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Abstract  

The aim of this essay is to examine if, and in that case how, feminism is being used as a marketing 

strategy. I have over the years noticed that feminism and messages aimed at being empowering 

toward’s women has become somewhat of a cool trend in marketing. I therefore wanted to examine 

this phenomena using the Swedish new razor brand Estrid’s marketing as my empiric material, and 

see what kind of messages Estrid uses, what the public’s response to the brand is, and what positive 

and negative consequences this kind of branding could possibly have on feminism as a political 

movement. Using theories about femvertising, commodity feminism, consumptions part in shaping 

the identity, and neoliberalism’s effect on feminism, I analyze Estrid’s website, one of their 

commercials and the comments posted on some of their picture on their Instagram account. The aim 

of my tri-partite analysis is to demonstrate how today’s neoliberal society often appropriates 

political and cultural movements in order to fulfill a commercial and capitalistic purpose. My first 

conclusion is that the feminist statements being used are influenced by neoliberal ideology with 

messages such as free will and individual responsibility instead of focusing on criticizing structural 

inequalities. This type of femvertising has a harmful impact on feminism as a political movement 

because it depoliticizes it and turns it into a commodified version of feminism. Secondly, I conclude 

that although this appropriation has negative consequences, Estrid can’t only be seen as harming the 

movement. In terms of for example representation, Estrid (compared to many other razor brands) is 

showcasing body hair and casting influencers with ranging body types - therefore they are 

somewhat challenging society’s beauty standards. 
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1. Introduktion 
Under de senaste åren har jag många gånger blivit irriterad när jag sett ”feministisk” eller ”girl 

power”-reklam, men det har samtidigt funnits en viss ambivalens inom mig. Å ena sidan har jag 

tänkt tankar som ”vad vet de om feminism mer än att det är trendigt?”. Å andra sidan har jag känt 

att jag borde glädjas över att feminismen börjar få ett visst genomslag, och att saker som 

exempelvis representation, som feminister har kämpat för under så lång tid, börjar förbättras. För en 

tid sedan kom det svenska rakhyvelsföretaget Estrid upp i mitt flöde på Facebook. Jag såg den 

puderrosa reklamen med ett kvinnoansikte som logga och texten ”The future is female - so is the 

razor” och fick en bitter smak i munnen. Jag visste återigen inte riktigt vad jag kände, men något 

var det som skavde. Jag började googla på märket för att se om företaget hade fått någon kritik. Det 

hade de inte, snarare tvärtom - alla verkade älska Estrid! 

De senaste åren har feminismen fått en allt större plats inom massmedia och populärkulturen. Den 

har fått en coolhets-stämpel genom att en rad kända kvinnor som exempelvis Beyoncé och Taylor 

Swift ”kommit ut” som feminister. Det har även blivit allt vanligare att företag använder 

feministiska budskap i sin marknadsföring, mängder av klädföretag säljer till exempel plagg med 

”feminist”-tryck (Zeisler, 2017). Men det finns även företag, som till exempel Estrid, som inte 

använder orden ”feminist” eller ”feminism”, utan som på ett mindre uppenbart sätt använder sig av 

feministiska och ”kvinnostärkande” budskap i marknadsföringen av sina produkter. Detta är ingen 

ny företeelse, allt sedan 1970-talet har annonsörer försökt koppla värden och betydelsen av kvinnlig 

emancipation till företagens produkter (Goldman, Heath & Smith, 1991). Det finns dock delade 

meningar om ifall denna marknadsföring har en positiv eller negativ inverkan på kvinnor och 

feminismen som politisk rörelse.  

2. Syfte och frågeställning 

Eftersom det har blivit lite av en trend att använda sig av feminism inom marknadsföring så anser 

jag det viktigt att undersöka just detta. Det finns mycket amerikansk och brittisk media- och 

kulturforskning på området, men inte lika mycket utifrån en svensk, genusvetenskaplig kontext. De 

flesta analyser utgår även från äldre, mer väletablerade märken. Jag vill därför bidra med kunskap 

om hur ett nytt företag marknadsför sig utifrån en svensk kontext. Mitt syfte är att visa hur 

nyliberala krafter ofta approprierar andra politiska och kulturella rörelser i ett kommersiellt syfte. 

Med rakhyvelföretaget Estrids marknadsföring som analysmaterial, är mitt mål att undersöka hur 
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feministiska budskap används som marknadsföringsstrategi och hur receptionen av den ser ut, samt 

även vad detta kan få för både positiva och negativa konsekvenser för feminismens utveckling. Mot 

ovanstående inledning blir det intressant att analysera: 

• Vilka budskap använder Estrid i sin marknadsföring? 

• Hur ser receptionen av Estrids marknadsföring ut? 

• Vilka konsekvenser skulle detta kunna få för feminismens utveckling som politisk rörelse? 

3. Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel kommer jag gå igenom de teoretiska utgångspunkterna som uppsatsen vilar på. Först 

beskrivs nyliberalism och dess påverkan på feminismen, vilket sedan följs av en förklaring av hur 

konsumtion kan användas för identitetsskapande. Slutligen kommer jag att ge en beskrivning av 

några centrala begrepp för min undersökning. Att fokusera på nyliberalism har varit nödvändigt 

eftersom det är den kontexten som Estrids marknadsföring producerats i och är en del av. 

Konsumtion är även en central del eftersom målet med marknadsföringen just är konsumtion, men 

även för att försöka få en djupare förståelse för de Instagramkonton som kommenterat Estrids 

reklam.  

3.1 Nyliberalismens feminism 

Jag kommer att huvudsakligen använda mig av Catherine Rottenbergs (2013) förståelse av 

nyliberalism och hur den har kommit att skapa en ny form av feminism. Rottenberg beskriver i The 

Rise of Neoliberal Feminism hur liberalfeminismen har ersatts av en nyliberal feminism som till 

skillnad från det förstnämnda tycks helt och hållet samspela med den växande nyliberala ordningen. 

Enligt Siv Fahlgren et. al. (2016) kan nyliberalismen beskrivas som en förändring i fokus som gått 

från att handla om välfärdsstatens kollektiva och politiska lösningar till ett system som låter 

marknaden bli modellen för samhällelig organisation där individens ansvar tilldelas en stor roll. 

Rottenberg menar att denna förändring även har lett till ett nytt feministiskt subjekt. Detta subjekt är 

medveten om ojämlikheter mellan män och kvinnor, däremot så är det även nyliberalt i bemärkelsen 

att subjektet förnekar de sociala, kulturella och ekonomiska strukturerna som producerar denna 

ojämlikhet. Detta subjekt ser att ansvaret för det egna välmåendet ligger hos hen själv och att det är 

hen som själv bär ansvaret för att frigöra sig från orättvisor. Alltså menar Rottenberg att det 

nyliberala feministiska subjektet ständigt omvandlar olika orättvisor från att handla om ett 
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strukturellt problem till att bli en individuell angelägenhet. Genom att tala i liberala termer - som 

jämlikhet, möjligheter och fritt val - men samtidigt förskjuta och ersätta själva innehållet i termerna, 

skapar denna typ av feminism ett feministiskt subjekt som inte bara är individualiserad utan 

entreprenörsinriktad i den mening att hen är inriktad på att optimera sina resurser genom oavbruten 

beräkning, personligt initiativ och innovation.  

Som nämndes beskriver Fahlgren et. al. (2016) att det individuella valet får stort fokus i det 

nyliberala samhället. Det finns dock samtidigt förväntningar på vilka val som görs. De val som vi 

tar ska leda till att vi blir ”lyckade” och framgångsrika, men endast utifrån vad den nyliberala 

marknadsdiskursen definierar som framgångsrikt. Med andra ord skapar detta en normalisering som 

går ut på att styra individers val samtidigt som det maskeras som ett uttryck för frihet. Fahlgren et. 

al. menar att det inte går att välja att inte välja, utan att även detta är ett tvång. Det är individens 

ansvar att välja ”rätt” - vilket inom det nyliberala systemet betyder att agera som en ekonomiskt 

rationell individ, att vara lätthanterlig och att kunna styras.  

3.2 Konsumtion som identitetsskapande 

Kevin Lane Keller et. al. (2008) diskuterar hur olika företag eller märken kan fungera som 

symboliska verktyg, de associeras med vissa typer av människor, värderingar och egenskaper.  

Keller et. al. menar därför att konsumtionen av en produkt kan användas för att visa, för andra men 

även för en själv, vad man är eller vill vara för typ av person och vilka värden man vill representera. 

Östberg, Bengtsson och Hartmann (2018) förstår också produkter som fyllda med symboliska 

egenskaper. Författarna menar att produkter kan skapa eller underhålla sociala relationer och 

refererar till Russell Belks teori om konsumtion som identitetsskapande. Ägodelar är en del av vår 

identitet och påverkar vår självbild, de kan till och med ses som en del av oss själva. De ägodelar 

som blir en del av jaget får därför en speciell betydelse för konsumenten. Processen i 

identitetsskapandet präglas av beslut om vem man vill vara. Att konsumera produkter från ett visst 

varumärke handlar med andra ord om att ingå relationer med de företag som bekräftar ens självbild 

och värderingar. Varumärken fungerar även som ett medel att skapa identifikation med andra, 

likasinnade konsumenter. Samtidigt kan märken vara en källa till att distansera sig från personer 

som inte konsumerar märket och som inte anses inneha samma värderingar som en själv. (Östberg, 

Bengtsson & Hartmann, 2018).  
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3.3 Viktiga begrepp 

En rad olika begrepp har uppkommit inom diskussionen om marknadsföring och feminism, och 

reklam som riktar sig till kvinnor - kommodifierad feminism, femvertising, marketplace feminism, 

popfeminism, mainstream feminism, feminismwashing, empowertising och så vidare. Jag kommer 

nedan förklara några av dessa begrepp.  

3.3.1 Feminism 

Lena Gemzöe (2008) beskriver vad hon kallar för feminismens ordboksdefinition och förklarar att 

det är en person som ”anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta förhållande bör 

ändras” (s. 13). Gemzöe menar att denna definition är något som de olika feministiska 

inriktningarna har gemensamt och att genom att använda den så ges möjligheter att starta en kritisk 

diskussion om om hur samhället ser ut, men den ger även ett ställningstagande för förändring. 

Författaren menar dock att den även har sina brister och att det mer bör ses som en första 

utgångspunkt. Gemzöe beskriver att definitionens styrka ligger i att den kan användas för att skapa 

en bredare enighet om att ojämlikhet mellan könen måste motarbetas, detta eftersom det är få som 

skulle hävda att det systematiska förtrycket mot kvinnor är någonting positivt. Samtidigt ligger dess 

svaghet i densamma - ordboksdefinitionen beskriver inte på vilka sätt kvinnor är underordnade män 

och vad detta faktiskt innebär. Den förklarar inte heller på ett mer specifikt plan hur detta yttrar sig 

eller hur förändring ska ske.  

De olika feministiska inriktningarna brukar beskrivas som vågor. Jag kommer här att fokusera på 

den tredje vågen, vilket har påverkats starkt av populärkulturen och brukar av många forskare 

beskrivas som influerad av nyliberalism och kapitalism (McRobbie, 2009). Den brukar 

kännetecknas av en strävan att hylla kvinnors egna (och olika) val samt kvinnors rätt till aktörskap. 

Den personliga erfarenheten ses ofta som grunden för feministisk teoretisering, och synen på 

identitet är snarare att den är föränderlig och multipel än fast och enhetlig. Det finns ofta även en 

strävan att återta vissa aspekter av så kallad ”traditionell” femininitet som bland vissa tidigare 

feminister ansetts vara förtryckande (Hunt, 2017). När man tänker på feminism så är det säkert 

många som associerar det med en kritisk hållning till kapitalism. Många feminister menar att 

kvinnoförtrycket och det kapitalistiska systemet hänger ihop och förstärker varandra. När det 

kommer till femvertising (som jag kommer gå in på mer nedan) så menar många teoretiker att 

denna typ av marknadsföring skapar en krock mellan kapitalism och tredje vågens feminism, samt 

att denna form av kommersialiserade feminism urvattnar den politiska rörelsen i stort. Andra menar 
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däremot att kapitalism är något som är en del av vår existens, en del av hur hela världen är formad, 

och att det därför är omöjligt att undvika eller separera det från feminismens kamp för jämställdhet 

(Hunt, 2017). 

3.3.2 Kommodifierad feminism och empowerment  

Commodity feminism eller kommodifierad feminism på svenska, myntades av Robert Goldman och 

används för att diskutera hur företag marknadsför sig genom att inkorporera feminismens kulturella 

makt och budskap, samtidigt som de neutraliserar och domesticerar kraften i dess politiska kritik 

(Gill, 2008). Med andra ord så approprieras och avpolitiseras den feministiska diskursen genom att 

den används för kommersiella, kapitalistiska intressen och gör den till en säljbar ”stil”, med vissa 

värden som blir bevis för ”vem du är” (Hains, 2013, s. 2). I Goldman, Heath och Smiths (1991) 

artikel om modetidningars sätt att rikta sig till en kvinnlig publik förklarar dem att den 

kommodifierade feminismen länge har försäkrat kvinnor att de blir ”empowered” genom att de 

utövar sin valfrihet att konsumera vissa specifika produkter. Zeisler (2016) beskriver hur begreppet 

”empowerment” har använts både som en form av filosofi men även, genom aktivism, som ett 

ramverk för social förändring. Enligt Zeisler finns det många som har kritiserat fokuseringen på och 

beroendet av välgörenhet och istället försökt att tänka om hur man ser på maktstrukturer och olika 

värdesystem. Målet med empowerment är snarare att hjälpa marginaliserade grupper genom att ge 

dem olika sorters verktyg för att nå en hållbar, ekonomisk utveckling. Författaren menar att 

empowerment under de senaste åren har blivit ett populärt begrepp och att det istället har tagits upp 

av olika företag som ett sätt att marknadsföra sina produkter. Empowerment som fokuserar på 

konsumtion sammanfogades med tredje vågens feministiska ideologi. Denna form av 

”empowerment” var i samma hållning som det nyliberala idealet där individer verkar oberoende av 

kulturellt och ekonomiskt inflytande. Detta bevisar, enligt Zeisler, att för att uppnå jämställdhet så 

krävs endast en önskan om att vilja uppnå det. 

3.3.3 Femvertising 

Femvertising är ett liknande begrepp som uppkom från kritiken av reklambranschens sexistiska och 

objektifierande marknadsföring. Begreppet definieras som: ”advertising that employs pro-female 

talent, messages and imagery to empower women and girls” (Skey, 2015). Med andra ord handlar 

det om annonsörers försök att tilltala kvinnliga konsumenter (Rae Hunt, 2017). Att kvinnor har 

blivit mer ekonomiskt självständiga har lett till att en större mängd reklam riktas till kvinnor. Många 

annonsörer insåg då att representera kvinnor utifrån stereotypa och sexistiska idéer inte är det bästa 
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sättet att få kvinnor att konsumera deras produkter. Därav började många företag tänka om och 

reflektera kring hur de representerar kvinnor och hur de förhåller sig till kvinnliga konsumenter 

(Gill, 2008).  

4. Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning inom området feminism och marknadsföring, däremot finns det inte 

någon forskning på företaget Estrid. Detta kan ha att göra med att Estrid grundades i maj 2019 och 

därför är ett väldigt nytt varumärke. Jag har därför vänt mig till litteratur som ligger så nära mina 

teoretiska utgångspunkter som möjligt, men som även analyserar media, populärkulturen, 

marknadsföring och/eller konsumtion. I ”Empowerment/Sexism: Figuring female sexual agency in 

contemporary advertising” undersöker den brittiske professorn i socialpsykologi och kulturteori 

Rosalind Gill (2008) hur kvinnor och kvinnors sexualitet porträtteras i reklam. Gill menar att det 

under de senaste åren skett en förändring i representationen av kvinnor inom marknadsföring, där 

kvinnor porträtteras som aktiva, självständiga och sexuellt kraftfulla - det vill säga ”empowered”. 

Gill utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv och beskriver hur sexuellt aktörskap (sexual 

agency) regleras i reklamer och menar att det krävs ett nytt feminint subjekt för att det ska passa in i 

det postfeministiska, nyliberala samhället. Angela McRobbie (2008) har också kritiskt undersökt 

hur feministiska diskurser approprieras inom populärkulturen. I ”Young Women and Consumer 

Culture” beskriver McRobbie att detta skapar ett sätt för företag att presentera sig som kvinnors och 

unga tjejers bundsförvanter, samtidigt har allt fler fått godkännande att iklä sig det sociala ansvarets 

mantel. Andi Zeisler (2016) har skrivit boken We Were Feminists Once där hon går igenom hur 

feminismen har gått från något som inte skulle nämnas till att bli en mainstream, kändisfokuserad, 

konsumtionsorienterad feminism som ses som en cool, härlig, rolig och lättillgänglig identitet som 

vem som helst kan anta. Zeisler menar att denna nya form, som hon kallar för ”marketplace 

feminism” är problematisk eftersom den är avpolitiserad och har vuxit fram utanför den verkliga, 

feministiska kontexten. 

Vad gäller tidigare forskning kring femvertising så har Alexandra Rae Hunt (2017) i sin avhandling 

Selling Empowerment: A Critical Analysis of Femvertising analyserat utifrån ett feministiskt tredje 

vågen-perspektiv tre olika reklamkampanjer som använder sig av femvertising. Hunt har intresserat 

sig för hur empowerment används i kapitalistiska syften inom marknadsföring och vad detta kan få 

för konsekvenser. Författaren undersöker vad femvertising har för påverkan på representationen av 
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kvinnor, hur den relaterar till tredje vågens feminism, samt hur långt företagens engagemang för 

socialt ansvar tycks gå. Lisa Jalakas (2016) är ytterligare en forskare som skrivit om femvertising. I 

”The Ambivalence of Femvertising” intervjuar Jalakas svenska kvinnor som är intresserade av 

feminism om vad dem tänker om femvertising och hur de tycker att denna trend passar in inom den 

feministiska rörelsen. Jalakas ställer sig inte lika kritisk till dessa typer av marknadsföring som de 

tidigare nämnda forskarna. Författaren menar att istället för att se det som att de ger uttryck för en 

”fake” feminism så bör fokus snarare läggas på hur unga kvinnor förstår dem, hur de kan använda 

dem på sociala medier och hur detta hänger ihop med nätfeminismens engagemang. Professorn i 

mediaforskning Rebecca C. Hains (2013) har haft liknande fokus och i ”The Significance of 

Chronology in Commodity Feminism: Audience Interpretations of Girl Power Music” intervjuar 

författaren, utifrån kommodifierad feminism som teoretisk utgångspunkt, kvinnor som identifierar 

sig som feminister och som lyssnade på riot grrrls-musik och/eller Spice Girls. Hains beskriver hur 

”girl power”-trenden har använt feministisk retorik för kapitalistiska syften och menar att ”girl 

power”-retoriken antyder att tjejer endast behöver konsumera ”girl power”-produkter för att inneha 

”girl power”. Hains ser dock inte detta som enbart negativt utan menar att kommersialiserad ”girl 

power” möjligen skulle kunna leda till att lyssnare går tillbaka till den riktiga riot grrrl-rörelsen. 

5. Material, urval och etiska övervägningar  
5.1 Hemsida  

Mitt material består av tre olika delar av rakhyvelsföretaget Estrids marknadsföring. Affärsidén går 

ut på att konsumenten prenumererar på deras rakhyvlar och själv kan välja hur många rakblad som 

hen behöver, samt hur ofta hen vill få hem nya. Företaget ägs av Amanda Westerbom, Ben Eliass, 

Alan Ayung och Nadia Kandil. Den första delen av mitt material är företagets egna hemsida som är 

uppdelad i kategorierna kom igång, hur det fungerar, produkter, om oss samt deras startsida och en 

länk till en lista med svar på olika frågor om företaget. Hemsidor används ofta av konsumenter för 

att beställa företagets produkter, men företag använder sig även av hemsidor för att möjliga 

konsumenter ska kunna få mer information om märket än vad som kanske nämns i deras 

reklamkampanjer. För att besvara mina forskningsfrågor kommer jag därför att använda dessa olika 

kategorier för att få en bättre förståelse av på vilket sätt Estrid marknadsför sig, vad deras 

problemformulering är (vad ställer de sig emot?) och hur de anser sig kunna lösa den (vad ställer de 

sig bakom?). 
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5.2 Reklamfilm 

Den andra delen i analysmaterialet är Estrids ena reklamfilm som ligger uppe på deras youtube-

kanal. Den är publicerad 15/5 2019, har titeln estrid - shave and misbehave och är 1 minut lång. 

Videoklippet består av olika scener med personer (som jag tolkar som kvinnor) som diskuterar 

kroppsbehåring, rakning och sex. I klippen får tittaren se hur de rakar sig, studerar sin 

kroppsbehåring i spegeln, badar i badkar, dansar och ligger i sängen och pratar. I slutet av 

reklamfilmen står texten Ansa, trimma, raka. Eller inte. 

5.3 Instagramkonto 

Estrid har även ett konto på instagram där de lägger upp bilder på bland annat deras rakhyvlar, olika 

kvinnor, såkallade ”memes”, gulliga djur, kändisar med mera. De har i skrivande stund 10 500 

följare och 144 inlägg. Jag kommer framförallt att fokusera på kommentarerna på några av bilderna 

för att analysera receptionen av Estrids marknadsföring. Som nämndes tidigare så finns det ingen 

tidigare forskning om Estrid, men majoriteten av de kommentarer som jag har läst på deras 

instagramkonto har varit positiva. Jag anser därför att, för att förstå vad denna typ av 

marknadsföring kan få för konsekvenser för feminismens utveckling, så blir det viktigt att 

undersöka vad mottagarna av denna reklam uppfattar, tycker och tänker om den.  

5.4 Urval och etiska överväganden 

Eftersom mitt material endast utgörs av ett företag och dess marknadsföring så är det inte möjligt att 

dra allt för stora slutsater. Det går inte att på en djupare nivå uppvisa något mönster i hur 

reklambranschen fungerar eftersom jag inte jämför flera olika företag. Jag har tagit beslutet att inte 

göra en jämförande analys för att jag med mitt material får möjligheten att undersöka Estrid på ett 

mer detaljerat sätt än om jag hade analyserat flera företag. Estrid har även ännu en reklamfilm som 

heter True body care, den är dock endast några sekunder lång och består av samma scener som den 

första. Skillnaden är att dialogerna från den första har tagits bort och ersatts av voice-overs där olika 

personer kort förklarar om de gillar att raka sig eller ej. Denna reklamfilm hade också varit 

intressant att analysera, men på grund av plats-och tidsbrist, och på grund av att de är väldigt lika 

varandra så har jag valt att endast ha med Shave and misbehave i mitt analysmaterial.  

Det finns även en begränsning när det kommer till receptionen av marknadsföringen. Mitt material 

består av kommentarer som mestadels är väldigt korta, innehåller emojis och inte alltid förklarar på 
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ett tydligt sätt varför personen tycker som den gör. Om jag hade utfört intervjuer så hade jag kunnat 

välja vilka frågor jag vill ställa, men även vilka specifika aspekter jag vill komma åt. Detta hade 

med stor sannolikhet gjort att jag fått en djupare förståelse för hur dessa personer känner och tänker 

inför märket. På grund av att det finns andra inriktningar som jag tycker är lika intressanta och 

relevanta att undersöka så finns det dock varken plats eller tid för mig att utföra intervjuer. Jag hade 

även kunnat analysera kommentarerna på Estrids Facebooksida. Anledningen varför jag valde 

endast Instagram är för att de har fler följare på Instagram än på Facebook, och det finns även fler 

kommentarer att ta del av där. Jag har därmed gjort bedömningen att mitt val av material är 

tillräckligt omfattande för mitt syfte och för att bevara mina frågeställningar, men att dessa aspekter 

är något som skulle kunna vara intressant för vidare forskning på området. 

Jag har valt att i tredje delen av analysen - det vill säga det som rör Estrids Instagraminlägg och 

kommentarerna som olika konton har publicerat på dessa inlägg - behålla de riktiga namnen på 

Instagramkontona. Estrids Instagramkonto är publikt, vilket betyder att vem som helst kan se vad 

som publiceras där, både vad gäller vad Estrid själva lägger upp men även de kommentarer som 

publiceras där. En del av de konton som kommenterat är privata, vilket betyder att bara de som 

personen själv har accepterat kan se dens inlägg. Eftersom personerna som kommenterat har gjort 

det på Estrids konto som är publikt, och att de som vill vara privata på Instagram kan vara det, anser 

jag att namnen kan behållas i sin helhet och inte behöver anonymiseras. Jag har även valt att 

benämna de influencers som Estrid samarbetar med i sin marknadsföring med både för-och 

efternamn. Jag har tagit detta beslut eftersom Estrid i flera av sina Instagraminlägg nämnt dem eller 

taggat influencernas egna konton. 

6. Metod 
Som nämndes ovan så kommer materialet bestå av tre olika delar - företagets reklamfilm, hemsida 

och Instagramkonto. Eftersom dessa tre medieformer till viss del skiljer sig åt så har jag valt flera 

olika metoder för att kunna analysera mitt material på bästa sätt. Dessa kommer att förklaras och 

diskuteras nedan. I samtliga delar förhåller jag mig dock till semiotikens förståelse om att alla 

möjliga teckensystem kan betecknas som text och att olika tecken och symboler skapar olika former 

av mening som är möjliga att avkoda (Hall, 1980). 
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6.1 Multimodal analys av audiovisuell kommunikation 

Mats Ekström och David Machin (2019) beskriver i Metoder i medie-och kommunikationsvetenskap 

en modell som de menar är en form av multimodal kritisk diskursanalys. Huvudtanken är att 

mening skapas i samspel mellan olika element snarare än enskilt. Syftet med analysmodellen är att 

synliggöra värderingar, idémönster och identiteter som existerar i kommunikationen och som 

kanske inte är speciellt synliga vid första anblick. Ekström och Machin menar därför att det som 

kommuniceras i till exempel reklamfilmer måste ses utifrån den sociala kontexten som den är 

skapad i. 

Multimodal kritisk diskursanalys existerar inom kritiska diskursstudier och är en vidareutveckling 

av framförallt den kritiska lingvistiken som uppkom under 1970-talet. En grundidé är att en persons 

användning av språket ger personen olika valmöjligheter, vilket är en konsekvens av ens sociala 

position. När vi kommunicerar gör vi olika val vilket görs utifrån en rad olika uppsättningar av 

möjliga val som existerar inom ett specifikt språkligt system. Fokus inom inriktingen är studerandet 

av produkten av dessa val. Språkliga konstruktioner bär med sig olika, inom samhället, vedertagna 

associationer. Genom dessa associationer kan olika maktrelationer upprätthållas vilket gynnar vissa 

grupper och intressen i samhället framför andra (Ekström & Machin, 2019). 

Ekström och Machin förklarar hur denna metod kan användas i praktiken och menar att det första 

steget i analysen är den deskriptiva nivån, alltså att beskriva vad som kan ses i till exempel bilden. 

Om materialet är audiovisuellt så är det viktigt att bryta ner filmen i flera olika sekvenser. Det andra 

steget är transkriberingen. Detta krävs för att kunna få en fördjupande förståelse för och en 

överblick av materialet. Det sista steget är den konnotativa delen av analysen, det vill säga att 

försöka hitta olika idéer och värderingar som materialet kan relateras till. Ekström och Machin 

lyfter tre olika begrepp som de anser viktiga för att analysera ens material - attribut, miljö och 

fokus. Med attribut menas exempelvis kläder som deltagare bär och vad dessa kommunicerar. 

Miljön är även viktig att undersöka eftersom dessa kan kopplas till olika värderingar. Slutligen 

handlar fokus om det som existerar i förgrunden, det som ges uppmärksamhet genom exempelvis 

kameravinklar, färger, ljussättning och så vidare. Jag kommer att använda mig av denna modell 

under analysen av framförallt företagets reklamfilm eftersom jag anser att den ger en detaljerad 

beskrivning av hur olika element kan analyseras tillsammans. 
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6.2 Bildanalys 

Jag kommer att använda mig av Marinette Fogdes (2010) förståelse av bildanalys för att analysera 

företagets hemsida, men även några av bilderna som lagts upp på deras instagramkonto. Denna 

liknar den multimodala analysen av audiovisuell kommunikation eftersom de båda utgår ifrån 

semiotiken och att texter är multimodala. Den tidigare är dock mer inriktad på det audiovisuella 

medan Fogdes text om bildanalys förklarar mer om hur hemsidor och nyhetsblad kan analyseras 

med hjälp av bildanalys för att reflektera på en djupare nivå över bilders olika betydelser. Enligt 

Fogde är det här viktigt att ha i åtanke att alla olika detaljer i en text betyder något och gör något 

med texten. Därför är det relevant att analysera både bilder, färger, linjer, textrutor, 

kroppspositioner, blickar och så vidare. Enligt Fogde är första steget i en bildanalys att fråga sig vad 

det är för typ av text som studeras för att kunna ringa in vilken genre och vilket sammanhang som 

bilden förekommer i. Nästa steg handlar om att identifiera vad bilden föreställer (inom semiotiken 

kallas detta för denotation) genom att beskriva de olika elementen och hur de förhåller sig till 

varandra. Detta är en viktig del för att synliggöra hur vi förstår och skapar mening i bilden, men 

även vilka kulturella föreställningar eller sociala normer som kan upptäckas i bilden genom att 

analysera de olika elementen i den. 

6.3 Receptionsanalys 

Receptionsanalys är även den en viktig metod eftersom den studerar hur till exempel 

mediekonsumtion påverkar oss och våra föreställningar om olika aspekter i samhället både 

medvetet och omedvetet. Enligt Göran Eriksson och Johan Östman (2010) används 

receptionsanalysen för att studera mötet mellan text och mottagare eller ”publik”, och 

meningsskapandet som sker i detta möte. Jag kommer att använda mig av denna metod för att 

undersöka några av kommentarerna på företagets Instagraminlägg. Eriksson och Östman menar att 

det finns två moment i analysen - en textanalys och en undersökning av publikens tolkningar. Som 

nämndes ovan så kommer jag först göra en bildanalys av några av Instagrambilderna, för att sedan 

undersöka vad ”publiken” har att säga om dem. De flesta forskarna som använder sig av denna 

metod arbetar med intervjuer. Detta möjliggör för forskaren att styra in samtalet på områden som är 

av relevans för forskningen, och de har även möjlighet att ställa följdfrågor och så vidare (Eriksson 

& Östman, 2010). Detta är ej möjligt för mig eftersom mitt material redan från början är bestämt. 

Jag kommer i min analys även använda mig av av Stuart Halls (1980) begrepp ”preferred 

reading” (gynnad- eller dominant tolkning), ”negotiated reading” (förhandlande tolkning) och 
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”oppositional reading” (oppositionell tolkning). Det förstnämnda handlar om att läsaren tolkar 

texten på ett liknande sätt som avsändaren menat. Alltså upprätthålls meningen av det föredragna 

budskapet. Med förhandlande tolkning menas att mottagaren tar till sig en del av budskapet men 

inte allt, och det sistnämnda begreppet handlar om att läsaren medvetet bryter ner texten och bygger 

upp den på ett annat sätt, med andra ord så accepterar inte läsaren det föredragna budskapet utan 

argumenterar istället för att det finns en annan betydelse och möjligtvis läser in något annat än vad 

som kanske var intentionen.  

7. Analys 
Eftersom materialet är uppdelad i tre olika delar så kommer även analysen att vara det. Nedan är en 

analys av hemsidan, vilket följs av reklamfilmen och slutligen Instagramkontot. Först vill jag dock 

säga något om företagets namn. Estrid är en östnordisk variant av namnet Astrid och det äldsta 

belägget i Sverige finns redan från år 990. Alla som har döpts till Estrid sedan 1998 har juridiskt 

varit kvinnor. Det är inte ett jättevanligt namn, det har inte varit med på topp 100-listan under de 

senaste 30 åren. Snittåldern för personer med namnet verkar minska och är i år på 27,8 år (namn.nu, 

2019). Valet av namn fungerar enligt mig väldigt bra i Estrids marknadsföring eftersom det är ett 

namn som de flesta känner till sedan innan, samtidigt som det inte är för vanligt för att riskeras att 

blandas ihop med andra företagsnamn. Att det är ett traditionellt kvinnonamn skulle kunna skapa en 

närhet till märket. Det säger även vilka företaget är eller vill rikta sig till - det vill säga unga, 

svenska kvinnor. Möjligtvis har det använts som strategi för att skapa en känsla av ett systerskap, 

eller en ”från en kvinna till en annan”-känsla. 

Estrid har även, i både marknadsföringen på sin hemsida, Instagram och reklamfilm samarbetat med 

svenska influencers (vilka de är kommer att redogöras för senare). De skulle kunna karakteriseras 

som feministiska, trendiga och kroppspositiva. Många av dem lägger upp bilder på sig själva som 

bryter mot stereotypa porträtteringar av skönhet och kvinnokroppen genom att till exempel ta 

lättklädda bilder på sin icke-normsmala kropp eller visa sin kroppsbehåring. Detta skulle även 

kunna vara ett sätt för Estrid att skapa närhet till konsumenten. Många unga tjejer följer dessa 

influencers och därför redan vet vilka de är och ser upp till dem. Om konsumenten redan vet vilka 

personerna i marknadsföringen är så tillkommer många associationer vilket det kanske inte hade 

gjort om det var okända modeller.  
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7.1 Estrids hemsida 

7.1.1 Att raka sig eller ej 

Som nämndes i materialdelen så består Estrids hemsida dels av de olika kategorierna kom igång, 

hur det fungerar, produkter och om oss, men det finns även olika delar inom dessa sidor som jag 

hädanefter kommer att kalla för sektioner. Varje sektion består av ett foto, en över-och huvudrubrik 

och ett textstycke. Det första som jag möts av när jag knappar in på Estrids hemsida är en stor 

filmruta till vänster om sidan (se bild 1 i Bilagor). Där syns ett automatiskt, ljudlöst klipp som är 

cirka 20 sekunder långt. Vad jag kan se så är videoklippet taget från deras reklamfilm som ligger 

uppe på deras youtube-kanal (vilket jag går igenom i 7.2 Estrids reklamfilm - Shave and 

misbehave). Hemsidan går i ljusa pastellfärger, med puderrosa som bakgrund och olika detaljer i 

ljusblått, lavendel och persikofärgat. Till höger om klippet står det med stor, svart text: ”Farväl ljuva 

fjun”. Under texten finns en lila ruta där det står ”Kom igång - 95 SEK” vilket är en länk till att 

beställa deras rakhyvlar. När man bläddrar ner syns det ett citat från en av grundarna, Amanda 

Westerbom:  

Hårborttagning är inte obligatoriskt. Däremot borde bra hårborttagning vara det. Därför har 

vi skapat Estrid: en vegansk rakhyvel specifikt designad för oss som tror på att 

hårborttagningsprocessen borde vara en snäll process, både för kroppen, planeten och 

plånboken. 

Kombinationen av meningen ”Farväl ljuva fjun” och följande textstycke skapar ett mångtydigt 

budskap. Meningen syftar till att håret (som ses som något positivt och härligt, i och med ordet 

ljuva) ska försvinna. Samtidigt beskriver Westerbom i stycket under att håret inte måste försvinna. 

Eftersom videoklippet i filmrutan visar bland annat håriga armhålor och att denna text är det första 

som läsaren ser så kan man konstatera att diskussionen om att välja hårborttagning eller ej är ett av 

Estrids viktigaste budskap och något de står för. Detta kan även ses i bilden precis under citatet (se 

bild 2 i Bilagor). Det är ett foto på en rasifierad kvinna, produktassistenten på Acne Studios, 

modellen och influencern Olivia Bergman. Hon ler, med armarna uppsträckta över huvudet så att 

hennes ena (orakade) armhåla syns i förgrunden. Bergman har på sig vad som ser ut som en svart bh 

eller ett linne, över det har hon vad jag tolkar som en rosa tyllklänning som har hasat ner en bit på 

bröstet. Till höger om bilden finns en ljusrosa ruta med överrubriken: ”RAK(T) PÅ SAK”, under 

den lyder huvudrubriken: ”Len, luden eller mittemellan” vilket sedan följs av tre olika 

checkmarkeringar som beskriver att rakhyvlarna är prisvärda, vassa, och lena. Detta kan återigen 
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tolkas som att deras budskap är att kroppsbehåring och rakning bör vara ett fritt val. Det är dock 

intressant att Estrid använder orden luden och fjun för att beskriva en orakad kropp istället för 

exempelvis hår eller hårigt. De förstnämnda brukar associeras med mjuka, kortare hårstrån snarare 

än grova och långa. En möjlig tolkning skulle kunna vara att fjun är mer accepterat än grövre 

behåring som inte är lika eftersträvansvärt. Med andra ord skulle man kunna säga att det finns en 

gräns för hur hårig en kvinnokropp får vara, eller i alla fall hur kroppsbehåring får benämnas. 

Fahlgren et. al. (2016) beskriver hur det i ett nyliberalt samhälle uppfattas som att vad en person än 

gör så är det ett resultat av personens valfrihet. Detta menar författarna skapar en känsla av att 

normer har utbytts av valfrihet samtidigt som gränsen för vad som är ett accepterat val känns som 

allt mer begränsad. Estrid visar upp en bild av att det inte finns några normer - allt du behöver göra 

är att välja mellan antingen len, luden eller mittemellan! Samtidigt sipprar normer om 

kroppsbehåring in med meningar som ”farväl ljuva fjun”. 

7.1.2 Den feminina, veganska Estrid  

Som kunde ses i den tidigare delen lägger Estrid i sin marknadsföring stor vikt i att förmedla att 

deras rakhyvlar är billiga, miljövänliga och har en hög kvalité. I ytterligare en sektion beskriver de 

att rakhyvlarna även är veganska. Huvudrubriken lyder: ”En vegansk rakupplevelse” (se bild 3 i 

Bilagor). Under denna står det:  

Till skillnad från de flesta andra rakhyvelsmärken har vi inte använt några animaliska 

produkter i våra smörjande remsor. Istället har vi valt ut naturliga ingredienser såsom 

sheasmör, aloe vera och kakaosmör, allt för att göra rakningen så len och snäll som möjligt.  

Nedan finns ytterligare en länk till att beställa deras varor. Till vänster om stycket syns en bild på 

artisten Alva Bjurner. Hon är vit och har blont, axellångt hår. På ögonen har hon rosa ögonskugga 

och längs ögonfransraden syns vad som ser ut som små kristaller. Hon har en vit morgonrock på sig 

och med ena handen håller hon upp två av Estrids rakhyvelsfodral mot ansiktet. Det ser ut som att 

Bjurner har tagit bilden själv och att den är tagen lite nedifrån. Estrid ställer sig här emot andra 

rakhyvelsföretag och menar att de utmärker sig just för att de är veganska. Det finns ingen 

ståndpunkt såsom till exempel att det är fel att utnyttja djur för att producera produkter för 

människor. Istället läggs fokus på själva rakupplevelsen och känslan av att raka sig. Att rakningen 

ska vara ”snäll” skulle dock kunna konnotera just den veganska aspekten, alltså att rakhyveln är 

snäll mot djuren eftersom den är vegansk. Bilden på Bjurner anspelar på det feminina med den rosa 
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ögonskuggan, kristallerna, de pastellfärgade rakhyvlarna, den halvöppna munnen och den varma 

belysningen. Detta kan även ses i den tidigare bilden på Bergman med den rosa, puffiga tyllkjolen.  

Ytterligare en bild som anspelar på femininitet och tydligt riktar sig till kvinnor kan ses en bit 

längre ned på startsidan (se bild 4 i Bilagor). Överrubriken till sektionen lyder: ”KVINNA TILL 

KVINNA”, och följs av huvudrubriken: ”Ditt köp gör skillnad”. Under detta finns en beskrivning 

om hur Estrid donerar till organisationen:  

Vi vill skapa en produkt som gör skillnad för kvinnor på flera plan. Därför har vi ett 

samarbete med organisationen Kvinna till Kvinna som sedan 1993 arbetar för kvinnors 

rättigheter i över 20 länder. För varje produkt du köper donerar vi en andel av summan till 

deras arbete.  

Under stycket finns det ännu en länk till produkterna och Kvinna till Kvinnas logga. Till höger om 

detta kan man se en bild på två av Estrids rakhyvlar, den ena är puderrosa och den andra ljuslila. 

Det ser ut som att de är placerade i ett badrumsskåp. Bakom dem finns en pappersbild på Estrids 

logga, det ska, vad jag tolkar föreställa ett kvinnoansikte som är riktat i profil. Hon spejar snett upp, 

med ögonen kisandes. Hon har ett smalt ansikte med ljus hy, lila ögonbryn och en rosa cirkel på 

kinden (vilket jag antar ska föreställa rouge). Under huvudet står det: ”estrid”. Detta liknar 

strategier som används inom femvertising, där företag försöker bli kvinnors förespråkare (Hunt, 

2017). Eftersom Estrid har ett kvinnonamn som företagsnamn och ett kvinnoansikte som logga så 

kan man anta att detta ansikte ska föreställa antingen kvinnan ”Estrid”, personerna de vill rikta sig 

till, eller båda. Återigen så anspelar detta på tankar om kvinnlighet och femininet med hjälp av de 

mjuka dragen i ansiktet och de ljusa färgerna. 

Längst ner på hemsidan finns det en länk som heter FAQ (Frequently Asked Questions) där det 

finns frågor som Estrid har svarat på. En av dessa frågor är vad det är för skillnad mellan rakblad 

för män respektive kvinnor. Estrid svarar att: 

Ingen! Rakbladen tillverkas på exakt samma sätt så mellan själva rakbladen finns det ingen 

skillnad. Däremot så rakar majoriteten av kvinnor en större del av kroppen än män, vilket 

gör att rakbladen måste komma åt fler kurvor och mer svåråtkomna ytor, så som 

bikinilinjen. Därför har vi designat Estrid rakhyveln som är ergonomiskt utformad för att 
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komma åt fler ställen på kroppen, samtidigt som den passar perfekt i handen och ger en 

skonsam rakning. 

Påståendet om att kvinnor rakar en större del av sina kroppar jämfört med män finns det ingen 

källhänvisning till. Associationen till att rakhyveln, för att kvinnor rakar sig på fler ställen än män, 

behöver komma åt kurvor och svåråtkomna ytor återskapar den binära tanken om både hur en 

manskropp och en kvinnokropp ser ut. Fahlgren et. al. (2016) menar att jämställdhetsbegreppet i det 

nyliberala samhället har normaliserats och kommit att kopplats ihop med dikotoma förståelser av 

män och kvinnor som att de i grunden är två olika kategorier. Detta kan ses i Estrids formulering 

ovan. En kvinnokropp förväntas vara kurvig och svårrakad, medan en manskropp är det motsatta. 

Deras problemlösning är därmed att skapa en rakhyvel som passar kroppar som enligt dem räknas 

som kvinnliga. Synen på kroppen kopplas här även ihop med essentialistiska tankar om femininitet 

och maskulinitet. En kropp som läses som kvinnlig förväntas vara rakad, medan en manskropp inte 

förväntas vara det. Därmed återskapas två dikotoma, fasta kategorier - maskulin man och feminin 

kvinna - varav den sistnämnda är vad Estrid riktar sig till och anspelar på i sin marknadsföring.  

Som nämndes i teoridelen så är konsumtion fyllt av symboler. Konsumtionen av en produkt kan 

användas för att visa vad för typ av person och vilka värden en individ vill representera. Ett företag 

kan därför använda detta genom att bekräfta personens självbild (Östberg, Bengtsson & Hartmann, 

2018). Att Estrid skänker en viss andel av sina intäkter till Kvinna till Kvinna förstärker känslan av 

konsumentens påverkan. Det symboliserar att personen som köper deras produkter strävar efter att 

göra skillnad och stärker känslan av att dem är med och förändrar något, i det här fallet en person 

som kämpar för kvinnors rättigheter. Utifrån Gemzöes (2008) ordboksdefinition av feminism (se 

4.3 Viktiga begrepp) så kan identiteten som skapas här ses som feministisk. Men konsumtion kan 

även användas för att särskilja sig från personer som inte har samma värderingar som en själv, 

vilket i det här fallet är personer som inte vill förändra kvinnors situation och kämpa för deras 

rättigheter. Detta görs på liknande sätt med den veganska aspekten. Värderingar som kopplas till 

Estrid är att djurrätt är något som man bör stå bakom, att de som konsumerar produkten 

sympatiserar med djuren. Samtidigt kan konsumenten distansera sig från andra som inte 

konsumerar veganska produkter. Symboler som förändring, modernitet och framåtsträvande kopplas 

därmed ihop med Estrid som varumärke. 
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7.1.3 Estrids kritik  

Estrid har även på sin hemsida uttryckt några problemformuleringar. Detta kan ses i en av 

sektionerna där huvudrubriken lyder: ”En ny approach” (se bild 5 i Bilagor). Under detta står det: 

Mycket i livet är dyrt. Men en nära mjuk och fantastisk rakupplevelse levererad hem i 

brevlådan ska inte behöva vara en av de sakerna. Har du hört talas om den rosa skatten? En 

prisskillnad skapad av marknadsförare på vardagsprodukter där kvinnor får betala mer 

kontra män för i princip identiska produkter. I genomsnitt betalar kvinnor över 100 000 

kronor för rakhyvlar under sin livstid. Det vill vi ändra på.  

I detta stycke beskriver Estrid att det finns en ojämlik prissättning mellan produkter som 

marknadsförs till män respektive kvinnor och att de anser att det är problematiskt att kvinnor betalar 

mer för rakhyvlar än vad män gör (statistiken har de inte källhänvisat till). Med meningen ”det vill 

vi ändra på” tydliggörs att dem inte ställer sig bakom denna sexistiska marknad och att de därmed 

är eller i alla fall försöker göra motsatsen. Detta kan kopplas till Rottenbergs (2013) beskrivning av  

hur det nyliberala subjektet ser förändringen av strukturella problem som sitt eget ansvar och att det 

är ens egna skyldighet att ansvara för sitt välmående (vilket ofta handlar om vad som är mest 

ekonomiskt lönsamt). Utifrån detta är det alltså upp till varje kvinna att lösa den stora ojämlikheten 

i marknaden (eller kanske i samhället i stort?) genom att börja prenumerera på Estrids rakhyvlar. 

Stycket följs av ytterligare en länk till att beställa deras rakhyvlar. Till höger om texten finns det en 

bild på tre av rakyvlarna. Alla är i ljusa, pastellfärger och hänger på ett blött kakel, en hand håller i 

den mellersta. Ännu en sektion där Estrid beskriver de problem de har upplevt med 

rakhyvelsindustrin finns under en annan del av sidan (om oss) som är länkad längst upp i det vänstra 

hörnet. Där möts man först av ett stort foto till vänster (se bild 6 i Bilagor). På bilden syns en vit 

kvinna, Nora Iris Svenson som arbetar med bland annat klädföretaget Eytys. Det ser ut som att hon 

ligger naken i ett badkar. Hon har kort, blött hår och hon stirrar rakt in i kameran med halvt öppen 

mun. I förgrunden syns ett ben som är sträckt mot Svenson som håller i personens fot. Till höger om 

bilden står det med stor, svart text: Rakhyvlar utan krångel”, och sedan en länk till att beställa deras 

produkter. Under detta finns en ljusblå ruta med ett litet hjärta högst upp. Under det syns ett citat av 

Amanda Westerbom: ”Estrid är alternativet vi själva har saknat på marknaden”. Om man bläddrar 

ner syns ett textstycke (se bild 7 i Bilagor) med överrubriken: ”FEMALE-FIRST”. Under lyder 

huvudrubriken ”Att ändra en hel industri”, vilket sedan följs av stycket:  
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Rakning är en intim och i många fall, självklar del av miljontal kvinnors skönhetsrutin, 

världen över. Däremot är de flesta rakföretag riktade mot män, där kvinnor anses vara en 

sekundär kundgrupp. Det här förklarar varför kvinnor har behövt betala överpris för 

rakhyvlar som ser ut (och känns) som leksaker. Och varför vi refereras till som ’gudinnor’ i 

förhistoriska reklamfilmer. Den tiden är förbi nu. Vi är här för att raka bort tid och pengar 

från en av livets personligaste vardagsrutiner. Vi vill göra rakupplevelsen lite naturligare, lite 

mysigare och betydligt mer prisvärd. 

Rubriken ”female-first” liknar många andra uttryck i empowerment-retoriken som brukar användas 

inom femvertising. Även citatet är ett typiskt exempel på femvertising, med andra ord att företag 

försöker bryta mot objektifierande marknadsföring genom att tilltala kvinnliga konsumenter på ett 

icke-sexistiskt sätt med hjälp av budskap med mål att vara ”empowering” (Skey, 2015). Enligt 

Rosalind Gill (2008) har det under de senaste åren skett en förändring i vad som kan anses som 

”empowering”, och hon beskriver hur det allt mer har kopplats till konsumtion. Även Zeisler (2016) 

diskuterar detta på ett likande sätt och menar att ”empowerment” har kommit att beteckna ett 

kvinnligt sätt att vara som är både könessentialistiskt och kommersiellt motiverat. Zeisler menar att 

detta ger sken om att allt kvinnor gör är empowering bara genom att en kvinna bestämmer att det är 

det, men även genom endast existera.  

En tolkning är att genom att använda denna typ av retorik så kan Estrid tydligt visa att kvinnor inte 

ska ses som ett andrahandsval där män är norm utan att kvinnor, deras behov och intressen är deras 

huvudfokus. I stycket problematiserar Estrid att många kvinnor rakar sig men att reklamer sällan 

riktar sig till just kvinnor. De menar även att resultatet av detta är att kvinnor betalar ett högre pris 

för rakhyvlar, att dessa är av sämre kvalité och att kvinnor refereras till som ”gudinnor” (det är 

antagligen en kritik riktad mot företaget Gilettes rakhyvel Venus). Huvudproblemet är med andra 

ord, enligt Estrid, att kvinnor är en sekundär kundgrupp, och att reklamerna inte riktar sig till 

kvinnor. Citatet kan till viss del även kopplas till det nyliberala subjektet som Rottenberg (2013) 

beskriver som medveten om olika former av ojämlikhet mellan män och kvinnor men som samtidigt 

är oförmögen att se de sociala, kulturella och ekonomiska krafterna som skapar dessa ojämlikheter. 

Estrid har i och för sig en viss kunskap om den ekonomiska ojämlikheten mellan produkter riktade 

till kvinnor och män, däremot finns ingen diskussion kring att produkterna är könsspecifika från 

första början, eller någon större samhällsanalys om vad detta skulle kunna bero på. Påståendet att 
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det numerärt sätt finns färre rakhyvlar ”för män” och att detta är problematiskt rimmar enligt mig 

även väl med vad Fahlgren et. al. (2016) kallar för ”den nyliberala räknekulturen”. De menar att 

jämställdhet i det nyliberala samhället endast uttrycks utifrån det förenklade resonemanget att det 

bör finnas en numerär balans mellan män och kvinnor. Detta osynliggör de normer, värderingar och 

praktiker som skapar makthierarkier och ojämställdhet, och konsekvensen blir därför att dessa inte 

ifrågasätts. Istället för att kritisera varför produkter görs könsspecifika överhuvudtaget så kritiserar 

alltså Estrid att färre rakhyvlar är ämnade för kvinnor och menar att denna fördelning bör utjämnas.  

Värt att poängtera här är att Estrid använder sig av ordet ”vi”, detta skulle kunna vara ytterligare en 

strategi för att skapa en närhet till ”publiken”. Stycket avslutas med att beskriva att Estrid är här för 

att ändra på detta problem. Att de använder formuleringen ”raka bort tid och pengar” är fyndigt men 

också vid närmare anblick aningen förvirrande. Estrid har nämnt att det är upp till varje individ att 

bestämma över sin kroppsbehåring, samtidigt visar formuleringen att håret ändå ska bort. Eftersom 

företaget trots allt säljer en rakhyvel så vore det dock märkligt om de inte hade budskapet att 

rakhyvlarna ska användas. Här skapas en konstig dubbelmoral - Estrid använder sig av det 

feministiska budskapet att alla kvinnor ska kunna bestämma över sin egen kropp och sin 

kroppsbehåring, samtidigt som de säljer en rakhyvel. Slutmålet är väl ändå att rakhyveln ska säljas 

och användas? 

Till höger i sektionen finns ett foto på Amanda Westerbom och stylisten, bloggaren och influencern 

Nadia Kandil. Westerbom tittar in i kameran och ler medan Kandil står till höger, riktad mot henne. 

Kandil ser på Westerbom och ler. Under textstycket och bilden står det: ”För oss handlar det om att 

göra rakningsdagarna enklare, och billigare”.  Detta är första bilden på ägarna av företaget, de andra 

delägarna (Ben Eliass och Alan Ayung) är dock inte med på bilden. Det är svårt att veta vad detta 

kan bero på, möjligtvis är det för att de inte är kvinnor och därför inte passar in i bilden av vad 

Estrid ”är”, vilka de vill representera eller rikta sig till. Det skulle kunna tolkas som att 

maskulinitet(er), att inte identifiera sig som kvinna, eller att inte ingå i en traditionell femininet inte 

är i linje med Estrids märke. Detta kan även kopplas till tredje vågens försök att återta det 

traditionellt feminina och omvandla det från något som har setts som förtryckande till något som är 

trendigt och värt att hylla.  

Den sista sektionen på sidan består av ytterligare en problemformulering (se bild 8 i Bilagor). Till 

vänster syns en bild på en vit, blond kvinna, nämligen modellen, poddaren och influencern Elsa 
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Ekman. Ekman står och tittar sig själv i vad som ser ut som en badrumsspegel. Hon håller händerna 

på sin haka och hals. På badrumsskåpet står ett kuvert/paket med Estrids logga på. Till höger om 

bilden lyder överrubriken: ”MISSION”, och sedan huvudrubriken: ”Varför vi finns”. Under 

rubriken finns ett stycke:  

Många resor börjar med en del frågetecken. För oss var dessa: Varför betalar vi så mycket 

för rakhyvlar? Varför är det svårt att hitta rakhyvlar fria från animaliska ingredienser? 

Existerande reklamfilmer med tjejer i vita bikinis som rakar sina glansiga och redan hårlösa 

ben gav oss inga svar. Vi intervjuade hundratals kvinnor om deras vanor och behov när det 

gäller rakning och märkte att vi inte var ensamma med våra frågor. Det var allt vi behövde 

för att börja utreda varför det fanns ett så stort glapp i marknaden. Det arbetet ledde till 

Estrid - en förbättrad, vegansk rakhyvel med utgångspunkt i att det ska vara smidigt om man 

vill raka sig.  

Återigen tas priset upp i Estrids kritik, men även att det finns få rakhyvlar som är veganska. Det är 

svårt att avgöra vad Estrid menar med att reklamfilmer ofta består av tjejer iklädda vita bikinis. En 

tolkning skulle kunna vara att de flesta inte har badkläder på sig när de rakar sig, en annan skulle 

kunna vara att de anser att det är sexualiserande. Företaget beskriver även att de har intervjuat 

kvinnor om rakning och att majoriteten höll med Estrid. Detta kan kopplas till feministiska 

tanketraditioner som värdesätter den personliga erfarenheten högt och att kvinnor ska få möjlighet 

att yttra sina erfarenheter och upplevelser. Läsaren får dock inte veta något mer specifikt om dessa 

erfarenheter, hur intervjuerna har gått till eller vad för frågor som har ställts. Ännu en gång nämner 

de att rakhyveln är vegansk, att den och hela processen är ”smidig” (vad det specifikt innebär 

nämns däremot inte) och att man endast ska raka sig om man själv vill.  

Fahlgren et. al. (2016) beskriver hur det i det nyliberala samhället är viktigt att skapa en gemenskap 

och att detta görs genom att dela och vara överens om vilka normer och ideal som gäller. Detta gör, 

menar författarna, att även normkritik kan vara en del i gemenskapsprocessen. Subjektet i det 

nyliberala samhället kännetecknas som någon som är kritiskt självreflekterande och som har 

förmågan att utifrån rationella överväganden kunna välja och ta beslut, helt enkelt ett upplyst 

subjekt. Detta upplysta subjekt ser sig själv då som någon som kan förhålla sig kritisk, till och med 

till de normer som personen själv är en del av. Estrid kritiserar de normer och föreställningar som 

återskapas i reklambranschen, samtidigt skapar de en känsla av att de står utanför dessa. Fahlgren 
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et. al. problematiserar detta genom att förklara att en förståelse av hur den patriarkala 

maktordningen fungerar inte nödvändigtvis betyder att man själv står utanför den, detta eftersom 

ingen helt kan kontrollera dens påverkan på en och sin egna relation till den.  

7.2 Estrids reklamfilm  - Shave and misbehave 

Reklamfilmen som kommer analyseras heter shave and misbehave. Titelvalet är enligt mig 

intressant eftersom det beskriver att ”publiken” ska raka sig OCH uppföra sig illa eller inte enligt 

reglerna. Ordet ”misbehave” konnoterar enligt mig en känsla av busighet, självständighet och 

kontroll. Personer som inte uppför sig enligt reglerna har medvetet gått emot strömmen och valt en 

annan väg. Det går inte att säkert avgöra vad Estrid definierar som att uppföra sig på fel sätt, men 

det skulle kunna tolkas som att de syftar på att vara orakad. ”Misbehave” handlar då om att inte 

raka sig, och att man därmed går emot samhällets normer om och ”regler” för kroppsbehåring. Det 

hade kanske varit mer logiskt utifrån Estrids tidigare budskap om de hade kallat den för ”shave or 

misbehave” eftersom detta hade speglat deras åsikt om att rakning inte är obligatorisk. 

Som nämndes tidigare kommer jag i min analys att använda mig av Eriksson och Machins (2019) 

begrepp attribut, miljö och fokus (se 6.1 Multimodal analys av audiovisuell kommunikation). 

Estrids reklamfilm består av många olika korta klipp där scensättningen är hemmiljön. Detta 

kännetecknas av kök, bad-, sov- och vardagsrum. Miljön framstår som vardaglig och familjär och 

på grund av att alla i filmen ser ut att vara i 20-30-års åldern så skapas en känsla av det är en typisk 

hemmiljö för unga tjejer. De olika personerna är för mestadels i rörelse - de rakar sig, dansar, provar 

kläder, lagar mat och diskuterar med varandra. Enligt Eriksson och Machin (2019) konnoterar detta 

något dynamiskt vilket är vanligt inom marknadsföring. Dessa olika aktiviteter framstås som 

avslappnade, som något som många gör på sin fritid. Kameravinklarna består av både mer 

utzoomade och inzoomade bilder, materialet är väldigt redigerat med många olika korta klipp och 

en poppig musikslinga hörs i bakgrunden genom hela filmen. Det finns flera olika objekt i rummen, 

i en scen med Olivia Bergman (som även kan ses på deras hemsida) håller hon på att prova kläder 

och på sängen bredvid henne ligger det många olika klädesplagg. I en annan sekvens (se bild 9 i 

Bilagor) står hon och lagar mat i ett kök med en diskbänk full av olika flaskor. Detta skapar en 

känsla av oordning och möjligtvis en mer realistisk bild av hur ett hem ser ut. Kvinnorna kopplas 

därmed till dessa vardagliga sysslor och känslan av vardaglighet. Zeisler (2016) beskriver hur den 

socialt medvetna populärkulturen under 1990-talet hade en betydelsefull roll i att föreslå att 

feminism kunde existera utan att vara ”in-your-face”-politisk, och att om den ändå var politisk så 
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kunde de mer roliga delarna av den överväga de tyngre, jobbigare delarna. Denna förståelse skulle 

kunna kopplas till denna avslappnade, härliga och vardagliga känslan som skapas i reklamfilmen. 

Feminism handlar här om unga tjejer som har mysiga diskussioner, dansar, provar kläder, rakar sig 

(eller inte) och lagar mat.  

Det finns även många olika attribut i reklamfilmen. Till exempel har många av kvinnorna i flera 

scener på sig endast underkläder. Detta skulle kunna anspela på en öppenhet och att visa mycket av 

kroppen är någonting positivt. Två av personerna i reklamfilmen, Klatzkow och Kandil, har även 

normbrytande kroppar vilket konnoterar en kroppspositivism. Med andra ord så skulle det kunna 

tolkas som att Estrid med reklamfilmen vill representera olika typer av kroppar som vanligtvis inte 

får speciellt mycket plats inom populärkulturen och att de vill visa att nakenhet är något positivt, 

oavsett hur dessa kroppar ser ut. Klädesplaggen i reklamfilmen är också mer vardagliga, som 

exempelvis Ekman som i en scen har en stor skjorta på sig, eller Klatzkow som har ett par svarta, 

högmidjade byxor och en bh. Andra är däremot mer uppklädda som i den första scenen där Elsa 

Ekman syns sitta på en badkarskant med en silvrig glitterkjol på sig. I en annan scen står Bergman 

med en rosa tyllkjol på sig och en flerfärgad paljettklänning i en annan. Detta sker dock i 

kombination med andra element som är väldigt vardagliga och avslappnade. Glitterkjolen 

kombineras med en bh och att Ekman sitter med ena benet på badkaret och rakar sig. Bergmans 

tyllkjol har hasats ner så att en bh syns, i scenen står hon även och lagar mat. Detta skapar även en 

känsla av rörelse. Plaggen är något som de flesta kanske inte skulle ha på sig hemma, vilket skapar 

en tanke om att personerna gör sig i ordning för att göra någonting, för att gå utanför hemmet.  

7.2.1. Hår, sex och heterosexualitet  

Rakhyveln tar upp en stor del av reklamen, även om den kanske inte syns lika mycket som i många 

andra rakhyvelsreklamer. I den första scenen syns den inom någon sekund. Det börjar med att två 

vita kvinnor syns sitta i ett badrum (se bild 11 i Bilagor). Ena, Kandil, sitter naken i ett badkar med 

en ölflaska i handen och den andra, Ekman, sitter på kanten klädd i en kjol och bh. Längst ner i 

klippet syns undertexter med översättning på engelska. 

Kandil: Weird…  

Detta följs av en närbild på Ekmans fot som är placerad på långsidan av badkaret, framför Kandil. 

Ekman håller i en rakhyvel från Estrid och rakar sin stortå. Kandils bröst är pixlade.  

Ekman: Nej det är inte weird.  

Kandil: Det är så weird.  
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Sedan klipps det till Kandil som schamponerar sitt hår.  

Ekman: Jag har buskar på tårna. 

Kandil: Det har jag med! 

En inzoomning på Ekmans ansikte syns, hon ler och tittar ner mot benet. Detta övergår till en 

inzoomning av henne när hon rakar Kandils ena stortå.  

Ekman: Exakt!  

Scenen ovan är ett typiskt exempel på kommodifierad feminism. Goldman, Heath & Smith (1991) 

beskriver hur företag har blivit mer medvetna om att kvinnor avvisar marknadsföring som 

representerar kvinnors kroppar på sexistiska sätt. Som följd av detta har marknadsföring istället 

använt feministiska budskap om självacceptans och bäddat in detta med diskurser om exempelvis 

dieter, träning och olika produkter där problemet läggs på individuella kvinnors attityder snarare än 

samhällsstrukturer. Denna kommodifiering av feministiska budskap kan ses i stycket ovan. Istället 

för dieter eller träning så handlar det här om rakning. Att Ekman säger att det inte är konstigt att ha 

hår på sina tår och att Kandil sedan bekräftar denna ”normalitet” genom att säga att hon också har 

det, skapar en känsla av självacceptans. Att Kandil tycker att det känns konstigt att hon har hår på 

sina tår beskrivs inte som en del av en samhällsstruktur där kvinnors kroppar förväntas vara hårlösa, 

utan istället läggs det på henne själv. Denna självacceptans övergår däremot i att Ekman rakar av 

håret på Kandils tå, och visar därmed att det i slutändan kan lösas genom att använda Estrids 

rakhyvlar.  

Rakhyveln syns sedan igen i ungefär mitten av reklamfilmen under en lite längre tid (se bild 12 i 

Bilagor). Först är det en inzoomning på vad som ser ut att vara en man i ett badkar som har någons 

fot mot sitt bröst, han håller sin arm mot den. Vatten syns forsa över kanten på badkaret, vilket 

sedan övergår i en närbild på en hand som drar en Estrid-rakhyvel längs ett blött ben.  

En kvinnoröst: Jag gillar att ha långt hår, men det känns som att mina ben gillar att bli rakade.  

Efter det syns hur kvinnan, som visar sig vara Nora Iris Svenson, och mannen i badkaret ligger 

skavfötters. Hon tittar ner på sitt ben medan hon rakar det och ler. En närbild på mannens ansikte 

syns, han håller en hand om foten och skrattar. Detta övergår i en mer utzoomad bild av dem två, 

Svenson smeker hans ben och ler. 

Slutligen är rakhyveln med en sista gång i slutscenen när Kandil rakar sin så kallade 

”bikinilinje” (se bild 13 i Bilagor). Den utspelar sig i ett badrum med Kandil och Ekman. Ekman 
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sitter ner och håller i en pincett och en liten spegeln, hon tittar först upp mot Kandil som står en bit 

bort och sedan ner i spegeln medan hon för pincetten mot sitt ansikte.  

Ekman: Dom som bryr sig om att man ska vara helrakad det är snorungar som är porrskadade.  

Kameran riktas sedan mot Kandils underdel. Hon har en bh och trosor på sig och står med ena benet 

böjt. Hennes skrev är pixlat och hennes händer rör vid skrevet så att det ser ut som att hon rakar sig 

vid linningen av trosorna.  

Kandil: Typ jag.  

Eftersom rakhyveln återkommer flera gånger knyter den ihop scenerna med varandra så att 

åskådaren förstår vad filmen handlar om. Detta görs även genom att kvinnorna talar om 

kroppsbehåring och rakning i flera av sekvenserna. Både att ha kroppsbehåring och att raka sig är 

alltså en viktig del i videon. Håriga armhålor syns mer än rakade. I till exempel en scen ligger 

Kandil och Ekman i en säng och pratar (se bild 14 i Bilagor). 

Kandil: Tror du det är någon skillnad för killar när dom går ner på en om man är rakad eller inte? 

En närbild på Kandil syns. Kameran är positionerad över hennes huvud och hon ligger på rygg med 

bh och trosor på sig. Ena armen är placerad över huvudet så att hennes hår i armhålan tar upp en 

central del av bilden.  

I ytterligare en scen står Svensson och studerar sig själv i en spegel. Hon har ena armen uppsträckt 

över huvudet. Med andra handen smeker och drar hon i håret i sin armhåla. Nästa sekvens är på 

Kandil och Ekman som nu står framför en stor spegel och studerar sig själva (se bild 10 i Bilagor). 

Kandil har ett par byxor och en bh på sig och håller ena armen över huvudet. Hon drar ena handen 

längs sin orakade armhåla.  

Kandil: Måste jag raka det här? 

Ekman: Nej! 

Återigen läggs stor vikt vid att inte raka sig. Fahlgren et. al. (2016) menar att det i det nyliberala 

samhället läggs stort fokus på det individuella valet, samtidigt finns det förväntningar på vilka val 

som görs. De val som tas ska leda till vad den nyliberala marknadsdiskursen anser är ”lyckat” eller 

framgångsrikt. Detta maskeras som ett uttryck för frihet när det egentligen skapar en 

normaliseringsprocess där individers val styrs. Det handlar alltså om att välja ”rätt”. Estrid betonar 

det individuella valet, det vill säga att det är upp till varje person att bestämma om de vill raka sig 

eller inte. Samtidigt så säljer de en rakhyvel, och man kan anta att de faktiskt vill få dem sålda. Det 
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”rätta” svaret enligt Estrid är därför att köpa rakhyveln och raka sig med den. Sekvenserna ovan 

visar även en kommodifierad feminism, där feministiska värden som i det här fallet att kvinnor 

själva ska kunna besluta om de vill ha kroppsbehåring eller ej avpolitiseras och istället används i ett 

kommersiellt syfte. Hains (2013) menar att detta gör feminismen till en ”stil” med värden som 

beskriver vem du är. Den ideala konsumenten för Estrid blir alltså någon som rakar i alla fall någon 

del på kroppen, men som tror på alla kvinnors fria val.  

Scenerna när rakhyvlarna används vägs upp med olika diskussioner om att män inte borde bry sig 

om kroppsbehåring och att kvinnor inte behöver raka sig om de inte vill. Detta visar på att det i 

reklamfilmen görs en koppling mellan sex, heterosexualitet och kroppsbehåring. Zeisler (2016) 

beskriver versionen av feminism som fått en plats inom populärkulturen och menar att den 

fokuserar på heterosexuella relationer och på ekonomisk framgång utan att kritisera eller utmana de 

existerande kapitalistiska strukturerna. Författaren menar även att den karakteriseras av rätten att 

vara åtråvärd men värdesätter samtidigt att man innehar autonomi över sin egen kropp. Detta kan 

ses i de båda ovannämnda scenerna. Ekman förklarar att hon tror att personer skadas av att titta på 

väldigt mycket porr och att det endast är dessa som bryr sig om man är rakad eller inte. Eftersom 

Kandil i en tidigare scen frågade Ekman om hon trodde att det finns någon skillnad för män när de 

utför oralsex på en kvinna, och för att Kandil i denna scen står och rakar sitt skrev så kan man anta 

att Ekman menar att det endast är porrskadade män som bryr sig om vad kvinnor som de har sex 

med gör med sitt könshår. Detta, och att kvinnorna i många av konversationerna diskuterar sex, 

skapar en känsla av att de har kontroll över sina egna kroppar och sin sexualitet. Samtidigt kan 

Kandils fråga om oralsex, och sedan att hon även rakar sin bikinilinje, tolkas som att hon är orolig 

över att inte vara åtråvärd om hon är orakad. Detta avfärdar dock Ekman direkt genom att antyda att 

de som bryr sig om det är porrskadade och därför inte är någon som man egentligen vill ha sex med 

i alla fall. Utgångspunkten i dialogerna är med andra ord enbart utifrån ett heterosexuellt perspektiv 

och båda dessa två korta meningarna diskuterar sex med utgångspunkt i vad män anser om kvinnors 

kroppsbehåring.  

 I sekvensen med Svenson och mannen i badkaret så finns det också en anspelning på detta. 

Svenson beskriver hur hon gillar att ha hår på sina ben, samtidigt som hon säger att hennes ”ben 

gillar att bli rakade”. Efter att Svenson har rakat sina ben så smeker han dem och ler. Att det är en 

man och en kvinna som ligger nakna och smeker varandra i ett badkar för även tankarna till att de 

har en sexuell relation. Detta skulle kunna anspela på att hon har fått ett godkännande av honom för 
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hennes beslut att raka sig. I en annan scen återkommer fokuset på sex. Det är ett kort klipp på 

Klatzkow som står i ett sovrum och lägger ner ett klädesplagg på en säng (se bild 15 i Bilagor). Hon 

har en bh och trosor på sig och en telefon mot örat, en voice-over hörs.  

Klatzkow: Är det en dålig kyss så är det inte värt ett ligg.  

I ytterligare en scen pratar Klatzkow om hur en kille flirtade med en tjej i butiken Åhléns. Hon syns 

sitta på en stol i en bh och tittar åt sidan.  

Klatzkow: Väldigt gulligt, han gick fram till henne och ba hej! 

Därefter syns Klatkow bakifrån och en annan kvinna (vet ej vem det är) med rakat huvud syns vid 

ett fönster, framför Klatzkow. Hon håller ena armen på sitt huvud och ler.  

Klatzkow: Verkligen så, raggade upp henne på Åhlens.  

En närbild på Klatzkow syns igen.  

Klatzkow: Ändå goals. 

Rosalind Gill (2008) beskriver hur sex har använts i försäljningssyfte, att det är ”probably as old as 

advertising itself”  och att ”advertising has long been indicted for contributing to the silencing of 

women’s desire by presenting women primarly as objects for male consumtion and pleasure” (s. 7). 

Företag har dock på senare tid börjat gå bort från att porträttera kvinnor som mäns sexobjekt och 

istället börja porträttera kvinnor som självständiga och sexuellt kraftfulla (powerful). 

I dessa två scener så diskuteras inte sex eller sexualitet utifrån tankar om kroppsbehåring utan de är 

endast väldigt korta sekvenser som snabbt övergår i andra scener. I den första sekvensen förklarar 

Klatzkow att om man kysser någon och man tycker att det är en dålig kyss så är det inte värt att ha 

sex med den personen. Detta konnoterar en känsla av att varje kvinna kan och bör ha kontroll att 

kunna välja att inte ha sex med en person som hen inte vill ha sex med. Detta kan kopplas till Gills 

analys av vad hon kallar ”the midriff” (mellangärdet). Gill menar att ”the midriff” karakteriseras av 

fyra centrala teman: en betoning på kroppen, en förskjutning från objektifierande till sexuellt 

subjektskap, en uttalad diskurs om självbestämmande och autonomi, och en tyngdpunkt på 

”empowerment”. Kroppen står i många av scenerna i centrum dels genom att många av personerna 

är lättklädda och att många av kameravinklarna är inzoomade, men även genom att personerna 

diskuterar kroppsbehåring utifrån sina egna kroppar. Detta i kombination med diskussionerna om 

sex och sexualitet skapar en känsla av sexuellt subjektskap där kvinnorna bestämmer själva över sin 

sexualitet och sina egna kroppar. 
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7.3 Estrids Instagramkonto - Heyestrid  

Den 16de maj 2019 publicerade Estrid på sitt Instagramkonto heyestrid ett videoklipp från deras 

reklamfilm där tidigare nämnda Nadia Kandil och Elsa Ekman sitter i badrummet och pratar (se 

Instagraminlägg 1 i Bilagor). De har hittills fått 12 326 visningar på klippet och 73 kommentarer 

vilket alla är positiva. Kontot nea_wahlstrom kommenterar att ”Jag skiter i om rakhyveln är bra, jag 

ska ha den bara pga att denna reklam är så jälva äkta! Sen är det ju en bonus att prova någon ny för 

har aldrig hittat någon jag gillar”. makeupmaniac_80 verkar också vara positivt inställd till 

videoklippet och skriver med en emoji som består av två rosa hjärtan: ”Fantastiskt bra reklamfilm!”. 

Instagramkontot jessylarsson kommenterar även att ”det här kan fan vara det bästa jag sett” och 

kontot idatjejen har kommenterat att det är en ”Underbar film. Har precis gjort en beställning. 

Tycker detta låter som en fantastisk affärsidé!”.  

Utifrån dessa fyra kommentarer går det att utlösa att personerna gjort vad Stuart Hall (1980) kallar 

för en ”preferred reading” eller vad jag kallar för en dominant tolkning av inlägget. Som nämndes i 

tidigare avsnitt om reklamfilmen så konnoterar den en känsla av en verklighetstrogen och realistisk 

vardag för unga kvinnor. nea_wahlstrom beskriver den som ”äkta”. Detta skulle man kunna säga är 

målet med reklamfilmen, det vill säga vad Estrid vill att ”publiken” ska associera märket med. De 

andra personerna som har kommenterat har också gjort en tolkningar som gynnar företaget genom 

att beskriva det som en ”fantastisk affärsidé” eller en ”fantastiskt bra reklamfilm”.  

Den 26e juli 2019 publicerade Estrid en bild på deras persikofärgade rakhyvel som de fick 318 

gilla-markeringar och 39 kommentarer på (Se instagraminlägg 2 i Bilagor). Majoriteten av dessa är 

positiva, de fåtal som inte är det har med själva produkten att göra, till exempel att den inte fungerar 

som den ska eller att det varit problem med hemsidan eller frakten. De positiva handlar om att 

rakhyvlarna är snygga, eller består endast av emojis som exempelvis hjärtan i olika färger, en 

smiley som pussar eller som har hjärtan som ögon. På fotot finns ett granatäpple, och två (vad som 

ser ut att vara) apelsiner, varav en är skuren itu på mitten. Bakgrunden går i samma färg som 

hyveln, men något ljusare. Det finns även en del skuggor i det övre, högra hörnet som ser ut att 

komma från en växt. Detta skapar en känsla av sommar och fräschhet. Bildtexten lyder: ”Alltsååå!! 

TACK TACK TACK för att ni är så himla underbara och delar med er av så mycket kärlek (en 

emoji som föreställer en persika) Trevlig helg från Team Estrid (två orangea hjärtan)”. 

Instagramkontot Erikalaszlo har kommenterat på bilden och skrivit med en gul blomma som emoji 

på slutet: ”Wow! Blev väldigt imponerad av idén, utseendet på både produkterna och hemsidan 
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samt smidigheten! Slängde precis iväg en beställning - det ska bli spännande att testa!”. En annan 

person har också lagt upp en kommentar på bilden. Kontot Stinofino frågar hur rakbladen fungerar 

och hur länge dem håller, men även att det är ”Kul med ett alternativ till Gillette!”. För att 

kontextualisera så är Gillette ett annat rakhyvelsmärke som har vissa produkter som riktar sig till 

män och vissa till kvinnor. De har flera gånger fått kritik för att ha sexistisk marknadsföring (bland 

annat av Estrid, se 7.1.4 Estrids kritik). Utifrån vad som kan utläsas av kommentarerna så är dessa 

tolkningar även dem dominanta. Ett av målen som Estrid formulerar (se 7.1 Estrids hemsida) är att 

det ska vara lätt, härligt och smidigt att raka sig. Erikalaszlo beskriver det som att hon blev 

imponerad av ”idén, utseendet på både produkterna och hemsidan samt smidigheten”. Med andra 

ord går det att säga att, utifrån Estrids marknadsföring, så har personen tagit till sig deras föredragna 

budskap. 

Ytterligare en Instagrambild som Estrid har lagt upp föreställer Kandil som står naken i ett badrum 

(Se Instagraminlägg 3 i Bilagor). Kandil har ena foten på toalettlocket och står böjd framåt med en 

rakhyvel mot benet och blicken ner mot foten. Andra armen håller hon mot sina bröst så att hennes 

bröstvårtor inte syns. Bildtexten börjar med att det står ”hot shower”, vilket följs av en emoji som 

föreställer vatten som rinner från ett duschmunstycke. Sedan står det ”noun: a regular shower but 

with (länk till Nadia Kandils Instagramkonto) in it”. Bilden har fått 720 gilla-markeringar och 17 

kommentarer som även dom alla är positiva med emojis som exempelvis hjärtan och ballonger. 

Kontot misssunshine90 har publicerat en lång kommentar:  

”This picture of beautiful you as your true self is the most beautiful picture I’ve ever seen on social 

media and it is such a powerful and inspirational photograph. So thank you for yourself and for 

sharing your beauty. This is real and its real as its best. (länk till Kandils Instagramkonto) I wish 

everyone had tour (SIC) confidence. And also Id really liked (SIC) to try this product cause it seem 

(SIC) so awesome. But I gotta get my money first. (En emoji med en apa som håller händerna för 

ögonen och en smiley som skrattar). Tired of getting expensive men products that onlu (SIC) works 

with batteries cause the women products in stores only get (SIC) you red marks and scars”.  

misssunshine90 beskriver alltså att hen tycker att bilden är kraftfull, inspirerande och äkta. Personen 

tycker att Kandil är självsäker och önskar att andra var det lika mycket som hon. I andra delen av 

stycket nämner personen även att hen vill prova rakhyvlarna eftersom de verkar häftiga, men att hen 

måste vänta tills hen har råd. Därefter kommer en problemformulering där misssunshine90 
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beskriver hur rakhyvlar marknadsförda till män är bättre, men att de är dyra. Att personen säger att 

Kandil är vacker, kraftfull, självsäker och äkta skulle kunna ha att göra med att Kandil både är 

naken och att hon inte har en typisk normsmal kropp, detta eftersom liknande kommentarer är 

vanligt förekommande när normbrytande kroppar beskrivs utifrån ett positivt perspektiv. Det som 

ytterligare går att utstaka är att bilden på Kandil kopplas ihop med rakhyveln och dess kvalité. 

Bilden eller bildtexten i sig säger ingenting om rakhyveln ifråga, att den till exempel skulle ha hög 

kvalité eller vara prisvärd. Istället ligger fokuset på Kandil och hennes kropp. Bildtexten anspelar 

på att en ”hot shower” (varmdusch, men hot kan även definieras som någon som är attraktiv) är en 

dusch med Kandil (som är attraktiv eller het). misssunshine90 skulle därför kunna sägas göra, som 

många av de andra, en dominant tolkning av inlägget genom att beskriva Kandil som vacker.  

Zeisler (2016) beskriver hur empowertising (vilket jag kallar för kommodifierad feminism) bygger 

på tanken om att varje val är ett feministiskt val om en självutnämnd feminist anser att det är det. 

Författaren menar även att denna typ av kommersialisering tar det ett steg längre genom att antyda 

att bara genom att vara en kvinna är skäl nog att hylla. I dessa tre instagraminlägg så beskriver inte 

Estrid deras rakhyvlars kvalité utan genom bilder och formuleringar som det ovan så läggs det stora 

fokuset på kvinnor. Att företaget använder sig av feministiska influensers stärker även känslan av att 

konsumtionen av Estrids rakhyvlar är ett feministiskt val. Som nämndes i teorikapitlet så menar 

Östberg et. al. (2018) att konsumtionen av ett visst varumärke även skapar en nära relation mellan 

konsumenten och företaget och att detta företag kan spegla och bekräfta ens egna självbild och 

värderingar. Det är inte möjligt att säga exakt hur dessa konsumenters eller blivande konsumenters 

självbild påverkas av Estrids marknadsföring. Däremot så skulle man utifrån Östbergs et. al. 

förståelse kunna tolka kommentarerna ovan som att Estrid bekräftar deras självbild genom valet av 

influencers, men även genom att lägga fokus på att hylla kvinnor, kvinnors kroppar och att utmana 

skönhetsnormer. De anspelar även på känslan av att personer som köper deras produkter är äkta, 

självständiga, kvinnor som tror på alla kvinnors fria val. Detta liknar femvertising där fokus ligger 

på att hylla kvinnor och få dem att känna sig ”empowered” (Skey, 2015). Samtidigt så kan märken 

användas för att distansera sig från andra personer som inte har samma värderingar som en själv 

(Östberg, Bengtsson & Hartmann, 2018). I det här fallet kan det till exempel vara personer som står 

bakom och konsumerar rakhyvlar från Gilette eller andra märken som inte visar kroppsbehåring i 

sina reklamer, som inte har budskapet att kvinnor inte måste raka sig eller som anses objektifierande 

och sexistiska. 
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8. Slutdiskussion  
Jag började denna uppsats med att beskriva känslan som jag fick vid första mötet av Estrids 

marknadsföring och hur detta skapade en ambivalens inom mig. Jag fann sedan forskning om hur 

nyliberala krafter ofta approprierar politiska och kulturella rörelser så som feminismen, för 

kommersiella och kapitalistiska ändamål. Jag fann även forskare som studerade just hur denna 

kommodifierade feminism med mål att vara ”empowering” kan påverka rörelsen i stort och hur 

konsumtionen av den är en del i skapandet av ens identitet. Mitt syfte med denna uppsats har därför 

varit att med hjälp av dessa olika forskningsspår undersöka detta ur ett genusvetenskapligt 

perspektiv, i en svensk, samtida kontext. I analysen har jag brutit ner Estrids marknadsföring i tre 

olika delar, utifrån tre olika metoder, för att sedan fördjupa analysen i de olika teman som jag har 

identifierat. Min hypotes har varit att Estrid använder sig av olika feministiska budskap i ett 

kommersiellt syfte och att detta till stor del har en negativ inverkan på feminismen som politisk 

rörelse, men att detta även till en viss grad skulle kunna gynna feminismen. Jag kommer i detta 

kapitel att diskutera mitt resultat ytterligare utifrån mina forskningsfrågor: Vilka budskap använder 

Estrid i sin marknadsföring, hur ser receptionen av Estrids marknadsföring ut, och vilka 

konsekvenser skulle detta kunna få för feminismens utveckling som politisk rörelse? Detta kommer 

sedan att följas av en diskussion om vad som möjligen skulle kunna forskas vidare på.  

Flera av budskapen som jag har identifierat i marknadsföringen kan kopplas till tredje vågens 

feminism. Bland annat läggs fokus på kvinnors fria val och aktörskap, och kvinnors autonomi över 

sina egna kroppar. Detta kan bland annat ses i det återkommande, feministiska budskapet att 

rakning bör vara ett fritt val, att det inte bör ses som obligatoriskt för kvinnor att raka sina kroppar. 

Samtidigt som detta påpekas ett flertal gånger i reklamerna så kan man anta att slutmålet trots allt är 

att ”publiken” ska köpa och använda Estrids rakhyvlar. I reklamfilmen finns det även en underton 

av oro om huruvida man är åtråvärd av män eller inte. Rakning kopplas därmed ihop med sex, 

heterosexualitet och vikten i att vara åtråvärd. Ytterligare något som jag har identifierat i min analys 

är att Estrid i sin marknadsföring bär med sig tankar om hur en kvinnokropp ser ut och att de riktar 

sig till kvinnor som visar upp en typisk femininet. Att försöka återta vissa delar av en så kallad 

”traditionell” femininitet är även det vanligt förekommande i tredje vågens feminism. Estrids syn på 

kroppen, där en kvinnokropp förväntas vara kurvig och (svår)rakad, återskapar essentialistiska 

tankar om femininitet och maskulinitet där män och kvinnor ses som två dikotoma kategorier. 

Estrids användning av feministiska budskap maskerar på så sätt även de normer och föreställningar 

som de själva bär på. Konsekvensen av marknadsföringen blir dels att andra kroppar inte får någon 
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plats, men även att icke-femininitet och maskuliniteter nedvärderas. Alla som inte upprätthåller en 

typsik femininet och har en kropp som anses kvinnlig utestängs från den målgruppen som Estrid 

riktar sig till. Denna upphöjning av en traditionell femininet är enligt mig dock förståelig i och med 

den mansnorm som finns i samhället och att den så länge setts som förtryckande. Samtidigt finns 

risken att detta segmenterar föråldrade, essentialistiska och binära tankar om kön. 

Receptionen av Estrids instagraminlägg har visat sig för mesta del vara positiv. Jag har identifierat, 

utifrån Stuart Halls (1980) begrepp om hur läsaren tolkar texten, beskrivit hur majoriteten har haft 

en dominant tolkning av inläggen. Kommentarerna har bland annat rört sig om att Estrid är ”äkta”, 

att deras produkter är snygga och av bra kvalité, men även att det är ett bra alternativ till andra 

rakhyvelsföretag som är sexistiska och objektifierande mot kvinnor. Enligt mig kan en anledning till 

denna tolkning av inläggen bero på att Estrid bekräftar personernas självbild. Estrid skapar, genom 

exempelvis deras donationer till organisationen Kvinna till Kvinna, en känsla av att de och de som 

konsumerar Estrids produkter är feministiska. Detta görs också dels genom valet av influencers, 

men även genom att lägga fokus på att hylla kvinnor, kvinnors kroppar och att utmana 

skönhetsnormer. Detta liknar femvertising där fokus ligger på att hylla kvinnor och få dem att känna 

sig ”empowered” (Skey, 2015). Estrids sätt att använda feministiska budskap i sin marknadsföring 

har jag kommit fram till är något som Estrids ”publik” uppskattar och värderar högt. Samtidigt kan 

denna konsumtion användas som ett sätt att särskilja sig från personer eller företag som antas vara 

antifeministiska eller som inte kämpar för kvinnors rättigheter, exempelvis Gilette som har av både 

Estrid själva och de som kommenterat ställts som Estrids motsatts.  

Det är svårt att tydligt säga vad för konsekvenser detta får för feminismens utveckling som politisk 

rörelse, det som jag dock har utläst utifrån min analys av Estrid är att maktstrukturer i samhället inte 

problematiseras, istället läggs ansvaret på förändring på enskilda individer. Min åsikt är att på grund 

av detta, även om Estrid inte uttryckligen använder orden ”feminism” eller ”feminist” i sina 

reklamer, så urvattnas begreppet och osynliggör dess ursprung och egentliga kontext. Som har setts 

i analysen så går det från att handla om en kollektiv kamp mot strukturella ojämlikheter till att 

handla om något som kan säljas och konsumeras som symbol för ens identitet och värderingar. Om 

personer bokstavligt talat köper feministiska budskap och känner sig ”empowered” av reklamer och 

konsumtion, riskerar det att ta udden av feminismen och dens politiska potential. Att i reklam med 

mål att sälja rakhyvlar använda sig av budskapet att alla kvinnor själva ska kunna bestämma över 

sin kroppsbehåring utan att ifrågasätta varför fler kvinnor än män känner att de vill raka sig, gör att 
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det feministiska budskapet avpolitiseras. Estrid lägger tyngdpunkten på att det inte finns (eller bör 

finnas) några normer utan att rakning och kroppsbehåring handlar om valfrihet, samtidigt har jag 

identifierat - genom Estrids olika formuleringar och det faktum att de faktiskt säljer rakhyvlar - att 

det gäller att välja ”rätt”, det som ses som ett accepterat val är i slutändan rakning. Avpolitiseringen 

görs med andra ord genom att feministiska budskap kommodifieras och sveps in i ett skynke av 

nyliberalism med fokus på aktörskap, individuellt ansvar och valfrihet. 

Samtidigt som Estrids och liknande företags marknadsföring riskerar att avpolitisera rörelsen så 

finns det även positiva aspekter i att feminism kommit att bli allt mer trendig inom marknadsföring 

och i populärkulturen. Det är sant det Estrid beskriver - många andra rakhyvelsföretag visar kvinnor 

som rakar sina redan hårlösa kroppar, och representationen av olika typer av kroppar och personer 

är fortfarande ett stort problem. Detta är något som Estrid till viss del utmanar genom användandet 

av icke-vita influencers med kroppsbehåring och icke-normsmala kroppar. Det går därför inte att 

säga att mainstreamingen av feminismen endast är negativ. Det är självfallet positivt att företag, 

genom femvertising försöker att komma bortom sexismen och objektifieringen i reklamer riktade 

till kvinnor. Samtidigt är det viktigt att ifrågasätta på vilket sätt feminismen blir mainstream. Att 

feminismen kommodifieras till en ”stil” för att användas för kapitalistiska syften har används som 

ett sätt att försäkra kvinnor att de blir ”empowered” genom att använda sin valfrihet att konsumera 

vissa produkter. Att konsumtion blir lika (om inte mer) viktigt för skapandet av ens identitet som 

den kollektiva kampen mot maktojämlikheter, riskerar att resultera i att varken de strukturer som 

finns i samhället utmanas eller att sammanflätandet av feminism, kapitalism, och de nyliberala 

krafterna kritiseras.  

8.1 Förslag för vidare forskning  

Mitt material har bestått av endast ett företags marknadsföring. Detta har gjort att jag har kunnat 

fördjupa mig i vilka budskap som används och hur just Estrid använder sig av dem. För vidare 

forskning hade det därför varit intressant att undersöka hur andra företag använder sig av 

feministiska budskap. Eftersom Estrid även är ett väldigt nystartat företag som (ännu) inte fått 

jättestort genomslag så hade det även varit intressant att analysera andra mer väletablerade företag 

som har en större kundgrupp. För att få en djupare förståelse för hur receptionen av denna typ av 

marknadsföring ser ut så skulle även intervjustudier vara relevanta.  
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Jag har även belyst hur femininitet/icke-femininitet och maskuliniteter porträtteras och hur tankar 

om män och kvinnor som två dikotoma kategorier upprätthålls i Estrids marknadsföring. Detta är 

däremot inget som jag i uppsatsen har fördjupat mig, men det skulle vara intressant att forska vidare 

på dels hur detta påverkar feminismen som politisk rörelse men även vad för konsekvenser det får 

för enskilda individer. Den kommodifierade feminismen är även starkt kopplad till såkallad 

Pinkwashing, vilket framförallt har används inom HBTQ+-rörelsen för att beskriva personer och 

företag som utgör sig för att stå upp för HBTQ-rörelsen men som egentligen är diskriminerande och 

förtryckande. Även Greenwashing är vanligt förekommande, vilket innebär att företag marknadsför 

sig som miljövänliga när de i verkligheten inte är det, eller i alla fall inte i den grad som påstås. 

Estrid använder sig av både regnbågsflaggan och miljövänliga budskap i sin marknadsföring. 

Därför hade det även varit intressant att analysera både Pinkwashing och Greenwashing utifrån 

Estrids reklam.  

8.2 Avslutande ord  

Genom att ha undersökt Estrids marknadsföring så kan jag nu förstå varför jag så ofta blivit 

frustrerad och irriterad när jag mötts av denna typ av reklam. Estrids dubbelmoral när det kommer 

till deras åsikter om kroppsbehåring visar hur de försöker använda sig av feministiska budskap 

samtidigt som detta görs för kommersiella och kapitalistiska syften. Detta, i kombination med att 

receptionen av marknadsföringen har varit så positiv, innebär en stor risk för feminismen som 

politisk rörelse. Samtidigt har jag känt en viss ambivalens inom mig som jag inte helt har kunnat 

sätta fingret på. Denna ambivalens har jag även sett i analysen och fortsatt känt nu i efterhand. Att 

feminismen har blivit trendig och fått ett större utrymme i media, populärkulturen och 

reklambranschen öppnar till viss del nya dörrar och skulle kunna resultera i att exempelvis sexistisk 

reklam inte lika lätt sipprar obemärkt förbi. Estrid och liknande reklam kan därför inte enbart ses 

som skadlig för rörelsen. När det kommer till representation så samarbetar de med influencers med 

normbrytande kroppar och kroppsbehåring. På så sätt är de även en del (om möjligen liten) i att 

utmana samhällets skönhetsnormer.  
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