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Abstract   
 

The aim of this essay is to find out in what ways the global clothing company H&M uses political 

and ideological statements, such as feminism, as a sales strategy. I have noticed an expanding trend 

in fashion; the use of feminism as branding, and how companies such as H&M have started 

profiling themselves with feminism. This could be seen as a typical neoliberal-femvertising 

phenomenon. In this essay, I use critique of ideology, a method developed by the Frankfurt school, 

to examine how H&M expresses feminism through their clothes, whether H&M’s production could 

be considered as a feminist one, and what consequences H&M’s use of feminist ideology have on 

the feminist political movement. To be able to answer these questions, I use gender theory and 

postcolonial theory. My aim is to show how neoliberal/capitalist ideologies often contain cultural 

and political appropriation, where an ideology such as feminism is exploited in order to make a 

higher profit. My conclusion is that when companies use feminist statements in their clothing they 

use irony and humour to emphasize positivity, such as “girl power”, instead of confronting 

structural inequalities among the sexes and harmful norms and gender stereotypes within this 

hierarchy. The consequence of this process is that feminism is depoliticized, which is harmful to the 

feminist political agenda.  
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1.   INLEDNING  
 

”MAKE FEMINISM RADICAL AGAIN” (Weekday, 2017) 

 

De senaste åren har feministiska tryck setts på plagg hos de flesta modehusens catwalks, och kort 

därefter hos de flesta budgetkedjorna. Som genusstudent är jag ständigt uppmärksam på 

feministiska uttryck i samhället, och eftersom jag definierar mig själv som feminist så lockas jag av 

budskapen på plaggen.”Feminism: The Radical Notion That Women Are People”, det är klart att 

jag ska ha en sån T-shirt! Men någonting tar emot; är det verkligen ett feministiskt agerande att 

konsumera en vara? Och varför säljer H&M plagg med feministiska budskap? Tankarna är många, 

likaså antalet plagg med feministiska tryck i butik.  

 

H&M-gruppen är en världsomspännande butikskedja med varumärkena H&M, H&M Home, COS, 

& Other Stories, Monki, Weekday, Cheap Monday och ARKET (H&M, 2017e). Denna bredd av 

varumärken med global försäljning gör att H&M-gruppen har en stor målgrupp att förhålla sig till; 

som sträcker sig över ekonomiska, politiska, religiösa och kulturella gränser. Tryck med politiska 

budskap, såsom i min undersökning feministiska tryck, måste därför utifrån ett vinstperspektiv 

förhålla sig på ett sådant sätt att det inte provocerar resten av klientelet som inte har samma 

politiska åsikter som ideologierna bakom trycken erbjuder. H&M-gruppen menar att de ska erbjuda 

konsumenterna ”de senaste trenderna” och snabbt görs aktuella politiska diskussioner kring 

kvinnors strukturella underordning och utsatthet till något säljbart och trendigt. H&M-gruppen 

använder sig med andra ord av politiska och ideologiska symboler och budskap i ett kommersiellt 

syfte, och försöker på så vis göra den politiska rörelsen feminism till en trend möjlig att konsumera 

(Zeisler 2016).  

 

Enligt Andi Zeisler har feminism blivit ett så kallat ”buzzword” som företag och kändisar använder 

sig av för att stärka sitt eget varumärke. Feminism har alltså blivit något ”trendigt”, och i den 

rådande nyliberala hegemonin försöker företag därmed förena vinstdrivande ideologi med 

feminism, vilket enligt Zeisler har lett till att feminism tenderar att bli en form av konsumtion 

istället för politik (Zeisler 2016:xiii).  

 

Feminismens intåg på marknaden kan härledas till nyliberalismens framgång i samhället, där 

marknaden har blivit den plats där jämställdhet antas kunna administreras fram vilket Siv Fahlgren, 

Katarina Giritli Nygren och Anders Johanssons diskuterar i boken Utmaningar. Feminismens 

(o)möjlighet under nyliberalismen (2016). Individualismen, som är central i ett nyliberalt 



 
 

 6 

styrningssätt, utgår från att alla har samma förutsättningar att forma sitt liv och att alla har samma 

valmöjligheter. Utifrån ett nyliberalt tankesätt anses individens egna val generera och forma dennes 

liv. Individen blir på så vis ansvarig för sin egen position i samhället, eftersom att alla anses ha lika 

stor möjlighet att ”lyckas”. Då alla anses ha samma möjligheter till framgång så finns det ingen 

anledning att gå ihop för att sträva efter gemensamma mål, vilket historiskt sett har varit hur 

feminism politiskt har genomförts i praktiken. Nyliberalismens hegemoniska status i samhället kan 

alltså försvåra en strukturell förståelse av makthierarkier, vilket leder till att feminismen i ett 

nyliberalt samhällsklimat främst kommer att handla om personliga ekonomiska och 

marknadsmässiga framgångar (Vinroth 2014:23-26). Fahlgren, Giritli Nygren och Johansson menar 

att feminismen försvåras under nyliberalismen eftersom nyliberalismen med sitt individualistiska 

tänk tenderar att osynliggöra strukturella makthierarkier, vilket försämrar feminismens politiska 

möjlighet (Fahlgren, Giritli Nygren & Johansson 2016:58).  

 

Utifrån dessa tankegångar ämnar jag i denna uppsats undersöka fenomenet med plagg med 

feministiska budskap; vilken typ av feminism dessa gestaltar, varför detta görs, samt hur detta 

påverkar feminism som politisk rörelse.  

 
 
1.1  SYFTE  OCH  FRÅGESTÄLLNING    
 

Enligt Fahlgren, Giritli Nygren och Johansson finns få forskningsrapporter kring hur feminism som 

social och politisk rörelse fungerar i ett nyliberalt samhällsklimat, vilket var anledningen till att de 

skrev boken Utmaningar. Feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen. Jag vill bygga vidare på 

detta resonemang och undersöka hur användningen av politiska och ideologiska budskap på plagg 

fungerar, samt vad detta får för konsekvens på feminism som politisk rörelse.  

 

Jag ämnar bena ut både positiva samt negativa aspekter av att feministiska budskap säljs på plagg. 

Mer konkret vill jag undersöka hur H&M använder sig av politiska och ideologiska budskap och 

symboler, vilka kan härledas till den politiska rörelsen feminism, som en säljstrategi. Avsikten är att 

undersöka hur feminismen gestaltas från företaget, huruvida H&M har ett feministiskt arbetssätt, 

samt vad detta fenomen får för konsekvenser för feminism som politisk rörelse. 

 

Syftet är att visa på hur nyliberala/kapitalistiska ideologier ofta innehåller kulturell och politisk 

appropriering, där ideologier utnyttjas i ett kommersiellt syfte.  
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Min frågeställning lyder enligt följande: 

 

-   På vilket sätt använder H&M-gruppen politiska och ideologiska budskap och vad får detta 

för konsekvens för feminism som politisk rörelse?  

 

 

2.  TIDIGARE  FORSKNING    
  
  
2.1  FEMINISM  OCH  INTERSEKTIONALITET    
 
Historiskt användes termen ”feminism” synonymt med kvinnosak eller kvinnoemancipation; och 

rörelsen fokuserade på så kallade ”kvinnofrågor” vilket i praktiken innebar frågor och problem som 

rörde vita, heterosexuella kvinnor från medelklassen. Dagens feministiska teori och rörelse ser 

annorlunda ut; feminism förstås idag som någonting som berör alla oavsett könsidentitet, klass eller 

”ras” 1 (Nationalencyklopedin, 2018a).  

 

Vanligtvis delas den feministiska tanketraditionen in i fyra olika huvudinriktningar; 

liberalfeminism, radikalfeminism, marxism/socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism. 

Inom dessa huvudinriktningar finns flertalet undergrenar; feminism bör alltså förstås som ett 

paraplybegrepp för flertalet ismer. De flesta feministiska grenarna står idag på en konstruktivistisk 

grund, vilket innebär en syn på till exempel kön som något socialt konstruerat, och inte som något 

inneboende essentiellt (Gemzöe 2014:33). 

 

Den feministiska teorin och rörelsen utgår till stor del utifrån ett intersektionellt perspektiv, vilket 

innebär en bredare analys där fler maktordningar än kön inbegrips. Intersektionalitet är ett begrepp 

som syftar till att synliggöra hur olika maktordningar samverkar och modifierar förtryck utifrån 

flera olika (socialt konstruerade) kategoritillhörigheter, vilket är kontextbundet och historiskt 

varierande (Nationalencyklopedin, 2018b). 

 

 

 
 
 
 

                                                
1 Med ras avser jag den sociala konstruktionen av ras. Det är denna definition som jag utgår ifrån 
hädanefter när begreppet används.  
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2.2  FEMINISM:  ORDBOKSDEFINITIONEN  
 

Lena Gemzöe definierar i boken Feminism (2014) en ordboksdefinition på feminism som lyder 

enligt följande; ”Att man anser att kvinnor är underordnade i samhället och att man vill göra något 

åt det” (Gemzöe 2014:16). Denna ordboksdefinition kan dock enligt Gemzöe inte ses som 

heltäckande, utan bör istället förstås som ett feministiskt grundantagande, alltså någonting som är 

gemensamt för alla feminister (Gemzöe 2014:30). Enligt Gemzöe är detta grundantagande vilket 

ordboksdefinitionen på feminism utgår ifrån ett krav för att en person ska kunna benämna sig som 

feminist, däremot skiljer sig åsikterna kring vilka medel som bör användas för att nå dessa mål 

mellan olika grenar inom feminismen (Gemzöe 2014:27). För att kunna kalla sig feminist menar 

Gemzöe vidare att en måste inse att en förändring av samhället i feministisk riktning syftar till att 

bryta ner en av dess mest grundläggande strukturer, vilket är patriarkala strukturer som systematiskt 

underordnar kvinnor (Gemzöe 2014: 25). Feminism handlar med andra ord om en förståelse av 

strukturell ojämlikhet mellan olika könskategorier, och en vilja att förändra detta (Gemzöe 

2014:22).  

 
2.3  FEMINISM  SOM  KONSUMTIONSVARA  ISTÄLLET  FÖR  POLITIK    
  
Andi Zeisler introducerar begreppet marknadsfeminism, vilket hen menar är en avpolitiserad form 

av feminism. Zeisler menar att nyliberalismens hegemoniska status i samhället har resulterat i att 

begreppet ”feminism” har urvattnats i och med att feminismen har tagits ut på marknaden. Zeisler 

menar att marknadsfeminismen har resulterat i att vad som helst kan marknadsföras som 

feministiskt, utan att det har någonting med feminism att göra överhuvudtaget (Zeisler 2016:62). 

Zeislers huvudtes är att den nyliberala hegemonin i samhället gör att feminism tenderar att bli en 

form av konsumtion istället för politik, vilket i förlängningen leder till en avpolitisering av 

feminism som social och politisk rörelse (Zeisler 2016:xiii). Zeisler menar vidare att feminismen 

har urvattnats genom att det har blivit en form av trend som kändisar har använt sig av för att stärka 

sitt egna varumärke, någonting som hen kallar för feminist branding (Zeisler 2016:x).  
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2.4  FEMINISMENS  AVPOLITISERING  I  ETT  NYLIBERALT  SAMHÄLLE    
 

Fahlgren, Giritli Nygren och Johansson beskriver hur Sverige under de senaste 40 åren har 

genomgått en samhällsförändring. Under socialistisk styrning organiserades Sverige av ett 

välfärdsystem baserat på att de som var utanför i samhället plockades upp. Enligt Fahlgren, Giritli 

Nygren och Johansson ser dagens styrning i Sverige annorlunda ut, något som kan härledas till 

nyliberalismens framgångar i samhället. I och med nyliberalismen har samhället blivit 

individualiserat och marknaden förstås idag som den plats där samhället kan utvecklas, förbättras 

och gå framåt. Enligt detta tankesätt organiseras och administreras allt i marknadsmässiga termer; 

ökad produktivitet ska leda till ökad levnadsstandard och ekonomin är det som ska styra samhället 

(Fahlgren, Giritli Nygren och Johansson 2016).  

 

Enligt flera forskare (se Vinroth 2014, Fahlgren, Giritli Nygren & Johansson 2016) kan den 

nyliberala centreringen av individen försvåra ett feministiskt synsätt. I en nyliberal diskurs förstås 

människor mer som enskilda individer med individuella personliga val, snarare än att de definierar 

sig själva utifrån grupptillhörigheter (Vinroth 2014:23-26). Centreringen av individen kan leda till 

att människor inte nödvändigtvis förstår sin position i samhället utifrån samverkande maktrelationer 

som kön, ”ras”/etnicitet, klass, sexualitet och religion, den nyliberala individualismen skyler med 

andra ord över existerande strukturella förtryck och försvårar en systematisk förståelse av dessa. 

Den nyliberala individualismen tenderar att förneka både förekomsten och betydelsen av grupper då 

det rent av anses vara förminskande att reducera individer till deras kön, ”ras”/etnicitet etc. 

(Fahlgren, Giritli Nygren & Johansson 2016:57). På så vis leder den nyliberala individualismen till 

osynliggörande av strukturella makthierarkier, vilket kan tolkas som ett bakslag för feminismens 

politiska möjlighet eftersom att patriarkala och rasistiska strukturer på så vis hamnar i skymundan 

(Vinroth 2014:23-26). 
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3.  TEORI    
 

Teoriramen för denna uppsats är ideologikritik vilken syftar till att undersöka ideologier genom att 

synliggöra eller avslöja den ideologi som döljer sig eller ligger latent bakom ett material, alltså den 

ideologi som inte manifesteras. För att ta mig an mitt material har jag valt att kombinera 

ideologikritiken med två olika teorier; Fahlgren, Giritli Nygren och Johanssons teori som åsyftar att 

nyliberalismen(/kapitalismen) försämrar feminismens politiska möjlighet, samt feministisk 

postkolonial teori. Denna kombination av teorier passar bra in i det fält jag ska undersöka då H&M 

är ett typexempel på ett nyliberalt/kapitalistiskt företag och den feministiska postkoloniala teorin 

kan hjälpa mig att förstå företagets produktion på ett adekvat sätt.  

 

Viktigt att understryka är att Fahlgren, Giritli Nygren och Johanssons bok Utmaningar. 

Feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen inte bör förstås som en renodlad teori, utan jag 

använder mig av bokens huvudtes; alltså att feminismen försvåras under nyliberalismen (Fahlgren, 

Giritli Nygren & Johansson 2016:58). 

 

3.1  IDEOLOGIKRITIK      
  
Jag använder mig av ideologikritik så som den presenteras av Göran Bergström och Kristina Boréus 

i Textens mening och makt (2005). Ideologikritiken syftar till att undersöka ideologier genom att 

synliggöra eller avslöja den ideologi som döljer sig bakom ett material. Enligt ideologikritiken kan 

fler ideologier finnas bakom den som manifesteras, vilket gör teorin relevant för det fält jag har valt 

att undersöka (Boréus 2005:157, 167, 173).   
 

Ideologikritiken har sina rötter i Frankfurtskolan, en nymarxistisk tvärvetenskaplig skolbildning, 

som främst utvecklade kritisk teori som har haft stor påverkan på bland annat filosofi och 

samhällsvetenskap och var kända för att företräda radikala politiska ståndpunkter. Frankfurtskolan 

använde ideologikritik för att synliggöra de principer som egentligen styr samhället, alltså de 

ideologier som inte manifesteras. På så vis är teorin tätt anknuten med makt, då den kan synliggöra 

hur till exempel företag eller organisationer menar att de agerar utifrån en ideologi men egentligen 

står och verkar för en annan (Boréus 2005:167). I Frankfurtskolan var den politiska filosofen 

Herbert Marcuse tongivande, och hans verk Den endimensionella människan (1968) med 

huvudtesen att det västerländska konsumtionssamhället manipulerar människor, och att 

arbetarklassen genom detta förlorar sin samhällsförändrande och revolutionära roll, anses ha haft en 
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stor betydelse för den sena 60-tals studentrevolten. Marcuse ska även ha influerat bland andra den 

medborgarrättsliga aktivisten Angela Davis (Nationalencyklopedin 2018c). 

 

3.2  FEMINISMENS  (O)MÖJLIGHET  UNDER  NYLIBERALISMEN  
  
Enligt Fahlgren, Giritli Nygren och Johansson har nyliberala tankegångar fått en dominerande och 

hegemonisk status, nyliberalismen har med andra ord normaliserats och blivit det ”normala” sättet 

att organisera samhället utifrån, vilket även har lett till att majoriteten av medborgarna ser de 

nyliberala tankegångarna som något positivt och eftersträvansvärt (Fahlgren, Giritli Nygren & 

Johansson 2016: 9,10). Nyliberalismen utgår från att alla individer har samma grundförutsättningar 

att ”lyckas” vilket gör att strukturella makthierarkier hamnar i skymundan eller osynliggörs. På så 

vis förlorar politiskt laddade kategorier som kön, klass och ”ras”/etnicitet sin anknytning och 

betydelse i makthierarkier (Fahlgren, Giritli Nygren & Johansson 2016:52). Då feministisk ideologi 

syftar till att synliggöra strukturella makthierarkier som utformas av dessa politiskt laddade 

kategorier så menar Fahlgren m. fl. att nyliberalismen och feminismen krockar, och det feministiska 

perspektivet blir svårutfört i en nyliberal hegemoni (Fahlgren, Giritli Nygren & Johansson 2016:18-

24). Enligt Fahlgren m. fl. har nyliberalismen en avpolitiserande effekt på politiska frågor, såsom 

feministiska frågor, eftersom att dessa ärenden placeras inom ramen för marknaden och anses vara 

frågor som kan lösas administrativt, där dessutom ett ”nyttoperspektiv” utifrån ekonomiska aspekter 

ofta avgör vilka ämnen som blir mest prioriterade (Fahlgren, Giritli Nygren & Johansson 2016:52, 

53). Enligt Fahlgren m. fl. tenderar även nyliberalismens centrering av individen att försvåra 

politiska allianser både inom och mellan marginaliserade och förtryckta grupper/politiskt laddade 

kategorier, vilket försvårar feminismens politiska agenda (Fahlgren, Giritli Nygren & Johansson 

2016:25,26).  

 
3.3  POSTKOLONIAL  FEMINISTISK  TEORI    
  
Postkolonial feminism uppkom då feministisk teori ansågs ha en eurocentrisk utgångspunkt där 

feminismen utgick från en vit norm, och att den postkoloniala teorin utgick från en manlig norm. 

Detta fick konsekvensen att icke-vita kvinnor föll utanför analysen eftersom att de stigmatiserades i 

samhället av kombinationen av patriarkala och rasistiska strukturer (Loomba 2008). Chandra 

Mohanty menar att västvärlden diskursivt har konstruerat ”tredjevärldekvinnan”, vilket är ett 

resultat av stereotypa och rasistiska föreställningar om ”den Andra”, som underordnad, passiv och 

lättmanimulerad. Denna konstruktion utgör en dikotomisk motsats mot kvinnan från västvärlden 

som konstrueras som medveten, utbildad och någon som innehar agens (Mohanty 2007:172, 177, 
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179), (Loomba 2008: 111, 140, 172). Mohanty menar att konstruktionen av ”tredjevärldenkvinnan” 

gör att maktskillnader mellan vita och svarta kvinnor framställs diskursivt som någonting 

essentiellt, vilket leder till att kvinnor från ”tredje världen” homogeniseras och på så vis 

avhumaniseras. Stigmatiseringen bör istället förstås i termer av situationer beroende av 

samhällsstrukturer, och inte som någon form av essentiella skillnader mellan vita och svarta 

(Mohanty 2007: 54,55,57). 

 

4.  METOD  –  IDEOLOGIKRITISKT  ANALYSSCHEMA  
  
För att kunna analysera mitt material använder jag mig av ideologikritisk metod där jag har valt att 

ställa upp ett analysschema i tre olika delar utifrån metodens uppbyggnad. Ideologikritiken baseras 

både på text och på en materiell omvärld; i steg ett analyserar jag därför den manifesterade 

ideologin, alltså den text som explicit står på plaggen och vad detta betyder. I steg två jämför jag 

sedan texten med den materiella omvärlden; alltså produktionen av plaggen samt hur H&M:s etiska 

riktlinjer ser ut. I steg tre diskuterar jag utifrån ovanstående steg hur användningen av feministiska 

budskap i kläder kan förstås, samt vad detta får för konsekvenser för feminism som politisk rörelse.  

 

Ideologikritiken baseras på text, men betonar samtidigt ett stort fokus på vad som sker socialt i 

praktiken. En styrka med ideologikritik är medvetenheten om att texten i sig inte säger så mycket, 

utan att det främst är vad som faktiskt görs som är relevant för att synliggöra vilka ideologier som 

ligger latent bakom ett material (Boréus 2005:167). 

 

En brist med användandet av ideologikritik är att teorin har ett marxistiskt sanningsanspråk och kan 

på så vis anklagas för att vara ställningstagande (Boréus 2005:173). För att öka denna uppsats 

reliabilitet kommer jag därför att nyansera ställningstagandet i analysdelen genom att även lyfta 

fram positiva perspektiv på fenomenet som ska analyseras.  

 

Steg  1:  Textanalys  och  den  manifesterande  ideologin  
1.   Vad säger materialet, enligt materialets egna ord?  

2.   Hur gestaltas feminismen i materialet?  

3.   Hur framställs den feministiska kampen i materialet?  

 

Steg  2:  Den  sociala  kontexten  
1.   Hur ser H&M:s produktion ut? Stämmer denna överens med H&M:s uppförandekoder?  
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2.   Är H&M:s arbetssätt feministiskt?  

 

Steg  3:  Konsekvenser  för  feminism  som  politisk  rörelse    
1.   Vilken typ av feminism görs möjlig i ett nyliberalt klimat?  

2.   Varför används budskap från feministisk ideologi i plaggen? 

3.   Vad får detta för konsekvens för feminism som politisk rörelse? 

 

4.1  VAL  AV  METOD  OCH  ETISKA  ÖVERVÄGNINGAR  
  
Jag anser att metoden ideologikritik passar väl in i det fält jag har valt att undersöka. H&M 

använder sig av feministiska budskap och symbolik, men är samtidigt ett kapitalistiskt/nyliberalt 

företag med ett kommersiellt syfte. H&M:s plagg innehåller alltså fler ideologier än den som 

manifesteras, vilket ideologikritiken kan synliggöra.   
 

Som ovan nämnt (se avsnitt 4) har ideologikritiken sin grund i marxistisk teori, och på så vis kan 

min metod anklagas för att vara en ställningstagande metod. Samtidigt poängterar den kritiska 

teorin med sin grund i Frankfurtskolan att ingen kunskap är värderingsfri, jag försöker därför vara 

så transparent i mitt tillvägagångssätt som möjligt, och lyfter även upp positiva aspekter av 

fenomenet som ska undersökas för att väga upp det eventuella ställningstagandet som min metod 

medför (Bergström och Boréus, 2005:168).  

 
 

5.  MATERIAL  
  
I detta avsnitt beskriver jag materialet jag kommer att använda i min analys. Jag beskriver hur 

plaggen ser ut, vad som står på plaggen, samt hur H&M, Weekday och Monki själva beskriver 

plaggen. 

 

På H&M:s hemsida säljs sweatshirtklänningen ”Sweatshirtklänning”. Klänningen är svart och över 

bröstet är texten ”Feminism noun [u] /’ fem.i.ni.zəәm/ the Radical Notion That Women Are People” 

tryckt med vita bokstäver. I beskrivningen står följande: ”En kort, lätt figursydd klänning i 

sweatshirtkvalitet med tryck fram. Klänningen har lång ärm. Rå kant vid ärmslut och i nederkant.” 

(H&M, 2017c). För bild, se bilaga bild 1.  
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På H&M:s hemsida säljs huvtröjan ”Huvtröja med tryck”. Huvtröjan är ljusrosa och tryckt över 

bröstet är texten ”GRL PWR” tryckt med svarta bokstäver. I beskrivningen står följande: ”En 

huvtröja i sweatshirtkvalitet med tryck. Tröjan har trikåfodrad huva med dragsko. Nedhasad axel 

och lång ärm med mudd vid ärmslut. Rå kant nedtill.” (H&M, 2017b). För bild, se bilaga bild 2. 

 

På Monkis hemsida säljs T-shirten ”Statement tee”. T-shirten är vit och tryckt över bröstet är texten 

”Roses are red violets are blue women are powerful and valuable too”. Färgen på orden är färgglada 

i olika färger för varje ord, i svart, rött, gult, blått och rosa. Även typsnittet varierar mellan orden, 

vilket ger ett ungdomligt intryck. Bakom orden syns färgstänk som liknar blommor eller moln, och i 

högra hörnet syns en venussymbol. Ordet ”women” är understruket, vilket gör att fokus riktas mot 

detta ord. I beskrivningen står följande: ”This tee stands for the truth – that the world would be a 

much better place if we all just chose peace, love, and hope. Ya know – the sorta world we want for 

all of our Monki babes. In a size small the chest width is 89 cm and the length is 61 cm. The model 

is 179 cm and is wearing a size small.” (Monki, 2017b). För bild, se bilaga bild 3. 

 

På Monkis hemsida säljs T-shirten ”Oversized cotton tee”. T-shirten är svart och tryckt på högra 

sidan i brösthöjd är texten ”Girls support girls” tryckt i vit text i versaler. T-shirten har en lös 

passform. I beskrivningen står följande: We've got ur back. And ur front, and ur arms, in this 

outsized loose tee with a little embroidered reminder that's got ur heart covered. In a size small the 

chest width is 118 cm and the length is 80 cm. The model is 178 cm and is wearing a size small.”. 

(Monki, 2017a). För bild, se bilaga bild 4. 

 

På Weekdays hemsida säljs T-shirten ”My choice”. T-shirten är ljusrosa och tryckt över brösten 

syns en kattunge med texten ”My pussy - My choice” runt omkring kattungen i svart och vit text. I 

beskrivningen står följande: ”Originally printed week 51, 2012, referring to one of the most 

repeated quotes of the year by Lisa Brown, a U.S. state representative, who, when arguing for 

woman’s rights, said: “And finally, Mr. Speaker, I’m flattered that you’re all so interested in my 

vagina, but ‘no’ means ’no’” (Weekday 2017c). För bild, se bilaga bild 5. 

 
På Weekday hemsida säljs T-shirten ”Fighting the patriarchy is exhausting”. T-shirten är ljusrosa 

och tryckt över bröstet syns texten ”Women need more sleep than man because fighting the 

patriarchy is exhausting” tryckt i stora bokstäver med röd text. I beskrivningen står följande: 

”Originally printed week 31, 2016, in response to the Loughborough University Sleep Research 

Center’s study that found women need 20 minutes more sleep than men. “Women’s brains are 

wired differently … so their sleep need will be slightly greater. Women tend to multi-task – they do 
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lots at once and are flexible – and so they use more of their actual brain than men do.” (Weekday, 

2017a). För bild, se bilaga bild 6. 

 

På Weekdays hemsida säljs T-shirten ”Make feminism radical again”. T-shirten är vit och tryckt 

över bröstet syns texten ”Make feminism radical again” skrivet i versaler i svart text. I 

beskrivningen står följande: ”Make feminism radical again” (Weekday, 2017b). För bild, se bilaga 

bild 7. 

 

5.1  AVGRÄNSNINGAR 

  
Mitt material är begränsat till sju exempel på plagg med feministiska budskap. Detta är av praktiska 

skäl eftersom ett större material hade blivit för stort för uppsatsens premisser. Valet av H&M-

gruppen är baserat på att detta är den största svenska klädkedjan som är etablerad globalt. Inom 

H&M-gruppen har jag valt ut varumärkena H&M, Monki samt Weekday. Dessa varumärken riktar 

sig mot olika målgrupper. H&M har störst målgrupp och menar att de ”erbjuder mode och kvalitet 

till bästa pris på ett hållbart sätt för kvinnor, män, tonåringar, barn och hemmet” (H&M, 2017e). 

Weekday beskriver sig själva som ”(..) ett modernt och medvetet mode- och denimmärke med en 

stil som balanserar mellan feminint och maskulint. Varumärket, som riktar sig till urbana unga 

vuxna medvetna om såväl hållbarhet som stil, fokuserar på framtid både vad gäller mode och 

samhälle” (H&M, 2017f). Monkis målgrupp är unga kvinnor och de beskriver själva att ”Med ett 

design DNA som blandar skandinavisk stil med energin i asiatiskt gatumode skapar Monki trendiga 

kollektioner för unga kvinnor” (H&M, 2017d). Jag har valt ut dessa varumärken för att få mitt 

material så brett som möjligt. Materialet är valt från kategorin ”damkläder” då det var inom denna 

kategori jag fann flest antal plagg med feministiska budskap.  

 

6.  BAKGRUND  –  H&M:S  ETISKA  RIKTLINJER  OCH  UPPFÖRANDEKOD    
  
På H&M:s hemsida under fliken Vanliga frågor återfinns svar gällande H&Ms etiska värderingar, 

produktion och uppförandekoder (H&M 2017a).  

 

Under frågan ”Varför har fabriksarbetarna så låga löner?” instämmer H&M i att lönerna i vissa 

produktionsländer är för låga. De menar att deras vision (min kursivering) alltid har varit att 

textilarbetarna ska kunna leva på sina löner, vilket även anges i deras uppförandekod. Sedan 2013 

menar H&M att alla arbetare ska erhålla en s.k. ”rättvis levnadslön” som ska täcka arbetarnas 

grundläggande behov, denna lön ska betalas av alla leverantörer av kommersiella varor vilket ska 
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möjliggöras genom H&M:s inköpsrutiner. H&M menar att löner ska förhandlas och gås igenom 

årligen, där demokratiskt valda fackföreningar eller fackrepresentanter ska delta i processen. H&M 

poängterar att ”Det är viktigt att komma ihåg (min kursivering) att H&M varken äger eller driver de 

fabriker som tillverkar våra produkter, så vi varken bestämmer eller betalar ut fabriksarbetarnas 

löner.” (H&M, 2017a). De poängterar dock att de trots detta har ett stort ansvar att verka för högre 

löner i produktionsländerna, och att de genom sin lönestrategi bidrar till en långsiktig utveckling för 

högre löner för fabriksarbetarna (H&M, 2017a). 

 

Under rubriken ”Miljontals arbetstillfällen” menar H&M att deras närvaro i utvecklingsländer 

bidrar till ekonomisk tillväxt och förbättrad levnadsstandard genom att nya arbetstillfällen skapas, 

vilket kan lyfta många människor ur fattigdom. Enligt H&M skapar deras närvaro i 

utvecklingsländer 1,6 miljoner arbeten för människor som är anställda av H&M:s leverantörer. Det 

poängteras att två tredjedelar av dessa anställda är kvinnor, vilket de menar är ett viktigt steg för 

kvinnornas oberoende då detta för många kvinnor är deras första inkomstbringande arbete (H&M 

2017a).  

 

Under rubriken ”Affärsetik” menar H&M att de vill handla etiskt rätt, genom att respektera lagar 

och förordningar där de är verksamma, betala skatt och ta en tydlig ställning mot korruption. De 

poängterar under denna rubrik även att de respekterar mänskliga rättigheter och välkomnar 

mångfald och integration (H&M, 2017a).   

 

Under rubriken ”Hur kontrollerar H&M att leverantörerna följer H&M:s uppförandekod?” skriver 

H&M att de har heltidsanställda kontrollanter vars jobb är att kontrollera att uppförandekoden följs. 

I denna kontroll ingår 300 punkter gällande arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Kontrollen 

sammanställs i en rapport med specificerade områden som kräver förbättring. Därefter ges 

leverantören en deadline för att ta fram en åtgärdsplan. Kontrollanterna gör sedan återbesök och 

följer upp hur åtgärder har vidtagits (H&M, 2017a). 
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7.  ANALYS    
  
Diskussionen och analysen som följer är strukturerad utifrån analysschemat.   

 

STEG  1:  TEXTANALYS  OCH  DEN  MANIFESTERANDE  IDEOLOGIN  
  
I steg 1 analyserar jag vilken ideologi som manifesteras i materialet. 

  
STEG  1.1  VAD  SÄGER  MATERIALET,  ENLIGT  MATERIALETS  EGNA  ORD?    

Textmässigt säger materialet följande; ”Make feminism radical again”, “Woman need more sleep 

than men because fighting the patriarchy is exhausting”, ”My pussy, my choice”, ”Girls support 

girls”, ”Roses are red, violets are blue, woman are powerful and valuable too”, ”GRL PWR”, 

”Feminism noun [u] /’ fem.i.ni.zəәm/ the Radical Notion That Women Are People”.  

 

STEG  1.2  HUR  GESTALTAS  FEMINISMEN  I  MATERIALET?  
 

I detta avsnitt går jag igenom hur feminismen gestaltas från H&M, Weekday och Monki plagg för 

plagg för att sedan sammanfatta genomgående teman som följer mellan materialet. Samtliga plagg 

jämförs med Lena Gemzöes ordboksdefinition av feminism (se avsnitt 2.2).  

T-shirten från Weekday med texten “Women need more sleep than men because fighting the 

patriarchy is exhausting” innehåller en politisk dimension eftersom att ordet ”patriarkat” i sig är 

politiskt. Att ordet ”patriarkat” finns med i trycket indikerar att den patriarkala samhällsordningen 

erkänns av Weekday. Trycket på tröjan stämmer indirekt överens med Lena Gemzöes 

ordboksdefinition av feminism (Att man anser att kvinnor är underordnade i samhället och att man 

vill göra något åt det) (Gemzöe 2014:16). Genom orden ”fighting the patriarchy” så erkänner texten 

på tröjan att ett patriarkat finns, och genom ordet ”fighting” att en vill göra något åt det. 

Feminismen som gestaltas i materialet riktas mot kvinnor och utesluter män eller icke-binära då det 

enligt den gestaltade feminismen enbart är kvinnor som kan krossa patriarkatet, vilket inte stämmer 

överens med Gemzöes definition. 

Sweatshirtklänningen från H&M med texten ”Feminism noun [u] /’ fem.i.ni.zəәm/ the Radical 

Notion That Women Are People” innehåller en förklaring av feminism där denna beskrivs i 
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materialet med en enda mening (Den radikala uppfattningen att kvinnor är människor). 

Förklaringen som gestaltas i materialet stämmer överens med den första delen i Gemzöes 

ordboksdefinition av feminism (Att man anser att kvinnor är underordnade i samhället) däremot ges 

ingen indikation på någon form av praktiskt agerande vilket andra delen av Gemzöes definition 

innehåller (…och att man vill göra något av det). Sweatshirtklänningen gestaltar feminism med 

ironi och sarkasm, vilket blir tydligt genom det ironiska påståendet att det skulle vara radikalt att 

anse att kvinnor är människor. Att sammanfatta feminism på detta vis är en förenkling. 

 

T-shirten från Weekday med texten ”My pussy, my choice” gestaltas tillsammans med en bild av en 

kattunge, vilket utgör en ordlek då ordet ”pussy” har två innebörder på engelska; kattunge samt det 

kvinnligt kodade könsorganet. Budskapet på plagget gestaltas med så pass mycket ironi att det är 

svårt att jämföra med Gemzöes ordboksdefinition på feminism, vilket i sig kan tolkas som 

avpolitiserande av den feministiska rörelsen. Om en tolkar ordet ”pussy” som det kvinnligt kodade 

könsorganet så kan detta citat tolkas som en form av anti-våldtäkts budskap, eller ett citat om 

kvinnlig sexuell frigörelse. Den uppenbara ironin vilket bilden på kattungen förstärker gör dock att 

det allvarliga budskapet görs till humor, och budskapet urvattnas. På så vis är det tveksamt om 

citatet är överensstämmande med Gemzöes ordboksdefinition.  

 

T-shirten från Monki med texten ”Roses are red, violets are blue, women are powerful and valuable 

too” är också en form av humoristisk ordlek då början av texten kommer från en välkänd 

kärleksdikt (Roses are red, violets are blue..) med många varianter på avslut. I materialet får denna 

dikt avslutas med ett feministiskt anspråk om att kvinnor också är mäktiga och värdefulla. 

Feminismen som gestaltas i detta plagg kan tolkas som överensstämmande med första delen av 

Gemzöes ordboksdefinition (Att man anser att kvinnor är underordnade i samhället), genom ordet 

”too”, då detta indikerar att en annan grupp (underförstått män) är högre upp i makthierarkin än 

kvinnor, vilket indirekt betyder att man anser att kvinnor är underordnade i samhället. Någon 

uppmaning till förändring anges dock inte i gestaltningen, och därför stämmer citatet inte överens 

med den andra delen av Gemzöes definition. T-shirten gestaltar genom dikten feminism med humor 

och ironi, vilket i förlängningen avpolitiserar feminismen (jmf Zeisler 2016).  

 

T-shirten från Monki med trycket ”Girls support girls” kan tolkas som en feminism som utesluter 

icke-kvinnor, alltså en kvinnoseparatistisk form av feminism. Citatet stämmer inte överens med 

Gemzöes ordboksdefinition eftersom att trycket varken indikerar att man anser att kvinnor är 

underordnade i samhället, eller att man vill göra någonting åt det. Citatet innehåller alltså ingen 
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form av uppmaning till förändring, utan förtydligar enbart att kvinnor redan stödjer kvinnor, vilket 

gör att trycket är avpolitiserande.  

 

T-shirten med trycket ”GRL PWR” från H&M riktar sig mot kvinnor, och utesluter på så vis icke-

kvinnor. Citatet skulle kunna tolkas som överensstämmande med första delen av Gemzöes 

definition (Att man anser att kvinnor är underordnade i samhället) och att H&M på så vis vill lyfta 

upp kvinnor genom ”GRL PWR”. För att undvika kundmissnöje hos klientelen som inte har samma 

politiska åsikter som plagget förespråkar betonas enbart positivitet, alltså kvinnlig styrka eller så 

kallad ”girl power” istället för att kritisera strukturella ojämlikheter mellan könen. Feminismen i 

materialet blir alltså avskalad och avpolitiserad eftersom att den enbart lyfter fram positiva aspekter.   

 

Den enda T-shirten i materialet som innefattar någon form av uppmaning är Weekdays T-shirt 

”Make feminism radical again”, men någon vidare angivelse på hur detta förändringsarbete ska ske 

anges inte. Någon förklaring på vad feminism innebär anges heller inte i materialet. Citatet kan 

tolkas som överensstämmande med den andra delen av Gemzöes ordboksdefinition eftersom att en 

förändring förespråkas.  

 

Textmässigt finner jag tre teman som genomsyrar materialet; humor, enkelhet och avpolitisering. 

Feminismen som gestaltas i materialet hålls på en enkel och lättförståelig nivå, och baseras främst 

på humor och sarkasm. Den håller sig på en så pass grundläggande nivå att den inte blir radikal och 

på så vis inte skrämmer bort potentiella konsumenter, och upplevs alltså inte som något hotande 

mot den rådande samhällsordningen. Feminismen som materialet gestaltar blir inte ett radikalt 

ställningstagande, eftersom att denna form av feminism främst består av plattityder som är relativt 

intetsägande. Valet av motiv på plaggen kan förstås utifrån ett varumärkesstrategiskt perspektiv där 

företaget vill locka till sig flertalet konsumenter genom att gestalta feminism via humor vilket gör 

att feminismen avradikaliseras och på så sätt inte blir lika kontroversiell (jmr Zesiler 2016)2. 

Feminismen som gestaltas i materialet riktar sig till kvinnor, vilket delvis kan förklaras genom att 

plaggen hör till kategorin ”damkläder” och det är således tänkt att det är just kvinnor som ska bära 

dessa plagg. Färgerna i materialet kodas som feminina vilket styrker tesen om att feminismen i 

materialet riktas till kvinnor. Enligt Gemzöes definition av feminism så riktar sig rörelsen inte bara 

till kvinnor, vilket gör att gestaltningen i materialet bör förstås som en förenklad form av feminism.  

 

                                                
2 Humor har även används som en feministisk motståndsstrategi (se Wahl et al:1998, Lundberg 
2008. Så används humorn dock inte i detta material. 
 



 
 

 20 

STEG  1.3  HUR  FRAMSTÄLLS  DEN  FEMINISTISKA  KAMPEN  I  MATERIALET?  
  
De humoristiska inslagen i plaggen kan tolkas som en avväpning, avradikalisering och 

avpolitisering av feminism som social och politisk rörelse (jmf Zeisler 2016). Genom materialet 

tolkas feminism som något roligt och opolitiskt, något som inte kommer att störa den rådande 

samhällsordningen. De lättsamma och humoristiska inslagen kan tolkas som en säljstrategi där 

företaget inte vill skrämma bort potentiella konsumenter till företaget, samt att de vill bygga upp sitt 

varumärke och få varumärket att associeras med de positiva delarna som feminism associeras med, 

samt nå ut till personer som identifierar sig själva som feminister. Denna avradikaliserade feminism 

belyser inte maktstrukturer som privilegierar vissa människor, utan försöker enbart framställa 

kvinnor positivt genom plattityder som vid närmare eftertanke är relativt intetsägande. Den 

feministiska kampen som gestaltas i materialet framställs med andra ord som någonting som är 

möjligt att konsumera sig till, vilket är i enlighet med Zeislers tes (se avsnitt 2.2). Den feministiska 

kampen gestaltas även i materialet som någonting som enbart berör kvinnor, och är på så vis 

exkluderande mot andra könskategorier, samt mot män.  

 

Att argumentera för att feminismen som gestaltas i materialet är opolitisk är dock något missvisande 

eftersom att ordet feminism i sig innehåller en politisk dimension. Det bör istället tolkas som en 

mindre politisk feminism som gestaltas i materialet.  

 

I detta avsnitt har jag visat hur H&M använder sig av feministiska budskap på plagg. Jag har 

beskrivit vad som explicit står på plaggen för att därefter analysera hur feminism gestaltas från 

företaget med Lena Gemzöes ordboksdefinition på feminism som jämförelse. Därefter har jag visat 

hur den feministiska kampen utifrån materialet framställs. Dessa plagg är producerade i 

utvecklingsländer (H&M 2017a) vilket leder vidare analysen till den sociala kontexten; alltså 

produktionen av plaggen.  
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STEG  2:  DEN  SOCIALA  KONTEXTEN    
  

Att navigera sig och hitta information på H&M:s hemsida om arbetsvillkor, minimilöner, 

underleverantörer etc. är svårt. Informationen är inte lättillgänglig, och alla rapporter är skrivna på 

engelska, vilket gör att den inte är förståelig för alla. Att bli medveten som konsument är alltså 

svårt, trots att en aktivt söker efter information. Ett tydligt fokus finns på H&M:s hemsida angående 

deras produktion i Bangladesh, trots att H&M-gruppen även har avtal med textilfabriker i flertalet 

andra länder (Kärnstrand, Andersson Åkerblom 2017). Att Bangladesh centreras från H&M:s sida 

beror troligtvis på den mediala stormen kring H&M:s produktionsvillkor hos leverantörer när en 

fabrik år 2013 rasade i Dhaka i Bangladesh (Larsson Hultin 2015).  
 

STEG  2.1  HUR  SER  H&M:S  PRODUKTION  UT?  STÄMMER  DENNA  ÖVERENS  MED  
H&M:S  UPPFÖRANDEKODER?  
  
I jakten på billiga kläder så har produktionen förflyttats från västvärlden till fattiga 

utvecklingsländer, där lönerna till arbetarna som producerar kläderna är låga, och på grund av 

utsattheten hos arbetarna även kan förbli låga. Bangladesh är en av de största fabriksländerna där 

kläder till västerländska klädjättar görs. I dessa fabriker är över 85 % av arbetarna kvinnor (The 

True Cost, 2015). 

 

Ulrika Urey, kanslichef på Fair Action och Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges 

Kvinnolobby skriver i artikeln Girl power - men inte för alla, H&M (2017) att dessa feministiska 

kollektioner (med samma tema som i mitt material) knappast kan kallas för feminism eftersom att 

de kvinnor som tillverkar plaggen i fabriker i utvecklingsländer knappt har råd med sådana 

grundläggande behov som att köpa mat för pengarna de tjänar i fabriken, medan klädjätten själv går 

med miljardvinster. Trots H&M:s uppförandekod och reglerande policys om levnadslöner så tjänar 

kvinnorna som arbetar i fabrikerna i utvecklingsländer i genomsnitt omkring cirka 700 kronor i 

månaden, vilket är under Världsbankens fattigdomsgräns. Trots att arbetsveckorna innefattar 

omkring 60 arbetstimmar per vecka har sömmerskorna ändå inte råd att köpa näringsrik mat och 

många lever i läckande kokheta plåtskjul utan rent vatten. Enligt granskningar tvingas vissa familjer 

även att låta sina barn arbeta för att den ekonomiska situationen ska gå ihop (Urey, Berglund, 

2017). 

 

Enligt Fair Action skulle lönerna för sömmerskorna i H&M:s fabriker bara behöva höjas med 900 

kronor per månad för att de skulle gå att leva på (Fair Action, 2017). Rätten till en lön som går att 
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leva på är inskriven i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 23), vilken 

formuleras enligt följande; ”1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och 

tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet. 2. Var och en har utan 

diskriminering rätt till lika lön för lika arbete. 3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och 

tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en 

människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd. 4. 

Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.” 

(Mänskliga rättigheter, 2017).  

 

Enligt Kärnstrand och Andersson Åkerblom avsäger sig klädjättarna ofta ansvaret för förhållandet i 

klädfabrikerna, eftersom att arbetskraften outsourcas, dvs andra företag anlitas för att producera 

kläderna. H&M-gruppen äger alltså inga egna fabriker, utan anlitar underleverantörer som sköter 

produktionen. Enligt Kärnstrand och Andersson Åkerblom är H&M dock väl medvetna om hur 

situationen ser ut, och denna arbetssituation tillåts trots denna medvetenhet för att produktionen ska 

bli så billig som möjligt så att företaget kan gå med så stor vinst som möjligt. Det handlar alltså om 

en nyliberal/kapitalistisk struktur vilken gör att personer från globala syd exploateras för att 

personer i västvärlden ska kunna köpa plagg för lågpris, samt att de västerländska företagen ska 

kunna gå med stora vinster (Kärnstrand, Andersson Åkerblom 2017: 266, 267). 

 

Outsourcingen av arbetskraft till lågkostnadsländer har gjort att de västerländska företagen, i detta 

fallet H&M-gruppen, själva kan välja i vilket land och i vilken fabrik plaggen ska tillverkas, och på 

så vis gör den hårda konkurrensen om arbetstillfällen att priserna kan pressas ner. Om en fabrik inte 

kan tillverka kläderna för ett visst pris flyttas produktionen till en annan fabrik som kan erbjuda ett 

billigare pris. Trots att klädpriserna för konsumenter i västvärlden har gått ner så ligger 

tillverkningskostnaderna fortfarande på samma nivå, vilket givetvis är en omöjlig ekvation, vilket 

har fått konsekvenser på både arbetarnas löner och deras säkerhet (The True Cost, 2015). För att 

hålla produktionskostnaderna nere i fabrikerna så ignoreras ofta säkerhetsåtgärder, vilket bland 

annat ledde till att en klädfabrik som H&M-gruppen hade avtal med i Dhaka i Bangladesh år 2013 

rasade och 1138 fabriksarbetare dog och ytterligare 2500 personer skadades (Larsson Hultin, 2015).  

 

Enligt artikel 23 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ska ”4. Var och en ha rätt att bilda och 

ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen”. En fabriksarbetare som syr kläder för 

H&M-gruppen berättar i dokumentären The True Cost (2015) att facklig organisering är svår att 

genomföra, och när hen och några kollegor engagerade sig fackligt blev de attackerade och 

misshandlade av andra anställda på fabriken. Utan facklig organisering så ges arbetarna ingen röst i 
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klädkedjans produktion, mänskliga rättigheter bryts, och arbetarnas position blir ännu mer utsatt 

(The True Cost, 2015). Enligt Tornhill så skulle alltför starka fackföreningsrörelser äventyra låga 

produktionskostnader och av den anledningen förhindras ofta facklig organisering (Tornhill 

2013:57). 

 

Benjamin Powell (The True Cost 2015), direktör på Free Market Institute, menar i likhet med 

H&M:s åsikter (se avsnitt 6) att produktionen i låglöneländer är positivt för länderna, och hävdar att 

detta är en process som tids nog kommer att leda till ökad levnadsstandard, och att tids nog kommer 

lönerna att öka och arbetsvillkoren kommer att bli bättre. Powell argumenterar för att 

arbetsvillkoren och lönerna i utvecklingsländer inte går att jämföra med situationen i västvärlden 

eftersom att situationen i produktionsländerna ser helt annorlunda ut. Han menar vidare att 

fabriksarbetena är det bästa tillgängliga alternativet för personer i globala syd, och att denna 

produktionskedja således bör förstås som något positivt eftersom att resterande alternativ hade varit 

värre (The True Cost, 2015). Samma beskrivningar delger Kärnstrand och Andersson Åkerblom i 

sin avhandling Modeslavar: Den globala jakten på billigare kläder (2017) (Kärnstrand, Andersson 

Åkerblom 2017:8). Denna argumentation stämmer även bra överens med Sofie Tornhills 

beskrivning om hur västerländska beskrivningar av ojämställdhet i ”tredje världen” ignorerar 

konsekvenserna av nyliberal kapitalism, vilket gör att globala syd exploateras av västvärlden utan 

att den stora massan reagerar, allt för att marknaden ska kunna hållas fri och den ekonomiska 

framgången i västvärlden ska kunna hållas intakt (Tornhill 2013:60). 

 

De stora klädföretagen avsäger sig ansvar för situationen för arbetarna i fabrikerna och menar att 

konsumenterna måste ta större ansvar för situationen och vara villiga att betala mer pengar för 

plaggen för att fabriksarbetarna ska kunna få bättre löner (Kärnstrand, Andersson Åkerblom 

2017:270). Kärnstrand och Andersson Åkerblom menar dock att det är svårt för konsumenterna att 

kunna ta ansvar för situationen eftersom att det är så pass svårt att få information om hur 

arbetsvillkoren ser ut i textilfabriken. Finns uppförandekoder och etiska riktlinjer som på H&M:s 

hemsida bör konsumenten kunna utgå från att dessa koder fungerar och stämmer överens med 

verkligheten, men så är enligt Kärnstrand och Andersson Åkerblom inte fallet (Kärnstrand, 

Andersson Åkerblom 2017: 270,271). Att argumentera för att konsumenterna måste vara villiga att 

betala mer för kläderna blir också motsägelsefullt när H&M:s VD Stefan Persson år 2016 räknades 

som Sveriges andra rikaste person, samt att företaget årligen går med miljardbelopp i vinst 

(Wallenberg, Estman 2016). Att höja konsumentpriserna vill H&M heller inte göra eftersom att det 

skulle kunna resultera i att konsumenterna väljer att handla i en annan butik istället, trots att dessa 

kostnader är så pass marginella utifrån ett västerländskt ekonomiskt perspektiv. Från en tröja som 
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kostar 300 kronor ut mot kund går endast cirka 6 kronor till sömmerskan som sydde tröjan, att höja 

tröjan till 306 kronor skulle i teorin fördubbla tillverkarens lön, vilket inte bör leda till att 

konsumenterna bojkottar H&M. För att upprätthålla en god bild av varumärket skrivs således så 

kallade uppförandekoder där företag redovisar sina etiska målsättningar (min kursivering) (se 

avsnitt 6) men ofta resulterar dessa koder inte i någon reell förändring i praktiken (Tornhill 

2013:53). 

 

2.2  ÄR  H&M:S  ARBETSSÄTT  FEMINISTISKT?  
  
H&M försöker själva framställa sitt arbete som feministiskt. Under fliken ”vanliga frågor” (se 

avsnitt 6) under rubriken ”Miljontals arbetstillfällen” på företagets hemsida argumenterar H&M för 

att deras närvaro i utvecklingsländer bidrar till att lyfta många människor ur fattigdom. H&M 

poängterar att cirka två tredjedelar av alla anställda i fabrikerna är kvinnor, och att arbetet i fabriken 

ofta är många kvinnors första inkomstbringande arbete, vilket H&M menar är ett viktigt steg för 

kvinnornas oberoende (H&M 2017a).  

 

I dessa uttalanden ligger mycket sanning; kvinnors position har historiskt och även idag varit utsatt i 

samhället vilket bl. a. ekonomi är en faktor i. Pengar innebär makt (över sitt egna liv), och en 

trygghet. Att kvinnorna i fabriken tjänar sina egna pengar kan således tolkas som feministiskt. Det 

gör dem oberoende från andra människor, vilket i heterosexuella parrelationer gör dem oberoende 

från sina män, vilket på så vis gör parrelationen mer jämställd.  

 

Däremot ser spelreglerna markant olika ut beroende på var i världen en är bosatt, vilket kan 

härledas till den koloniala historien. Globaliseringen, har liksom kolonialiseringen, utgått från 

västvärldens intressen, det är med andra ord västvärlden som har makten över det globala systemet 

(Mohanty 2007:171). Genom globaliseringen har världen fått en internationell arbetsdelning, där 

produktionen läggs i fattiga utvecklingsländer med låga löner, därefter fraktas de färdiga 

produkterna tillbaka till västvärlden vilka säljer de färdiga produkterna med stora ekonomiska 

marginaler, vilket gör att de västerländska företagen är de som går med den stora vinsten. Detta 

skapar diskursivt en binär uppdelning mellan globala Nord och globala Syd där globala Nord förstås 

i termer av aktiva marknadskrafter, och globala Syd förstås i termer av passivitet (Fahlgren et al. 

2016:13). När västvärlden har makten över systemet kan globaliseringen alltså tolkas som en 

kapitalistisk återkolonialisering av globala Syd vilken speglas av en dominansprocess grundad på 

kön och ”ras” (Mohanty 2007: 167, 170). Dagens internationella arbetsdelning främjar med andra 
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ord ett kapitalistiskt patriarkat, där framförallt kvinnor i globala Syd exploateras (Mohanty 2007: 

171).  

 

Den nyliberala/kapitalistiska marknaden framhålls gärna som fri och neutral, där alla har ”samma 

chans att lyckas”, men i detta framhållande osynliggörs maktstrukturer som sexism och rasism som 

påverkar vissa människors chanser till att ”lyckas” på ett negativt sätt, och marknaden kan därav 

inte förstås som neutral. Den fria marknaden, som kan härledas till nyliberalism/kapitalism, har i sin 

jakt på ständigt ökande vinster utnyttjat könsstereotypa och rasistiska ideologier, och återskapat 

konservativa värden om kvinnor som en global, flexibel, medgörlig och billig arbetskraft för att 

själva kunna alstra profit genom exploatering av dessa kvinnor. Kapitalet utnyttjar alltså specifika 

geografiska platser och dess folk genom att använda redan existerande strukturella hierarkier, såsom 

könade och rasifierade hierarkier (Mohanty 2007:165,166, Fahlgren et al. 2016:15). 

 

H&M menar själva att de värnar om facklig organisering (se avsnitt 6), men i praktiken motarbetas 

detta vilket fabriksarbetare berättar i dokumentären The True Cost (2015). Utan facklig organisering 

tas fabriksarbetarnas röster ur diskussionen, och arbetarna tillåts ingen egen agens (Tornhill 

2013:53). Detta gör att H&M:s arbetssätt inte kan klassas som feministiskt. Lönerna till de som 

arbetar i fabrikerna är så pass låga att de inte uppnår en s.k. levnadslön, arbetsvillkoren är så pass 

dåliga att hälsorisker finns, och den fackliga organiseringen motarbetas på ett sätt så att situationen 

för arbetarna blir svår att förändra (Urey, Berglund 2017). H&M:s arbetssätt bör med andra ord inte 

klassas som feministiskt, utan det bör klassas som exploaterande eftersom att H&M med sina höga 

vinster har möjligheten att förändra denna situation men ändå inte gör det.  

 

Den feminism som H&M gestaltar via budskap på plagg gäller alltså inte personer i globala Syd, 

utan är uppenbarligen riktad till konsumenterna i västvärlden. Citat på plaggen som ”Feminism 

noun [u] /’ fem.i.ni.zəәm/ the Radical Notion That Women Are People”, ”Make feminism radical 

again” och ”GRL PWR” blir väldigt motsägelsefulla när produktionsförhållandena för dem som har 

tillverkat dessa plagg är synliggjorda.  
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STEG  3:  KONSEKVENSER  FÖR  FEMINISM  SOM  POLITISK  RÖRELSE    
  

3.1  VILKEN  TYP  AV  FEMINISM  GÖRS  MÖJLIG  I  ETT  NYLIBERALT  KLIMAT?  
  
H&M styrs likt de flesta företag utifrån en kapitalistisk logik med ett vinstintresse i fokus. Plaggen 

ska locka en bred målgrupp vilka är tänkta att konsumera företagets produkter. Huvudideologin 

bakom plaggen är alltså nyliberalism eller kapitalism, snarare än feminism vilket är den ideologi 

som plaggen i mitt material signalerar.  

 

I det nyliberala klimatet har feminismen tagits ut på marknaden och används från företag som H&M 

i ett kommersiellt syfte. Företag har snabbt förstått att feminismens framgång i samhället kan 

användas i säljsyften, vilket har fått effekten att företag marknadsför vilka varor som helst som 

feministiska; allt från nagellack, underkläder till energidrycker (Zeisler 2016:xiii). Företag som 

H&M approprierar med andra ord på feministisk ideologi eftersom att den feministiska ideologin 

enbart används i ett säljsyfte. Den enda feminismen som får synas från H&M är en avskalad och 

apolitisk version som inte strävar mot feministiska mål, som exempelvis att förebygga och minska 

sexuella övergrepp, löneskillnader och sexism (Zeisler 2016:xiii, xii). 

 

Historiskt sett har feminismen och kapitalismen/nyliberalismen varit två skilda områden med olika 

mål som inte har gått att sammanföra. Feminismen har haft en anti-kapitalistisk utgångspunkt då det 

kapitalistiska hjulet har ansetts vara någonting som har utnyttjat kvinnor och bidragit till 

utformningen av begränsade skönhetsideal och normer. Kapitalismen/nyliberalismen har utifrån ett 

feministiskt perspektiv ansetts vara någonting som har bidragit till att kvinnor inte känner sig 

tillräckliga utan att de tvingas konsumera ting för att erkännas som fullständiga människor, vilket 

inte går ihop med den feministiska ideologin. Feminism har med andra ord inte haft någonting med 

mode att göra, snarare tvärtom (Zeisler 2016:62). I och med nyliberalismens hegemoniska status i 

samhället har nyliberala företag försökt att förena sin vinstdrivande ideologi med feministiska 

budskap, företagen försöker alltså att genom branding göra feminism till någonting säljbart (Zeisler 

2016:xii). 
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NYLIBERAL  DISKURS:  FEMINISM  BLIR  NÅGONTING  SÄLJBART  
 

När feminismen tas ut på marknaden måste den paketeras som en form av feel-good feminism. Den 

måste alltså slås in på ett snyggt sätt, så att den inte uppfattas som något hotande, utan snarare som 

något upplyftande (Zeisler 2016:xii). De feministiska trycken i H&M-gruppens plagg har ett 

kommersiellt syfte, och måste därför förhålla sig på ett sådant sätt att den inte provocerar resten av 

klientelen som inte har samma politiska åsikter som ideologin på plaggen erbjuder. För att undvika 

kundmissnöje centreras av den anledningen positivitet i de feministiska budskapen, framförallt 

kvinnlig egenmakt (så kallad ”girl power”), vilket gör att ingen kritik riktas mot till exempel 

könshierarkin eller mot strukturell ojämlikhet och begränsande normer inom denna.  

 

Den feminism som får existera i ett nyliberalt samhällsklimat kritiserar inte kapitalistiska 

exploaterande strukturer, och utmanar heller inte hegemonier och maktordningar i samhället. På så 

vis blir den feminism som får existera i ett nyliberalt samhällsklimat en förenklad och avpolitiserad 

form av feminism. Individualiseringen, som nyliberalismen medför, tenderar att osynliggöra 

strukturella hierarkier i samhället, vilket gör att politiska motstånd försvåras (Zeisler 2016:xv, xvi).  

  

3.2  VARFÖR  ANVÄNDS  BUDSKAP  FRÅN  FEMINISTISK  IDEOLOGI  I  
PLAGGEN?    
  
I dagens samhälle har sociala medier fått en stor betydelse, vilket företag är väl medvetna om. 

Marknadsföring spelar av den anledningen ofta på känslor, eftersom att det främst är den typen av 

trådar som delas och diskuteras på sociala medier, på så vis får företagen gratis marknadsföring från 

privatpersoner (Nilsson 2017).   
    

KÄNSLODIMENSIONEN:  SPRIDNING  VIA  SOCIALA  MEDIER  
  
I poddavsnittet Farväl till Katalonien (2017) från podden ”Lilla drevet” diskuterar Liv Strömqvist 

reklam som använder sig av femvertising/reklam som approprierar på feminism utifrån Johannes 

Nilssons bok Tyckonom (2017). Nilsson beskriver hur samhällsdebatten har förändrats i och med att 

nyheter främst sprids i dagens samhälle genom sociala medier, snarare än via papperstidningar. 

Nilsson menar att nyheter som väcker känslor vilka folk vill diskutera får större spridning jämfört 

med nyheter som inte påverkar människor på ett känslomässigt plan. Strömqvist citerar i avsnittet 

Nilsson enligt följande; ”Det bästa sättet att skapa uppmärksamhet i de sociala mediernas kultur är 
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att få människor att diskutera verket så att det lyfts i flödet, alltså bör man behandla ett aktuellt och 

diskutabelt ämne, gärna utifrån en upprörande vinkel”. Denna logik stämmer väl överens med 

H&M:s användning av feministisk ideologi i ett kommersiellt syfte. Plagg med feministiska 

budskap kommer få uppmärksamhet och spridning i sociala medier, oavsett om dessa plagg är 

uppskattade eller hatade. På så vis genererar H&M garanterad spridning av sitt märke och reklam 

för företaget, vilket de dessutom inte behöver betala för eftersom att marknadsföringen sker via 

privatpersoners sociala medier. Enligt Nilssons logik så är det lika bra att skriva något som många 

blir arga på som att skriva någonting som uppskattas, då en text som väcker starka känslor 

”hatdelas” vilket oavsett känslodimension leder till att texten blir viral och når ut till många 

(Nilsson 2017).  

 

Denna logik går att överföra på H&M:s appropriering av den feministiska ideologin; oavsett om 

plaggen mottages med hat eller kärlek så kommer plaggen, och på så vis även företaget, att få 

spridning vilket kommersiellt kommer att gynna företaget. I och med sociala mediers utbredning så 

skapas mer och mer reklam som försöker marknadsföra sina produkter via diskussion, vilket gör att 

dagens reklam ser annorlunda ut jämfört med äldre reklam. Dåtidens reklam utgjordes av mer 

normativa och inte lika iögonfallande personer, utan en politisk agenda, vilket väckte ett visst 

intresse hos konsumenterna, men inte alls på samma sätt som reklamen fungerar idag. Strömqvist 

(Farväl till Katalonien 2017) ger exempel från en nutida Adidas reklam där en Adidas gympasko 

bärs av den feministiska konstnären och kroppsaktivisten Arvida Byström, men hen visar även upp 

ett orakat ben vilket skapade stor uppmärksamhet och en diskussionskedja av delningar, 

engagemang och känslor. I varje delning på sociala medier fanns givetvis Adidas logga med, vilket 

ökade synligheten för företaget, vilket med andra ord var strategiskt för Adidas som varumärke. 

H&M gjorde förra året (2016) en liknande reklamkampanj kallad ”Ladylike” där olika typer av 

kvinnor fick synas klädda i H&M kläder, bland annat en transkvinna, kvinnor med olika 

kroppsformer, hudfärger och åldrar (H&M 2017g). Arvida Byström, ovan nämnd, deltog även i 

denna reklamfilm men den här gången med en orakad armhåla, vilket även det fick stor spridning 

och startade stora diskussioner med delningar som följd på sociala medier. Reklam som spelar på 

känslodynamik via politiska ideologier, såsom feminism, blir alltså ett sätt att få stor spridning för 

sitt varumärke, något som benämns med begreppet femvertising.  
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FEMVERTISING:  ALL  REKLAM  ÄR  BRA  REKLAM(?)  
  
Användningen av feministiska symboler och tankegångar i reklam benämns med begreppet 

femvertising, vilket är en hopslagning av feminism+advertising (=marknadsföring). Genom att 

använda politiska ideologier, såsom feminism, i sin marknadsföring så ökar synligheten och 

uppmärksamheten för företaget, oavsett om ideologin som förespråkas anses vara något positivt 

eller negativt i enlighet med ordspråket ”all reklam är bra reklam” (jmf Zeisler 2016).  

 

Syftet med femvertising är att gestalta en positiv kvinnobild för att försöka stärka kvinnor och bryta 

eller ge andra alternativ till rådande begränsande patriarkala könsnormer (Tillberg 2017). Historiskt 

har reklam baserats på tydliga stereotypa könsroller, men i och med feminismens framgångar i 

samhället har företag försökt hitta nya sätt att nå ut till konsumenter och målgrupper som är kritiska 

till modeindustrin och könsnormerna inom den (Jalakas 2016:5). Genom att marknadsföra sitt 

företag som normbrytande kan nya målgrupper som identifierar sig på samma sätt nås ut till.  

 

Konsumtionsforskaren Magdalena Petersson McIntyre menar att marknaden har identifierat 

feminism som någonting som engagerar, och på så vis kan tilltala och locka kvinnliga konsumenter, 

och av den anledningen använder sig företag av feministisk ideologi för att marknadsföra sina 

produkter. Tanken är att konsumenten ska uppleva att hen konsumerar feminism, alltså att 

konsumtionen blir ett feministiskt agerande, en form av feministiskt självförverkligande. Dessa 

tankegångar klingar väl med den nyliberala diskursen, där feminism blir någonting som antas kunna 

administreras fram via marknaden, samt Zeislers tes att dagens feminism har blivit en form av 

konsumtion istället för politik (Tillberg 2017). 

 

Fenomenet femvertising kan förstås som en effekt av att ett nyliberalt styrningssätt har fått en 

hegemonisk status, där marknaden ses som den plats där politiska frågor kan administreras fram 

(Fahlgren et al. 2016:9). Mitt material är ett tydligt exempel på hur H&M använder sig av 

femvertising som säljstrategi. För att stärka sitt egna varumärke så används citat och slagord som 

kopplas till den feministiska ideologin, utan att H&M-gruppen har ett feministiskt arbetssätt, vilket 

synliggör att feminismen som gestaltas är ytlig och apolitisk.  
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3.3  VAD  FÅR  DETTA  FÖR  KONSEKVENS  FÖR  FEMINISM  SOM  POLITISK  
RÖRELSE?  
  
De flesta feministiska forskare (se Zeisler 2016, Crispin 2017) är överens om att femvertising bör 

förstås som någonting negativt som enbart stärker företagens varumärken, gynnar kapitalismen och 

samtidigt urvattnar och avpolitiserar den feministiska rörelsen. Lisa Jalakas menar dock att 

femvertising inte enbart kan förstås som något negativt mot den feministiska rörelsen, utan att 

femvertisingens effekter är ambivalenta. Jalakas menar att reklam generellt sett har varit uppbyggd 

på könsstereotyper, och att företag numera hoppar på ”trenden” med feministisk reklam av den 

anledningen bör förstås som positivt. Företagen har kapaciteten och möjligheten att sprida det 

feministiska budskapet och starta en debatt och en diskussion, vilket i förlängningen kan synliggöra 

strukturella makthierarkier, trots att plaggen i sig inte gör det. Spridningen kan alltså generera 

positiva effekter eftersom att receptionen av plaggen kan innehålla en djupare feministisk analys än 

vad företagen eller plaggen själva erbjuder. Kanske kan alltså femvertising bidra till att stärka 

kvinnor, trots att företagets huvudsyfte är kapitalistisk vinstdrivning (Jalakas, 2016).  

 

Petersson McIntyre menar i likhet med Jalakas att femvertising både har positiva och negativa 

konsekvenser för feminism som social och politisk rörelse. Genom att gestalta kön på ett 

normbrytande vis kan föreställningen om kön som något essentialistiskt förändras, och genom 

reklam kan dessa tankegångar nå ut till många (Tillberg, 2017). Samtidigt tenderar reklamen att 

avpolitisera feminismen eftersom att feminismen som gestaltas måste vara någonting tilltalande 

som går att använda i ett säljsyfte. Den feminism som får synas i marknadsföring är en som 

förhåller sig enligt konsumtionslogiken, alltså en form av individbaserad och tilltalande feminism 

som främst fokuserar på positivitet, som i mitt material till exempel H&M:s luvtröja med trycket 

”GRL PWR” som centrerar positivitet istället för att peka på strukturella ojämlikheter mellan 

könen. Plaggen med feministiska budskap används alltså inte för att förändra det rådande 

patriarkala systemet, då det inte skulle sälja lika bra. På så vis tenderar denna form av gestaltning att 

bli en platt, ytlig och avpolitiserad version av feminism, vilket mitt material från H&M, Weekday 

och Monki styrker och är bra exempel på (Tillberg, 2017).  

 

Enligt Jessa Crispin så lever vi i en form av utopisk värld om vi tror att alla företag och personer 

över en natt har blivit feministiska; hen menar att företag snarare försöker göra feminismen till 

någonting som ska passa alla, genom att avradikalisera rörelsen och på så vis urvattna de 

feministiska budskapen. Crispin menar att om feminismen inte är någonting som sticker i ögonen på 



 
 

 31 

någon, så har den tappat sin revolutionära och radikala sida som behövs för att någon strukturell 

skillnad i samhället ska kunna åstadkommas, vilket även stämmer överens med Gemzöes tankar 

(Gemzöe, 2014:14, Crispin, 2017). Feminismen kan med andra ord inte göras till något mainstream, 

för då bör det inte längre kallas för feminism.  

 

Att företagen inte själva agerar på ett feministiskt sätt (se avsnitt 7.2.2) trots att de använder sig av 

feministiska budskap på plagg stärker tesen om att detta är appropriering av feministisk ideologi, 

och att detta leder till avpolitisering av feminism som politisk rörelse eftersom att företagen inte ens 

själva agerar i enlighet med budskapen de säljer.  
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8.  SLUTDISKUSSION  
 

Denna uppsats är skriven i syfte att undersöka hur feminismen påverkas som politisk rörelse i och 

med att H&M och andra stora nyliberala/kapitalistiska företag använder sig av politiska ideologier, 

som feminism, i ett kommersiellt syfte. I upprinnelsen till uppsatsen fann jag forskning om 

feminismens (o)möjligheter när nyliberalismen har fått en hegemonisk status i samhället samt 

undersökningar om globala företags produktionsförhållanden i utvecklingsländer; i denna uppsats 

ville jag därför sammanföra dessa olika forskningsspår och undersöka fenomenet med plagg med 

feministiska budskap utifrån ett genusvetenskapligt och postkolonialt perspektiv. Min tes i denna 

uppsats var att H&M approprierade och utnyttjade feministisk ideologi i ett kommersiellt syfte, och 

att detta var skadligt för feminism som politisk rörelse. Denna tes har visat sig stämma relativt bra, 

men samtidigt kan H&M-gruppens användning av feministiska budskap inte avfärdas helt; det finns 

även positiva aspekter av företeelsen.  

 

8.1  EN  NYLIBERAL,  HUMORISTISK,  FÖRENKLAD  OCH  AVPOLITISERAD  
FEMINISM    
 

Utifrån mitt analysschema, byggt på den ideologikritiska metoden, undersökte jag vilken typ av 

feminism som H&M-gruppen gestaltade via sina plagg. Utifrån mitt material fann jag tre teman 

som genomsyrade plaggen; humor, enkelhet och avpolitisering. Det jag fann intressant var att dessa 

tre teman hörde ihop och förstärkte varandra. Humorn i budskapen bidrog till förenkling, vilket 

bidrog till avpolitisering av det feministiska budskapet. Förenklingen och avpolitiseringen tolkade 

jag som en orsak av att samtliga plagg förhåller sig till en konsumtionslogik; målet med plaggen är 

försäljning och därför är citaten utformade så att de inte ska störa klientelen som inte identifierar sig 

med budskapen på plaggen, vilket leder till att plaggen enbart fokuserar på positivitet, istället för att 

kritisera strukturella makthierarkier. I förlängningen innebär detta att feminismen som H&M-

gruppen gestaltar via sina plagg avpolitiseras, då denna form av feminism stannar vid slagkraftiga 

citat som inte innebär någon form av förändring av rådande samhällsstrukturer. Individualiseringen, 

som nyliberalismen medför, tenderar att osynliggöra strukturella hierarkier i samhället, vilket gör att 

politiska motstånd försvåras; och den feminism som får existera i ett nyliberalt marknadssamhälle 

är alltså en som inte kritiserar kapitalistiska exploaterande strukturer, och heller inte utmanar 

hegemonier och maktordningar i samhället (se Fahlren, Giritli Nygren och Johansson 2016). På så 

vis kan den nyliberala marknadsfeminismen tolkas som skadlig för den feministiska rörelsen.  
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8.2  FEMVERTISINGENS  AMBIVALENS    
  
H&M-gruppens användning av feministiska budskap kan dock inte avfärdas helt; då företag har 

kapaciteten att sprida feministiska budskap och starta en debatt och en diskussion, vilket kan 

generera en djupare feministisk analys än vad plaggen i sig erbjuder. Femvertising kan även ha 

positiva effekter på den feministiska rörelsen eftersom att marknadsföringen ofta gestaltar kön på 

ett normbrytande vis vilket kan medföra att föreställningen om kön som något essentialistiskt bryts, 

vilket är en klar förbättring mot hur reklam historiskt sett har sett ut, då reklam generellt sett har 

reproducerat begränsande könsstereotypa föreställningar.   

 

8.3  NÄR  INTERSEKTIONALITET  FÖRSUMMAS:  EN  FEMINISM  ENBART  FÖR  
VÄSTVÄRLDEN  
 

I steg två analyserade jag utifrån den ideologikritiska metoden den materiella omvärlden, alltså den 

sociala kontexten där plaggen med de feministiska budskapen är producerade. I denna del av 

analysen blev det tydligt att feminismen som H&M gestaltar via sina plagg enbart gäller för 

personer i västvärlden; alltså konsumenten av plaggen, och inte de som tillverkar dessa. I 

redogörelsen av arbetsförhållandena i klädesfabrikerna blev det påtagligt att det koloniala arvet 

fortfarande har effekter då H&M-gruppen utnyttjar redan existerande sexistiska och rasistiska 

samhällsstrukturer för att kunna legitimera situationen för kvinnorna i utvecklingsländer som 

producerar plaggen. H&M framhåller själva sin position i dessa länder som positiv och menar att 

deras produktion skapar miljontals arbetstillfällen vilka ofta innebär kvinnors första lönearbete, 

vilket H&M argumenterar som feministiskt. H&M-gruppens närvaro i utvecklingsländer bidrar 

precis som de själva menar till att kvinnor i globala Syd får en större ekonomisk frihet och på så vis 

blir mer självständiga och får större makt över sina egna liv. Huruvida detta kan klassas som 

feministiskt är däremot ambivalent, då dessa kvinnor exploateras arbetsmässigt och får ut så pass 

lite lön att de inte har råd att köpa näringsrik mat, inte kan låta sina barn gå i skolan och riskerar 

hälsofaror i fabriksmiljön (Urey, Berglund 2017). H&M har makten och möjligheten att förändra 

situationen för fabriksarbetarna, men gör det ändå inte. Precis som Fahlgren Giritli Nygren & 

Johansson har påvisat i sin forskning så kritiserar den feminism som får existera i ett nyliberalt 

marknadssamhälle inte exploaterande kapitalistiska strukturer; vilket H&M:s produktion är ett 

typexempel på; min uppsats styrker alltså Fahlgren, Giritli Nygren och Johanssons tes att 

feminismen försvåras under nyliberalismen.  
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8.4  VÄLVILJANS  REPRODUKTION  AV  KONSTRUKTIONEN  
”TREDJEVÄRLDENKVINNAN”    
 
På samma sätt som H&M använder sig av feministiska budskap för att nå ut till konsumenters 

känslor (se avsnitt 7.3.2) så använder sig aktivister och personer som vill förändra situationen i 

klädfabrikerna i utvecklingsländer sig också av känslor. I tidningar och på 

välgörenhetsorganisationers hemsidor får vi läsa om hur hemsk arbetssituationen ser ut för 

kvinnorna i globala Syd, hur de inte har råd att köpa ordentlig mat, hur deras barn inte får gå i 

skolan p.g.a. den extrema fattigdomen och hur kvinnorna svimmar av oset från kemikalier i 

fabrikerna: fabriksarbetarna framställs med andra ord som passiva offer. Känslor är en effektiv 

metod för att locka till sig människor, skapa debatt och skapa en vilja till förändring. Genom att 

trycka på sådant som berör oss känslomässigt så når både de kommersiella företagen och 

välgörenhetsorganisationerna ut (Nilsson 2017). Paradoxalt nog bidrar 

välgörenhetsorganisationerna genom att trycka på känslomässiga dimensioner till att reproducera 

koloniala, rasistiska och sexistiska stereotyper om kvinnor i globala Syd som en universell grupp av 

maktlösa, passiva offer; vilket Mohanty beskriver som västvärldens diskursiva konstruktion av 

”tredjevärldenkvinnan” (se avsnitt 3.3). För att motverka denna konstruktion bör fokus även ligga 

på fabriksarbetarnas egen agens och motstånd genom fackföreningar, mobilisering, organisering 

och medvetandegörande. För att situationen i fabriken ska ändras krävs en gränsöverskridande 

feministisk solidaritet som kan motverka den kapitalistiska dominansen som leder till exploatering.  
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8.5  AVSLUTANDE  ORD  
  
Genom undersökningen av plagg med feministiska budskap, synliggörandet av 

produktionsförhållanden och detta fenomens påverkan på den feministiska rörelsen har jag förstått 

varför dessa plagg besvärade mig. H&M använder sig av politiska och ideologiska budskap på sina 

plagg för att komma åt känslodimensioner hos konsumenter; vilket leder till delningar på sociala 

medier och debatt, vilket i förlängningen genererar gratis marknadsföring för H&M som själva inte 

agerar på ett feministiskt sätt vilket deras produktion visade. För att undvika kundmissnöje, betonas 

oftast positivitet i plaggen; istället för att rikta kritik mot könshierarkin och begränsande normer. 

Trycken, vilka härstammar från den feministiska ideologin, omfamnar således enbart kvinnlig 

styrka (så kallad ”girl power”) och egenmakt hos kvinnor, utan att kritisera strukturella 

ojämlikheter. Konsekvensen för den feministiska politiska agendan är att feminismen urvattnas och 

avpolitiseras, och den enda feminismen som får existera i ett nyliberalt marknadssamhälle är en som 

inte kritiserar exploaterande kapitalistiska strukturer och strukturella ojämlikheter; vilket tar udden 

av feminismens politiska möjlighet.  
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Bild 1: ”Sweatshirtklänning” (H&M)    Bild 2: ”Huvtröja med tryck” (H&M) 

 

   

Bild 3: ”Statement tee” (Monki)   Bild 4: ”Oversized cotton tee” (Monki) 
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Bild 5: ”My choice” (Weekday)        Bild 6: ”Fighting the patriarchy is exhausting” (Weekday) 

 

 

Bild 7: ”Make feminism radical again” (Weekday) 

 

 


