
 

 

  

 

 

 

 

Examensarbete, 15 hp 

Programmet för strategisk kommunikation, 180 hp 

Vt 2020   
 

 

 

FEMINISM SOM 

HANDELSVARA 

En semiotisk analys av Estrids 
kommunikation på sociala 

medier  

Erika Larsson & Lisa Reinholdsson  

 
  



Abstract 

Feminism as a commodity – a semiotic analysis of Estrid's communication on social 

media 

Each day we’re exposed to advertisement with various commercial messages. It therefore 

becomes important for companies to stand out from the crowd in order to catch 

consumers’ attention. In line with the success of feminism, many companies have chosen 

to engage in the issue of equality and women’s rights. The aim of this study has been to 

investigate how feminism as a brand strategy is expressed and used. The razor company 

Estrid has been studied to exemplify how semiotic resources on social media can be used 

to produce feminist signs as well as how they can be used as a tool for the company’s 

brand. Gender and feminist theories have been used to answer the study’s purpose. 

Stereotypes and concepts such as Pinkwashing, Corporate Social Responsibility and 

Femvertising have also been used as a support in the analysis. 

The method, semiotic analysis, helped us to analyse Estrid’s Instagram posts and 

YouTube clips to find out what symbols, characters and expressions of stereotype-

breaking material and feminism there are. The result that emerged from the analysis 

showed that Estrid communicated against stereotypes and used feminism as a brand 

strategy by expressing feminist values. The results also showed that it’s difficult for 

companies to appear as genuinely feministic because of the commercial interest and that it 

requires more than just communicating against stereotypes. 

Keywords: feminism, stereotypes, corporate social responsibility, femvertising, 

pinkwashing 
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1. Inledning 

Vi utsätts dagligen för reklam med olika kommersiella budskap. Det blir därför viktigt för 

företag att sticka ut från mängden för att fånga konsumenters uppmärksamhet. Nyckeln till 

framgång sägs vara att främja sitt företags produkt samtidigt som man bygger upp ett 

förtroende hos sina konsumenter (Parmet, 2018: 101). För att lyckas med detta visar 

många företag sina ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor, något som stämmer överens 

med idén om att företag bör ta någon form av samhällsansvar. Det kan göras med hjälp av 

Corporate social responsibility (CSR) (Kramer & Porter, 2011). CSR kan definieras som 

det samhällsansvar företag har på deras aktuella marknad. Processen innebär att företag 

bör ha mänskliga rättigheter, miljö och socialt ansvar i åtanke vid utformandet av 

strategier och i sitt arbete. Hur CSR kommer till uttryck varierar, men generellt sett 

anpassar sig företag efter samhällets värderingar (Parmet, 2018: 154).  

 

I takt med feminismens framgång har många företag valt att engagera sig i 

jämställdhetsfrågan och kampen om kvinnors rättigheter (Maclaran, 2015: 1732). Att 

inkludera feministiska budskap i reklam har blivit så pass vanligt att det även fått ett 

namn: femvertising (Abitol & Sternadori, 2018: 1; Goldman, 1992: 130). Med hjälp av 

ideologier som feminism kan företag differentiera sig från andra varumärken. Vissa 

företag har tidigare anklagats för så kallad greenwashing vilket kan beskrivas som ett 

försök att få sitt företag att framstå som mer miljövänligt än vad det i själva verket är 

(Parmet, 2018: 139). I och med feminismens framfart i reklam har ett liknande begrepp 

myntats: pinkwashing. Pinkwashing används likt greenwashing som en beskrivning av ett 

agerande som påstår sig vara feministiskt men som i själva verket inte är det (Blackmer, 

2019: 171)  

 

Det är en utmaning att avgöra vad som klassas som femvertising, men trots detta är det 

intressant att studera reklam med inslag av feminism i och med dess framfart. Denna 

studie ämnar därför undersöka hur feminism som varumärkesstrategi används och 

kommer till uttryck i sociala medier. För att exemplifiera detta kommer företaget Estrids 

inlägg på Instagram och YouTube att undersökas. Det blir särskilt intressant med detta 

företag som exempel eftersom det sägs ligga i framkant när det kommer till 
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jämställdhetsrelaterade frågor (Hellman, 2019). Studien är viktig för att få en djupare 

förståelse av vilken betydelse feminism har i den kommersiella sfären ur ett 

avsändarperspektiv. Den är också viktig för att förstå hur frågor som genus och 

jämställdhet kan utgöra ett varumärkes image samt bidra till att gynna en verksamhet. 

 

1.2 Estrid 

Estrid är ett svenskt företag som lanserades i maj 2019. Den produkt Estrid erbjuder är en 

vegansk rakhyvel med tillhörande prenumerationstjänst som gör att man får hem nya 

rakblad direkt i brevlådan varje, varannan eller var tredje månad beroende på hur ofta man 

väljer att raka sig. Den rakhyveln som säljs erbjuds i färgerna rosa, orange, grå och lila 

(Estrid c).  

 

Företaget framställer sig som ett nytt och bättre alternativ när det kommer till rakning och 

grundarna beskriver Estrid som något de själva har saknat på marknaden (Estrid a). Det 

nygrundade företaget vill förändra den rådande rakhyvelsindustrin och ändra synsättet på 

rakhyvlar som finns i dagsläget (Estrid a; b). På Estrids hemsida kan man läsa sig till att 

de flesta rakhyvelsföretag är riktade mot män, och att en tredjedel av kvinnorna använder 

sig av rakprodukter riktade till just män. Estrid vill göra rakupplevelsen både mer 

prisvärd, naturligare och smidigare för kvinnor med sin produkt (Estrid a).  

 

Det nystartade företaget har tagit branschen med storm (Hellman, 2019). De säger sig vilja 

förändra den rådande industrin genom att inte referera till kvinnor som ”gudinnor” och 

ändra synsättet på rakhyvlar, hår och kroppsvård (Estrid a; b). Estrid har hyllats för att 

vara normbrytande eftersom de belyser kroppsbehåring på ett nyskapande sätt (Hellman, 

2019). Grundarna bakom Estrid förklarar att de inte är rädda för att visa upp kvinnor med 

hår till skillnad från andra varumärken. Att ha denna feministiska inriktning i sina 

kommunikationsinsatser tros vara en viktig byggsten i rakhyvelsföretagets framgång 

(Estrid a; b). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur feminism som varumärkesstrategi används och 

kommer till uttryck i sociala medier. Estrid används för att exemplifiera hur semiotiska 

resurser på Instagram och YouTube kan användas för att producera feministiskt laddade 

tecken, samt hur dessa används som ett verktyg för företagets varumärke.  

 

Detta undersöks med följande frågeställningar: 

- Vilka feministiska tecken uttrycks i Estrids kommunikation? 

- Uttrycker sig Estrid stereotypbrytande i sin kommunikation? Om ja, på vilket sätt? 

 

1.4 Disposition  

Efter det inledande kapitlet presenteras vårt teoretiska ramverk samt några teoretiska 

begrepp som kommer fungera som en grund och ett verktyg i analysen. I kapitel tre 

redovisas tidigare forskning som fungerar som en bakgrund till forskningsområdet men 

även som redskap i undersökningen. Därefter i kapitel fyra presenteras material, 

avgränsning och urval. Kapitel fem fokuserar på metoden och dess funktioner. Kapitlet 

avslutas med en metoddiskussion där vi reflekterar kring problematiken gällande 

tolkningar inom den valda metoden semiotisk bildanalys.  

 

I kapitel sex presenteras analysen. Kapitlet är indelat i fyra teman som vi fann intressanta 

ur ett feministiskt perspektiv. Dessa teman är “kroppsbehåring”, “rakning”, “kroppar”, och 

“textens och språkets feministiska budskap”. Under de fyra teman som hittats kommer det 

empiriska materialet att analyseras och kopplas samman med de valda teorierna, 

begreppen och den tidigare forskningen. Denna studie avslutas med en slutdiskussion där 

resultatet av vår analys presenteras följt av en diskussion och en problematisering av de 

dragna slutsatserna.   
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2. Teori och teoretiska begrepp  

Detta kapitel presenterar uppsatsens teoretiska ramverk samt några begrepp som ligger till 

grund för vår studie. 

 

2.1 Teoretiskt ramverk 

Nedan förklaras feminism, genusteori och stereotyper som utgör det teoretiska ramverket 

för studien. Dessa teorier kommer finnas som stöd i vår analys och hjälpa oss att 

undersöka feministiska tecken i Estrids kommunikation. 

 

2.1.1 Feminism 

Vår semiotiska analys har sin grund i ett feministiskt vetenskapligt perspektiv. Feminism 

är ett mångfacetterat begrepp och kan ses som en samling av idéer och handlingar. 

Feminism är dels en teori dels en politisk och aktivistisk rörelse. Det går inte att definiera 

feminism som en sammanhållen ideologi, i själva verket handlar det om flera typer av 

feminismer som har en gemensam målsättning för ett jämställt samhälle (Freedman, 2003: 

11). Makt är ett av de mest centrala teoretiska begreppen inom den feministiska teorin, 

men också inom ideologin. Detta beror på att kvinnorörelsen är en social rörelse som är 

engagerad i en kamp för samhällsförändringar. Feminism utgår från tanken att kvinnor i 

allmänhet har en sämre ställning i samhället än män. Feministiska forskare 

problematiserar därför förhållandet mellan könen och granskar och analyserar sociala 

fenomen (Freedman, 2003: 7). Tanken om att könsegenskaper i grunden är formade av 

sociala villkor återkommer ständigt inom feminism.  

 

En typ av feminism är liberal feminism. Den liberala feminismen kommer hjälpa oss att 

förstå hur Estrid använder sig av feministiskt laddade tecken. Liberal feminism ser 

mönster i samhället men har sin utgångspunkt i individen och utgår från att arbetet mot 

kvinnoförtryck är en gemensam kamp för både kvinnor och män. Den viktigaste 

byggstenen för att lyckas med detta är att stärka kvinnorna och ta bort alla hinder som kan 

begränsa en kvinnlig frigörelse (Leijonborg, 2001: 12–13). Det finns flera sätt att stärka 
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kvinnorna enligt den liberala feminismen, varav ett sätt är att ge kvinnorna makt över sin 

egen kropp och själ. Exempelvis innebär det att reklam inte ska påverka kvinnors 

självförtroende negativt på det sätt att innehållet styr deras levnadssätt eller utseende 

(Leijonborg, 2001: 14). Leijonborg (2001: 11) förklarar även att liberalismen först och 

främst handlar om att se individer istället för kön. Aspekter som berör kampen mot 

könsfördomar ses därför också som en viktig del inom den liberala feminismen. Det 

liberalfeministiska perspektivet kommer att genomsyra denna uppsats eftersom 

perspektivet möjliggör en kartläggning och analys av kvinnlig frigörelse och brytande av 

könsroller i det empiriska materialet för studien.  

 

2.1.2 Genusteori 

Genusbegreppet är brett med många tolkningar men har sin grund i de kulturella 

skillnaderna som finns mellan kvinnor och män (Fagerström & Nilson, 2008: 7). 

Genusforskare menar att kön är en social och kulturell konstruktion samt att ens 

könstillhörighet är något som man blir formad till. Förenklat kan det förklaras genom att 

människor redan vid födseln får etiketten som antingen kille eller tjej. Därefter lär 

personer sig att agera utifrån de förväntningar som finns för könstillhörigheten. Det 

sociala könet handlar alltså om vad samhället anser vara typiskt manligt och kvinnligt, 

exempelvis att män är intresserade av sport och kvinnor är intresserade av smink (ibid.).  

 

Varje dag stöter människor på genus på ett eller annat sätt och gör omedvetet tolkningar 

om en person är en man eller en kvinna. Detta kan bland annat ske vid tv-tittande, 

interaktioner med vänner eller via intryck från reklam. När man diskuterar betydelsen av 

genus är det viktigt att tänka på att de föreställningar av vad som klassas som maskulint 

respektive feminint grundar sig i historiska tankar (Fagerström & Nilson, 2008: 8). Det 

kan finnas olika typer av feminiteter och maskuliniteter i ett samhälle som kontinuerligt 

ändras, däremot förändras inte det faktum att det finns olika förväntningar på hur kvinnor 

och män ska agera. Kvinnor som exempelvis inte rakar benen, arbetar som 

lastbilschaufförer eller snickrar på sin fritid bemöts ofta negativt av omgivningen eftersom 

de aktiviteterna associeras med män (ibid.).  
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Rosa är en färg som kan knytas an till genus. Färgen bär ett visst budskap och kan tolkas 

på ett flertal olika sätt baserat på när och hur den används. Rosa associeras idag med 

kvinnor och deras tillskrivna egenskaper. Färgen kan bland annat symbolisera saker som 

mjukhet, kvinnlighet, ytlighet och fåfänga (Ambjörnsson, 2011: 215). Annat som färgen 

kan associeras med är extravagans, storslagenhet och överdrift. Dessa associationer leder i 

sin tur till att rosafärgade ting kan stå i centrum. I och med detta kan den rosa färgen 

användas för att ta plats samtidigt som den kan användas för att visa att man identifierar 

sig som kvinna (Ambjörnsson, 2011: 81–83). 

 

I vår studie används genusteori för att synliggöra om, och i så fall hur, genus konstrueras i 

Estrids kommunikation. Genusteori kan fungera som en grund för att förstå vilka 

feministiska tecken Estrid uttrycker i sin kommunikation. Fagerström och Nilson hjälper 

oss att förstå hur Estrid konstruerar eller inte konstruerar kön och Ambjörnsson ger oss en 

förståelse av vilken betydelse färgen rosa har i Estrids sociala medier i detta sammanhang. 

 

2.1.3 Stereotyper 

För att kunna besvara frågan om Estrid uttrycker sig stereotypbrytande i sin 

kommunikation behöver vi veta vilka stereotyper som finns och hur de konstrueras. 

Fagerström beskriver den stereotypa kvinnan och O’Toole och Ambjörnsson förklarar 

stereotyper som rör kroppsbehåring, främst kvinnlig. 

 

En stereotyp kan beskrivas som en mall där någon eller något framställs på ett klichéartat 

vis. Stereotyper bygger på förutfattade meningar om hur någon är, exempelvis hur en 

kvinna bör agera eller se ut (Fagerström, 2008: 70). Den stereotypa kvinnan beskrivs av 

Fagerström (2008: 71) som bland annat smal, vacker, inåtvänd, objekt eller ett offer. Vid 

stereotypisering av människor uppfattas inte personer som en sammansättning av hans 

eller hennes egna egenskaper. Vid tolkningen placeras människan i en kategori och 

tillskrivs därefter alla de egenskaper som tillhör den kategorin (Hinton, 2003: 33). 

 

Exempel på en stereotyp är att kvinnor förväntas vara rakade, detta till skillnad från män 

som ofta ses som håriga (O'Toole, 2016: 130). Kroppshår ses som tabubelagt och något 

som kvinnor förväntas dölja och inte tala öppet om. Kroppshår har även blivit en symbol 
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för skam bland unga kvinnor i och med puberteten och de förändringar kroppen genomgår 

(O'Toole, 2016: 152, 156).  

 

I I en klass för sig följer Fanny Ambjörnsson (2019) ett trettiotal tjejer på gymnasiet under 

ett drygt år. Under tiden växte det fram en bild av hur tjejer upprätthåller och utmanar 

föreställningar om den “normala” tjejen. Ambjörnsson (2019: 143) beskriver hur 

diskussioner om kroppsbehåring ständigt var återkommande under hennes studie, 

framförallt om hår på “fel” ställen. Det som diskuterades bland gymnasietjejerna var att 

man som tjej ska ha långt hår, gärna tjockt och välfriserat, på huvudet. Som tjej förväntas 

man även ha långa fina ögonfransar och noppade ögonbryn. Allt övrigt hår i ansiktet, som 

exempelvis enstaka hårstrån på hakan eller på överläppen måste tas bort. Samma sak 

gäller även hår under armarna och på benen. Linjen där trosorna slutar förväntas även vara 

slätrakad (ibid.). För en kille beskrivs andra riktlinjer. Hans hår på huvudet ska till 

skillnad från tjejernas vara kortklippt, men inte allt för kort. Han ska inte noppa sig i 

ansiktet och på kroppen ska han varken raka sig under armarna eller på benen. 

Ambjörnsson beskriver att desto mer kontrollerad kroppsbehåring, desto mer attraktiv 

upplevs en kille (ibid.). 

 

2.2 Teoretiska begrepp 

Detta kapitel presenterar begreppen varumärkespositionering, kommodifierad feminism, 

femvertising, pinkwashing och Corporate Social Responsibility som vid upprepade 

tillfällen kommer användas i vår studie. Syftet med kapitlet är att ge en djupare förståelse 

av begreppens innebörd och relevans för vår studie. 

 

2.2.1 Varumärkespositionering  

För att konsumenter ska välja ett specifikt varumärke krävs det att företaget positionerar 

sig annorlunda i jämförelse med andra på marknaden (Gronlund, 2013: 1). Att använda sig 

av varumärkespositionering behöver inte enbart handla om en viss produkt. Det kan också 

handla om hur företag bygger upp en form av “personlighet” genom att uttrycka specifika 

värderingar eller visioner (Gronlund, 2013: 3). Ett varumärkes personlighet ses som en 
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viktig del i positioneringen eftersom den bygger upp en lojalitet mot kunden för att locka 

till köp (Gronlund, 2013: 33). Personligheten skapar även ett emotionellt och psykologiskt 

band mellan produkten och konsumenten. Konsumenterna löser ett problem med hjälp av 

att köpa en produkt, men det är de bakomliggande värderingarna som avgör vilken 

produkt de köper (Gronlund, 2013: 18). Varumärkespositionering blir därför viktigt för 

företag eftersom positioneringen har en avgörande del i konsumentens val.  

 

Begreppet varumärkespositionering kommer vara ett hjälpande begrepp i vår analys och 

diskussion av resultaten. Med hjälp av det kommer vi kunna beskriva på vilket sätt företag 

(i detta fall Estrid) använder sig av feminism som personlighet för att locka kunder till 

köp. 

 

2.2.2 Kommodifierad feminism 

Kommodifierad feminism uppkom på 1980-talet i och med att reklambranschen 

kritiserades för sexistisk marknadsföring. Kommodifierad feminism beskrivs därav som 

en process där feminism appliceras i ett företags kommunikation i ett kommersiellt 

ändamål. Syftet med arbetet kan ofta innebära att utmana de skönhetsideal som råder i 

samhället. Begreppet kommodifierad feminism har senare lett till diskussioner om hur den 

feministiska diskursen har avpolitiserats och istället används för att stödja kommersiella 

intressen (Goldman, 1992: 130). Robert Goldman skriver i Reading ads socially (1992: 

133) att denna typ av kommunikation kan användas som en konkurrensfördel för att 

differentiera sig från andra på marknaden samt för att skapa en feministisk identitet. 

       

Med utgångspunkt i kommodifierad feminism har medieforskaren Rosalind Gill definierat 

grundstenarna för förhållningssättet (Fagerström & Nilson, 2008: 60). Gill menar att 

grundstenarna kännetecknar att stilla kvinnors ilska och använda modeller med “verkliga” 

utseenden. Att feminism och kvinnlighet nämns i annonser och användandet av omvända 

könsroller är också delar av grundstenarna (ibid.). Kommodifierad feminism kommer 

hjälpa oss att förstå innebörden av Estrids kommunikativa handlingar i sin 

marknadsföring. 
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2.2.3 Femvertising 

Företag använder sig av olika strategier för att skapa en stark image som stämmer överens 

med den tänkta målgruppens värderingar för att locka kunder. Detta kan beskrivas som 

varumärkesaktivism och kan uttryckas på olika sätt. Ett exempel på detta är att företag 

belyser ojämställdhet och ämnen som berör normer, könsroller eller stereotyper (Drake, 

2017: 539). När könsstereotyper började uppmärksammas, diskuteras och kritiseras inom 

reklam myntades begreppet “femvertising”. Ordet femvertising är en hopslagning av 

orden feminism och advertising vilket får betydelsen “feministisk marknadsföring”. 

Begreppet femvertising används för att beskriva hur företag utmanar olika kvinnliga 

könsroller och stereotyper i reklam (Åkestam et al, 2017: 795). 

 

Till skillnad från kommodifierad feminism som presenteras ovan har femvertising en mer 

positiv klang. Kommodifierad feminism kan ses som att företag “utnyttjar” den 

feministiska ideologin för ett bakomliggande kommersiellt intresse, svara på kritik eller 

undanhålla sina sämre sidor. Femvertising kan tvärtom ses som att företag genuint vill 

stödja feminismen och därför uttrycker detta i sin marknadsföring. Begreppen 

kommodifierad feminism och femvertising kan tillsammans ge oss en djupare förståelse 

kring Estrids sätt att använda feminism. 

 

2.2.4 Pinkwashing 

Pinkwashing kan liknas med begreppet greenwashing som innebär att företag visar sig 

som mer miljövänliga än de i själva verket är (Parmet, 2018: 139). Pinkwashing innebär 

till skillnad från greenwashing att företag påstår sig vara mer feministiska än de egentligen 

är. Ett exempel för att beskriva pinkwashing är H&M och deras kampanj #ladylike. 

Kampanjen var uttalat feministisk när den startade, men trots detta har H&M kvinnor som 

arbetar med låga löner under dåliga arbetsförhållanden för att skapa de kläder som säljs 

(Fair Action, 2018). Pinkwashing belyser alltså problematiken i hur företag målar upp en 

falsk bild av deras faktiska verksamhet med hjälp av feminism. 

 

Schulman (2011) beskriver begreppet pinkwashing i sin artikel Israel and Pinkwashing för 

The New York Times. Pinkwashing beskrivs där som en slags strategi för att mörka hur 
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mänskliga rättigheter i Palestina bryts, främst gällande homosexualitet. Schulman (2011) 

förklarar att en professor vid Tel Avivs universitet säger att gayrättigheter har blivit en 

form av pr-strategi trots att konservativa och religiösa politiker är mycket homofobiska. 

I samma artikel beskrivs även hur Israel några år tillbaka skapade kampanjen "Brand 

Israel" för att marknadsföra landet som modernt. Till en början riktade sig kampanjen till 

unga män för att sedan omfatta även gayrörelsen. Några år senare utvecklades kampanjen 

ytterligare för att även inkludera turism. Då presenterades staden Tel Aviv som en 

internationell gay-metropol och allt detta visades upp i reklamer och olika kampanjer. 

Schulman (2011) menar att LGBTQ-personers rättigheter är något som använts i 

marknadsföring för att dölja Israels kränkningar av palestiniers mänskliga rättigheter. 

Schulman (2011) menar att Pinkwashing därmed inte tar hänsyn till själva kampen bakom 

dessa personers rättigheter i landet och att gay-metropolen enbart kan ses som en 

marknadsföringsstrategi för att rentvå landet. 

 

Pinkwashing kommer att användas som en kritisk aspekt vid vår diskussion av Estrids 

kommunikation. Begreppet kommer fungera som ett verktyg vid analysen av de tecken 

som kan framstå som typiskt stereotypa och hjälpa oss beskriva en eventuell skenhelighet 

hos Estrid. Vi kommer ta utgångspunkt i ovanstående beskrivningar men rikta in oss på en 

eventuell feministisk skenhelighet och inte lägga lika stor vikt vid LGTBQ-frågan i och 

med att Estrid enbart är uttalat feministiska. 

 

2.2.5 Corporate social responsibility 

Ökade externa påtryckningar från intressenter och samhälle påverkar företag att ta mer 

samhällsansvar när de bedriver sin verksamhet (Kramer & Porter, 2011). Kramer och 

Porter (2011) beskriver hur detta har lett till att företag mer och mer står till svars för de 

negativa samhällseffekterna företagen ger upphov till. Dessutom ökar konkurrensen på 

marknader till följd av globaliseringen och för att företag ska behålla sin konkurrenskraft 

ställs högre krav på samhällsansvaret och ett fokus riktas på värdeskapande aktiviteter 

(ibid.) 
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Det ökade intresset för företags samhällsansvar har myntat begreppet Corporate social 

responsibility (CSR). Att kunder förväntar sig att företag tar samhällsansvar beror också 

på att detta ses som en del av den kvalitet och valuta de får för sina pengar. Detta betyder 

att företag måste arbeta aktivt med att förstå omvärldens förväntningar för att sedan kunna 

integrera dem i sin affärsstrategi (Svensson et al, 2007). 

I nuläget är det upp till företagen själva att göra sina egna tolkningar av vad deras sociala 

ansvar innebär och omfattar (Grafström et al, 2008: 38). Trots att ansvaret är frivilligt 

väljer ett stort antal företag att kommunicera sitt sociala ansvar. Det är svårt att svara på 

varför vissa företag är tidiga i sitt CSR-arbete, dock kan en bakomliggande orsak till tidigt 

engagemang vara att omgivningen har kritiserat dessa branscher (Grafström et al, 2008: 

43). När det gäller socialt ansvarstagande kan denna utveckling förstås som att det är 

viktigt att vara proaktiv i sina relationer till intressenter istället för att endast agera 

reaktivt. Att vara proaktiv innebär att företag inte enbart reagerar på negativ kritik utan att 

de istället aktivt arbetar med sitt sociala ansvarstagande löpande. Att arbeta proaktivt blir 

även ett sätt för företag att vara med och påverka den framtida kravbilden (Grafström et al, 

2008: 68–69).  

 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur feminism som varumärkesstrategi 

används och kommer till uttryck anser vi att CSR är viktigt att belysa. Begreppet ger en 

förståelse till varför företag väljer att ta ställning i olika sociala frågor och kommer i vårt 

fall fungera som ett hjälpmedel i analysen för att studera eventuella feministiska tecken i 

Estrids kommunikation.  

 

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning för att ge en djupare inblick i 

forskningsområdet. Kapitlet kommer även att fungera som stöd i vår analys. Inledningsvis 

presenteras studier som förklarar hur stereotyper har kommit till uttryck i reklam. Dessa 

nämns för att ge förståelse för olika stereotyper eftersom vår analys till stor del kommer 

bygga på det. Därefter presenteras en studentuppsats på kandidatnivå. Att denna uppsats är 
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en del av kapitlet beror dels på att vi vill presentera en tidigare uppsats som gjorts inom 

ämnet, dels för att den berör feminism som varumärkesstrategi. 

 

3.1 Stereotyper i reklam 

Fagerström och Nilson (2008: 45) presenterar i boken Genus, medier och masskultur 

några exempel på framställningar av kvinnokroppen i reklambilder. I kapitlet som handlar 

om reklambilder har olika bilder från reklamkampanjer analyserats och tolkats. Det 

beskrivs hur framställningen av kvinnors kroppar i reklam länge har kritiserats, särskilt 

framställningar av nakna och sexualiserade kvinnokroppar (ibid.). Fagerström (2008: 51) 

konstaterar att den kvinnliga kroppen ofta används som en förmedlare i reklam med syftet 

att påkalla uppmärksamhet. Kvinnor sägs också ofta användas som ett tecken eller en 

metafor för något annat, exempelvis kan kvinnokroppen symbolisera naturlighet eller 

sexualitet (ibid.). 

 

Erving Goffmans (1987: 25) studie Gender Advertisement undersöker hur genus 

konstrueras i reklambilder. Studien genomfördes 1979, men trots att den gjordes för flera 

år sedan är den värd att uppmärksammas. Detta i och med att dess resultat har sagts stå för 

senare betraktningar av reklambilder (Fagerström, 2008: 56). Goffman (1987: 25–26) 

fokuserade främst på hur kvinnor respektive mäns kroppar skildrades i reklambilder. 

Resultatet visade att kvinnor och män rörde vid saker på annorlunda sätt. I de reklambilder 

med kvinnor som målgrupp var rörelserna mjuka och små, medan det för män var 

ordentliga och effektiva rörelser (Goffman, 1987: 84). Resultatet visade också att bilder 

vars syfte var att marknadsföra hygienprodukter skiljde sig åt beroende på om de var 

riktade till kvinnor eller män (ibid.). 

 

Nina Åkestam har i sin avhandling Understanding advertising stereotypes (2017) studerat 

konsumenters reaktioner på stereotypa och icke-stereotypa porträtteringar i reklam. Till 

skillnad från annan forskning har Åkestam undersökt på vilket sätt reklambranschen kan 

göra en förändring och förbättring av sin marknadsföring, istället för att fokusera på hur 

stereotyperna faktiskt ser ut och används. Åkestam (2017: 2, 51) menar att reklam 

innehållande stereotyper traditionellt sett använts som ett verktyg för att gynna ett 
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varumärke, men att reklam utan tydliga stereotyper faktiskt är mer lönsamt. Utan 

stereotyper skapas en större igenkänningsfaktor hos konsumenterna och reklamen mottas 

därmed väl eftersom den kan bidra till att skapa en känsla av empati hos åskådaren (ibid.).  

 

Resultatet av Åkestams studie visar att användandet av stereotyper i reklam kan påverka 

ett varumärke negativt. Baserat på detta menar Åkestam att marknadsförare bör vara 

medvetna om hur stereotyper kan tolkas samt hur de kan påverka konsumenternas 

inställning och åsikter om varumärket (Åkestam, 2017: 52).  

 

Den tidigare forskningen som berör stereotyper i reklam kommer att fungera som en 

förståelse till hur kvinnor tidigare har framställts i reklam. Forskningen kommer även att 

fungera som en hjälp vid diskussionen kring hur Estrid eventuellt kommunicerar 

stereotypbrytande på Instagram och YouTube. Åkestams (2017) undersökning kommer att 

användas som ett verktyg i vår analys om varför Estrid möjligtvis väljer att bryta mot 

traditionella stereotyper och könsroller.  

 

3.2 Ideologisk marknadsföring 

Nedanstående studie är gjord på samma nivå som vår egen undersökning vilket vi har i 

åtanke. Den presenteras för att ge en inblick i forskningsområdet och för att den liknar får 

egen uppsats. Författarna studerar hur ett företag använder sig av en ideologi (feminism) 

för att marknadsföra sig likt vår studie. Både vi och författarna av nedanstående uppsats 

gör våra undersökningar ur ett avsändarperspektiv, till skillnad från annan forskning där 

fokus legat på mottagarna. I och med att det finns få studier med avsändarperspektiv har 

vår studie potential att bidra med kunskap om ideologiska värden i 

företagskommunikation. 

 

Feminism till salu. En kvalitativ studie av feminism som varumärkesstrategi är en 

kandidatuppsats skriven av Inez Nyberg och Sara Odhnoff (2019) vid Lunds universitet. 

Studiens syfte var att undersöka hur feministiska värden i marknadsföring kan användas 

som en strategisk resurs (2019: 2). Uppsatsen hade sin utgångspunkt i postmoderna och 

feministiska teorier och inkluderade även teorier om branding för att skapa en djupare 
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förståelse av hur kulturella värden har en inverkan på varumärkens autencitet. Författarna 

konstaterade i problemformuleringen att meningsskapande och symbolism har blivit 

viktigt i företags varumärkeskommunikation och de använde detta som en motivering till 

studiens relevans. 

 

Nybergs och Odhnoffs (2019: 3) studie utgår från ett avsändarperspektiv och analyserar 

feministiska värden som återfinns i klädföretaget Monkis kommunikation samt hur dessa 

bidrar till ökad trovärdighet för varumärket. Författarna har använt en multimodal social 

semiotisk analys som verktyg för att analysera material ur Monkis kampanjer. Studiens 

resultat identifierade semiotiska resurser som framträder som feministiska värden i 

kampanjerna. Övergripande konstaterades det även att de feministiska värden som 

kommuniceras skapas när manliga stereotyper tillskrivs en kvinna. Genom användningen 

av manliga attribut porträtterades kvinnorna som starka, självständiga och normbrytande 

(Nyberg & Odhnoff, 2019: 47).  

 

I syfte att få autenticitet genom feministiska värden identifierades tre strategier av 

författarna: individualistiskt fokus och tilltal, appropriering av feministiska attribut och 

storytelling. Författarna problematiserade att den feminism som identifierats delvis gör sig 

beroende av manliga normer. Avslutningsvis ger uppsatsen en inblick i praktisk 

tillämpning av strategisk kommunikation i förhållande till varumärkesbygge i ett 

postmodernt samhälle (Nyberg & Odhnoff, 2019: 47–49). 

 

4. Material och avgränsning 

Det material som ligger till grund för vår undersökning är Estrids 

marknadsföringsmaterial på Instagram och Youtube. Det som undersöks på Instagram är 

bilder med eventuell tillhörande bildtext och det material som studeras från YouTube är de 

två filmklippen som publicerats när vi påbörjade vår studie. Att vi valde att analysera 

innehåll från YouTube beror på att det är den enda plattform där de publicerat längre klipp 

med rörligt material. Estrid finns på Facebook, en plattform vi valt att bortse från. 

Anledningen bakom det beslutet grundar sig i att Estrids tänkta målgrupp, unga kvinnor, i 

större utsträckning befinner sig på Instagram (Svenskarna och internet, 2018: 53).  
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För att genomföra vår semiotiska bildanalys krävs en avgränsning med hänsyn till 

tidsramen, därav kommer inte alla inlägg på Estrids Instagram att undersökas. För att få 

svar på hur feminism som varumärkesstrategi används kommer vi fokusera på de bilder 

som har ett feministiskt budskap. Eftersom vi studerar reklam är det viktigt att tänka på att 

bilderna kan vara multimodala vilket innebär att det ingår text i bilderna. I dessa fall tolkas 

inte enbart bilden, utan även den text som är en del av den (Björkvall, 2012: 310–311). De 

bildtexter som tydligt hänger ihop med en bild kommer att analyseras. Finns det däremot 

bildtexter som exempelvis enbart består av emojis eller andra symboler kommer vi inte att 

analysera dem. Detta eftersom de inte tillför någon betydelse som blir avgörande för vårt 

resultat. 

 

Vi avgränsar oss från att analysera instagraminlägg som består av flera bilder eftersom 

tolkningen av dessa är komplex då det oftast är ett sammanhängande budskap mellan 

fotona. Om man bara scrollar igenom flödet ser man inte alla dessa bilder och kontexten 

försvinner. Videoklippen som finns publicerade på Instagram undersöks inte eftersom de 

består av korta frekvenser från Estrids längre klipp som har publicerats på YouTube som 

vi istället kommer analysera i sin helhet.  

 

4.1 Urval 

Totalt är det 38 instagraminlägg samt två youtubeklipp från Estrid som utgör grunden för 

vår semiotiska bildanalys. De inlägg som analyseras har publicerats mellan den 9 maj 

2019 och den 1 februari 2020 då vår studie påbörjades. Bilder publicerade efter den 1 

februari 2020 kommer därför inte ingå i undersökningen. Det rörliga materialet som 

kommer undersökas är de två klipp som fanns publicerade på Estrids youtubekanal när vår 

studie påbörjades, båda publicerades den 15 maj 2019. De bilder vi har undersökt har 

arkiverats för att säkerställa att inget material raderas från Estrids kanaler under tiden vi 

genomför vår studie. 

På Estrids instagramkonto finns bilder med feministiska citat, porträtt av olika kvinnor, 

memes, djur, bilder på kroppsbehåring och rakhyvlar. En bild på en katt eller hund är 

exempel på något vi inte räknar som vårt empiriska material. De bilder som undersöks ska 
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snarare belysa kroppar, kroppsbehåring och ha ett tydligt feministiskt budskap med en 

normbrytande inriktning. Urvalet av bilder kan därför sägas vara ett målstyrt urval. När 

man gör ett målstyrt urval ställer man vissa kriterier på det material man väljer så att det 

gör det möjligt att besvara de ställda forskningsfrågorna (Bryman, 2018: 498). Vi har 

alltså gjort vårt urval genom att välja material baserat på målet med vår undersökning 

(ibid.).  

 

5. Metod 

I vår studie har vi valt att använda oss av semiotisk bildanalys eftersom vi anser att det är 

en lämplig metod för det vi ämnar undersöka. Med hjälp av semiotisk bildanalys kommer 

vi kunna analysera Estrids instagraminlägg och youtubeklipp, både på en denotativ- och 

konnotativ nivå. Detta för att kunna utläsa vilka eventuella symboler, tecken och uttryck 

för stereotypbrytande material och feminism som finns i materialet från Estrid.  

 

Semiotik beskrivs av John Fiske (1997: 12) som läran om tecken och betydelser. Inom 

semiotiken ses allt som tecken och begreppet används för att beskriva de element i 

materialet som inte är språkliga. Det vi observerar tolkas som uttryck för något, 

exempelvis att vi tolkar en röd näsa som ett tecken på att man är förkyld eller allergisk 

(Vigsø, 2013: 235). Enligt semiotiken är meddelanden en konstruktion av tecken som 

genom att samverka med mottagarna skapar betydelse. Tyngden ligger alltså i bild och 

text samt hur de tolkas (ibid.).  

 

När man undersöker bilder och texter med hjälp av semiotisk bildanalys kan man studera 

materialet utifrån två nivåer: den denotativa nivån och den konnotativa nivån. Den 

denotativa nivån avser tecknets uppenbara betydelse. Fiske (1997: 117) beskriver 

denotation som den mekaniska återgivningen av det objekt kameran är riktad mot. Med 

denna nivå kommer vi att studera materialet och identifiera vad som faktiskt syns i 

instagrambilderna och youtubeklippen.  

Konnotation beskriver det samspel som sker när ett tecken möter mottagarens 

uppfattningar, känslor och värderingar som gäller i den rådande kulturen (Fiske, 1997: 

118). Människor bär med sig olika individuella erfarenheter som kan ses som en “kulturell 
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kompetens” som används när vi tolkar bilder (Ekström & Larsson, 2013: 182). Den 

konnotativa nivån kommer hjälpa oss att analysera de tecken som återfinns i materialet för 

att få en djupare förståelse av dess betydelse. 

 

Utifrån beskrivelserna ovan kan ett exempel för att beskriva de två nivåerna vara ett 

fotografi av en väg. En väg denoterar ingenting annat än en väg och om det finns bilar på 

vägen denoterar det enbart just det utan att tolka vad det innebär. Den vidare betydelse om 

huruvida vägen är trafikerad eller inte, om bilden är fotograferad under dagtid eller 

kvällstid tillhör den konnotativa nivån. Syns ett flertal bilar i bilden konnoterar det att 

vägen är trafikerad. Syns det en sol på himlen konnoterar detta att fotot är taget under 

dagtid eftersom vår kulturella förförståelse innebär att vi vet att solen inte normalt lyser på 

natten. Solen tillsammans med bilarna på vägen kan konnotera att de som kör är på väg till 

ett arbete eller liknande i och med att det är dagtid.  

 

Visuell framskjutenhet belyser vad som framhävs i en bild och huruvida det är viktigt för 

bilden i sin helhet. Olika aspekter kan påverka ett specifikt teckens visuella 

framskjutenhet. Det kan bland annat vara att ett föremål har en utstickande färg, ett 

tydligare fokus eller är större eller mindre än andra delar i bilden. Om ett tecken sticker ut 

från mängden anses det vara viktigare än andra tecken i bild (Björkvall, 2012: 340–342). 

Visuell framskjutenhet kan därför vara ett hjälpmedel för att identifiera vilka tecken som 

framhävs i Estrids kommunikation samt vilken betydelse de tillför.  

 

5.1 Tillvägagångssätt 

Studiens analysarbete är uppdelat i två delar. Det första steget av analysen bestod av 

bearbetning på en denotativ och konnotativ nivå av de utvalda instagraminläggen och 

filmerna på Youtube. Inledningsvis studerades materialet ur ett denotativt perspektiv för 

att skapa en överblick av bilderna och filmerna. Efter att detta hade gjort undersöktes 

materialet på en konnotativ nivå. Detta gjordes för att få en djupare förståelse av bilderna 

och filmerna. Under de denotativa och konotativa undersökningarna av analysen fördes 

även anteckningar som beskrev vad som syntes i bilderna och hur de appellerade till oss. 

Dessa anteckningar tillhörande första steget av analyen kommer inte att presenteras i 
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uppsatsen. Detta beror på att det skulle ta för stort utrymme, dock vill vi poängtera att 

förarbetet finns arkiverat tillammans med instagraminläggen och filmerna.  

 

I den andra delen av analysen letade vi olika teman relevanta för vårt syfte. De teman vi 

kunde se var "kroppsbehåring", "rakning", "kroppar" och "textens och språkets 

feministiska budskap". När våra fyra teman identifierats kategoriserades sedan de 

analyserade bilderna och filmerna in under dessa och kopplades samman med de teorier 

och begrepp vi tidigare har presenterat.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Den kritik som kan riktas mot semiotisk bildanalys berör tolkningsprocessen. De 

semiotiska analyserna kan kritiseras för deras brist av objektivitet eftersom de påverkas av 

subjektiva tolkningar och intryck (Fogde, 2010: 183). Intersubjektiv testbarhet innebär att 

analysen ska kunna genomföras på nytt av en annan forskare men ändå leda till samma 

resultat som tidigare (Thurén, 2010: 33–34). Eftersom denna studie är av kvalitativ typ 

kan det vara svårt att få undersökningen att bli intersubjektivt testbar. Det beror på att alla 

inte har samma tankesätt när det kommer till exempelvis stereotyper. Våra personliga 

värderingar och privata associationer har därför försökts åsidosättas för att kunna 

åstadkomma största möjliga reliabilitet (Bryman, 2018: 72). För att öka pålitligheten i 

undersökningen försöker vi genomgående att redogöra för processen av tillvägagångssättet 

och analysen. Att antaganden i analysen stärks av teorier om feminism, genus och 

stereotyper, samt att vi är två personer som genomför studien stärker reliabiliteten 

ytterligare (ibid.). Eftersom vi är två personer som genomför studien kan våra tolkningar 

ses som bredare eftersom de baseras på bådas kulturella förförståelse.  

 

 

 

 

 

6. Analys och resultat 
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Under vår analys såg vi fyra tydliga teman som vi fann intressanta ur ett feministiskt 

perspektiv. Dessa är “kroppsbehåring”, “rakning”, “kroppar” och “textens och språkets 

feministiska budskap”. Alla bilder och filmklipp vi beskriver nedan finns länkade i 

dokumentets slut. 

 

6.1 Kroppsbehåring 

Något som var vanligt förekommande på en denotativ nivå var olika former av 

kroppsbehåring, både på Estrids Instagram och YouTube-kanal. När vi talar om 

kroppsbehåring avser vi sådant som ses som tabubelagt för kvinnor att visa, så som hår i 

armhålor, på ben och könshår (O'Toole, 2016: 152). Nästan hälften av de instagrambilder 

vi undersökte innehöll någon form av kroppsbehåring som vanligen ses som avvikande. 

Övervägande del av alla bilder som kategoriserades under detta tema kan ses som 

planerade, alltså bilder där det är tydligt att Estrid visar upp kroppshår. Exempel på sådana 

bilder är bland annat bild 3 och 30. I bild 3 visas två personer som båda har sina armar 

sträckta uppåt vilket synliggör deras håriga armhålor. Att ha armarna sträckta uppåt är 

rimligtvis inte ett vanligt sätt att stå på vilket innebär att kvinnorna medvetet poserar för 

att visa upp sitt kroppshår. Samma ser man i bild 30 där en kvinna står upp och har sin ena 

arm bakom huvudet i syfte att visa sitt armhålehår. Hon har ett avslappnat ansiktsuttryck 

och tittar rakt in i kameran som är placerad i en vinkel underifrån. Att hon tittar in i 

kameran tyder på att hon är medveten om att hon blir fotograferad och väljer att posera på 

ett sätt som visar hennes håriga armhåla.  

 

I bild 13 syns en kvinna liggande i ett badkar. Med hjälp av sin hand håller hon upp ett 

ben ovanför vattenytan i badkaret. Benets vinkel tyder på att det tillhör en person som 

ligger mitt emot kvinnan. Eftersom det endast är benet av den andra personen som är 

synligt går det inte att fastställa om benet tillhör en kvinna eller man. Benet som hålls upp 

är synligt hårigt och är visuellt framskjutet eftersom det sticker ut från övriga tecken i 

bilden. Även denna bild blir ett exempel på en bild som är planerad. Detta grundar sig i 

antagandet om att kvinnan mest troligt inte hade hållit upp benet ovanför vattenytan om 

det inte vore för att det skulle fotograferas. Att benet är ett tecken som är framskjutet kan 

bero på att håret ska synliggöras och ett rimligt antagande är att det håriga benet visas för 
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att bryta den tabu som finns kring kroppsbehåring (O'Toole, 2016: 152). Att många av 

bilderna innehållande kroppshår ses som planerade kan tyda på att Estrid aktivt gjort ett 

val att visa upp hår på sin Instagram på ett tydligt sätt.  

 

Det finns också bilder på Instagram där kroppshår visas upp på ett mer naturligt och 

“oplanerat” sätt. Exempelvis visar bild 5 en kvinna som ligger ner på sidan i en säng. Hon 

har stängda ögon och har sin ena arm bakom huvudet vilket gör att man kan se att hon har 

hår i sin armhåla. Armhålan får inte samma fokus och blicken dras inte dit på samma sätt 

som i bild 30 där man ser tydligt att kvinnan poserar för att visa sitt armhålehår. Bild 5 

förmedlar en lugn och harmonisk miljö i och med att kvinnan ligger och vilar i en säng 

och inte bryr sig om att hennes håriga armhåla syns. Ett annat exempel på en bild som inte 

ses som planerad är bild 12. Bilden föreställer en kvinna som står upp och är i bildens 

mitt. Kvinnan bär en svart topp och ovanpå den skymtas något som kan liknas vid rosa 

tyll-tyg. Hon har ett leende på läpparna vilket förmedlar att hon är glad. Hennes armar är 

sträckta uppåt på ett avslappnat sätt som dessutom gör att det ser ut som att hon är i rörelse 

vilket också synliggör att hon har hår i sina armhålor. Att kvinnan i bild står upp, har sina 

armar uppåt lite avslappnat, ser ut att vara i rörelse och ler konnoterar att hon dansar eller 

rör sig i någon liknande form. Om kvinnan dansar tyder det mest troligt på att hon är 

obekymrad och inte bryr sig om någon ser hennes hår i armhålorna.  

 

Ett annat exempel är bild 19. Där syns en kvinna som ligger ner på en matta på golvet med 

sina händer bakom huvudet. Kvinnan har sin blick fäst rak in i kameran och hennes 

ansiktsuttryck är avslappnat som att hon inte bryr sig om att hon fotas när hennes håriga 

armhålor syns. Ett liknande exempel är bild 16. Där ser man två kvinnor klädda i 

underkläder som har sina armar ovanför huvudet samtidigt som de ser varandra i ögonen 

och ler. Bilden konnoterar i sin helhet att kvinnorna inte skäms för att visa sitt hår, varken 

för varandra eller för de som kommer se bilden på dem. De ser snarare stolta ut eftersom 

de båda poserar på liknande sätt som symboliserar en form av gemenskap. Ambjörnsson 

(2019) beskriver hur hår under armarna och hår på benen förväntas elimineras om man är 

kvinna. Att Estrid visar kroppbehåring på ett naturligt och “oplanerat” sätt kan möjligtvis 

vara för att bryta tabun kring kvinnors kroppsbehåring. 
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I den längre youtubefilmen, klipp 1, finns en scen där en kvinna badar badkar tillsammans 

med en man. Kvinnan säger “Jag gillar att ha långt hår” samtidigt som hennes ben visas i 

bild. Mannen håller i benet och studerar det. Därefter får man se att kvinnan börjar raka 

sitt ben och säger “Men det känns som att mina ben gillar att bli rakade” och mannen 

svarar med ett lågt “Mm” som att han vill visa att han förstår och lyssnar på det hon säger. 

Kvinnan stryker på mannens håriga ben och scenen avslutas med att man får se mannen le 

och skratta till. I likhet med det O'Toole (2016: 130) och Ambjörnsson (2019) beskriver är 

denna scen ett tydligt exempel på att män ofta ses som håriga medan kvinnor förväntas ta 

bort sitt kroppshår. Att mannen inte säger emot kvinnan eller säger något om hans åsikt 

kring rakning kan uppfattas som att han håller med det kvinnan säger. Det kan också 

uppfattas som att han även gillar när hennes ben blir rakade. Om mannen sagt något annat 

än ett lågt ”Mm” skulle klippet tolkas annorlunda. I och med att mannen inte säger emot 

eller gör något som visar att han inte tycker att kvinnan borde raka sitt ben kan ett rimligt 

antagande vara att han vill se hennes ben rakat. Det reproducerar i sin tur stereotypen 

kring att kvinnor inte ska ha håriga ben och blir därmed motsägelsefullt i jämförelse med 

andra sekvenser där budskapet gällande att kvinnor själva ska välja om de vill raka sig 

eller ej tydligt framgår. 

 

Eftersom vi i denna studie har undersökt både Estrids instagraminlägg och videoklipp på 

YouTube kan vi se likheter mellan vissa bilder och scener i de två klippen. Likheterna 

mellan dessa konnoterar att vissa fotografier som har publicerats på Estrids Instagram har 

fotats under inspelningen av respektive filmer. Detta medför att vi även har en förståelse 

av kontexten av vissa instagraminlägg. I och med detta förstår vi att bild 13 är tagen från 

den nyligen presenterade scenen ur klipp 1, scenen med kvinnan och mannen i badkaret. 

Som tidigare nämnt syns det att en kvinna och en man ligger tillsammans i ett badkar, 

därav kan vi anta att benet i bild 13 tillhör mannen. Med kunskapen om att benet inte 

tillhör en kvinna går det att diskutera huruvida budskapet av instagraminlägget förändras. 

O'Toole (2016: 130) beskriver hur kvinnor förväntas raka bort kroppshår till skillnad från 

män som ofta förväntas vara håriga. Om Estrid syftade till att bryta mot rådande 

förväntningar på kvinnor borde de rimligtvis istället ha använt sig av ett ben tillhörande en 

kvinna. Eftersom tillhör en man kan bildens budskap ses som motsägelsefullt gentemot de 

tidigare budskapen som har diskuterats i denna del av analysen. Att vi som tolkare av 

materialet antar att benet tillhör en man får oss även att ifrågasätta om det finns fler bilder 



22 
 

som är iscensatta på liknande vis samt om all synlig kroppsbehåring faktiskt tillhör 

kvinnor eller inte. Kommodifierad feminism beskrivs av Goldman (1992: 130) som en 

process där feminism appliceras i ett företags kommunikation i ett kommersiellt ändamål. 

Att Estrid eventuellt medvetet har placerat ett hårigt ben tillhörande en man i en bild för 

att kommunicera stereotypbrytande kan därav tolkas som spår av kommodifierad 

feminism.  

 

Genomgående för hela klipp 1 är att kroppshår visas på olika sätt. En scen visar en kvinna 

som drar lite lätt i och känner på sitt armhålehår samtidigt som hon studerar det i en spegel 

som finns framför henne. Kvinnan ser inte ut att ogilla håret utan det ser snarare ut som att 

hon gillar det. Att hon står och kollar sig i spegeln och rör i håret kan också tolkas som att 

hon vill se hur det ser ut när hon har en hårig armhåla. Man kan inte se genom ett klipp 

vilka tankar en person har, men i och med att hon står på det viset framför en spegel och 

tittar så kanske hon står och överväger om hon vill behålla håret eller inte. I samma klipp 

finns två scener som liknar varandra där två olika kvinnor båda ligger i en säng och har 

sina armar under huvudet vilket visar deras armhålehår (klipp 1). Dessa scener visar att 

Estrid porträtterar kroppshåret som något naturligt i och med att kvinnorna inte skäms för 

att visa håret eller säger något som kan tolkas som att de vill raka bort det. I klipp 2 visas 

till skillnad från klipp 1 inte mycket kroppshår. Det är endast en scen som visar någon 

form av kroppshår och det är först i klippets slut som det syns en kvinna som håller upp 

sin arm och tittar mot sin armhåla som är hårig.  

 

Genomgående i klipp 2 hörs olika kvinnoröster prata om kroppsbehåring. Citat som “I 

keep mine short”, “I just love hair. I do” och “Full bush” sägs i filmen. Att kvinnorna 

pratar om sina relationer till sin kroppsbehåring kan ses som något som bryter mot 

rådande stereotyper (Fagerström & Nilson, 2008: 8). Ett rimligt antagande är att det kan 

ses om en tabu att prata om hår. Åkestam (2017: 51) menar att reklam fri från stereotyper 

skapar en känsla av empati hos åskådaren. Baserat på det som har diskuterats ovan är en 

trolig tanke att Estrid skapar en form av empati och igenkänningsfaktor hos sina 

konsumenter genom att visa en “verklig bild” av kroppsbehåring. Att kvinnorna hörs 

berätta om olika längder av kroppshår kan vara för att visa att det okej oavsett om håret är 

kort eller om man har en “buske”. Detta kan ses som ett sätt att använda den feministiska 

ideologin i marknadsföring. Estrid vill med sin “verkliga bild” visa att kroppsbehåring inte 
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är något man ska skämmas för och vill med detta budskap inte påverka någons 

självförtroende negativt. Som Leijonborg (2001: 14) beskriver vill den liberala 

feminismen inte att kvinnor ska påverkas av reklam på det sätt att de ändrar sina livsvanor, 

som exempelvis hur de rakar eller inte rakar sig. Estrid gör likt den liberala feminismen 

och överlåter makten till kvinnorna som själva får besluta om de vill behålla sitt kroppshår 

eller inte. 

 

Sammanfattningsvis visas kroppsbehåring upp i stor utsträckning i Estrids 

kommunikation, men sättet det visas upp skiljer sig åt. Visst innehåll är tydligt planerat för 

att synliggöra hår på ben eller i armhålor medan annat material ses som mer avslappnat 

och icke-planerat. Generellt sett ser man att materialet som klassificeras under detta tema 

belyser kroppshår som något naturligt och som något alla har.  

 

6.2 Rakning 

När vi undersökte bilderna ur den denotativa- och konnotativa nivån framgick det att 

ungefär en tredjedel av bilderna berörde rakning. För att dessa inlägg skulle klassas som 

rakning krävdes det att bilderna innehöll tecken som konnoterade rakning, exempelvis att 

ett ben var täckt av raklödder och en rakhyvel hölls mot det. Vid den denotativa- och 

konnotativa analysen av inläggen kunde vi finna återkommande mönster i utformningen 

av bilder som innehöll rakning. Vi kunde även se att dessa bilder hade tecken som 

exempelvis en rakhyvel eller raklödder som var visuellt framskjutet. På flertal av bilder 

var det mer än en kvinna som syntes, kroppsbehåring var synligt, raklödder användes och 

personerna bar ibland kläder.  

 

Ett exempel på en bild där det var mer än en kvinna i fotot är bild 1. I bilden kan man se 

att det är två personer som befinner sig i ett badrum. Den ena personen är en kvinna som 

sitter naken i ett badkar. Den andra personen sitter på kanten av badkaret och har  även ena 

benet på kanten. Personen har längre hår och en kropp som indikerar på att det är kvinna. 

Benet på kanten är täckt av raklödder och kvinnan i badkaret håller en rakhyvel mot det. 

Detta konnoterar att kvinnan i badkaret rakar den andra kvinnans ben. O’Toole (2016: 

152) beskriver alltså hur kroppshår är något som ses som tabubelagt och något som 
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kvinnor förväntas dölja. Att Estrid skildrar rakning som en aktivitet man kan göra i 

sällskap av någon annan kan därför vara för att förmedla budskapet att rakning inte 

behöver vara något som är tabubelagt och göras i ensamhet. 

 

Estrid undanskymmer inte hår i sina bilder. I bild 7 ses en kvinna stående med armen 

uppsträckt ovanför huvudet. I sin ena hand håller hon en rakhyvel och riktar den mot sin 

armhåla. Armhålan är täckt av raklödder och är synligt hårig. Bild 22 föreställer ett 

fotografi av ett hårigt ben. I bilden syns även en remsa av raklödder och en rakhyvel som 

hålls mot benet. Att Estrid visar hår i samband med rakning kan ses som ett försök till att 

bryta mot rådande stereotyper om att kvinnors kroppsbehåring ska döljas (O’Toole, 2016: 

152, 156). Det kan även vara för att synliggöra det faktiska håret som ska rakas bort. Just i 

denna bild och i många andra visas en av Estrids rosa rakhyvlar upp. Att det i många fall 

är just den rosa rakhyveln som visas upp och inte någon av de andra färger som finns 

(orange, lila och grå) kan tyda på att Estrid vill förtydliga att de riktar sig till kvinnor. 

Precis som Ambjörnsson (2011: 215) förklarar kan den rosa färgen associeras med 

kvinnor och kvinnlighet. Hon beskriver även att färgen kan användas för att visa att man 

identifierar sig som en kvinna (Ambjörnsson, 2011: 81–83). Bild 22 föreställer som nämnt 

enbart ett ben som rakas och det går inte att urskilja om benet tillhör en man eller en 

kvinna. Om rakhyveln istället skulle vara blå, vilket är motsatsen till rosa och associeras 

med män, skulle bilden kanske tolkas annorlunda. Den rosa rakhyveln är visuellt 

framskjuten och blir därmed ett viktigt tecken för att tydliggöra att benet tillhör en kvinna. 

 

I de flesta bilderna är kvinnorna påklädda när de rakar sig. Kvinnorna bär exempelvis en 

kjol eller ett linne som gör ben och armhålor åtkomliga (bild 7; bild 21; bild 34). Detta är 

exempel på hur Estrid visar olika kontexter av rakning. Syftet med dessa bilder kan 

möjligen vara för att visa att rakning inte alltid behöver vara en del av en ritual i 

badrummet, utan också kan ske i “i sista minuten”. 

 

Estrid publicerar inte enbart fotografier på sin Instagram, utan även illustrationer. En av 

bilderna som har publicerats är ett urklipp ur en animerad film (bild 29). Bilden består av 

en man och en kvinna som står tillsammans på en utkiksplats under bar stjärnhimmel. I 

bilden syns textad dialog där mannen säger “We came here so you can see the stars” varpå 

kvinnan svarar “I shaved for nothing”. Att kvinnan säger att hon rakade sig i onödan 
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konnoterar att hon rakade sig för mannen. Att hon påstår att hon rakade sig för ingenting 

kan möjligtvis bero på att kvinnan hoppades på att hon och mannen skulle bli intima, 

medan hans intention var att visa stjärnorna för henne.  

 

Det faktum att kvinnan rakade sig “för mannens skull” kan bero på de förväntningar som 

Fagerström och Nilson (2008: 8) beskriver att kvinnor har på sig. En tolkning av detta är 

att det anspelar på kvinnors sexuella vanor där männen förväntas vara aktiva. Kvinnan i 

detta fall hade i princip utgått ifrån att hon och mannen skulle bli intima och sättet hon 

uttrycker sig låter som att hon är besviken på att det inte blev av. Till bilden finns en 

tillhörande bildtext som lyder: “Note to self: never shave for anyone else <3”. Bildtextens 

innebörd förändrar hela inläggets budskap. Texten fungerar snarare som en påminnelse till 

mottagaren att man ska komma ihåg att man aldrig ska raka sig för någon annans skull. 

Budskapet tar sin grund i liberalfeminismen som förespråkar kvinnors makt över sin kropp 

(Leijonborg, 2001: 14). Genusforskare menar att kön är en social och kulturell 

konstruktion (Fagerström & Nilson, 2008: 7). Detta innebär att normen för kvinnlighet är 

något som anses konstruerat. Att kvinnors utseende anses ska vara på ett visst sätt kan ha 

sin grund i samhällsordningen där männen har makten (Freedman, 2003: 7).  

 

Även i filmerna berördes rakning. I den längre filmen (klipp 1) befinner sig två kvinnor i 

ett badrum tillsammans. Denna scen är ett tydligt exempel på hur Estrid visar rakning i 

samband med flera personer. Den ena kvinnan sitter i ett badkar och sköljer av sig med 

duschmunstycket medan den andra sitter på kanten av badkaret och rakar sina tår. 

Samtidigt som detta sker diskuterar kvinnorna huruvida det är konstigt eller inte att ha hår 

på tårna. Kvinnan på badkarets kant säger “Jag har buskar på tårna”, varpå kvinnan i 

badkaret säger “Men det har jag med!”. Man får sedan se hur kvinnorna rakar tårna på 

varandra.   

 

Att kvinnorna diskuterar hår på tårna kan ses som avvikande. Ett rimligt antagande är att 

hår på tårna är tabubelagt på samma sätt som hår på benen (om inte mer) (Fagerström & 

Nilson, 2008:8). Att Estrid framhäver detta kan vara för att minska tabun för all typ av 

kroppsbehåring. Det skulle även kunna ha motsatt effekt. Detta beror på att denna scen 

faktiskt belyser att det kan finnas hår på tårna. En rimlig teori är att mottagarna möjligtvis 

inte har lagt märke till håret på tårna förens de tar del av denna scen. I klippet diskuteras 
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det också huruvida det är konstigt att ha hår på tårna samtidigt som håret på tårna 

elimineras. Att håret rakas bort kan istället skapa känslan av att detta hår är något som bör 

rakas bort. 

 

I en senare scen syns två kvinnor stående framför en spegel (klipp 1). Ena kvinnan är 

klädd i en sport-bh och lyfter på ena armen framför spegeln samtidigt som hon frågar den 

andra kvinnan “Måste jag raka bort det här?”, varpå den andra kvinnan utbrister “Nej!”. 

Kvinnan framför spegeln syftar på sitt hår i armhålan. Handlingarna i denna film 

konnoterar att Estrid visar att det är okej om man väljer att gå emot stereotyperna och 

väljer att inte raka sig (O’Toole, 2016: 152). Att kvinnan med den håriga armhålan frågar 

sin väninna om hon måste raka armhålorna tyder på en osäkerhet. Fagerström och Nilson 

(2008: 8) förklarar att vi varje dag stöter på genus genom olika sätt. Det kan ske genom till 

exempel tv-tittande och användande av sociala medier. Det är möjligt att anta att kvinnan 

är osäker på grund av att hon har påverkats av intrycken av omvärlden.  

 

I den sista scenen syns två kvinnor som diskuterar könshår. Samtalet inleds med frågan 

“Tror du det är skillnad för killar när de går ner på en om man är rakad eller inte?” varpå 

den andra kvinnan svarar “De som bryr sig om man är helrakad är snorungar som är 

porrskadade”. I denna scen blir det också tydligt att intryck från medier och reklam 

påverkar samhällets förväntningar på kön (ibid.). Kvinnan som frågade om könshåret 

avslutar samtalet med att besvara den andra kvinnan med “Alltså typ jag” samtidigt som 

hon studerar sitt könshår. Att kvinnan som ställde frågan är osäker på huruvida män 

föredrar att hon är rakad eller ej, samtidigt som hon håller med om att hon har blivit 

porrskadad kan bero på att hon har påverkats av förväntningarna som finns på kvinnor. I 

denna scen visar Estrid upp hur kvinnor kan påverkas av utomstående faktorer när det 

kommer till rakning vilket tyder på att kvinnorna inte själva bestämmer om de bör raka sig 

eller inte. Det är samhällets förväntningar på dem som skapar en stereotyp som innebär att 

man bör raka sig för att ses som feminin. Att Estrid visar att det är acceptabelt att behålla 

sitt könshår kan ha sin grund i liberalfeminismen. Det finns enligt liberalfeminismen 

många sätt att stärka kvinnor, ett av sätten är att ge kvinnorna makt över sin kropp. Det 

innebär bland annat att reklam inte ska påverka ens självförtroende på ett negativt sätt 

(Leijonborg, 2001: 14). Detta samtal konnoterar därför att industrier som porrindustrin 

inte ska påverka kvinnors självförtroende angående kroppsbehåring.  
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Som tidigare nämnt var endast en tredjedel av det empiriska materialet kopplat till 

rakning. Det är intressant att majoriteten av Estrids kommunikation inte berörde rakning 

trots att deras produkt är till för att eliminera hår. Ett företag som säljer en sådan produkt 

bör rimligtvis trycka extra på rakningsrelaterat innehåll för att marknadsföra det som säljs. 

Att Estrid inte gör det kan bero på deras varumärkespositionering. Gronlund (2013:3) 

beskriver hur varumärkespositionering inte enbart handlar om produkten som företaget 

erbjuder, utan att det även kan handla om en “personlighet” som företaget har byggt upp. 

Denna personlighet byggs upp genom att företaget uttrycker exempelvis värderingar och 

bygger upp en lojalitet mot konsumenterna. Att Estrid väljer att kommunicera med 

feministiska tecken som berör framställningar av kvinnor, tabu och stereotyper kan vara 

en del av denna personlighet som utgör Estrids varumärke. Denna typ av kommunikation 

kan även beskrivas med hjälp begreppet femvertising. Femvertising kan används för att 

beskriva hur företaget utmanar kvinnliga könsroller och stereotyper i reklam samt hur de 

stödjer feminism (Åkestam et al, 2017: 795). 

 

Att Estrid väljer att inte enbart kommunicera kring deras rakhyvlar och dess funktion kan 

även bero på företagets CSR. Grafström et al. (2008: 38) förklarar att företag som tidigt 

engagerar sig i socialt ansvarstagande kan bero på den kritik som branschen tidigare har 

mottagit. Möjligen kan det vara så att Estrid vill förändra bilden av kvinnor inom 

rakhyvelsbranschen och därav arbetar proaktivt genom att uttrycka feministiska 

värderingar. Dock blir det problematisk när Estrid uttrycker ideologier i sin reklam när 

företagets huvudsakliga mål är att sälja sina produkter och därav sänker sin trovärdighet. 

Drake (2017: 539) beskriver att företag kan skapa en image som stämmer överens med 

den tänkta målgruppen för att locka konsumenter. Det är svårt att fastställa om de 

feministiska värderingar Estrid uttrycker i sin kommunikation är genuina eller om de ska 

verka vinstdrivande. 

 

Sammanfattningsvis kommunicerar Estrid mot rådande stereotyper som berör rakning. I 

flertalet instagraminlägg syntes rakning i samband med flera personer. Ytterligare något 

som blev tydligt var det faktum att det faktiskt syntes att kroppsbehåring rakades bort, 

samt att rakning inte ska ses som något obligatoriskt. Dock framkom även några negativt 

laddade budskap genom att Estrid bland annat framhävde kroppsbehåring som tidigare 
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inte väckt uppmärksamhet. Utöver detta diskuterades relationen mellan könshår och 

förväntningarna som har skapats av samhället. Genomgående i hela analysen diskuteras 

hur kroppsbehåring inte ska ses som något måste, att olika kontexter av rakning visas samt 

kroppsbehåringens samband till den kvinnliga frigörelsen. 

 

6.3 Kroppar 

På både Instagram och YouTube visas en mängd olika kvinnor med olika typer av 

kroppar. Vissa av dem är lite större än de andra kvinnorna som kan klassas som stereotypt 

“smala” (Fagerström, 2008: 71). De större kvinnorna får ofta mycket utrymme i både 

bilderna och filmerna och de är ofta lättklädda. Att Estrid istället väljer att lägga större 

fokus på att visa kvinnor med varierande kroppar för att bryta mot stereotyper kan ses som 

att de tar socialt ansvar i form av CSR (Kramer & Porter, 2011). Estrids arbete med 

stereotyper kan ses som proaktivt eftersom de hittills hyllats för sitt arbete och inte 

mottagit stora mängder kritik (Grafström et al, 2008: 68–69; Hellman, 2019).  

 

Genomgående för alla instagrambilder kategoriserade i detta tema är att de visar upp en 

mer verklighetstrogen bild av hur olika kvinnokroppar ser ut. De kvinnor som visas är 

större, smala, långa, korta, har valkar eller visar celluliter. Bild 18 är ett exempel på en av 

dessa bilder. Bilden visar en mage med tydliga bristningar vilket är bildens fokus, inte 

mycket annat visas. Man kan utöver magen enbart se att personen bär något som kan ses 

som ett par vita trosor i spets. Även bild 17 är ett bra exempel på hur kvinnokroppar visas 

på Estrids Instagram. Bilden föreställer en kvinna med valkar sittande i en fåtölj iklädd ett 

par ljuslila trosor och en transparent matchande topp i liknande kulör som visar upp 

hennes kurvor. Bild 14 visar upp många olika kroppar i samma bild. Det är både män och 

kvinnor iklädda färgglada, både lätt- och heltäckande kläder. Personerna som syns har 

olika kroppstyper och alla får samma utrymme i bilden. Eftersom ovanstående exempel 

varken berör rakning eller kroppsbehåring kan dessa ses som tydliga exempel på hur 

Estrid bygger upp en form av “personlighet” genom att uttrycka värderingar i sociala 

medier (Gronlund, 2013: 3). Det är mycket på grund av handlingar som dessa, att belysa 

olikheter mellan kroppar, som Estrid hyllats för (Hellman, 2019). 
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Något som blev tydligt i både klipp 1 och 2 var att smala kvinnor ofta bar mer täckande 

kläder i jämförelse med de större kvinnorna när de vistades i samma rum. En scen i klipp 

1 visar en större kvinna iklädd enbart underkläder. I samma scen syns en smal kvinna som 

bär en vit- och blårandig skjorta vilket täcker hennes kropp. I klipp 1 får man även se två 

kvinnor som dansar tillsammans varav den ena är smal och den andra har en större kropp. 

Den smala kvinnan bär en skjorta och jeans medan den större kvinnan bär underkläder. 

Detta fenomen framgick även till viss del på Estrids Instagram. Både bild 31 och 25 visar 

två olika kvinnor som rakar sig. I bild 31 ser man en stereotyp smal kvinna. Hon bär en 

svart klänning och skor sittande i en soffa med det ben som rakas utsträckt på ett 

poserande vis. Bild 25 visar en annan kvinna, eftersom man kan skymta valkar på hennes 

kropp som indikerar att hon är större tolkas hon inte som en stereotyp smal kvinna. Hon 

står helt naken i en dusch och täcker sina privata delar med hjälp av sitt ena ben och den 

arm som inte används för att raka hennes ena ben. Skillnaden mellan dessa två exempel är 

markant där den smala kvinnan är fullt påklädd medan den stereotypbrytande kvinnan är 

helt naken. 

 

Att de smala kvinnorna nästan alltid bar mer täckande kläder än de större kvinnorna kan 

ses som motsägelsefullt. Att visa olika kvinnor med varierande kroppar inkluderar många 

personer och kan skapa en känsla av tillhörande. Att däremot välja att skyla de smala 

kropparna och medvetet visa de större kropparna nakna kan ha en motsatt effekt. Att de 

större kropparna får mer fokus kan förstärka de rådande stereotyperna om att de är 

avvikande från den stereotypa smala kvinnan (Fagerström, 2008: 71). I klipp 1 och 2 

visades kvinnorna ofta iklädda stora, täckande trosor som benämndes som mormorstrosor. 

Endast i några få scener såg man en kvinna iklädd stringtrosor. Kvinnan som bar string var 

lite större, vilket förstärker vårt antagande att Estrid låtit de större kvinnorna visa sina 

kroppar mer. Annat som framgick i analysen av klippen var att det oftast fanns minst en 

större kvinna i varje scen och att det ofta visades upp bristningar, valkar och kroppshår i 

samband med detta. 

 

I båda klippen får man återkommande se kvinnor iklädda stora och täckande trosor. I klipp 

1 konverserar även två personer angående denna typ av trosor. Man får höra en kvinna 

säga “Om du har ett orakat [pip] och helst gamla trosor då får man alltid ligga. Du vet 

sånna där skabbiga Hello Kitty-trosor” varpå den andra personen säger “Man vill känna 
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sig snygg, men liksom I don’t care-snygg”. Trosorna kvinnan syftar på i denna 

konversation tolkar vi som trosor som är täckande, lite större och inte klassiska “fina” 

underkläder av spets. Att Estrid väljer att ta med detta samtal kan möjligtvis vara för att 

avsexualisera kvinnors underkläder. En rimlig teori är att det finns förväntningar på att 

kvinnor ska bära finare underkläder i samband med ett sexuellt umgänge. Svaret som den 

andra kvinnan ger kan syfta på att hon vill vara snygg, men på ett sätt som inte utgör att 

hon har ansträngt sig för att bli snygg.  

 

Goffmans studie Gender Advertisement (1987) undersökte hur genus konstrueras i 

reklambilder. Som tidigare nämnt är vi medvetna om att studien är otidsenlig. Däremot 

argumenterade vi för att den är värd att uppmärksammas då dess resultat även kan stå för 

senare betraktningar av reklambilder, vilket även blir synligt vi vår analys. Goffman 

konstaterade i sitt resultat att kvinnors och mäns rörelser var annorlunda i reklamerna. 

Kvinnornas rörelser var mjuka och små, medan männen rörde sig ordentligt och effektivt 

(Goffman, 1987: 84). Vid undersökningarna av filmerna uppfattade vi att kvinnorna rörde 

sig på ett sensuellt sätt då rörelserna var mjuka och långsamma. Eventuellt kan dessa 

rörelser uppfattas som detta på grund av filmningen eller redigeringen av klippen. Dock 

återstår problematiken då kvinnor hur som helst har framställts på detta sätt. 

 

Efter analyserna kunde vi konstatera att det fanns en avsaknad av bland annat män och 

transpersoner i Estrids kommunikation. Det är endast i ett fåtal scener i filmerna som män 

syns till, däremot endast i bakgrunden av kvinnor. Estrid uttrycker själva på sin hemsida 

att deras målgrupp är kvinnor (Estrid a), samt att de vill förändra den rådande industrin 

och synsättet på rakhyvlar, hår och kroppsvård (Estrid a; b). Trots detta går det inte att 

bortse från reflektionen att Estrid utesluter personer som inte identifierar sig som kvinnor. 

Feminismen ses enligt liberalfeminismen som en gemensam kamp för både kvinnor och 

män (Leijonborg, 2001: 12–13). Det blir därav intressant att diskutera om Estrids 

arbetssätt faktiskt bidrar till att förändra industrin, eller om de endast producerar nya 

kvinnliga stereotyper. Möjligtvis hade stereotypa synsätt på kön kunnat avvecklas inom 

industrin om Estrid valt att kommunicera mer inkluderande och inte enbart fokuserat på 

kvinnor.  
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Sammanfattningsvis visas det upp många olika kroppstyper i Estrids instagraminlägg och 

youtubeklipp. Ett antagande baserat på detta är att Estrid framhäver att alla kroppar är 

vackra och att det inte finns något som ses som “normalt”. De visar istället att alla, oavsett 

kroppstyp, kan posera och visa upp sin kropp trots att de inte uppfyller kraven för att passa 

in i samhällets rådande stereotyper. Detta blir ett sätt att använda sig av 

varumärkespositionering genom att skapa ett band mellan Estrid och deras konsumenter 

(Gronlund, 2013: 18). Något som säger emot detta är det faktum att Estrid visar de smala 

kvinnorna oftast klädda i täckande kläder som jeans eller skjortor. Detta till skillnad från 

de större kvinnorna som enbart bär underkläder. I och med detta blir det tydligt att de 

smala och större kropparna porträtteras olika. De större kropparna målas upp som 

avvikande genom att ständigt visas upp på ett avslöjande sätt. Att de större kropparna 

visas upp mer än övriga kan reproducera stereotypen gällande att större kvinnor ses som 

avvikande. Genom att enbart visa det som är avvikande tyder det på att Estrid ser de större 

kvinnorna som stereotypbrytande. Estrid kan fortfarande skapa ett band med sina 

konsumenter, men de smala kvinnorna kan uppfatta detta som att de inte är lika 

inkluderade. 

 

Att viss kommunikation är motsägelsefull tyder på att Estrid eventuellt använder sig av 

pinkwashing. Estrid framställer sig som feministiska men har visst innehåll, exempelvis 

exkluderingen av smala som nämns ovan, vilket blir motsägelsefullt och kan synliggöra en 

eventuell skenhelighet. Precis som Parmet (2018: 139) förklarar innebär pinkwashing att 

företag framställer sig som mer feministiska än de i själva verket är. Estrid målar upp en 

bild av att de är feministiska men har olika saker som talar emot detta vilket kan innebära 

att viss pinkwashing finns i företaget. 

 

6.4 Textens och språkets feministiska budskap 

Några av de bilder vi ansåg ha ett feministiskt budskap innehöll inte alltid personer utan 

bestod istället av olika citat eller illustrationer. Här kommer därför dessa bilder 

tillsammans med olika citat från de båda klippen analyseras. Totalt kunde vi hitta sex 

inlägg på Instagram som passade in under detta tema och samtidigt uppnådde de kriterier 

för insamlingen av materialet. Bild 27 kan exemplifiera vad vi menar med feministiskt 
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budskap: bilden består av en screenshot av en tweet som lyder “All i want for Christmas 

is… not giving a f*ck about my fuzzy legs bc i love them <3 byeeeee” och tweeten har en 

rosa bakgrund. Det som kan menas med denna text är att personen som skrivit den önskar 

att den inte ska behöva bry sig om att ha håriga ben eftersom personen själv älskar dem.  

 

De andra bilderna kan inte kopplas till kroppshår på samma sätt som exemplet ovan. 

Dessa bilder består istället endast av text mot en rosa bakgrund. En anledning till att vi 

anser att dessa bilder innehåller feministiska värden är att de är rosa, något som ses som en 

kvinnligt kodad färg, men även på grund av texternas budskap. Rosa är en färg som 

beskrivs knyta an till genus och associeras idag med kvinnor samt symboliserar bland 

annat mjukhet och kvinnlighet. Färgen associeras även med storslagenhet, extravagans 

och överdrift (Ambjörnsson, 2011: 215). Bild 33 består av en rosa kakelvägg med texten 

“Why am I so emotional” klottrat på. Den tillhörande bildtexten “Note to self: It’s OK” 

konnoterar att det är okej att vara känslosam och att det inte bör ses som något negativt. I 

och med detta skapar Estrid en form av empati hos konsumenterna. Att skapa emotionella 

band mellan ett företag och dess konsumenter ses som positivt och kan därmed gynna 

Estrid (Gronlund, 2013: 18).  

 

Bild 24 visar en spegel med texten “You are so cool and intelligent and strong and fierce” 

skrivet i rosa. Bild 23 består av citatet “More self love babygirl”. Dessa bilder kan ses som 

ett försök från Estrids håll att stärka självförtroendet hos kvinnor. Den tillhörande 

bildtexten är: “#selflove could simply be to just take a nap whenever you feel like it, say 

hi to a dog or watch gossip girl until you fall asleep on the couch” (bild 23). Detta sänder 

budskapet att man ska ta hand om sig själv. Dock anspelar denna bildtext även på 

stereotyper. Som förslag har det skrivits att man kan titta på serien Gossip Girl. Den 

amerikanska serien Gossip Girl är något som enligt de rådande stereotyper kan klassas 

som en typiskt “tjej-serie”. I serien får man följa tonåringar boende i New York i deras 

vardag som är fullt av dramatik, relationer och fester. Att Estrid uttrycker stereotypiska 

tecken kan ses som motsägelsefullt. Att de även använder sig av ordet “babygirl” kan bli 

motsägelsefullt. I vissa kontexter kan ordet ses som nedlåtande mot kvinnor och användas 

som en typ av härskarteknik. Babygirl kan på svenska översättas till “lilla flicka” vilket i 

talspråk kan uppfattas som att man ser ner på en kvinna. Dessa stereotypiska tecken kan 

också tolkas som att det är okej att vara ”tjejig”. Mycket i Estrids kommunikation bryter 
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mot stereotyper vilket inkluderar de som inte tycker sig passa in i dessa, exempelvis när de 

gäller sin kropp eller kroppsbehåring. Att även visa att det är okej att inte bryta mot 

stereotyper och vara ”typiskt tjejig” inkluderar fler personer och förmedlar att det är okej 

att ”följa strömmen” och att man faktiskt inte måste vara avvikande.    

 

En av bilderna, bild 10, visar ett urklipp från filmen Fucking Åmål. Detta är något som vi 

båda förstod baserat på vår kulturella förförståelse eftersom vi sett filmen och känner igen 

scenen. Bilden består av ett kollage med två bilder, vilket innebär att den övre bilden och 

den undre samspelar med varandra. På den övre bilden säger en kille “Ni tjejer förstår inte 

sånt här… typ mobiltelefoner och sånt” varpå en tjej i den nedre bilden svarar med 

“Förstår vi inte mobiltelefoner? Du är ju dum i huvudet”. Kvinnan rynkar sina ögonbryn 

vilket visar att hon inte gillar det killen säger, hon blir upprörd och markerar att det han 

säger inte är sant. Den stereotypa bilden av kvinnor är att de är inåtvända (Fagerström, 

2008: 71), vilket kvinnan i detta fall motbevisar eftersom hon säger ifrån och står upp för 

sin sak. Den tillhörande bildtexten är “Låt aldrig någon annan avgöra vad du kan eller inte. 

Vem minns?” och uppmuntrar läsaren att inte låta andra personer döma eller begränsa en 

baserat på det kön man har. Konversationen i kollaget anspelar även på stereotypa 

könsroller i samhället. Fagerström (2008: 70) beskriver hur det finns kulturella skillnader 

mellan kvinnor och män och att samhället anser vad som är typiskt kvinnligt respektive 

manligt. Att män är mer teknikintresserade är därför ett exempel på detta. Genom att tjejen 

ryter ifrån och påstår att killen är dum i huvudet för sitt antagande gällande mobiltelefoner 

och tjejer, tar hon ställning i att tjejer visst kan förstå sig på teknik.  

 

Ett exempel där bildtexten är central på Instagram är bild 14, som finns mer utförligt 

beskriven under kapitlet “kroppar”. Vi valde att även kategorisera den under detta tema 

eftersom bildtexten är “Love is love no matter who you are. Stay proud, always #pride”. 

Ett rimligt antagande baserat på detta är att Estrid förmedlar för sina konsumenter att de 

även står för hbtq-personers rättigheter. Även detta kan vara en del av företagets CSR-

arbete. Att uttrycka värderingar som berör hbtq-frågor kan vara ett sätt för Estrid att 

integrera frågor om mänskliga rättigheter i sitt arbete (Kramer & Porter, 2011). Eftersom 

detta är den enda gång vi sett Estrid uttrycka någon form av stöd i LGTBQ-frågan skulle 

detta kunna ses som en form av pinkwashing. Likt Schulman (2011) beskriver kan 

pinkwashing ses som ett försök att använda LGTBQ-frågor som en 
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marknadsföringsstrategi. Eftersom Estrid inte uttalat sig i dessa frågor förutom i detta 

specifika inlägg kan man diskutera huruvida detta är genuint eller ett sätt för företaget att 

måla upp sig själva som positiva till rörelsen. En rimlig tolkning av detta är att Estrid mest 

troligt gjort det för att visa vart de står i LGTBQ-frågan samtidigt som de kanske är 

medvetna om att det kan gynna dem som företag att inkludera mer än feminism. 

 

I en senare scen i klipp 1 syns en kvinna och person samtala. De har ögonkontakt med 

varandra och ansiktsuttrycket är glatt. De diskuterar en händelse som skedde på Åhléns 

där en man ska ha gått fram till en kvinna och “raggat upp henne”. Kvinnan som berättar 

historien tillägger sedan att händelsen är “goals”. ”Goals” är ett engelskt uttryck som ofta 

används även i svenskan och används för att beskriva när något är perfekt eller något man 

drömmer om. Direktöversatt till svenska blir det ”mål”, alltså något som man strävar efter 

att uppnå. Denna berättelse är även något som vi anser vara motstridigt mot Estrids övriga 

kommunikation. En uppfattning som är rimlig är att det traditionellt sett är mannen som 

bjuder ut kvinnan. Att Estrid uttrycker att det är nånting bra att kvinnan på Åhléns blev 

uppraggad av en man kan ses som stereotypiskt. Budskapet hade möjligen varit mer 

kvinnostärkande om kvinnan hade bjudit ut mannen istället.  

 

Estrid har en reklamfras som antingen skrivs på svenska eller engelska: “Ansa, trimma, 

raka. Eller inte” och “Cut, trim, shave. Or don't”. Dessa fraser används bland annat i slutet 

av deras youtubeklipp. Dessa citat har precis som deras övriga kommunikation grund i 

feminismen. Som tidigare nämnt vill liberalfeminismen bryta stereotypa könsroller för att 

skapa möjligheter för individer att verkliga sig själva. Detta innebär bland annat makten 

över sin egen kropp (Leijonborg, 2001: 12–13). Att själv bestämma om man vill raka sig 

eller inte kan ses som en del av denna process. Att Estrid väljer att kommunicera att man 

inte behöver raka sig kan ses som självmotsägande med tanke på produkten som företaget 

säger. Det är intressant att de säljer en produkt för att raka bort hår, samtidigt som de säger 

att det inte är tabu att behålla kroppsbehåringen. Som tidigare nämnt kan Estrids 

feministiska värderingar vara en del av företagets varumärke. Gronlund (2013: 18) 

beskriver att det är åsikterna bakom företaget som kan vara avgörande för vilken produkt 

konsumenterna köper. Ett rimligt antagande baserat på detta är att Estrid inte bara säljer 

produkten som de erbjuder, utan även “säljer” värderingarna bakom den.  
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Rubriken till den längre reklamfilmen är Shave and misbehave (klipp 1). Rubriken 

förmedlar till mottagaren att den ska raka sig och uppföra sig illa eller inte följa 

stereotyper. Ordet ”misbehave” konnoterar en känsla av busighet och kan även tolkas som 

att man bryter stereotyper, dock går det inte att avgöra exakt vad Estrid definierar som ett 

illa uppförande. Rubrikens budskap hade möjligen varit mer slagkraftigt om det istället 

stått ”Shave or misbehave” eftersom det hade överensstämt bättre med Estrids åsikter 

kring rakning och att det inte ska ses som något obligatoriskt. Att Estrid använder sig av 

ordet ”misbehave” som ett alternativ till att raka sig kan tolkas som att det är något 

avvikande och att man som kvinna missköter sig om man inte rakar sig. Det blir 

motsägelsefullt i och med att Estrid i andra fall, som i slutet av klippet skriver ”Ansa, 

trimma, raka. Eller inte” (klipp 1). Rubriken på klippet tyder på att man missköter sig om 

man inte rakar sig men texten i klippet pekar på motsatsen: att det är upp till en själv att 

bestämma. Alltså nås mottagaren av dubbla budskap.  

 

Sammanfattningsvis finns det något som tydligt framgår i materialet för detta tema: färgen 

rosa. Att Estrid publicerar bilder med citat och med tydliga inslag av rosa tyder på att 

budskapet som sänds ut är feministiskt. Precis som Ambjörnsson (2011: 15) beskriver kan 

rosa förknippas med kvinnor och deras tillskrivna egenskaper. Att Estrid använder färgen 

kan därför vara för att tydligt visa att bilderna riktar sig till kvinnor. Det kan också tyda på 

att citaten ska motivera och stärka kvinnorna och att rosa blir ett sätt att tydliggöra att 

innehållet riktar sig till kvinnor eftersom färgen förknippas med kvinnor. Detta kan 

däremot bli motsägelsefullt eftersom vissa citat reproducerar stereotyper om kvinnor 

exempelvis att de är känsliga eller benämner dem på ett sätt som kan uppfattas nedlåtande 

(bild 33; bild 23). 

 

7. Slutdiskussion  

I följande och avslutande del presenteras vår undersöknings resultat följt av en diskussion 

och problematisering av slutsatserna.  

  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur feminism som varumärkesstrategi 

används och kommer till uttryck i sociala medier. En av de viktigaste slutsatserna som 
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kunde dras baserat på vår analys är att Estrid återkommande uttrycker sig 

stereotypbrytande i sin kommunikation på Instagram och YouTube. Det har tidigare 

beskrivits hur kvinnor förväntas vara smala, rakade och inåtvända (Fagerström, 2008: 71). 

Analysen visade att Estrid bröt mot denna traditionella bild av kvinnor genom att 

återkommande porträttera större kvinnor, synliggöra bristningar, kroppsbehåring och 

utmanande klädsel. Dock förekom det även smala och rakade kroppar. 

  

Estrid kommunicerade inte bara emot stereotyper utan det fanns även innehåll med 

feministiska tecken. Ett flertal texter innehöll feministiska värderingar och det 

huvudsakliga budskapet i dessa var att stärka kvinnor genom att förmedla att det är okej 

att exempelvis vara känslosam eller ta plats. Estrids båda youtubeklipp avslutades med ett 

stärkande budskap om att rakning inte är ett måste. Dessa budskap anser vi utgöra 

feministiska tecken då de har sin grund i kvinnlig frigörelse. 

  

Trots att resultatet av analysen konstaterar att Estrid uttrycker sig stereotypbrytande med 

feministiska värderingar kunde vi urskilja olika motsägelsefulla element i materialet. Vid 

analysen tolkade vi att olika kroppstyper porträtterades annorlunda. Det framgick att 

smala kvinnor oftast bar mer täckande kläder än de större kvinnorna. Ofta hade de större 

kvinnorna enbart underkläder eller transparenta plagg på sig. Att de större kropparna 

exponeras mer och porträtteras annorlunda kan eventuellt reproducera stereotypen 

gällande att större kroppar ses som avvikande. Vid analysen hittade vi även vissa fall där 

Estrid möjligen producerar stereotyper. Ett exempel på detta är scenen ur klipp 1 där hår 

på tårna diskuteras av två kvinnor. Att håret uppmärksammas och sedan elimineras kan 

uppmuntra till att rakning av hår på tårna bör ske.  

 

Slutsatserna att Estrid kommunicerar stereotypbrytande och med feministiska värderingar 

behöver inte enbart vara något positivt. En konsekvens av denna kommunikation kan vara 

att Estrid har konstruerat en egen bild av en ”friare kvinna”. Fagerström och Nilson (2008: 

7) beskriver hur kön är något kulturellt konstruerat samt att denna process sker i samband 

med att vi individer utsätts för olika intryck. Genom att Estrid porträtterar kvinnorna 

stereotypbrytande kan det eventuellt produceras en ny bild av kvinnor och nya 

förväntningar på kvinnor skapas. 
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Vi anser även att det är intressant att diskutera sättet Estrid har producerat bilden av 

kvinnlig frigörelse. Genom att använda sig av egenskaper som styrka, självständighet och 

normbrytande har Estrid uttryckt feministiska tecken genom stereotyper och attribut som 

kan ses som manliga. Baserat på detta går det att diskutera huruvida Estrid är delaktig i att 

reproducera feminism som är mansberoende, trots att företagets vision är att stärka 

kvinnor. Det går inte heller att bortse från det faktum att Estrid drivs av ett kommersiellt 

intresse. Därav går det inte heller att bortse från det faktum att Estrids strävan efter en 

samhällelig förändring istället kanske kan ses som en varumärkesstrategi. I analysen har 

det tidigare diskuterats att Estrid inte kommunicerar kring sin produkt i lika stor 

utsträckning som övrigt innehåll. Vi fann det också intressant att Estrid uttrycker att 

rakning inte är ett måste samtidigt som företaget säljer en produkt för att eliminera hår. 

Det faktum att Estrids produkt går emot det företaget förespråkar kan sänka trovärdigheten 

för varumärket.  

 

Baserat på det som har diskuterats ovan kan den feminism som konstrueras i Estrids 

kanaler, Instagram och Youtube, ses som konsumentvänlig snarare än en reell politisk 

kamp. Att Estrid kommunicerar med en konsumentvänlig syn på ideologin samt med ett 

kommersiellt intresse kan ses som tecken på kommodifierad feminism. Goldman (1992: 

130) beskriver att kommodifierad feminism är en process där feminism appliceras i ett 

företags kommunikation med ett kommersiellt ändamål. Goldman (ibid.) förklarar också 

hur denna process har lett till liknande diskussioner som vår, att denna användning av 

feminism avpolitiserar den feministiska diskursen. Parmet (2018: 139) beskriver 

pinkwashing som att ett företag påstår sig vara mer feministiska än vad de i själva verket 

är. Att Estrids kommodifierad feminism innefattar att delvis kommunicera stereotypiskt, 

producera nya förväntningar på kvinnor och reproducera en konsumentvänlig feminism 

som är masberoende kan tolkas som spår av pinkwashing.  

 

Att Estrid kommunicerar med feministiska värderingar kan dock vara för att skapa ett 

varumärke som stämmer överens med den tänkta målgruppens värderingar. Som Åkestam 

et al. (2017: 795) förklarar skapades begreppet femvetising genom att företag 

uppmärksammade könsstereotyper, detta gör inte Estrid enbart ett exempel på 

kommodifierad feminism utan även ett exempel på femvertising. I och med att Estrid 

faktiskt bryter mot flertal stereotyper relaterade till kön i sin kommunikation kan 
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användningen av feminism som varumärkesstrategi följaktligen ses som en form av 

femvertising för att locka den tänkta målgruppen. 

 

Avslutningsvis har denna studie visat att det är svårt för företag att framstå som genuint 

feministiska. Resultatet av undersökningen av Estrids kommunikation har visat att företag 

behöver kommunicera utöver stereotypbrytande innehåll. Det krävs en variation av 

material som verkar både stereotypbrytande och inkluderande för att undvika 

motsägelsefullhet. Det har även fastställts att det kommersiella intresset bakom företaget 

kan leda till att strävan efter den samhälleliga förändringen istället ses som en del av en 

varumärkespositionering.  
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