst kanske. I den ideationella funktionen ses Sjöö som 

sympatisk och underordnad då hon är ensam i bild och fågelperspektivet förstärker 

denna maktrelation med betraktaren. 

Visuell textanalys: Sidan som helhet där artikeln igår går i vitt, grått, orange och svart. 

Rubriken och artikelns prioriterade placering ger Sjö en upphöjd position som 

kontrasterar med den visuella representationen av henne. De omgivande artiklarna har 

rubriker som innehåller formuleringar som ”saknar motsättning” (Norran 2014) och  

handlar om designpris, vilket bidrar i sin intertextualitet till en förstärkt språkhandling 

där Sjöö ges ytterligare beröm.  De två cirklarna i artikeln förstärker konnotationerna 

gällande pris. Högst upp på sidan finns också ett citat med rubriken ”prislöst” (Norran 

2014). Dessa faktorer gällande pris, bidrar till ett dolt budskap som är krävande av 

krönikörens profilbild längst ned till höger att döma. Hans blick rakt in i kameran är en 

bildhandling om indikerar ett krav (Björkvall 2016: 320). Man kan konnotera talesätt 

som ’allting har ett pris’ eller en förfrågan om vad Sjöös tavlor kostar.  

 

 

39. Expressen 2014-06-04 s.4 

56. Kategori: Kvällstidning 

Publikation: Expressen 
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Datum/sidnummer: 2014-06-04 s.4 

Sektion: debatt 

Rubrik: Huka er gubbar, nu är ekofeminismen här 

Författare: Bertil Torekull 

Innehållsanalys: Bertil Torekull, riksdagskandidat för Miljöpartiet, skriver om 

ekofeminism och de kvinnliga politikernas intåg i EU. Torekull drar slutsatsen att detta 

är ekofeminismens segerval då både Miljöpartiet och Feministiskt initiativ gjort stora 

framsteg.  Ekofeminism beskrivs i artikeln som en 40-årig akademisk inriktning som 

sammanfogar miljötänkandet med jämställdhetskampen och representerar en vägran till 

underkastelse av patriarkatets våldsbetonade maktspel gentemot både kvinnor och natur. 

Torekull likställer ett grönt tillväxtbegrepp med ett kvinnligt och hänvisar till Lotta 

Hedströms Introduktion till ekofeminismen. Att Fi anser att jämställdhet är lika viktigt 

som miljö ser Torekull som ett bevis på ekofeminism.  Idéen om att kvinnor skulle vara 

biologiskt miljövänligare framför Torekull som en befäst åsikt bland folk i allmänheten, 

men även att socialt konstruerade könsrollsuppfattningar ligger till grund för denna syn. 

Lotta Hedströms används för att exemplifiera denna stereotyp med hennes bakgrund 

som bondmora. David Kronlids doktorsavhandling om ekofeminism och miljöetik 

nämns då denna lägger fram ett förslag om könskvotering i riksdagen och belyser 

sambanden mellan männens dominans över kvinnan och människans dominans över 

naturen. Torekull ser inga större skillnader mellan de olika partierna jämställdhets- och 

miljöpolitik och undrar varför ingen av dessa ens nämner ekofeminism. Torekull ber i 

artikeln till Gud om mer kvinnlig kraft i politiken och refererar till en kvinnlig politiker 

som ’tant’.  

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, gubbar, riksdagsval,  politiker, partier, 

mandat, valrörelse, flaggnamn, tant, miljötänkande, kamp, feminism, jämställdhet,  

patriarkatet, våldsbetonat , underkastningskrav, kvinnor, natur, miljörörelse, 

tillväxtbegrepp, vision, ministär, moderlighet, kvalitetsinriktad, jordnärhet, språkrör, 

forskning, biologi, könsrollsuppfattningar, sociala konstruktioner, dominans, miljösyn, 

medborgare, kvinnlig kraft, testspår, tvärfront, Gud, budgetfråga, MR-accent, 

röstmönster, ekonomism 

Personer som refereras till: Reinfeldt, Bildt, Borg, Gunnar Hökmark, Gudrun 

Schyman, Isabella Lövin, Annie Lööf, Federley, Kristina Winberg, Lotta Hedström. Per 

Gahrton, David Kronlid, Soraya Post 
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Organisationer/företag/institutioner som refereras till:  EU, Fi, MP, C, FP, SD, 

Cogito, V 

Bildanalys: Bilderna som tillhör artikeln är ett foto på författaren och ett foto på 

Gudrun Schyman taget av Jens L’Estrade.  

a. Vi denoterar en medelålderskvinna i helfigur som går på en grön matta. 

Klädseln är somrig (sandaler, tunna vita byxor och ingen jacka) vilket 

indikerar att det är sommar. Fotografiet är ett ikoniskt tecken av Schyman 

som även är en inlärd symbol för feminismen i Sverige. Även om vi inte 

visste vem Schyman var konnoterar man en kvinna som befinner sig i en 

yrkesroll. Detta antagande baseras på den bestämda blicken och den svarta 

väskan som handen håller ett hårt grepp om. Munnen är öppen vilket 

indikerar att hon är i färd med att säga något till andra personer närvarande. 

Ansiktet som mask är något Barthes (Gillespie, Toynbee 2006:23)  talar om 

med Garbo som referens och påkallar uppmärksamheten mot hennes icke-

existerande minspel och döda blick, där masken i form av ansiktet endast 

finns i bild som en representant för perfektion. Det går att likna Schyman vid 

Garbo just på blicken i denna bilden, som ser hård ut och inte avslöjar något 

inre känsloliv. Denna mask kan sägas ingå i den mytbildning som omger 

paradigmet professionalitet. Schyman har ett smycke runt halsen som ser ut 

att vara en rödrandig cylinder. Smycket skapar en textbindande funktion till 

hennes läppar som är i samma färgskala. Samma gäller den bruna blusen, 

som matchar hennes sandaler och hår. Sjalen, den randiga i fem olika färger 

kanske matchar hennes ögon. Det är av bilden svårt att se exakt vilken färg 

ögonen har. Då designval har en politisk, kulturell och social betydelse och 

att detta är något som Schyman i egenskap av partiledare förväntas känna till, 

kan man se hennes klädval som ett medvetet uttalande. Vad detta uttalande 

har för symbolisk mening beror på de värden betraktaren tolkar in i hennes 

klädsel. Välanpassad, matchad och lagom sval kanske. Den symboliska 

interaktionen mellan den avbildade Schyman och betraktaren är jämlik och 

inkluderande då bilden är tagen relativt rakt framifrån och hela ansiktet är 

med i bild.  Den symboliska distansen är social då personen är avbildad i 

helfigur (Björkvall 2016:319). I den ideationella funktionen är Schyman aktiv 
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och sympatisk, det vill säga hon ser ut att vara i rörelse och är avbildad 

ensam. 

b. Bilden på Torekull är liten och suddig vilken konnoterar en 

betydelsepotential där artikelns innehåll kan ses ur ett textbindande 

perspektiv som lika suddigt, eller luddigt. Bilden är ett ikoniskt tecken av 

Torekull. Den symboliska maktrelationen är jämlik och inkluderande och 

bristen på ögonkontakt ger ett inkännande erbjudande. Den symboliska 

distansen är personlig. I den ideationella funktionen är Torekull som avbildad 

ensam och passiv betraktad som sympatisk.  

Visuell textanalys: I den spatiala kompositionen befinner sig bilden till höger på sidan. 

Artikeln tar upp större delen av sidan och är placerad högst upp, vilket ger den en 

prioriterad plats. Artikeln på den nedre delen av sidan är mindre, innehåller ett foto på 

en politiker och ett urklipp av en rubrik från en tidigare upplaga av tidningen. 

Placeringen av urklippet är precis under Schymans fötter, vilket konnoterar en 

betydelsepotential som förstärks av urklippets budskap och en alternativ tolkning kan 

avkodas där Schyman ses som oövervinnerlig och lägger allt motstånd under sig.  

Denna betydelse förstärkts med rubriken för den analyserade artikeln som är en varning 

i en språklig bemärkelse. I den nedre artikelns rubrik förekommer orden ’konflikt’ och 

’missar’ och i urklippet till samma artikel återfinns syntagmen ’kan inte vinna’. Mannen 

på bilden i den nedre artikeln har vinterkläder på sig, vilket i den symboliska 

interaktionen kan tolkas som att han har mer att komma med, är bättre förberedd för 

omväxlingar i väder. Den nedre artikelrubriken är också en varning. De tre rubrikerna 

skapar den textbindande funktionen en intertextualitet som ger upphov till en hotbild 

mot Schyman, där hon varnas för som ett opålitligt riskelement.  
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40. GT 2014-06-04 s.4 

 

57. Kategori: Kvällstidning 

Publikation: GT 

Datum/sidnummer: 2014-06-04 s.4 

Sektion: Debatt 

Rubrik: Huka er gubbar, nu är ekofeminismen här 

Författare: Bertil Torekull 

Innehållsanalys: Bertil Torekull, riksdagskandidat för Miljöpartiet, skriver om 

ekofeminism och de kvinnliga politikernas intåg i EU. Torekull drar slutsatsen att detta 

är ekofeminismens segerval då både Miljöpartiet och Feministiskt initiativ gjort stora 

framsteg.  Ekofeminism beskrivs i artikeln som en 40-årig akademisk inriktning som 

sammanfogar miljötänkandet med jämställdhetskampen och representerar en vägran till 

underkastelse av patriarkatets våldsbetonade maktspel gentemot både kvinnor och natur. 

Torekull likställer ett grönt tillväxtbegrepp med ett kvinnligt och hänvisar till Lotta 

Hedströms Introduktion till ekofeminismen. Att Fi anser att jämställdhet är lika viktigt 

som miljö ser Torekull som ett bevis på ekofeminism.  Idéen om att kvinnor skulle vara 

biologiskt miljövänligare framför Torekull som en befäst åsikt bland folk i allmänheten, 
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men även att socialt konstruerade könsrollsuppfattningar ligger till grund för denna syn. 

Lotta Hedströms används för att exemplifiera denna stereotyp med hennes bakgrund 

som bondmora. David Kronlids doktorsavhandling om ekofeminism och miljöetik 

nämns då denna lägger fram ett förslag om könskvotering i riksdagen och belyser 

sambanden mellan männens dominans över kvinnan och människans dominans över 

naturen. Torekull ser inga större skillnader mellan de olika partierna jämställdhets- och 

miljöpolitik och undrar varför ingen av dessa ens nämner ekofeminism. Torekull ber i 

artikeln till Gud om mer kvinnlig kraft i politiken och refererar till en kvinnlig politiker 

som ’tant’.  

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, gubbar, riksdagsval,  politiker, partier, 

mandat, valrörelse, flaggnamn, tant, miljötänkande, kamp, feminism, jämställdhet,  

patriarkatet, våldsbetonat , underkastningskrav, kvinnor, natur, miljörörelse, 

tillväxtbegrepp, vision, ministär, moderlighet, kvalitetsinriktad, jordnärhet, språkrör, 

forskning, biologi, könsrollsuppfattningar, sociala konstruktioner, dominans, miljösyn, 

medborgare, kvinnlig kraft, testspår, tvärfront, Gud, budgetfråga, MR-accent, 

röstmönster, ekonomism 

Personer som refereras till: Reinfeldt, Bildt, Borg, Gunnar Hökmark, Gudrun 

Schyman, Isabella Lövin, Annie Lööf, Federley, Kristina Winberg, Lotta Hedström. Per 

Gahrton, David Kronlid, Soraya Post 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till:  EU, Fi, MP, C, FP, SD, 

Cogito, V 

Bildanalys: Bilden som tillhör artikeln är ett foto, ett ikoniskt tecken, på författaren.  

Bilden på Torekull är liten och suddig vilken konnoterar en betydelsepotential där 

artikelns innehåll kan ses ur ett textbindande perspektiv som ett indexikaliskt tecken på 

att innehållet är lika suddigt, eller luddigt, som bilden.  Torekulls bild är inramad av en 

grå spalt med bildtext under bilden. Detta skapar en förankring i den visuella 

kompositioner som konnoterar en trygghet. Huvudet svävar inte fritt, det sitter fast i 

något solitt och grått. Bilden är ett ikoniskt tecken av Torekull. Den symboliska 

maktrelationen är jämlik och inkluderande och bristen på ögonkontakt ger ett 

inkännande erbjudande. Den symboliska distansen är personlig. I den ideationella 

funktionen är Torekull som avbildad ensam och passiv betraktad som sympatisk.  

Visuell textanalys: Artikeln tar upp halva sidan och är placerad till vänster. Bilden på 

Torekull är inbäddad mitt i textmassan vilket ger den en central och skyddad position. 
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Texten kan i en utvidgad betydelsepotential ses som vaddering som omger och skyddar 

Torekull. Bildens storlek insinuerar en litenhet på fler plan än det avbildade. Dessa 

faktorer skapar en mytbildning om Torekull som skör och i behov av beskydd.  I den 

ideationella funktionen är Torekull, passiv (ej i rörelse) och sympatisk (ensam på bild). 

Kameravinkeln är relativt rakt framifrån, vilket innebär en inkluderande och jämlik 

maktrelation med betraktaren. Den symboliska distansen är personlig då endast huvud 

och axlar är synliga. Denna symboliska distans återkommer på den högra sidan av 

tidningen där fem personer är avbildade med samma beskärning och perspektiv. De 

andra artiklarna handlar om favoriter, kungahuset och trisslotter. I en vidare 

betydelsepotential kan den alternativa tolkningen leda till ett dolt budskap där Torekull 

hyllas som en kung för sin bevarande insats gentemot den patriarkala maktstruktur som 

samhället och svensk tryckt press är uppbyggd på. Torekull flankeras av en manlig 

celebritet, Lasse Kronér, som in sin tur har visuellt stöd från tre män och en kvinna 

nedanför hans avbild. Trisslotterna konnoterar maktspel vilket förstärkts av texten till 

den bilden talar om makt och spel.  

 

 

41. Norrbottens Kuriren 2014-06-05 s.2 

58. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Norrbottens Kuriren 

Datum/sidnummer: 2014-06- 05 s.2 
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Sektion: Ledare 

Rubrik: Bevare oss för ekofeminismen 

Författare: Maria Eriksson 

Innehållsanalys: Maria Eriksson skriver en krönika där hon kritiserar ekofeminism 

efter att ha läst Bertil Torekulls artikel i Expressen (2014-06-04). Eriksson fann 

Torekulls artikel nedlåtande mot kvinnor och menar att ekofeminismen underminerar 

jämställdhetskampen på det viset att könet ges betydelse genom kvotering. Vidare 

kritiserar Eriksson KTH och andra lärosätens strävan efter ett samhälle med mindre 

tillväxt och använder den ekonomiska krisen i Grekland som skräckexempel på hur illa 

det kan gå. Kate Raworths ’doughnut economy’ liknar Eriksson med en ”flottyrmunk 

med en liten snurrande sufidansare i” (Eriksson 2014) och använder därefter ’Kejsarens 

nya kläder’ som metafor för ekofeminism.  

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, kvinnorörelsen, jämlikhetskamp, kvinnlig 

ekonomi, kön, val, juridik, filosofi, universitet, yrkeskategorier, jämlikhetssträvanden, 

Grekland, ekonomiska reformer, stagnation, doughnut economy, sufidansare,  

Personer som refereras till: Bertil Torekull 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Miljöpartiet, Feministiskt 

initiativ, EU, Expressen, KTH, Kate Raworth 

Bildanalys: Bilden som tillhör artikeln är ett foto på författaren och är därmed ett 

ikoniskt tecken på Maria Eriksson. Den symboliska maktrelationen jämlik, men 

exkluderande, då hon befinner sig i jämnhöjd med betraktaren, men har kroppen vänd åt 

sidan och armarna i kors. Att ha armarna i kors är en indikation på att hon själv känner 

sig hotad och behöver skydda sig genom denna positionering av armarna. 

Ögonkontakten ställer krav på interaktion från betraktaren och den symboliska 

distansen är social då hon är avbildad i halvkropp. I den ideationella funktionen ses hon 

som passiv individ och därmed sympatisk. Kroppsspråket och blicken in i kameran 

antyder dock ett hotfullt element. Bilden denoterar en kvinna i långt mörkt hår med grå 

klädsel. Konnotationerna bilden ger är en kvinna som är rädd och egentligen inte vill 

vara med på bild, eller med sitt kroppsspråk vill signalera att hon befinner sig i en 

hotfull miljö. Den gråa färgen på klädseln indikerar en vilja att smälta in. Bilden i 

kombination med texten ger en vidare betydelsepotential där en alternativ tolkning om 

behov av konformitet gentemot den patriarkala maktstrukturen tydliggörs.  
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Visuell textanalys: Den analyserade artikeln är placerad på den nedre delen av sidan 

och tar upp nästan 50% av ytan. Den är också placerad i ledarsektionen. Dessa faktorer 

ger den en prioriterad plats. Den beigea färgen i bylinen högst upp på sidan, i textrutan i 

det vänstra övre hörnet och i de två mindre kategoriserande rubrikerna i spalten till 

vänster ger en textbindande funktion som visar på samhörighet mellan sidans olika 

element. Den övre artikelns rubrik innehåller även ordet ’samhörighet’, vilket förstärker 

denna funktion. Tolkar man då de båda rubriken som samhörande ses den undre som en 

underrubrik eller kommentar till den övre och ger upphov till tolkning att man för att 

visa samhörighet bör ta avstånd från ekofeminismen. Färgen beige är en färg som 

konnoterar svensk design och som därmed även har en textbindande funktion med 

bilden på den svenska flaggan. I en utökad betydelsepotential förstärker den visuella 

textens samhörighetsfunktioner den analyserade artikelns dolda ideologi om 

konformitet och anpassning till det svenska. Det går även att abstrahera en hotbild 

riktad mot den som agerar osvenskt och inte visar samhörighet i termer om att stödja 

den maktstruktur som redan existerar.  

 

 

42. Svenska Dagbladet 2014-06-07 s.35 
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59. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Svenska Dagbladet 

Datum/sidnummer: 2014-06-07 s.35 

Sektion: Under Strecket 

Rubrik: Rasande uppgörelse med männens värld 

Författare: Claudia Lindén 

Innehållsanalys: Claudia Lindén, docent i litteraturvetenskap, skriver om Helene von 

Druskowitz och hennes kritik mot patriarkatet och relation med Nietzsche.  Lindén 

berättar att Druskowitz disputerade på universitetet i Zürich 1878 och skrev en mängd 

skrifter med feministisk inriktning som enligt Lindén anknyter teoretiskt till 

ekofeminism i den patriarkala kritiken. Lindén jämför Druskowitz publikation 

Pessimistiska kardinalsatser (1905) med Valerie Solanas SCUM manifest (1967) då 

båda skriver om män för kvinnor på ett radikalt, provocerande och kritiskt vis och båda 

verk ses som uppgörelser med den samtida maskulina kulturen och världsordningen. I 

artikeln förklaras det att Druskowitz blev offer för sin tids patriarkala förtryck då hon på 

grund av sina frispråkiga publikationer blev inspärrad på mentalsjukhus de sista 27 åren 

av sitt liv. Lindén jämför detta med Nietzsche som blev vårdad för sin faktiska 

sinnessjukdom, fastän i hemmet, och menar att Druskowitz inspärrning inte var vård 

utan straff.  Lindén refererar till Peter Handbergs tolkning av Druskowitz relation med 

Nietzsche där de beskrivs som samarbetande motparter som bidrog till en radikalisering 

av varsitt läger i det eskalerande könskriget. Lindén skriver att i samband med 

kvinnornas kamp för rösträtt ökade misogynin i den akademiska sfären drastiskt, men 

att  Nietzsche trots sin uttalade antifeminism var omgiven och dyrkad av många 

feminister.  

Nyckelord/tema/begrepp: litteraturvetenskap, stridsskrift, patriarkatet, radikalitet, 

kardinalsatser, maskulin kultur, religion, världsordning, pessimism, författare, 

kunskapstörstande kvinnor, konservativa män, radikala feminismens högborg, pjäser, 

emancipation, kvinnorörelsen, Tyskland, Österrike, lagstiftning, könsskillnader, manlig 

sexualitet, kvinnlig separatism, ekofeminism, jämställdhet, patriarkat system, 

mentalsjukhus, kontrakt, tystnad, förtalskampanj, anfall, operasångerska, kontrahenter, 

radikalisering, könskrig, rösträtt, misogyni, vetenskap, konst, antifeminism, 

sinnessjukhus, utvald skara, moralsyn, dödsfiende, kristendom, fria andar, 

sanningslidelse, ateism, plebej, pöbel, geni, vettlöst äktenskap, tvång 
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Personer som refereras till: Helene von Druskowitz, Valerie Solanas, Sara Stridsberg, 

Byron, Stefania Wolicka, Emma McGuffin, Lou Andreas Salomé, Therese Malten, 

Friedrich Nietzsche, Ellen Key, Edith Södergran, Peter Handberg, Percy Bysshe 

Shelley, George Elliot, Georg Brandes, Virginia Woolf, William Shakespeare 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Södertörns högskola, 

universitetet i Zürich 

Bildanalys: Bilden som tillhör artikeln är ett foto, ett ikoniskt tecken, på Druskowitz. 

Hon är avbildad i profil och i jämnhöjd med betraktaren, vilken innebär en 

exkluderande men jämlik symbolisk maktrelation. Hon tittar bort, vilket är en 

bildhandling som ger betraktaren ett erbjudande om att känna. Den symboliska 

distansen är personlig, då bara huvud syns.  Som passiv individ betraktas hon i ett 

ideationellt perspektiv som sympatisk. Bilden denoterar ett gammalt foto på en kvinna. 

Håret är uppsatt, blicken är fokuserad och hon bär en mörk tillknäppt klädsel. Man 

konnoterar ett foto från förra sekelskiftet. Den fokuserade blicken är en indikation på att 

hon har fäst blicken på något som inte  syns i bild. Hon är vänd till höger i bild, vilken i 

en syntagmatisk funtktion innebär framåt. Druskowitz blickar framåt och uppåt, mot en 

mer upplyst framtid kanske.  

Visuell textanalys: Då artikeln är ensam på sidan har den en prioriterad plats utan 

konkurrens. Bilden på Druskowitz är inbäddad mitt i textmassan som här kan ses som 

att hon får skydd av texten, eller hindras av den. Rubriken och blicken indikerar att hon 

är rasande och därför kan textmassan som omger henne tolkas som en representation av 

mannens värld. Den Druskowitz har saker att göra upp med. Att hon blickar uppåt är 

även en indikation på att fienden, i form av mannens värld, befinner sig högre upp i 

makthierarkin. De bokstäver som inleder styckena i texten utgörs av två ’i’ och ett ’d’, 

det är bara ’ot’ som fattas för att ordet ’idiot’ ska framträda. Följer man Druskowitz 

blick ser man ett ’o’ i den turkosa cirkeln som omger sidnumret och bokstaven närmast 

denna är ett ’t’. Detta kan tolkas som att det i artikeln finns ett dolt budskap om en 

idiotförklaring av männens värld som förstärker innehållet.  
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43. Expressen 2014-06-08 s.4 

 

 

60. Kategori: Kvällstidning 

Publikation: Expressen  

Datum/sidnummer: 2014-06-08 s.4 

Sektion: Debatt 

Rubrik: Feminism har inget med biologi att göra 

Författare: Helena Hellström Gefwert 

Innehållsanalys: Helena Hellström Gefwert, sammankallande för Miljöpartiets 

jämställdhetskommitté, replikerar Bertil Torekulls artikel i samma tidning från 2014-06-

04. Gefwert säger att Miljöpartiet ser samband mellan jämställdhet, klimat och 

ekonomi, men inte ställer sig bakom ekofeminism, vilken enligt Gefwert på ett 

ovetenskapligt sätt kopplar könsnormer till biologi. I övrigt anser Gefwert att feminism 

endast har med politik att göra och att könsskillnader i klimatavtryck beror på resurser 

och livsstil. Mäns våld mot kvinnor och kvinnors rätt till den egna kroppen menar 

Gefwert främst är ett ekonomiskt lösbart problem. Gefwert använder prefixet ’klimat’ 

på fyra sätt: klimatutredningen, klimatsmart, klimatavtryck och klimatpåverkan. 
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Gefwert har precis som Eriksson (Norrbotttens Kuriren 2014)  tagit Torekulls ord för 

sanning gällande definition av ekofeminism.  

Nyckelord/begrepp/tema: feminism, biologi, jämställdhetskommitté, replik, grön 

feminism, ekofeminism, klimatutmaning, ekonomi, klimatsmart, kongress, valrörelse, 

kroppen, kamp, våld, ekonomisk självständighet, föräldraskap, könsnormer, 

kriminalitet, missbruk, kostnader, klimatavtryck, ojämställdhet, könsnormer, vetenskap, 

livsstil, klimatpåverkan 

Personer som refereras till: Bertil Torekull 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Miljöpartiet 

Bildanalys: Artikeln har två tillhörande bilder.  

a. Den första bilden är ett urklipp av en tidigare artikel som kommenteras i 

texten, för närmare analys av detta siduppslag se analys nr. 56. Som urklipp i 

denna versionen kan den analyseras ur ett annat perspektiv. Urklippet är en 

symbolisk representation av en annan artikel. I maktrelationen med 

betraktaren är den jämlik, det vill säga inte vinklad i ett djupseende perspektiv, 

men satt lite på snedden. Den är symboliskt distanserad, figurerna är väldigt 

små och otydliga. Ideationellt är de avbildade i siduppslaget att betrakta som 

grupp och aktiva, Schyman är gående, och därmed ses de som hotfulla.  

b. Den andra bilden är ett foto på skribenten. Fotot är ett ikoniskt tecken på 

Gefwert. I den symboliska interaktionen med betraktaren ses hon som 

sympatiskt då hon är ensam på bild. Maktrelationen är jämlik och 

inkluderande då hon befinner sig i jämnhöjd och är avbildad framifrån. 

Ögonkontakten är bildhandling som ses som ett krav på engagemang. Den 

leende minen är ett indexikalt tecken på att hon är nöjd. 

Visuell textanalys: Den analyserade artikeln är placerad längst ned på sidan och har låg 

prioritet. Artikeln ovanför tar upp nästan hela sidan och har en stor bild vilken ger den 

mest uppmärksamhet. De röda elementen på sidan har en textbindande funktion och 

återfinns på fem ställen. Rubriken till den övre artikeln talar om integrationspolitik 

utifrån individer. Den tillhörande bilden är foto på skylten till Rosengård Centrum. Den 

individ som ur ett mytologiskt perspektiv blivit synonym med Rosengård är Zlatan 

Ibrahimovic. Ibrahimovic framförs ofta som ett praktexempel på en lyckad 

integrationspolitik. Underrubriken till denna artikel talar om att anpassa bemötandet. I 

denna textbindande funktion kan den undre artikeln ses som ett anpassad bemötande ur 
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ett integrationspolitiskt perspektiv. En upplysning till de som ska integreras i det 

svenska samhället, här representerade av boende i Rosengård, om vad feminism inte 

innebär. Detta ger upphov till betydelsepotentialen att invånarna i Rosengård inte vet 

vad feminism innebär och inte innebär, vilket ur ett fördomsfullt perspektiv kan tolkas 

som att de har en snedvriden kvinnosyn och därför behöver utbildas i denna fråga av 

Expressen. Den undre artikelns rubrik kan också ses som en direkt kommentar till 

Ibrahimovic, som representant för Rosengård, vilket i sin tur indikerar att han behöver 

denna upplysning.  

 

 

44. Västerbottens-Kuriren 2014-06-10 s.2 

61. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Västerbottens-Kuriren  

Datum/sidnummer: 2014-06-10 s. 2 

Sektion: Kultur 

Rubrik: Digitala transformationer 

Författare: PO Ågren 

Innehållsanalys: PO Ågren skriver om Pelle Snickars bok Digitalism ( Volante 2014). 

Digitalism är det nyaste tillskotten i kategorin ismer menar Ågren, och räknar upp ett 
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antal ismer där ekofeminism är inklämt mellan anarkokapitalism och ett flertal religiösa 

ismer.  Resten av artikeln handlar om digitala transformationstekniker där rå data 

omvandlas till kvalitativ information som sedan används i ett informationskapitalistiskt 

syfte. Detta förklarar Ågren att Snickars menar sker genom att insamlad 

användarinformation används i den nätbaserade rekommendationsekonomin genom att 

skräddarsy information anpassad efter individens smak. I artikeln sägs 

informationskapitalismen bland annat ta sig uttryck i dagstidningarnas så kallade 

betalväggar och bibliotekens avgiftsbeläggning på e-böcker. Snickars menar enligt 

Ågren att vårt beteende på internet förändrar samhälle och kultur.  

Nyckelord/begrepp/tema: ismer, ideologier, liberalism, kommunism, konservatism, 

anarkokapitalism, ekofeminism, religion, polyteism, monoteism, ateism, protestantism, 

katolicism, psykologi, alkoholism, narcissism, optimism, pessimism, filosofi, 

positivism, postmodernism, pragmatism, estetik, impressionism, kubism, realism, 

teknikdeterminism, kommunikationsvetenskap, humaniora, digitalism, sociokulturell 

vurm, essä, digitala transformationer, centrala begrepp, informationsöverflöd, paradox, 

kvantitet, kvalitet, filtrering, farhågor, analoga uttryck, kvalitetsbegrepp, 

kvalitetsnormerare, kvalitetsbedömning, kvalitetsbestämning, informationskapitalism, 

marknadsmekanismer, internettjänster, kundunderlag, intäkter, besökare, betalvägg, 

konstanter, e-marknad, journalistik, nätet 

Personer som refereras till: Pelle Snickars, Gutenberg 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Svenska Akademien, 

Svenska Dagbladet, Umeå Universitet, Google, Amazon, Spotify, Netflix, Pinterest 

Bildanalys: Bilden som tillhör artikeln är ett foto, ett ikoniskt tecken, på två individer 

som är besökare på en bokmässa, av bildtexten att döma. Det går att denotera stående 

kvinna, en sittande kvinna och hyllor med saker på. Sakerna på hyllorna ser ut att vara 

bildskärmar eller ramar. I den symboliska maktrelationen är kvinnan i förgrunden i 

jämnhöjd med kameran men bortvänd och i profil, vilket innebär en jämlik med 

exkluderande relation med betraktaren som med den bortvända blicken erbjuds att 

känna. Den symboliska distansen är personlig. Kvinnan i bakgrunden står helt bortvänd 

och är avbildad bakifrån och i grodperspektiv. Detta innebär att makten ges till den 

avbildade och är exkluderande. Hon är symboliskt distanserad och tar upp mindre än 

halva bildytan. I en ideationell funktion är de aktiva och en grupp, vilket gör dem 

hotfulla. Bilden kan konnotera ett bibliotek om man inte visste att det var en bokmässa, 
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eller en butik. Den sittande kvinnan och den stående bortvända kvinnan kan leda till en 

utvidgad betydelsepotential där de har en ojämlik maktrelation med varandra och den 

sittande kvinnan flyr in i den digitala skärmen från den lika avskärmade, men 

bevakande kvinnan. De har båda blickarna vända nedåt.  

Visuell textanalys: Artikeln tar upp hela sidan och har därmed inga konkurrerande 

element. Rubriken, bilden tillhörande artikeln och illustrationen av skribenten bildar en 

diagonal linje från det vänstra övre hörnet till det högra nedre hörnet. Detta konnoterar 

tecknet’\’ : ett vänsterställt snedstreck. Det vanliga är ett högerställt snedstreck:’/’. 

Sätter man ihop dessa och lägger till ett ’m’ får vi symbolen:  \m/, som är en digital 

transformation av handtecknet som i ett populärkulturellt sammanhang betraktas som en 

rocksymbol ’sign of the horns’ och som sägs vara till skydd mot ’det onda ögat’. Det är 

dock ett tecken med många myter.  

 

 

45. Hallandsposten 2014-08-29 s.19 

 

 

62. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Hallandsposten 

Datum/sidnummer: 2014-08-29 s.19 

Sektion: General 
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Rubrik: Skulle inte jag också sträva efter ett jämlikt samhälle? 

Författare: Cecilia Roos 

Innehållsanalys:  Insändare av Cecilia Roos där hon skriver om Moderaternas syn på 

jämlikhet i förhållande till den hon tillskriver Feministiskt initiativ. Roos menar att Fi 

lagt beslag på jämställdhetsdebatten och utesluter männen. Roos ifrågasätter innebörden 

av feminism då den har flera inriktningar, hon nämner: ekofeminism, särartsfeminism, 

radikal feminism, liberal feminism och ”marxism feminism” som Roos undrar om Fi 

representerar. Därtill beklagar sig Roos över att den historiska genusforskningen inte är 

tillräckligt populistisk. 

Nyckelord/begrepp/tema: jämställdhet, feminism, särintresse, plattform, kön, 

värdegrund, unik, individen, uteslutande av män, sexualitet, epitet, hen, mänskligheten, 

genusforskning, ekofeminism, särartsfeminism, radikal feminism, liberalfeminism, 

marxism, mansforskning, historiskt perspektiv, populism, genusfritt yrkesval 

Personer som refereras till: Joakim Lamotte 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Fi, Moderaterna, 

Aftonbladet, Kvinnovetenskaplig tidskrift 

Bildanalys: Bilden som tillhör artikeln är ett foto, ikoniskt tecken på en man och en 

kvinna och kan även sägas vara ett symboliskt tecken på ett par. Den symboliska 

maktrelationen är jämlik med de inbördes medverkande och med betraktaren, fast med 

ett exkluderande av betraktaren av dunkelheten och att de är bortvända från kameran att 

döma. De ser ut att ha ögonkontakt med varandra, men inte med betraktaren, vilket är 

ett erbjudande om att känna in. Den symboliska distansen är social då de är avbildade i 

halvkropp. Ideationellt är de som grupp och något aktiva sedda som hotfulla. 

Aktiviteten är dock subtil, men det vore fel att kalla dem passiva, då de är engagerade 

med att se på varandra. Mannen ser ut att prata och hålla i något som liknar en laptop. 

Dunkelheten av paret konnoterar i sig medieskugga eller att man försöker mörka något. 

Kvinnan ser av profilens utformning ut att ha afrikanskt ursprung och mannen ser 

skandinavisk ut, men mörkret gör att det inte är tydligt, det behöver alltså inte vara så. 

Detta kan ge upphov till alternativa tolkningar där betydelsepotentialen både kan sträva 

mot att bilden är rasistisk, antirasistisk eller för privat.  Rasistisk genom att betrakta 

parförhållande mellan olika hudfärger och etniciteter som något man ska dölja eller 

mörka. Anti-rasistisk genom att det vi ser är ett par och att mörkret är där för att få oss 
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att se bortom hudfärger och etniciteter. Mörkret indikerar även något privat, att vi 

tjuvkikar på en relation där betraktaren är gömd i dunklet.  

Visuell textanalys:  Artikeln är placerad i mitten på sidan och har den största bilden på 

sidan vilket ger den en prioriterad plats. De omgivande artiklarna handlar om hämnd, 

flyktingar, bortröstning och busspriser. I intertextualiteten mellan de olika artiklarnas 

innehåll och rubriker uppstår ett flertal betydelsepotentialer. Jämlikhet är något som är 

ett feministiskt laddat ord och jämlikhet står inte bara för jämlikhet mellan könen utan 

mellan människor i en större bemärkelse. Artikeln om att flyktingar inte får hjälp åtföljs 

i spalten till höger av en artikel med en uppmaning: ”Rösta bort dem!” (Hallandsposten 

2014). Vilken ger upphov till betydelsepotentialen av att flyktingarna ska röstas bort 

och de som hjälper flyktingar, de som prioriterar jämställdhet, såsom feministerna. 

Bilden av en person som duschar konnoterar renlighet och smutsighet, vilken i en 

samhörande funktion med orden i rubrikerna ger upphov till betydelsepotentialen att det 

som ska röstas bort är smutsigt och bortröstningen har en renande effekt. Vattnet i 

bilden på duschen har även en textbindande funktion med den regniga bilden på bussen 

i artikeln längst ner på sidan. Bussar konnoterar även flyktingar då dessa bussas runt till 

olika flyktingförläggningar. I den textbindande funktion som utgörs av vattnet uppstår 

betydelsepotentialen att buss är att rekommendera som färdmetod i reningsprocessen 

som innebär att rösta bort och skicka bort flyktingar. Veolia, ett namn som är 

metonymiskt med Viola, kan i denna textbindande funktion i den visuella och språkliga 

kontexten på sidan likställas med feminister som strävar efter jämlikhet och är positivt 

inställda till flyktingar och välkomnat dessa på tåget. De missnöjda anställda får här 

symbolisera förespråkare för denna dolda utrensningsagenda som uppfattat Veolias 

flyktingvänliga resenärpolicy som en hämndaktion mot den patriarkala maktens rasism 

som härstammar från den vite mannen självtillskrivna överlägsenhet, enligt 

ekofeminismen. Den vite mannen som anas i den fördunklade fotografiet tillhörande 

den analyserade artikeln, vars rubrik dessutom är ett försvarstal från någon som blivit 

anklagad för ett bakåtsträvande upprätthållande av en ojämlik maktfördelning.  
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46. Miljömagasinet 2014-10-31 s.8 

63. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Miljömagasinet 

Datum/sidnummer: 2014-10-31 s.8 

Sektion: kultur 

Rubrik: Brist på tankearbete i MP 

Författare: Benita Eklund 

Innehållsanalys: Benita Eklund skriver om Michael Moons bok Grön filosofi-Tankar 

kring en ny ideologi (Arkiv förlag). Eklund beskriver i artikeln hur hon tolkar Moons 

bok som en historia om Miljöpartiets framväxt och de ideologier som legat till grund för 

den gröna politiken. Eklund skriver att Moon förklarar begrepp som ekofeminism, 

survivalism och olika former av ekologiska inriktningar. I artikeln framställs Moons 

främsta kritik mot miljörörelsen vara bristen på fokusering runt de ideologiska 

aspekterna, att det inom rörelsen finns en rädsla för att förlora det praktiska 

perspektivet. Eklund tolkar det som att Moon menar att en ökad insikt om de gröna 

ideologiernas fundament om dualismens negativa inverkan är nödvändigt för att 

överbygga gapet mellan teori och praktik. 
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Nyckelord/begrepp/tema: tankearbete, ideologi,  Sveriges gröna, miljöfrågan, politik, 

ministerposter, grön filosofi, intellektuellt tomrum, humanekologi, survivalism, 

socialekologi, ekofeminism, modernitet, vetenskap, maktutövning, alternativrörelse, 

klassanalys, maktstrategier, ekonomisk analys, teoretisk förankring, abstraktioner, 

civilisationskritik,  samhällskritik, ekomodernism, ekologisk postmodernism, ekologisk 

premodernism, fundamentalister, fundisar, realos, frigörelse, motsatspar, kvinnligt, 

manligt, natur, kultur, struktur, process, fakta, värderingar 

Personer som refereras till: Michael Moon, Rosseau, Arne Naess 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Miljöpartiet, Arkiv Förlag 

Bildanalys: Till artikeln hör två bilder.  

a. Den första bilden är ett foto på ett bokomslag, vilket kan sägas vara en 

symbolisk representation av en bok. Det är svårt att se vad det är för bild på 

omslaget. Det ser ut att vara en naturbild, med vatten som sträcker sig ända 

mot horisonten och i förgrunden ser det ut som stenar. Bilden konnoterar 

natur, ren natur då vatten konnoterar renlighet.  

b. Den andra bilden är ett foto, ett ikoniskt tecken, på en samling med 

människor. Vi vet dock inte vilka dessa människor utan kan bara gissa. Av 

artikelinnehållet att döma kan betraktaren hitta en textbindande funktion och 

tolka in att det är ett möte med Miljöpartiet eller någon annan 

miljöorganisation. För att utröna en symbolisk maktrelation med betraktaren 

måste man först betrakta de olika elementen i bild. Det står en grupp 

människor längst fram på vad som ser ut att vara en scen. Det är svårt att 

avgöra om de är vända mot publiken eller från, men mest troligt mot. Detta 

innebär en symbolisk maktrelation som ger makt åt de avbildade ( som ses ur 

grodperspektiv) men som är inkluderande, då de antas vara vända mot 

publiken. Några ses vara vända mot de stående i mitten på scenen så ur detta 

perspektiv blir makten exkluderande. Den symboliska distansen är mycket 

distanserad, då de knappt syns på bild. Människorna i publiken är bortvända 

från betraktaren och ses ur fågelperspektiv, vilket innebär att betraktaren både 

exkluderas och tilldelas makten. Den symboliska distansen med publiken är 

personlig. I de ideationella funktionerna har de två grupperingarna i bild det 

gemensamt att de inte har ögonkontakt med betraktaren. Gruppen på scenen 

verkar mer aktiv än publiken, med i egenskap av grupper är de båda hotfulla. 
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Att publiken står vänd mot scenen är även ett indexikaliskt tecken att de är 

uppmärksamma på vad som sker där. Den inbördes relationen med aktörer på 

scenen och publik är ojämlik då den lilla övre gruppen har en prioriterad plats 

och befinner sig högre upp i det spatiala rummet.  

Visuell textanalys:  Artikeln är placerad på den övre delen av sidan vilket ger den 

prioriterad plats. Den monokroma färgsättningen och typsnittet på rubrikerna ger en 

textbindande funktion som indikerar att de båda artiklarna hör ihop. Bristen på 

tankearbete kan då tänkas representeras visuellt av akvareller, som är ett finare ord för 

målningar gjorda med vattenfärger. Tankeverksamheten är alltså urvattnad så in i 

Norden, för att anamma ett humoristiskt förhållningssätt. MP är förutom en förkortning 

för Miljöpartiet en förkortning för förbandstypen militärpolis. Vilket ger upphov till den 

alternativa tolkningen att militärpolisen i norden lider brist på tankearbete och är 

konstigt urvattnad. Ur ett ytterligare perspektiv ger bilderna som föreställer ett galleri 

upphov till tolkningen att Miljöpartiets avbildade stormöte bara var ett spel för 

gallerierna.  
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47. Landets Fria 2016-01-07 s.6 

64. Kategori: Mediekooperativ 

Publikation: Landets Fria 

Datum/sidnummer: 2016-01-07 s. 6 

Sektion: Omställning 

Rubrik: Framtidskaféer i Alingsås 

Innehållsanalys: Annons om framtidscaféer i Alingsås där bland annat svensk 

ekofeminism kommer att diskuteras.  

Nyckeord/begrepp/tema: framtidskafé, introduktion, omställning, tema, 

politikersamtal, peak oil, ekofeminism 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Nolbygårds Ekobageri 

Visuell textanalys: Annonsen är placerad på nedre delen av sidan till höger under 

rubriken ’Övrigt’, vilket ger den en relativt undanskymd position med låg prioritering. 

De omgivande annonserna handlar bland annat om mansretreat och kretslopp. De 
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orangea linjerna har en textbindande funktion som håller ihop sidans innehåll som 

består av 20 mindre annonser och tre bilder. Bilderna är fotografier, ikoniska tecken 

som denoterar fjäril, blomma, skog, solstrålar, händer och pengar. En betydelsepotential 

som kan uppstå i relationen mellan dessa bilder är att pengar görs av papper, som görs 

av träd och att skövlandet av skog i ekonomiskt syfte leder till en utarmning av den 

ekologiska mångfalden som här representeras av fjärilen och blomman. För att undvika 

detta krävs som rubriken anger, en omställning. 

 

 

 

48. Alingsås Tidning 2016-01-09 s.23 

 

65. Kategori: Morgontidning 

Publikation: Alingsås Tidning  

Datum/sidnummer: 2016-01-09 s.23 

Sektion: general 

Rubrik: Start för säsongens omställningsfikor 

Författare: Katrin Niklasson 
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Innehållsanalys: Kortare artikel av Katrin Niklasson om omställningsfikor där svensk 

ekofeminism kommer att diskuteras. Dessa diskussionsträffar hålls av närverket 

Omställning Alingsås som av Niklasson beskrivs som en omställningsrörelse som står 

för skapandet av en världsbild och kultur som befinner sig i samklang med naturen. 

Rörelsen förklaras arbeta för en anpassning av lokalsamhället för att kunna tackla 

energi- och klimatkrisen.  

Nyckelord/begrepp/tema: ekobageri, ekofeminism. klimatkris, kultur, världsbild, 

natur, landsbygd, nätverk, fikaprogram, samklang med naturen, lokalsamhälle, cirkel, 

Framtidsveckan, peak oil 

Personer som refereras till: Magnus Gustafsson, Thereze Almström 

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Omställning Alingsås, 

Nolbygårds ekobageri, Alingsås museum 

Visuell textanalys: Artikeln är placerad i det övre vänstra hörnet och har en prioriterad 

position trots sin litenhet, då vi läser från vänster till höger. Temat på sidan är förening 

och församling vilket ramar in den i ett religiöst sammanhang, vilket också är som den 

angränsande rubriken antyder, ett historiskt sällskap för ekofeminism i svensk tryckt 

press (se artikel nr. 1). Bilderna på den högra sidan är lika stora och föreställer alla 

familjära sammanhang: ett sällskap bestående av huvudsakligen pensionärer av bilden 

att döma, en kärnfamilj och ett stall med barn och vuxna på besök.  Förutom 

bildstorleken är julgranen på den övre och den mittersta bilden en textbindande 

funktion. Stallet på den nedre bilden indikerar att där finns hästar, som här inkluderas i 

ett familjärt sammanhang, vilket indikerar en ideologiskt uppfattning om djur som 

familjemedlemmar.  
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49. Alingsås Kuriren 2016-01-13 s.2 

 

 

66. Kategori: Nyhetstidning 

Publikation: Alingsås Kuriren  

Datum/sidnummer: 2016-01-13 s.2 

Sektion: general 

Rubrik: Vårstart för Omställningsfikor i Alingsås 

Författare: Mattias Backlund 

Innehållsanalys: Kortare artikel av Mattias Backlund om omställningsfikor. 

Arrangören Martin Olsson har intervjuats och beskriver dessa träffar som en tradition 

som pågått i sex år dit organisationer bjuds in i sökandet efter nya samarbetspartners. 

Svensk ekofeminism och Peak Oil nämns som aktuella teman att diskutera under våren. 

Nyckelord: ekobageri, ekofeminism, tradition, tema, organisationer, politikersamtal, 

fingertoppskänsla, mötesplats, odlarförening, samarbetspartner, peak oil, knytisvårträff, 

omställningsfika 

Personer som refereras till: Martin Olsson 
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Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Omställning Alingsås, 

Alingsås bryggeri, Moderaterna, Miljöpartiet, Nolbygårds Ekobageri & Café 

Bildanalys: Bilden som tillhör artikeln är ett gruppfoto på medlemmarna i Omställning 

Alingsås, och är därmed även ett ikoniskt tecken. Bilden är tagen ur ett fågelperspektiv 

vilket ger makt åt betraktaren. Då medlemmarna ses både framifrån, bakifrån och från 

sidan är maktrelationen både inkluderande och exkluderande, dock har igen 

ögonkontakt med vilken ger betraktaren en inkännande möjlighet. Den symboliska 

distansen är distanserad då varje individ tar upp mindre än halva bildytan. Som grupp 

betraktat är de ideationellt hotfulla och aktiva. Att de sitter vända mot varandra i en 

cirkelformation, några gestikulerande och några med munnen öppen, med blickarna 

riktade mot varandra är indikatorer på att de är engagerade i ett aktivt samtal.  Övre 

halvan av det spatiala rummet är med på bild, vilket ger intrycket av att det är högt i tak 

även på ett metaforiskt plan. Den bruna väggfärgen konnoterar jord och natur. Hela 

bilden konnoterar litet lokalsamhälle, studiecirkel och en något halvkommunal 

sammanslutning.  

Visuell textanalys: Artikeln är placerad i det vänstra övre hörnet och har därmed en 

prioriterad plats. Till höger finns en spalt om de sociala medierna Twitter, Instagram 

och Facebook. Till höger om denna en spalt med grå botten om smygande förändringar. 

Denna spatiala närhet ger upphov till tolkningen att sociala medier har smugit sig in i 

den tryckta pressen och blivit en del av vardagen för de flesta i Sverige år 2016. På den 

nedre delen av sidan finns fyra knallgula rutor som handlar om dans, och bugg specifikt. 

Till höger om dessa rutor finns en annons om körsång. Den gula och den blå färgen 

bredvid varandra konnoterar den svenska flaggan och Sverige. Det svenskaste som finns 

måste vara dansband. De fyra rutorna om bugg, körsång och Sverige gör att man undrar 

var Coca-Cola kommer in i bilden? På European Social Forum, klimatkonferensen i 

Malmö förelästa Lotta Hedström om ekofeminism och berättade om en grupp indiska 

kvinnor som fått den lokala Coca-Cola fabriken på fall (se artikel nr. 43). För de som 

inte förstod den populärkulturella referensen så anspelas här på dansbandsklassikern 

’Fyra bugg och en Coca- Cola’ som framförs av en annan Lotta, Lotta Engberg.  
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50. Göteborgs Fria 2016-04-29 s.8 

67. Kategori: Mediekooperativ 

Publikation: Göteborgs Fria 

Datum/sidnummer: 2016-04-29 s. 8 

Sektion: tema 

Rubrik: Svensk Ekofeminism 

Innehållsanalys: Notis om omställningscafé där den svenska ekofeminismen och dess 

koppling till inre omställning ska diskuteras.  

Nyckelord/begrepp/tema: ekobageri, ekofeminism, omställning  

Organisationer/företag/institutioner som refereras till: Nolbygårds Ekobageri 

Visuell textanalys: Notisen placerad i längst ned i spalten till vänster på sidan och har 

därmed en undanskymd och oprioriterad plats. Större delen av sidan tas upp av en 

artikel om omställning i Filippinerna med tillhörande foto. Fotot är ett ikoniskt tecken 

och föreställer två män som drar omkring på någon form av jordbruksredskap i en tjock 

lervälling. Notisen under den om ekofeminism handlar om cirkulär ekonomi, vilket kan 

ge en textbindande funktion med spåren i lervällingen som är ett indexikaliskt tecken på 

att de har gått med redskapet i cirklar. Filippinerna ligger i samma världsdel som Nepal, 



 

167 

 

vilket jag för på tal då de Nepalesiska kvinnorna i turistbyn (se artikel nr. 33)  och de 

planterande barnen på Bali (se artikel nr. 37) de detta innebär en textbindande funktion 

som håller samman ett större resonemang om vilka sammanhang ekofeminism figurerar, 

och här framstår Sydostasien som ett centralt område. Vandana Shiva som är 

ekofeminismen främsta förespråkare i nuläget kommer även från Indien. Ordet växer 

hör också ihop med de planterande barnen i artikeln nr. 33.  

 

51. Dagens ETC 2016-05-04 s.5 

 

68. Kategori: Dagstidning 

Publikation: Dagens ETC  

Datum/sidnummer: 2016-05-04 s. 5 

Sektion: General 

Rubrik: Ekofeminism bakom omställning 

Författare: Birgitta Hambraeus 

Innehållsanalys: Birgitta Hambraeus tackar Mette Carlbom för en tidigare artikel om 

Rwandas gröna omställning. Hambraeus menar att kvinnorna i Rwanda gör klokt i att 

inte framhäva sig själva för mycket trots att de fått kvinnlig majoritet i riksdagen. Med 
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ett folkmord i bagaget menar Hambraeus att det är viktigt att påminna om att landet bäst 

byggs upp genom ett samarbete män och kvinnor emellan.  

Nyckelord/begrepp/tema: ekofeminism, folkmord, kvinnlig, majoritet, omställning, 

riksdag, samarbete, Rwanda 

Personer som refereras till: Mette Carlbom 

Bildanalys: Bilden som tillhör artikeln är en montage av två siduppslag som 

artikelförfattare kommenterar. Den symboliska maktrelationen är jämlik och 

distanserad, då figurera är mycket små på och i bild, samt att uppslaget är i jämnhöjd 

med betraktaren i den bemärkelse att de inte är vinklade ur ett djupseende perspektiv. 

Ingen ögonkontakt kan noteras med de avbildade, vilket föranleder en inkännande 

möjlighet. I en ideationell funktion betraktas bilden som helhet som hotfull då den dels 

innehåller två siduppslag varpå i vilket ett figurerar en grupp till synes aktiva kvinnor. 

Visuell textanalys: Artikeln är placerad längst ned i det vänstra hörnet och har därmed 

låg prioritet. Den översta artikeln på sidan handlar om att SD försöker lura det svenska 

folket med tillhörande bild som är ett urklipp från nätet med bland annat 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Den nedre artikeln handlar om 

kapitulation inför ett hot från Marocko och har en tillhörande bild som är ett ikoniskt 

tecken på FNs dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon. I spalten till höger finns tre 

insändare två uppmaningar och ett anklagande påstående. Den första rubriken uppmanar 

till att inte rösta på SD, detta ger en textbindande funktion till artikel nr. 62 där det fanns 

en annan insändare med en liknande uppmaning men där det inte i rubriken var angivet 

vem som skulle röstas bort. Denna insändare kan ses som ett förtydligande av den 

tidigare eller en motsägande beroende på vad som faktiskt stod i brödtexten (vilken i 

dessa fall inte är undersökt). Den underliggande insändare som menar att något är 

hyckleri, kan i detta textbindande sammanhang anspela på att Sverigedemokraternas 

politik är hyckleri. Den tredje insändaren i den högra spalten har en rubrik som 

uppmanar till mer ängslighet, vilket i sig indikerar en underliggande hotbild, att det 

finns något att vara rädd för. Denna insändare ligger i linje med rubriken om hotet från 

Marocko, vilket gör att den hotbilden förstärks av insändarens spatiala närhet.  
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Sammanfattning av innehållsanalys  
Nedan följer en sammanfattning av artiklarna skrivna textinnehåll i kronologisk 

ordning.  

Inledningsvis omtalas ekofeminism i ett kyrkligt sammanhang, som kommande ämne 

att diskutera och där nämns patriarkatet och andligheten som tillhörande begrepp (SvD 

1995).  De radikala feministinriktningarna gör sin närvaro känd tillsammans Valerie 

Solanas och mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Patriarkatets organiserade förtryck 

mot kvinnor befäst som en grundtanke inom feminism och ekofeminism omnämns som 

en militant rörelse (Expressen 1998). 1999 (SvD) får vi lära känna Elin Wägner och 

hennes ideologiska ställningstagande i den feministiska debatten och ordet 

civilisationskritik dyker upp för första gången. Nu talas det om ett icke-patriarkalt 

perspektiv på människans relation till Jorden, dock med ordet manshat inkluderat. 

Genusbegreppet och polariteten mellan könen diskuteras. Därefter blir ekofeminism 

reducerat till ett prefixbärande substantiv som inkräktar på den ekologiska vetenskapens 

domäner och som sägs symboliserar ett moraliskt snobberi och röstfiske (SvD 1999). 

2001 beskrivs ekofeminister som trädkramande demonstranter representerande en 

ideologi som likställer förtrycket av kvinnan med förtrycket av naturen. Här tydliggörs 

en av ekofeminismens grundtankar. Vi blir även uppmärksammade om det hierarkiska 

klassamhällets systematiska förtryck av kvinnor genom lagstiftning (Sydsvenskan 

2001). Ungdomar från Reclaim the streets intervjuas och informerar om att 

ekofeminister klär sig i grönt och lila (Expressen 2001). Politiker intervjuas om 

feminism och ekofeminism klassificeras här som en politiskt feministisk inriktning. 

Politiker anklagas för röstfiske och ekofeminism sägs vara är ett politiskt  modeord. 

Politikerna själva talar om strävan efter jämställdhet, att våldet mot kvinnor måste 

upphöra och om vikten att splittra den kultur som historiskt och strategiskt arbetat för en 

objektifiering av kvinnor.  2003 kliver ekofeminismen in i ett moderniserande teologiskt 

initiativ och sägs vara en garanti mot exploatering och ett förkroppsligande av den 

cykliska livskraften (DN 2003). Året därpå annonseras om ett radioprogram där 

ekofeminism ska diskuteras, ackompanjerat av Mahler, Beethoven, Haydn och Schubert 

(Helsingborgs Dagblad 2004).  Jens Orback (Sydsvenskan 2004) hamnar i blåsväder då 

han hänvisat till sin mormors häst i fråga om okonventionella samboförhållanden i ett 

försök att exemplifiera sin fördomsfria och antirasistiska syn. Detta uttalande väckte 

avsky i alla feministiska läger, där de menade att en jämställdhetsminister som uttalar 
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sig så klumpigt är ett hån mot dem och ett accepterande av den könsmaktstruktur som 

gynnar män.  Debatten urartar ännu mer när alla feministiska inriktningar, inklusive 

ekofeminism, anklagas för att vara en överideologi som används för att sålla bort 

misshagliga individer (Sydsvenskan 2004).  2005 får vi lära oss ordet ’greenwash’ som 

innebär att miljöförstörande verksamheter ikläder sig grön retorik med användande av 

vaga begrepp som hållbar utveckling. David Kronlids forskning om miljöetik refereras 

till i fråga om praktiska förfaranden, natursyn och människans relation till naturen. 

Ekofeminism nämns i samband med häxbränning som Kronlid anser är ett exempel på 

ett patriarkalt samhälles kontrollbehov av både natur och kvinnor (Miljömagasinet 

2005). Feministiskt initiativ bildas och feminismen bemöts av kritik på alla fronter och 

kallas för manshatande trams med sekteristiska maktanspråk.  Detta bemöts av Hultman 

( DN 2005) med en motattack där de etablerade partierna och maktmedia anklagas för 

att uttrycka en systembevarande ängslighet som tyder på förakt och motvilja till att 

uppmärksamma det patriarkala könsförtrycket. Ett könsförtryck som av Hultman 

särskilt tydliggörs genom prostitution, porr och våld mot kvinnor. 2006, elva år efter 

ekofeminismens inträde i svensk tryckt press, skriver Birger Schlaug (Miljömagasinet 

2006) en hyllningsartikel till Elin Wägner. Här får vi veta mer om Wägner och hennes 

kamp för rösträtt och fred. Schlaug berättar att Wägner betraktas om en förespråkare för 

vad som idag skulle kallas för pacifistisk ekofeminism och var en stark kritiker mot 

slöseriet med naturresurser till förmån för ekonomisk vinning. Samma år deklareras 

feminismen som död av antifeminister i ett strategiskt försök att befästa tanken om 

feminismen som död (Expressen 2006).  Ekofeminism anklagas ännu en gång för att 

endast vara en prefixideologi. Feminister utpekas som ”fula, galna och omseglade” 

(Eder -Ekman 2006). 2007 gör Gahrton och Hedström inträde i debatten och ger en 

fördjupad bild av ekofeminism. De förklarar att industrialismen, Luther och Bacon är att 

skylla för idén om den vite mannens överlägsenhet som det patriarkala förtrycker 

bygger på. Detta exemplifieras igen med häxbränning och Bacons idéer om att kuva 

naturen och göra den till sin slavinna.  Gahrton och Hedström upplever en medieskugga 

över feminism. Ekofeminism beskrivs av dem som ett sammankopplande av 

kvinnofrigörelse och miljöhänsyn. De menar att de kulturella uppfattningar som ser 

jämställdhet som självklar eller kvinnan som biologiskt närmare naturen tyder på 

bristande medvetenhet om konstruerade könsrollsfördelningar. Gahrton och Hedström 

efterlyser en integrering av miljöpolitiska och feministiska strömningar genom 
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ekofeminism. (Sydsvenskan 2007). Lotta Hedström ger sig 2007 ut på en 

föreläsningsturné både inför och efter utgivningen av hennes rapport Introduktion till 

ekofeminism. Denna turné sträcker sig ända in i 2008 och ger ett stort utslag av 

omnämnanden i artiklar och annonser om föreläsningarna. Med på flertalet av 

annonserna till dessa föreläsningar är Gudrun Schyman och Feministisk initiativ (TT 

Spektra 2007). 2007 får vi även göra bekantskap med Elisabet Hermodsson som genom 

poesi uttrycker kvinnors samhörighet med naturen ur ett religiöst perspektiv och genom 

detta tillskrivits ekofeminismen tillhörighet. Hermodsson myntade ordet ’synvända’, 

med förklaringen att det innebär att byta perspektiv i en fråga (Miljömagasinet 2007). 

Ekofeminism förklaras som en kombination av ekologism och feminism som sägs 

förklara historiska och nutida samhällsmekanismer. Hedström fortsätter att ta plats i 

medieringen av ekofeminism och för fram begreppet intersektionalitet, vilket innebär att 

man kan bli förtryckt på flera grunder samtidigt. Hedström (Miljömagasinet 2007) 

förklarar ytterligare att dualism leder till en felaktig uppfattning om att det ena måste 

vara bättre än det andra: manligt/kvinnligt, civilisation/natur. Vandana Shiva omnämns 

som framgångsrik ekofeminist. 2008 (Fokus) används Courtney Love som frontfigur för 

riot grrl -feminism och andra radikalfeministiska inriktningar, av vilka ekofeminism 

sägs vara en. Gahrton skriver om behovet av teoretisering för att kunna omsätta 

miljömedvetna värderingar i praktiken. Han menar att det är nödvändigt att förstå hur 

kapitalistiska maktstrukturer uppstått för att konkret se de mekanismer som är 

avgörande för en ny samhällsförändring (Dagens Miljö 2008). Tre män intervjuas om 

löpning. En av de intervjuade säger att han börjat intressera sig för ekofeminism som 

han beskriver som att bli en del av och uppgå i naturen istället för att försöka kuva eller 

kontrollera den ( SvD 2008). På Miljöfestival i Lingbo med Föreningen Project Save 

The Earth ska Hedström föreläsa om ekofeminism (Miljömagasinet 2008).  En 

humanekolog och en beteendevetare skriver ett debattinlägg där de menar att 

ekofeminism har svårt att få fäste i Sverige på grund av dess fokusering på natur och att 

detta ger associationer till särartsfeminism, detta på grund av att orden natur och biologi 

är metonymiska. Särartsfeminism beskrivs som de konservativa krafter som använder 

biologiska skillnader mellan könen för att rättfärdiga förtryck vilket är ett 

förhållningssätt ekofeminism motarbetar (Arbetaren 2008).  European Social Forum ska 

ha klimatmöte i Malmö där Vandana Shiva ska föreläsa tillsammans med Berit Ås om 

ekofeminism och härskartekniker. Besökare och föreläsare från klimatkonferensen 
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intervjuas, bland annat Berit Ås, som förklarar att härskartekniker är svåra att se för den 

generation kvinnor som befinner sig i den erotiska erövringslekens tid och att det är 

först när denna är över som de har förmågan att se manliga maktstrukturer i samhället 

(Landskrona-Posten, Göteborgs- Posten 2008).  Vilsta Sporthotell huserar ett 

seminarium där ekofeminism presenteras som en miljöfilosofisk gren där förtryck mot 

kvinnor och exploatering av natur ses ha ett samband (Eskilstuna- Kuriren).  

Ekoteologin gör närmanden mot ekofeminismen genom den ekofeministiska teologin. 

Den ekofeministiska teologin är självkritisk och menar att religionen är medskyldig till 

miljöförstöringen på grund av avskiljandet av anden från naturen.  I den teologiska 

aspekten vidareutvecklas den ekofeministiska teorin om att förtrycket av kvinnor och 

exploateringen av naturen hör samman, med tillägget att detta sker på ett symboliskt 

plan på grund av att kvinnor historiskt kopplats till kropp och natur på ett annat sätt än 

män där genuskodningen tilldelat männen transcendens och kvinnorna immanens 

(Kyrkans Tidning 2008).  En bit in i 2009 är det dags för Feministiskt forum där 

Hedström föreläser om ekofeminism och berättar om kvinnor i Indien som fått Coca-

cola på fall. Hedströms sägs där ha börjat tala om animism som en del av ekofeminism 

(Miljömagasinet 2009).  En representant från Project Save The Earth uttalar sig lite 

klumpigt om att även killar är välkomna på Miljöfestival, för att det inte är en 

feministisk festival (Metro- Göteborg 2009).  Ekofeminism dyker upp som akademisk 

inriktning inbakad i en annons om ekosofi (Arbetaren 2009). Under en intervju på 

Stockholms kulturfestival framför Rebecka Hagman ekofeminism som ett nödvändigt 

genusperspektiv på miljödebatten för att belysa jämlikhets- och rättvisefrågor och menar 

att klimatdebatten tystas ned av kapitalistiska intressen (Eskilstuna- Kuriren 2010). 

Oregon University välkomnar tvärvetenskapliga artiklar och undersökningar där 

ekofeminism ingår (Miljöaktuellt 2012). Nina Lekander får sin bok recenserad i vilken 

hon uttrycker en rädsla för att grisarna ska dö om alla blir vegetarianer. Lekanders 

tolkning av ekofeminism beskrivs som ”det hierarkiska förhållandet mellan djur och 

människodjur i allmänhet och häst och kvinna i synnerhet.” (Lowden. DN. 2012).  Det 

föreslås att man kan diskutera ekofeminism på caféer för att transformera höstens 

svårmod till mer hälsosamma pretentioner (Norran 2012). Lekander intervjuar 

Germaine Greer, som frotterat sig med Susan Sontag och Norman Mailer. Greer hade i 

intervjun uttryckt ett intresse för ekofeminism, som hon beskrev som en kvinnlig 

intuition gällande natur, djur och miljöförstöring. Denna intuition menade Greer var 
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historiskt betingad för att kvinnor står lägre i rang (Expressen 2012). Angela Aylward 

diskuterar kön och poststrukturalistiska förhållningssätt till ordens betydelse. Hon 

menar att ekofeminism tar ställning mot den dualistiska härskarideologin och hänvisar 

till Lotta Hedströms motivering där förtrycket mot kvinnan är intimt sammanbundet 

med förtrycket av naturen. Detta sker genom ett betraktande av kvinnan som stående 

närmare naturen i kombination med idén om den vite mannens rätt att härska 

(Miljömagasinet 2013). En artikeln som illustrerar olika feministtyper avbildar en 

ekofeminist i en mänsklig pyramid som river sönder ett papper med en manlig symbol 

på (Uppsala Nya Tidning 2013).  2014 förklarar en präst att ekofeminism är synen på att 

det patriarkala samhället förtrycker kvinnor och natur efter samma premisser (Ystads 

Allehanda 2014). En konstnär menar att ekofeminism bidrar till en större medvetenhet 

om naturen vilket i sin tur leder till ett mer jämställt samhälle (Norran 2014). Bertil 

Torekull höjer ekofeminismen till skyarna, ber till Gud om en mer kvinnlig kraft i 

politiken och skrev att ’somliga’ anser att kvinnor är biologiskt mer miljömedvetna 

(Expressen, GT 2014). Denna artikel tolkades som att ekofeminism likställdes med 

särartsfeminism, vilket skapade debatt och missförstånd. Norrbottens Kuriren (2014) 

tog Torekulls definition av ekofeminism som sann och fördömde denna. 

Sammankallande för Miljöpartiets jämställdhetskommitté gjorde samma sak och tog 

avstånd från ekofeminism med motiveringen att den på ett ovetenskapligt sätt kopplar 

könsnormer till biologi (Expressen 2014). Mitt i denna debatt dyker en artikel om 

Helene von Druskowitz och Nietzsche upp där vi får veta att Nietzsche som trots sin 

uttalade antifeminism var omgiven och dyrkad av många feminister, bland annat 

Druskowitz som i sina disputationer anknöt teoretiskt till ekofeminism i den patriarkala 

kritiken (SvD 2014).  Ekofeminism och digitalism, det gemensamma är ismen skriver 

Västerbottens-Kuriren (2014). En insändarskribent beklagar sig över att den historiska 

genusforskningen inte är tillräckligt populistisk och anser att de olika feministiska 

inriktningarna är förvirrande och utesluter männen (Hallandsposten 2014). Michael 

Moon ger ut en bok där han återkopplar till tidigare tankar om att miljörörelsen behöver 

mer teori i sin praktik. Ekofeminism beskrivs i boken enligt recensenten som en främst 

ekologisk inriktning (Miljömagasinet 2014). 2016 anordnas något som heter 

omställningsfika i Alingsås där ekofeminism och Peak Oil ska diskuteras, vilket ger 

upphov till ett antal artiklar och annonser. 
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Sammanfattning av visuell textanalys 
Nedan följer en sammanfattande sammanställning av de visuella textanalyserna. 

Sammanfattningen av den visuella textanalysen är inte lika lätt eller logisk att följa som 

sammanfattningen av innehållsanalysen, då artiklarna kan figurera i så vitt skilda 

sammanhang.  I denna sammanfattande del av den visuella textanalysen tydliggörs en 

del teman och tendenser om i vilka sammanhang ekofeminism framställts.  

 

2001 figurerar ekofeminism i ett apokalyptiskt sammanhang tillsammans med bomber 

och mördare (DN). 2003(DN) inleds med ett kyrkligt tema bestående av bröllop, teologi 

och tvillingar. 2005 är ekofeminismen omgiven av talibaner, bilförbud (Miljömagasinet) 

och poeter (DN). 2006 hyllas Elin Wägner i ett mittenuppslag med flera bilder på henne 

(Miljömagasinet). 2007 inleds ekofeminismens uppåtgång i svensk tryckt press då Lotta 

Hedström ger sig ut på en föreläsningsturné vilket ger upphov till en mängd 

småannonser särskilt i Miljömagasinet.  Förutom i små evenemangsannonser figurerar 

ekofeminism 2007 tillsammans med poesi, kor, kinesiska muren samt i ett miniatyrtema 

bestående av dockskåpsdockor och mikroskopiska trampdynor av en geckoödla 

(Miljömagasinet). 2008 inleds med olika typer av feminism, rockstjärnor (Fokus), 

politiska partier och temat vatten. Året fortsätter med miljöfestivaler (Miljömagasinet 

2008) och ännu fler notiser om föreläsningar med Hedström. Detta år figurerar 

ekofeminism tillsammans med Sydostasien, barn, makt, miljö (Arbetaren 2008), poeter 

och tvillingar (Landskrona- Posten). Året innehåller även teman som konst, färger, 

teologi, bokrecensioner och plantering. 2009 inleds med det tredje könet, kvinnor som 

leker skottkärra (Miljömagasinet 2009), offer, trä (Metro- Göteborg) och Köpenhamn 

(Arbetaren).  2010 är det tystare runt ekofeminism och endast en artikel publiceras och 

där ekofeminism framställs i ett sexualiserande sammanhang (Eskilstuna- Kuriren). 

2012 får ekofeminismen sällskap av Aristoteles och Platon och temat tvillingar dyker 

upp igen (Miljöaktuellt), samt bokrecensioner, kockar och teater (Norran). 2012 avlutas 

med temat kamp och kändisar (Expressen). 2013 figurerar ekofeminism tillsammans 

med matrecept, demonstrationer och färgen grön (Miljömagasinet). En feministpyramid 

illustreras och temat konst återkommer (Uppsala Nya Tidning 2013). 2014 inleds med 

den vite mannen, Gud, roller, och barn (Ystads Allehanda). Konst fortsätter att vara ett 

tema och färgen gul blir mer populär.  Schyman avbildas som ett varnande exempel på 

feministiska ideologier och Torekull hyllas av männen (Expressen, GT 2014). Den 
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patriarkala makthierarkin i media blir synliggjord detta år i samband med ekofeminism 

och journalister uppmanas visa vilken sida de står på (Norrbottens Kuriren 2014, 

Expressen 2014). En hotbild framträder mot ekofeminism, och patriarkatet 

idiotförklaras ( SvD 2014). Invånare i Rosengård anses behöva upplysas om att 

feminism inte har med biologi att göra som en del av integrationspolitiken (Expressen 

2014). En digital transformation av symbolen ’sign of the horns’ anknyter till 

ekofeminism (Västerbottens-Kuriren 2014). Rasistiska undertoner stödjer hotbilden mot 

ekofeminism (Hallandsposten 2014). Miljöpartiet utmålas som urvattnat och som 

lidande brist på tankeverksamhet (Miljömagasinet 2014). 2016 inleds med omställning, 

granar, djur och familjära sammanhang (Alingsås Tidning 2016).  Sociala media dyker 

upp i ekofeminismens spatiala närhet precis som vardag och dansband. Sydostasien och 

odling återkommer. De rasistiska undertonerna är avbildade och avslöjade och det nya 

hotet sägs komma från Marocko (Dagens ETC 2016).  

 

Appendix 2 
Namn på författare av artiklar och personer som refereras till i artiklarna presenterade i 

bokstavsordning. Varje omnämnande räknas per artikel. Om en person omnämns flera 

gånger i samma artikel räknas omnämnande ändå som singulärt. Antalet artiklar 

personen figurerat i antingen som författare eller som person refererad till anges inom 

parentes efter namnet. Ingen skillnad har gjorts på personernas roll i artikeln, endast 

medverkan har räknats. Namn på fotografer och illustratörer är tyvärr ej inkluderade. 

Totalt har 269 personer medverkat.  

 

Fullständig namnlista över alla personer som refereras till 
 

       Achebe, Chinua 
Ahlborg, Helene (2) 
Ahlbäck, Lennart 
Allard, Anne 
Almström, Thereze 
Alvberger, Bo 
Andersson, Kerstin 
Aquino, Thomas  
Aristoteles (2) 
Austen, Jane (2) 
Aylward, Angela (3) 
Bachofen, JJ (2) 
Backlund, Mattias 
Bacon, Francis (2) 
Balzac 
Beethoven, Ludwig van 
Bildt, Carl (2) 

Hedström, Lotta (20) 
Hegedus, Chris 
Hellberg, Anna 
Hellström Gefwert, Helena 
Hermodsson, Elisabet (3) 
Hjelm, Annika 
Holm, Sven (4) 
Hultman, Kristina 
Hylland Erikssen, Thomas 
Hävre, Ulrika (4) 
Hökmark, Gunnar (2) 
Idegaard, Thomas (2) 
Igeland, Lars (4) 
Isaksson, Folke 
Ivarson Bergsten, Birgitta 
Jansdotter, Maria (3) 
Jansson, Anders 

Pennebakers, D A 
Persson, Göran (3) 
Petersson, Olof 
Pinter, Harold 
Platon (2) 
Popova, Susanna 
Post, Soraya (2) 
Primavesi, Anne 
Prodi, Romano 
Päivärinta, Susie 
Qvick, Arne (4) 
Radford Ruether, Rosemary 
Rafael 
Rasmussen, Larry 
Rasmusson, Ludvig 
Reinfeldt, Fredrik 
Ringholm, Bosse 
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Bjurell, Elisabeth (4) 
Björk, Nina 
Blondinbella 
Boethius, Maria-Pia 
Boff, Leonardo 
Borg, Anders (2) 
Braf, Torsten 
Brandberg, Åsa (3) 
Brandes, Georg 
Brun, Ane 
Brännström, Carl 
Butler, Judith 
Bush, George 
Byron, George Gordon   
Bysshe Shelley, Percy 
Callmyr, Lasse (3) 
Carlbom, Mette 
Carson, Rachel 
Catomeris, Christian 
Chirac, Jacques 
Christ, Carlo 
Clements, Frederic 
Dahlgren, Gunilla (4) 
Daligk, Thomas 
Dalström, Kata 
Danielsson, Kicki 
Diner, Kennet (4) 
Dostojevskij 
Druskowitz, Helene von 
Eder-Ekman, Karin 
Ek, Lena 
Eklund, Benita 
Ekman, Kerstin 
Elliot, George 
Elvander, Nils 
Eriksson, Maria 
Evertsson, Jakob 
Fagerström, Torbjörn (2) 
Federley, Fredrick (2) 
Feldt, Kjell-Olof 
Fixx, James F 
Fogelclou, Emilia (2) 
Fors, Jan Olov 
Forsås- Scott, Helena 
Franciskus 
Frank, Kaisa (4) 
Franklin, Rosalind 
Freedman, Jane 
Friberg Olsson, Helene 
Fölster, Stefan 
Gahrton, Per (5) 
Gandhi, Mahatma 
Garfunkel, Art 
Gemzöe, Lena 
Gilljam, Mikael 
Goldman, Anita 
Goldman, Emma 
Grape, Henrik 
Greer, Germaine 
Grimheden, Henrik 
Guevara, Che 
Guillou, Jan 
Gür, Tomas 
Gustafsson, Magnus 
Gutenberg, Johann 
Hagman, Rebecka 
Hambraeus, Birgitta 
Hammarström, Matz 
Handberg, Peter 
Hansson, Matilda (2) 
Hansson, Sven Ove 
Hardt, Michael 
Haydn 

Johansson, Klara 
Johnston, Jill 
Johnson, Bengt Emil 
Jonsson. Anna 
Jonsson, Bibi 
Jonsson, Karin B.   
Jönsson, Eric 
Karlsson, Anders 
Karlsson, Jan O 
Keller, Catherine 
Key, Ellen (3) 
Kilner, Sanna 
Klingvall, Maj. Inger 
Kronlid, David (4) 
Kropotkin, Peter 
Kärnstrand, Moa 
Laestadius, Ann Helen 
Lagerlöf, Selma (2) 
Leijonborg, Lars (2) 
Lamotte, Joakim 
Lekander, Nina (3) 
Lessing, Doris 
Lidman, Sara 
Lindén, Claudia 
Lindgren, Yamile 
Lindkvist, Lena 
Lindqvist, Kajsa 
Lindroth, Marja (4) 
Lindskog, Rolf 
Lindström, Peter 
Lindvert, Jessica 
Linnér, Björn-Ola 
Love, Courtney 
Lowden, Martina 
Lundgren, Bo (2) 
Lundquist, Lennart 
Luther, Martin (2) 
Lygren, Carina 
Lövin, Isabella (2) 
Lööf, Annie (2) 
Macleod, Katarina 
Mahler 
Mailer, Norman 
Malten, Therese 
Marti, José 
Martinsson, Harry 
Mattews, Freia 
Matzols, Barbro (2) 
McFague, Sallie 
McGuffin, Emma 
Milling, Marie (2) 
Miró 
Moon, Michael (2) 
Mothadi, Lawen 
Mozart 
Myrdal, Alva 
Naess, Arne 
Negri, Antonio 
Nietzsche, Friedrich 
Niklasson, Katrin 
Nilsson, Kaj 
Norén, Frida 
Nykvist, Björn 
Ohlsson, Per T 
Olofsson, Maud 
Olsson, Belinda 
Olsson, Martin 
Olzon, Anette 
Orback, Jens 
Ottesen- Jensen, Elise 
Pagrotsky, Leif 
Paulsen, Marit 

 

Rockström, Pia 
Roos, Cecilia 
Rosenberg, Tiina 
Rothstein, Bo 
Rousseau, Jean-Jacques 
Rubar, Evin 
Rydén, Daniel (2) 
Rydman, Åsa (4) 
Salomé, Lou Andreas 
Sanandaji, Nima 
Sandberg, Elisabet 
Sandgren, Håkan 
Sarja, Karin 
Schlaug, Birger 
Schubert 
Schyman, Gudrun (7) 
Schön, Emil 
Serey, Manque 
Shakespeare, William 
Shiva, Vandana (2) 
Simmonds, Stephen 
Sjöberg, Birger 
Sjölund, Emelie 
Sjöö, Monica 
Skugge, Linda (2) 
Skånberg, Kristian 
Snickars, Pelle 
Solanas, Valerie (2) 
Sonesson, Anja 
Sontag, Susan 
Spretnak, Charlene 
Stagnelii 
Stéenhoff, Frida 
Stridsberg, Sara 
Strindberg, August (2) 
Stuart Mill, John 
Sundkvist, Alma 
Svensson, Alf 
Sydow, Henrik von 
Södergran, Edith (2) 
Söderström, Ulf 
Tarschys, Daniel 
Thorsson, Inga 
Tolstoj 
Torekull, Bertil (4) 
Torgny, Karin 
Tranströmer, Tomas 
Trilling, Diana 
Trilling, Lionel 
Ulmanen, Petra 
Ulvskog, Marita 
Uusman, Ines 
Vinterhed, Kerstin 
Voors, Barbara 
Wahlbeck, Peter 
Wallin, Lars (4) 
Warhol, Andy 
Westerståhl, Jörgen 
Westman Berg, Karin 
White, Lynn 
Wickbom, Ulf 
Wikström, Monica 
Winberg, Gunilla 
Winberg, Kristina (2) 
Witt-Brattström, Ebba 
Wolicka, Stefania 
Wollstonecraft, Mary (2) 
Woolf, Virginia (2) 
Wägner, Elin (4) 
Zolá 
Ågren, PO 
Ås, Berit (2) 
Åström, Gertrud 
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Appendix 3 
Nyckeord/begrepp/tema 
Sammanställning av nyckelord/begrepp/tema. Totalt har 962 nyckelord registrerats.  

1 ekofeminism 63 
2 feminism 22 
3 natur 15 
4 kvinnor 13 
5 jämställdhet 12 
6 förtryck 11 
7 ideologi 9 
8 kultur 9 
9 forskning 7 
10 politik 7 
11 kvinnlig 7 
12 miljöfrågor 7 
13 filosofi 7 
14 kön 7 
15 dominans 6 
16 vetenskap 6 
17 våld 6 
18 natursyn 6 
19 makt 6 
20 miljö 6 
21 naturen 6 
22 biologi 6 
23 exploatering 6 
24 den 5 
25 sexualitet 5 
26 utveckling 5 
27 hållbar 5 
28 män 5 
29 nätverk 5 
30 mannen 5 
31 teologi 5 
32 patriarkatet 5 
33 barn 5 
34 kamp 5 
35 rättvisa 4 
36 vite 4 
37 djur 4 
38 kollektiv 4 
39 språkrör 4 
40 ekonomi 4 
41 kvotering 4 
42 sociala 4 
43 kroppen 4 
44 konst 4 
45 civilisationskritik 4 
46 universitet 4 
47 gud 4 

321 organism 1 
322 organismer 1 
323 organisationsstrukturer 1 
324 organisationsformer 1 
325 mustasch 1 
326 multinationella 1 
327 originalspråk 1 
328 orsakskedja 1 
329 panpsykism 1 
330 pappaledig 1 
331 moralsyn 1 
332 pacifism 1 
333 motionstid 1 
334 orättvisor 1 
335 osynliggörande 1 
336 ministerposter 1 
337 rättviserörelse 1 
338 transformationer 1 
339 transcendens 1 
340 tunnelbanan 1 
341 tv-serier 1 
342 tvångfeminism 1 
343 traditioner 1 
344 tradition 1 
345 tjänstledig 1 
346 toalettbakterier 1 
347 tomrum 1 
348 toppolitik 1 
349 tyskland 1 
350 tystnad 1 
351 uppfostra 1 
352 unik 1 
353 upplevelser 1 
354 upplysa 1 
355 uppror 1 
356 ungdomar 1 
357 underordnat 1 
358 tänkande 1 
359 tänkandet 1 
360 tårtkastning 1 
361 undernäring 1 
362 tilllväxtkapitalism 1 
363 till 1 
364 sydafrika 1 
365 svårmod 1 
366 symbolfärger 1 
367 symbolik 1 

641 greenwash 1 
642 grekland 1 
643 genusfritt 1 
644 genusfeminism 1 
645 gatustrid 1 
646 geni 1 
647 genrer 1 
648 genteknik 1 
649 ekosofi 1 
650 ekomodernism 1 
651 befrielseteologi 1 
652 basker 1 
653 bekämpningsmedel 1 
654 beskattning 1 
655 beslutsinflytande 1 
656 band 1 
657 backlash 1 
658 arbetsmarknad 1 
659 arkitektur 1 
660 arter 1 
661 atmosfär 1 
662 beslutsteori 1 
663 besökare 1 
664 biotech 1 
665 biologisk 1 
666 bioteknik 1 
667 black 1 
668 bokläsning 1 
669 biocentrisk 1 
670 binärt 1 
671 betalvägg 1 
672 bibel 1 
673 bikupeform 1 
674 bilfritt 1 
675 antropocentrism 1 
676 antropocentrisk 1 
677 aktörer 1 
678 akademiens 1 
679 alkoholism 1 
680 alternativa 1 
681 alternativrörelse 1 
682 akademi 1 
683 afrikansk 1 
684 abstrakt 1 
685 abstraktion 1 
686 abstraktioner 1 
687 afrika 1 
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48 grön 4 
49 introduktion 4 
50 religion 4 
51 av 4 
52 produkter 4 
53 rapport 4 
54 miljöfestival 4 
55 hälsa 4 
56 politisk 3 
57 global 3 
58 moral 3 
59 roliga 3 
60 dualism 3 
61 moderlighet 3 
62 partier 3 
63 ekologisk 3 
64 konstruktioner 3 
65 gifter 3 
66 ideologier 3 
67 marknad 3 
68 ekofilosofi 3 
69 djurrätt 3 
70 genusforskning 3 
71 mot 3 
72 som 3 
73 med 3 
74 patriarkala 3 
75 miljöförstöring 3 
76 ekologiska 3 
77 naturresurser 3 
78 mat 3 
79 politiker 3 
80 naturvetenskap 3 
81 kvinnors 3 
82 omställning 3 
83 kvinnorörelsen 3 
84 häst 3 
85 feminister 3 
86 queerteori 3 
87 aktiviteter 3 
88 ekologism 3 
89 naturvisdom 3 
90 häxbränning 3 
91 valrörelse 3 
92 ekonomisk 3 
93 och 3 
94 kvinnokamp 2 
95 kvinnodagen 2 
96 kvinnoförbund 2 
97 strukturer 2 
98 flaggnamn 2 
99 oil 2 
100 feministisk 2 
101 jämlikhet 2 
102 fattigdom 2 
103 islam 2 

368 synvända 1 
369 sveriges 1 
370 svensköp 1 
371 sufism 1 
372 survivalism 1 
373 svampplockning 1 
374 svenska 1 
375 system 1 
376 särartsfeminist 1 
377 tema 1 
378 teleologi 1 
379 teoretisk 1 
380 terminologi 1 
381 tid 1 
382 teknisk 1 
383 teknikdeterminism 1 
384 särbehandling 1 
385 särintresse 1 
386 tankearbete 1 
387 teater 1 
388 upprustning 1 
389 uppvärmningskris 1 
390 våldsstrukturer 1 
391 växtförädling 1 
392 våldsverkare 1 
393 yllekofta 1 
394 yrkeskategorier 1 
395 västerländsk 1 
396 västerlandet 1 
397 världsfrågor 1 
398 världsomfattande 1 
399 världsåskådning 1 
400 väskryckning 1 
401 yrkesval 1 
402 ’kvinna’ekologi 1 
403 överordning 1 
404 överkonsumtion 1 
405 översvämningar 1 
406 övertygelse 1 
407 övervakningskameror 1 
408 överideologi 1 
409 över 1 
410 äktenskap 1 
411 ängelholm 1 
412 åmål 1 
413 österrike 1 
414 världsbild 1 
415 värdeteori 1 
416 val 1 
417 utvald 1 
418 vapen 1 
419 vegetarianer 1 
420 verkligheten 1 
421 uttryck 1 
422 utrotningshotade 1 
423 uranbrytning 1 

688 analoga 1 
689 analys 1 
690 anonymitet 1 
691 animism 1 
692 antagonism 1 
693 antihierarkiska 1 
694 antropocen 1 
695 anfall 1 
696 anden 1 
697 anarkafeminism 1 
698 anarkafeminist 1 
699 anarkokapitalism 1 
700 andar 1 
701 bokmässa 1 
702 bokrecension 1 
703 dricksvatten 1 
704 dramatik 1 
705 drifter 1 
706 droger 1 
707 dusch 1 
708 doughnut 1 
709 dogmer 1 
710 djurförsök 1 
711 djuromsorg 1 
712 djurstudier 1 
713 dna 1 
714 döda 1 
715 dödsfiende 1 
716 ekofeminister 1 
717 ekofeminist 1 
718 ekohus 1 
719 ekokritik 1 
720 ekologiskt 1 
721 ekofeminismekobageri 1 
722 ekocentrism 1 
723 e-marknad 1 
724 economy 1 
725 ekobageri 1 
726 ekocentrisk 1 
727 diskussion 1 
728 diktatur 1 
729 centrala 1 
730 canvas 1 
731 cirkel 1 
732 civil 1 
733 civilisationens 1 
734 café 1 
735 byråkrati 1 
736 bolagstyrelse 1 
737 buddhism 1 
738 budskap 1 
739 bukfett 1 
740 cykel 1 
741 dagis 1 
742 digitala 1 
743 diamantgruvor 1 
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104 psykologi 2 
105 jordnärhet 2 
106 jordbruk 2 
107 queerfeminist 2 
108 feminist 2 
109 intervju 2 
110 internationella 2 
111 studieresa 2 
112 offentliga 2 
113 prostitution 2 
114 fi 2 
115 kvalitetsinriktad 2 
116 patriarkatets 2 
117 härskartekniker 2 
118 peak 2 
119 samhället 2 
120 handling 2 
121 gudsuppfattning 2 
122 patriarkat 2 
123 konservativa 2 
124 hen 2 
125 poesi 2 
126 riksdagsledamot 2 
127 rättigheter 2 
128 riksdagsval 2 
129 pessimism 2 
130 kommunism 2 
131 rösträtt 2 
132 röstmönster 2 
133 hierarkiska 2 
134 klimatkris 2 
135 gubbar 2 
136 solidaritet 2 
137 industrialismen 2 
138 kunskap 2 
139 frigörelse 2 
140 kvinnan 2 
141 forum 2 
142 kvinnlighet 2 
143 radikalfeminism 2 
144 författare 2 
145 individualism 2 
146 genusuppfattning 2 
147 kraft 2 
148 estetik 2 
149 genus 2 
150 postmodernism 2 
151 organisationer 2 
152 reflektion 2 
153 skuld 2 
154 statistik 2 
155 familj 2 
156 antifeminism 2 
157 tvärvetenskap 2 
158 tvärfront 2 
159 distansstudier 2 

424 ursprungliga 1 
425 uteslutande 1 
426 utredningar 1 
427 vetenskapliga 1 
428 vettlöst 1 
429 värde 1 
430 vänsterideal 1 
431 värdegrund 1 
432 värden 1 
433 värderingsgrund 1 
434 välmående 1 
435 vurm 1 
436 viktproblem 1 
437 violer 1 
438 vita 1 
439 vulgohögern 1 
440 sufidansare 1 
441 subversiva 1 
442 romaner 1 
443 ritual 1 
444 rosa 1 
445 rovdrift 1 
446 rwanda 1 
447 riot 1 
448 riksdagen 1 
449 revolution 1 
450 rf 1 
451 ridning 1 
452 riksdag 1 
453 metafysik 1 
454 rödstrumpa 1 
455 samhällsutveckling 1 
456 samhällskritik 1 
457 samhörighet 1 
458 samklang 1 
459 sammansättning 1 
460 samhällsdebatt 1 
461 samhällsansvar 1 
462 rörum 1 
463 sabbatsår 1 
464 samarbete 1 
465 samband 1 
466 retreat 1 
467 retorik 1 
468 radikalisering 1 
469 radikalfeminist 1 
470 radikalitet 1 
471 rang 1 
472 rapportförfattare 1 
473 radikala 1 
474 radikal 1 
475 pöbel 1 
476 queerfeminism 1 
477 rabiata 1 
478 rabiesfeminist 1 
479 realism 1 

744 digitalism 1 
745 dikotomi 1 
746 diksurs 1 
747 dialog 1 
748 definitioner 1 
749 dagordning 1 
750 dans 1 
751 ddt 1 
752 debattör 1 
753 humanekologi 1 
754 humaniora 1 
755 kärnkraft 1 
756 kärnavfall 1 
757 könsdiskriminering 1 
758 könsförtryck 1 
759 könskvotering 1 
760 känsla 1 
761 känguru 1 
762 kvinnovälde 1 
763 kvinnorörelse 1 
764 kvinnovåld 1 
765 kyrka 1 
766 kyrkan 1 
767 könsmaktordning 1 
768 könsmaktsstruktur 1 
769 levnadssätt 1 
770 lasarett 1 
771 liberal-kapitalistiska 1 
772 liberalfeminism 1 
773 liberalism 1 
774 laptop 1 
775 landsbygd 1 
776 könsroller 1 
777 könsrollsuppdelning 1 
778 könsskillnader 1 
779 köttkonsumtion 1 
780 kvinnoroller 1 
781 kvinnorollen 1 
782 kvalitetsbegrepp 1 
783 kvalitetsbedömning 1 
784 kvalitetsbestämning 1 
785 kvalitetsnormerare 1 
786 kvantitet 1 
787 kvalitet 1 
788 kunskapstörstande 1 
789 kulturelit 1 
790 kulturell 1 
791 kulturella 1 
792 kundunderlag 1 
793 kvinnligt 1 
794 kvinnoaktion 1 
795 kvinnomisshandel 1 
796 kvinnomaktutredningen 1 
797 kvinnoorganisation 1 
798 kvinnoorganisationer 1 
799 kvinnoparti 1 
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160 biosfär 2 
161 miljösyn 2 
162 världsordning 2 
163 manlig 2 
164 marxism 2 
165 betraktelsesätt 2 
166 underordning 2 
167 våldsbetonat 2 
168 mandat 2 
169 miljöfrågan 2 
170 dominanstänkande 2 
171 människan 2 
172 diskussioner 2 
173 miljörörelse 2 
174 avhandling 2 
175 debatt 2 
176 motsatspar 2 
177 miljöproblem 2 
178 balans 2 
179 miljöperspektiv 2 
180 värderingar 2 
181 underkastningskrav 2 
182 ateism 2 
183 arrangemang 2 
184 musik 2 
185 begrepp 2 
186 livskvalitet 2 
187 värdighet 2 
188 mr-accent 2 
189 litteraturvetenskap 2 
190 lagstiftning 2 
191 miljötänkande 2 
192 ministär 2 
193 könskrig 2 
194 ekosystem 2 
195 vision 2 
196 ekonomism 2 
197 böcker 2 
198 ekonomiska 2 
199 miljöetik 2 
200 ekoteologi 2 
201 tant 2 
202 meditation 2 
203 budgetfråga 2 
204 teknik 2 
205 misshandel 2 
206 aktivism 2 
207 miljövänner 2 
208 medborgare 2 
209 anarkism 2 
210 egenvärde 2 
211 bönder 2 
212 tillväxtbegrepp 2 
213 miljöfilosofi 2 
214 malmö 2 
215 särartsfeminism 2 

480 realos 1 
481 replik 1 
482 religioner 1 
483 resident 1 
484 respekt 1 
485 resurshushållning 1 
486 relativitet 1 
487 relation 1 
488 reformer 1 
489 regelverk 1 
490 regeringsformern 1 
491 regnskog 1 
492 sanningen 1 
493 sanningshalt 1 
494 språk 1 
495 springvikarie 1 
496 språksäkerhet 1 
497 stagnation 1 
498 staten 1 
499 solidaritetsfrågor 1 
500 solidarisk 1 
501 socialt 1 
502 socioekonomisk 1 
503 sociokulturell 1 
504 sociologiska 1 
505 statliga 1 
506 statsfeminism 1 
507 ställningstagande 1 
508 städer 1 
509 stående 1 
510 ståndssamhället 1 
511 substantiv 1 
512 struktur 1 
513 stridsskrift 1 
514 status 1 
515 stil 1 
516 stipendium 1 
517 stortinget 1 
518 socialistisk 1 
519 socialism 1 
520 silikon 1 
521 sexualiserat 1 
522 singapore 1 
523 sinnessjukhus 1 
524 själ 1 
525 sexpositiv 1 
526 sex 1 
527 sanningslidelse 1 
528 semantik 1 
529 seminarier 1 
530 separatism 1 
531 själen 1 
532 självständighet 1 
533 slöseri 1 
534 slakt 1 
535 småland 1 

800 kvinnokroppen 1 
801 kvinnohat 1 
802 kvinnofridslagstiftning 1 
803 kvinnofrigörelse 1 
804 kvinnofrågor 1 
805 kvinnoförtryck 1 
806 lik 1 
807 likhetsfeminist 1 
808 manssamhället 1 
809 manshatare 1 
810 maraton 1 
811 marginaliserade 1 
812 marknadsmekanismer 1 
813 manshat 1 
814 mansforskning 1 
815 man- 1 
816 manliga 1 
817 manligt 1 
818 mansdominans 1 
819 maskering 1 
820 maskulin 1 
821 medier 1 
822 mediemakt 1 
823 medieskugga 1 
824 medvetande 1 
825 mellanösternkonflikten 1 
826 medielandskap 1 
827 mediefeminist 1 
828 matosäkerhet 1 
829 matsäkerhet 1 
830 medborgerliga 1 
831 mediastrategi 1 
832 maktutövning 1 
833 maktstrukturer 1 
834 livskraftläsning 1 
835 livshållning 1 
836 livsstil 1 
837 livsåskådning 1 
838 logi 1 
839 livmoderfeminist 1 
840 livets 1 
841 linköpingsmodellen 1 
842 6 1 
843 litteraturlista 1 
844 liturgi 1 
845 lokalsamhälle 1 
846 lund 1 
847 majoritet 1 
848 macrozamia 1 
849 majoritetsprincipen 1 
850 maktskifte 1 
851 maktstrategier 1 
852 lösningar 1 
853 löpning 1 
854 läppstift 1 
855 långstrump 1 
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216 könsrollsuppfattningar 2 
217 matriarkat 2 
218 ekologi 2 
219 teori 2 
220 testspår 2 
221 mekanismer 2 
222 könsnormer 2 
223 minimalism 1 
224 personangrepp 1 
225 plebej 1 
226 pjäser 1 
227 pippi 1 
228 pigavdrag 1 
229 pistoler 1 
230 plattform 1 
231 miljövänliga 1 
232 perspektiv 1 
233 playstation 1 
234 pornografi 1 
235 miljöexploatering 1 
236 produktionsmål 1 
237 process 1 
238 priser 1 
239 prefix 1 
240 premodernism 1 
241 miljöeffekter 1 
242 miljödesign 1 
243 militärdiktatur 1 
244 militär 1 
245 protestaktion 1 
246 miljöansvarig 1 
247 miljödebatt 1 
248 praxis 1 
249 miljöforskning 1 
250 polyteism 1 
251 populism 1 
252 politikersamtal 1 
253 miljömedvetenhet 1 
254 miljön 1 
255 polisen 1 
256 miljökämpe 1 
257 populärekologi 1 
258 poststrukturalism 1 
259 pragmatism 1 
260 positivism 1 
261 porrdebatt 1 
262 miljöhänsyn 1 
263 polis 1 
264 modernitet 1 
265 människor 1 
266 omtanke 1 
267 omvärldsförhållanden 1 
268 människosyn 1 
269 mänskligheten 1 
270 ojämställdhet 1 
271 olydnad 1 

536 socialekologi 1 
537 socialisering 1 
538 skönhetsindustri 1 
539 skrikfeminist 1 
540 skara 1 
541 skillnader 1 
542 skjuta 1 
543 skogsbränder 1 
544 präst 1 
545 lipstickfeminist 1 
546 folkhögskola 1 
547 fogelstadsgruppen 1 
548 folkmord 1 
549 folksägen 1 
550 forskarbanan 1 
551 fiske 1 
552 finansiering 1 
553 festival 1 
554 feministiskt 1 
555 fikaprogram 1 
556 film 1 
557 filtrering 1 
558 framtidskafé 1 
559 framtidsveckan 1 
560 fundisar 1 
561 fundamentalister 1 
562 fysik 1 
563 fysiska 1 
564 färgkodning 1 
565 fuck 1 
566 frihet 1 
567 fred 1 
568 fredsaktivist 1 
569 fredsengagemang 1 
570 fria 1 
571 feministikon 1 
572 feministhat 1 
573 epitet 1 
574 engagemang 1 
575 essä 1 
576 essäsamling 1 
577 etablerade 1 
578 energiproduktion 1 
579 energikällor 1 
580 elallergiker 1 
581 emancipation 1 
582 ena 1 
583 energi 1 
584 etablissemangsfeminism 1 
585 etik 1 
586 familjebildning 1 
587 fakta 1 
588 familjeliv 1 
589 farhågor 1 
590 feminismens 1 
591 experter 1 

856 löddeköpinge 1 
857 lönediskriminering 1 
858 kubism 1 
859 kroppslighet 1 
860 intellektuell 1 
861 institutioner 1 
862 intellektuellt 1 
863 internettjänster 1 
864 intersektionalitet 1 
865 innovationer 1 
866 innebörd 1 
867 informationskapitalism 1 
868 informationsöverflöd 1 
869 initiativ 1 
870 inlärning 1 
871 intimisering 1 
872 intuition 1 
873 jämlikhetskamp 1 
874 juridik 1 
875 jämlikhetssträvanden 1 
876 jämställdhetskommitté 1 
877 kamera 1 
878 journalistik 1 
879 journalister 1 
880 intäkter 1 
881 iphone 1 
882 ismer 1 
883 jord 1 
884 individualistbrudar 1 
885 individen 1 
886 härskarmentalitet 1 
887 härskarideologi 1 
888 hästar 1 
889 hållbarhet 1 
890 högborg 1 
891 hysteriskt 1 
892 hygienmani 1 
893 hundar 1 
894 hushållsarbete 1 
895 hushållssysslor 1 
896 hydrosfär 1 
897 högskola 1 
898 hörby 1 
899 idéhistoriska 1 
900 idol 1 
901 idétraditioner 1 
902 immanens 1 
903 impressionism 1 
904 identitetspolitik 1 
905 identitetsetiketter 1 
906 höst 1 
907 icke-mänsklig 1 
908 icke-våld 1 
909 identitet 1 
910 kamomillte 1 
911 kapitalism 1 
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272 mördare 1 
273 mystiska 1 
274 mystiker 1 
275 optimism 1 
276 ordbok 1 
277 ordens 1 
278 opinionsvindar 1 
279 opinionsmätning 1 
280 operasångerska 1 
281 mystik 1 
282 möte 1 
283 ojämlikhet 1 
284 naturskövling 1 
285 norge 1 
286 nuet 1 
287 nobelpriset 1 
288 nightwish 1 
289 neoliberalism 1 
290 neurologiskt 1 
291 nyckelarter 1 
292 protestantism 1 
293 naturkatastrofer 1 
294 narcissism 1 
295 naiv 1 
296 naturmystik 1 
297 nätet 1 
298 nytta 1 
299 närmare 1 
300 ordet 1 
301 ordets 1 
302 neoklassiska 1 
303 partiledare 1 
304 moder 1 
305 partibildning 1 
306 paraplyorganisation 1 
307 paradigmskifte 1 
308 paradox 1 
309 partipolitik 1 
310 mobilfritt 1 
311 missionärer 1 
312 missbruk 1 
313 misogyni 1 
314 mistra 1 
315 mobbing 1 
316 pastorsadjunkt 1 
317 patriarkal 1 
318 moderskap 1 
319 monoteism 1 
320 organisatoriska 1 

 

592 evil 1 
593 etikfeminism 1 
594 etiska 1 
595 etnicitet 1 
596 europa 1 
597 förankring 1 
598 förebild 1 
599 guatemala 1 
600 grönt 1 
601 halsduk 1 
602 handikapp 1 
603 handikappade 1 
604 grönare 1 
605 gröna 1 
606 grundinställning 1 
607 grundordning 1 
608 grundvattennivå 1 
609 grupper 1 
610 handlingar 1 
611 handväska 1 
612 historiskt 1 
613 historien 1 
614 hjältehandling 1 
615 hormoner 1 
616 hudfärg 1 
617 historieförfalskning 1 
618 heterosexualitet 1 
619 helighet 1 
620 herravälde 1 
621 herstory 1 
622 heteronorm 1 
623 grrrl-feminism 1 
624 grisar 1 
625 förlöjligande 1 
626 förhållanden 1 
627 förorenad 1 
628 förtalskampanj 1 
629 förutsättningar 1 
630 förhärskande 1 
631 författartemperament 1 
632 förebilder 1 
633 föreställningar 1 
634 företagens 1 
635 författarskap 1 
636 föräldraskap 1 
637 gatufest 1 
638 glamourfeminism 1 
639 genusstudier 1 
640 grammatik 1 

 

912 konsthistoria 1 
913 konstanter 1 
914 konstnären 1 
915 konstnärskap 1 
916 konstsamlingekofeminism 1 
917 konspirera 1 
918 konspiration 1 
919 kommunist 1 
920 konfirmation 1 
921 kongress 1 
922 konservatism 1 
923 konsumtionshysteri 1 
924 kontaktnät 1 
925 kristendom 1 
926 kriminalitet 1 
927 kritik 1 
928 kromosomavvikelser 1 
929 kropp 1 
930 krig 1 
931 kretslopp 1 
932 kontrahenter 1 
933 kontrakt 1 
934 kostnader 1 
935 krafter 1 
936 kommunikationsvetenskap 1 
937 kolonialism 1 
938 klangfärg 1 
939 kidnappning 1 
940 klassamhälle 1 
941 klassanalys 1 
942 klasser 1 
943 kejsare 1 
944 katolicism 1 
945 kapitalistisk 1 
946 kardinalsatser 1 
947 karriär 1 
948 kategori 1 
949 klasstrappa 1 
950 klimat 1 
951 klimatutmaning 1 
952 klimatsmarta 1 
953 kläder 1 
954 knulla 1 
955 koldioxidsnål 1 
956 klimatsmart 1 
957 klimatskepticism 1 
958 klimatavtryck 1 
959 klimatfrågor 1 
960 klimatpolitik 1 
961 klimatpåverkan 1 
962 mentalsjukhus 1 
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Appendix 4 
Lista över företag/organisationer/institutioner 
Lista i bokstavsordning över organisationer/företag/ institutioner som figurerar runt 

ekofeminism i svensk tryckt press mellan åren 1995-2016. Antal artiklar som 

medverkan skett i anges inom parentes efter namnet. Om ingen siffra anges är 

omnämningen singulär. 

 
ABF (2) 
Acta Universitatis Upsaliensis 
Aftonbladet 
Alingsås bryggeri 
Alingsås museum 
Alternativ stad (3) 
Amazon 
Americas Cup 
Amnesty International (2) 
Antifascistisk Aktion  
Arbeiderpartiet 
Arkiv Förlag 
Attac (2) 
Autonomt Motstånd 
Bang 
Bilda Förlag 
Bonnier Fakta 
Boréa 
Brand 
Café Edenborg (2) 
Café Skeppet 
Captus 
Centerpartiet (4) 
Coca Cola  
Cogito (13) 
De Gröna 
Demokratiske sosialister 
Det syndikalistiska ungdomsförbundet  
Direkt Aktion 
Djurens Rätt 
DN 
Elin Wägner- sällskapet  
EU (10) 
European Culture Festival 
European Social Forum (7) 
Expressen (3) 
Facebook 
Feministiskt Initiativ (10) 
Filmhuset 
FN 
Folkpartiet (5) 
Fribaptistförbundet 
Föreningen Project Save The Earth  
Globaliseringsforum 
Globe Forum 
Google 
GR20 
Grupp 8 (2) 
Göteborgs Folkhögskola 
Göteborgs Universitet 
Helgelseförbundet 
HSB 
Håll Sverige Rent 
Högskolan i Kristianstad 
Kafé Revolt 
Karlstads universitet (3) 
Kom ut 
Komvux 

Liber 
Lingbo Byförening 
Lingbo Camping 
LO (3) 
Malmö anarkister 
McDonald’s 
Malmöfestivalen 
Miljöaktuellt 
Miljöförbundet Jordens Vänner (7) 
Miljöpartiet (16) 
Moderaterna (5) 
Museum Anna Nordlander 
Netflix 
Nike 
Nolbygårds Ekobageri (4) 
Norstedts 
Ny Demokrati 
Omställning Alingsås (2) 
Ordfront 
Oregon University 
Pinterest 
Polisen  
Project Save The Earth (2) 
Reclaim the streets  
Redstockings 
RFSL 
ROKS 
SCB (3) 
Shell 
SJ 
SKB 
Socialdemokraterna (3) 
Socialt Forum 
Sosialistisk Venstreparti 
Spotify 
Stockholms kulturfestival 
Stora Enso 
Studentlitteratur 
Stödstrumporna 
Svenska Akademien (2) 
Svenska Dagbladet (2) 
Svenska Kyrkan (2) 
Svenska Rädda Barnen 
Svenskt Näringsliv 
Sverigedemokraterna (2) 
Sveriges Lantbruksuniversitet  
Sveriges Television 
Sydafrikamissionen 
Sydsvenskan 
Södertörns högskola 
Tiden 
Tidevarv 
Timbro  
Trädgården 
Umeå Universitet 
UNDP 
Vasa real 
Vilsta Sporthotell 
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Kristdemokraterna (2) 
KTH (2) 
Kulturhuset Kåken 
Kungahuset 
Kvinneuniversitetet 
Kvinnors Vapenlösa Uppror 

 

Vänsterpartiet (5) 
Womans Organisation for World Order 
World Social Forum 
Zürich university 
yelah.net 
Örebro Universitet 

 
 

 

 

Appendix 5 
Detaljerade resultat av den visuella kommunikationens kvantitativa analys 
Siffrorna efter varje uppräknad kategori representerar artikelnumret som det är listat i 

Appendix 1, där återfinns även själva bildanalyserna och visuella textanalyserna.  

 

Semiotiska tecken. 

Ikon: 7, 22, 25, 26, 9, 14a, 14b, 14c, 28a, 28b, 28c, 32, 33, 37, 38,44, 47, 48a, 48b, 49, 

50, 51a, 51b, 52, 54, 55, 56a, 56b, 57, 58, 59, 60 b, 61, 62, 63b, 66 (Antal: 36) 

Symbol:  7, 24, 25, 28c, 37, 38, 45, 48c, 53, 60a, 62, 63a, 68 (Antal: 13)  

 

Symboliska maktrelationer  

Fågelperspektiv: 22, 24, 26, 32, 47, 50, 53, 55, 63b. 66 (Antal: 10) 

Jämnhöjd : 7, 9, 14a. 23, 24, 26, 28a, 28b, 28c, 33, 37, 44, 45, 46, 48a, 48b, 48c, 49, 

52, 53, 54, 56a, 56b, 57, 58, 59, 60a, 60b, 61, 62, 63a, 68 (Antal: 32)  

Grodperspektiv: 25, 14b, 14c, 51a, 51b, 53, 61 (Antal: 7) 

Framifrån: 14c, 9, 7, 28a, 28b, 33, 37, 44, 45, 46, 47, 48a, 48b, 49, 52, 53, 54, 56a, 

56b, 57, 60a, 60b, 63b, 66, 68 (Antal: 25) 

Bakifrån: 61, 63b, 66 (Antal: 3) 

Profil: 25, 14a, 14b, 32, 48c, 51a, 51b, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 66 (Antal: 14)  

 

Bildhandling 

Ögonkontakt: 26, 22, 9, 14c, 28a, 28b, 33, 44, 47, 48a, 48b, 49, 50, 52, 53, 54, 58, 60b 

(Antal: 18) 

Ej ögonkontakt: 25, 14a, 14b, 32, 37, 48c, 51a, 51b, 53, 55, 56a, 56b, 57, 59, 61, 62, 

63b, 66 (Antal: 18)  
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Symbolisk distans 

Huvud: 7, 22, 26, 28a, 33, 44, 47, 48a. 48b, 49, 51b, 56a, 57, 59, 60b, 61, 63b (Antal: 

17)   

Halvkropp: 14b, 28b, 50, 51a, 52, 54, 55, 58, 62 (Antal: 9) 

Helkropp: 9, 48c, 53, 56b (Antal: 4) 

Distanserad: 24, 25, 14a, 14c, 28b, 28c, 32, 37, 53, 60a, 61, 63b, 66, 68 (Antal: 14) 

 

Ideationella funktioner 

Individ : 7, 22, 25, 26, 14a, 14b, 14c, 28a, 33 ,44, 47, 48a, 48b, 49, 50, 51a, 54, 55, 56a, 

56b, 57, 58, 59, 60b (Antal: 24)  

Grupp: 9, 24, 28b, 32, 37, 48c, 51b, 52, 53, 56a, 56b, 60a, 61, 62, 63b, 66, 68 (Antal: 

17) 

 

Symbolisk handlingskraft 

Passiv: 26, 24, 22, 14a, 14b, 14c, 28a, 28b, 28c, 33, 44, 45, 46, 47, 48a, 48b, 49, 50, 

51b, 56a, 57, 58, 59, 60b (Antal: 24) 

Aktiv: 25, 32, 37, 48c, 51a, 52, 53, 55, 56b, 60a, 61, 62, 63b, 66, 68 (Antal: 15) 

 

Avbildat objekt 

Man: 7, 26, 33, 48a, 48b, 48c, 50, 51b, 52, 54, 56a, 57, 60a, 62, 63b, 66 (Antal: 16) 

Kvinna: 9, 14, 22, 25, 28a, 28b, 32, 44, 47, 49, 51a, 51b, 52, 53, 55, 56b, 58, 59, 60a, 

60b, 61, 62, 63b, 66, 68 (Antal: 25)  

Ting: 24, 28c, 37, 38, 42, 45, 46, 63a (Antal: 8) 

Natur: 32, 37, 63a (Antal: 3) 

 

Detaljerat resultat av informationsvärdeanalys 
Siffrorna efter varje uppräknad kategori representerar artikelnumret som det är listat i 

Appendix 1, där återfinns även själva bildanalyserna och visuella textanalyserna.  

 

Placering på sidan eller uppslaget 

Siduppslag:  14, 37, 48, 51, 53, 54 (antal: 6) 

Helsida: 59, 61 (antal: 2)  
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Övre halvan: 12, 13, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 49, 51, 52, 

55, 56, 63, 65, 66 (antal: 24) 

Nedre halvan: 20, 23, 26, 32,40, 43, 58, 60, 64, 67, 68 (antal: 11)  

Till höger: 7, 13, 21, 33, 39, 40, 42, 47, 49, 50, 56, 64 (antal: 11) 

Till vänster: 9, 23, 25, 31, 36, 44, 46, 51, 55, 57, 65, 66, 67, 68 (antal: 14)  

Mitten: 30, 41, 45, 46, 54, 62 (antal: 6)  

 

Storlek på sidan eller uppslaget 

75-100 %: 14, 22, 25, 37, 48, 51, 52, 53, 56, 59, 61 (antal: 11)  

50-75%: 12, 13, 50, 24, 26, 28, 47, 54, 55, 57, 63 (antal: 11) 

25-50%: 7, 9, 32, 33, 38, 43, 49, 58, 62 (antal: 9)  

10-25%: 20, 21, 23, 29, 30, 31, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 60, 64, 65, 66, 67, 68 

(antal: 21) 
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