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Abstract 
 
Over the years it has become increasingly important for companies regarding marketing 
communication to get involved in social issues in order to build their brand (Dahlén, Lange & 
Rosengren 2017). Due to changes in society, the view of gender stereotypes and body norms 
has changed which have contributed to the fact that feminist messages in advertising have 
taken on a significant role. Through feminist manifestation, brands can draw attention to and 
present messages to particularly women, and at the same time contribute to a positive and 
strengthening image of the brand (Windels, Champlin, Shelton, Sterbenk & Poteet 2019). 

The purpose of the study is to gain knowledge about how feminism in marketing 
communication is used to build a brand. To answer the purpose, a thematic analysis based on 
a semiotic analysis has been used to examine images, commercials and texts published on 
Estrid's own controlled marketing channels. The study is based on the theories of cultural 
branding, commodified feminism, femvertising and semiotics which support the analysis of 
how feminist messages are expressed in Estrid's marketing communication. In the analysis 
four main themes appear in Estrid's communication which are diversity, determined over your 
own body, challenging the norms and selling feminism. These defining themes reveal that 
independence, self-confidence and the liberation of the woman's body are the main feminist 
signs that are expressed and attached to the products. They also indicate that feminist 
messages are used in order to build their brand identity together with a commercial interest, 
which is beneficial for Estrid but can be problematic as it can diminish the power and 
significance of feminism. 

The results of the study show that a brand can build its identity and create a market position 
through feminist messages that challenge culturally created societal norms. Estrid 
demonstrates that their communication is based on feminist messages by using commodified 
feminism in combination with cultural branding, which have helped built their brand and 
create a distinct market position. Through their marketing communication they engage in 
culturally constructed societal norms while having an underlying commercial interest. 

The study is written in Swedish. 
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III 

Sammanfattning 
 
Inom marknadskommunikation har det genom åren blivit allt viktigare för företag att 
engagera sig i sociala frågor i syfte att bygga upp sitt varumärke (Dahlén, Lange & Rosengren 
2017). Genom samhällsutvecklingen har synen på könsstereotyper och ideal förändrats vilket 
har bidragit till att feministiska budskap inom reklam har tagit en väsentlig roll. Genom 
feministisk manifestation kan varumärken uppmärksamma och förmedla budskap till 
framförallt kvinnor och samtidigt bidra till en positiv och stärkande bild av varumärket 
(Windels, Champlin, Shelton, Sterbenk & Poteet 2019).  
 
Syftet med studien är att skapa kunskap om hur feministiska budskap används för att bygga 
ett varumärke. För att besvara syftet har en tematisk analys med stöd av semiotisk analys 
undersökt bilder, reklamfilm och skriftlig kommunikation publicerade på Estrids egna 
kontrollerade kanaler. Studien har sin utgångspunkt i teorierna kulturell branding, 
kommodifierad feminism, femvertising samt semiotik och analyserar hur feministiska 
budskap kommer till uttryck i Estrids marknadskommunikation. Genom analysen framgår 
fyra huvudteman som ligger till grund för Estrids kommunikation i form av mångfald, bestäm 
över din egen kropp, utmana normerna och att sälja feminism. Dessa utgörande teman påvisar 
att självständighet, självsäkerhet och befriande av kvinnans kropp är de huvudsakliga 
feministiska tecken som kommer till uttryck och som fäster betydelse till produkterna. De 
visar även att feministiska budskap används i syfte att bygga upp sin varumärkesidentitet 
tillsammans med ett kommersiellt intresse, vilket är fördelaktigt för Estrid men kan vara 
problematiskt då det kan förminska feminismens kraft och betydelse.  
 
Studiens resultat visar att ett varumärke kan bygga sin identitet och skapa en plats på 
marknaden genom feministiska budskap som utmanar kulturellt skapade samhällsnormer. 
Estrid påvisar med användning av kommodifierad feminism i kombination med kulturell 
branding att deras kommunikation tar utgångspunkt i feministiska budskap som byggt deras 
varumärke och skapat en tydlig plats på marknaden. De tar ställning till kulturellt 
konstruerade samhällsnormer och har även ett bakomliggande kommersiellt intresse.  
 
Studien är skriven på svenska.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Feminism, Kommodifierad Feminism, Kulturell Branding, 
Marknadskommunikation 
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1 Inledning 
 
Studien inleds med en bakgrundsbeskrivning av det valda forskningsområdet samt 
fallföretaget. Detta efterföljs av en forskningsöversikt som leder vidare till en 
problemdiskussion inom området. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och 
frågeställningar.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Dagens företag oavsett bransch, bygger ett varumärke. Begreppet varumärke innebär att göra 
organisationen, företaget eller en själv differentierat från andra. Genom att arbeta med 
varumärket skapas en identitet i företaget, för att forma en tydligare position i människans 
medvetande. Varumärket kan beskrivas som en summa av organisationen, produkten eller 
tjänsten och dess handlingar i kombination med hur det kommuniceras ut (Amnéus 2011). En 
avgörande del i ett företags varumärkesbyggande är dess marknadskommunikation vilket idag 
har fått en större betydelse då den påverkar hur konsumenter ser på sig själva och varandra. 
Marknadskommunikation består av tre grundläggande komponenter som är målgrupp, 
budskap och kanal där det handlar om att först hitta rätt målgrupp, skapa och utforma rätt 
budskap och till sist att kommunicera i passande kanaler (Dahlén, Lange & Rosengren 2017).  
 
Enligt Dahlén, Lange och Rosengren (2017) har det inom marknadskommunikation blivit mer 
och mer populärt att företag lägger fokus vid att engagera sig i sociala frågor för att bygga sitt 
varumärke. Rokka (2021) förklarar att företagen fått en större roll i att inte bara erbjuda 
produkter utan även kunna vara delaktiga i att konsumenters identitetsskapande då varumärket 
används av konsumenter för att uttrycka sin stil, livsstil, klass och kön som hjälper forma 
deras sociala tillhörighet. Därav har varumärkesstrategier gått från mer traditionella sätt 
kommunicera, som produktens funktionella fördelar till att fokusera mer på att förstå 
konsumenten och hur varumärket och dess produkter påverkar deras liv. Betydelsen av ett 
varumärke eller produkt påverkas av kultur, vilket är olika representationer i form av bilder, 
texter, samtal, beteendekoder, berättelsestrukturer som formar alla aspekter av det sociala 
livet. Detta gör att både konsumenter och varumärket gemensamt skapar mening till olika 
objekt, människor och situationer genom hur de representeras kopplat till kulturella 
betydelser. Företagen kan således skapa dessa betydelser genom deras budskap i reklam och 
konsumenterna kan delta i produktionen genom att konsumera och ge värde till produkten och 
varumärket (Moisander & Valtonen 2016). En uppsättning tekniker som är utformade för att 
kunna skapa kulturell betydelse kallas kulturell branding och Holt (2016) menar på att 
varumärken kan lyckas bli framgångsrika när de bryter igenom kulturen. I samband med att 
samhällsansvar och kulturell relevans blivit alltmer viktigt för varumärken, har reklam som 
porträtterar kvinnor förändrats. Det senaste decenniet har reklam som utmanat kvinnliga 
stereotyper och ideal blivit mer och mer populärt. Tidigare har kvinnor presenterats på ett 
sämre sätt i förhållande till deras förmåga och potential i reklam, men på senare tid har detta 
genomgått en enorm förändring både i reklam och i samhället (Grau & Zotos 2016). I takt 
med att samhällets syn på könsstereotyper förändras har mer feministiska budskap inom 
reklam vuxit fram. Marknadsförare har upptäckt att feminism är positivt för varumärket då det 
förmedlar ett positivt budskap till kvinnor samtidigt som det skapar uppmärksamhet och bra 
rykte för varumärket (Windels, Champlin, Shelton, Sterbenk & Poteet 2019). Det har blivit ett 
tillvägagångssätt där företagen använder sig av feministiska budskap för att hindra den kritik 
som feministiska reklamen fått, samtidigt som de syftar till att sälja produkter vilket kallas 
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kommodifierad feminism (Fagerström & Nilson 2008). Därav intresserar vi oss för hur ett 
företag bygger sitt varumärke genom att konstruera feministiska budskap i sin 
marknadskommunikation. 
 

1.2 Estrid 
 
Ett företag som byggt sitt varumärke kring feministiska budskap och skapat ett starkt 
konkurrenskraftigt varumärke är det svenska intimvårdsmärket Estrid som säljer rakhyvlar. 
De använder feminism som ett genomgående tema och kärna i deras kommunikation och 
reklam samtidigt som de ämnar sälja produkter, vilket gör dem till ett intressant företag att 
studera. I deras mission har de ett tydligt budskap att de finns där för de kvinnor som väljer att 
raka sig om och när de vill. De lyfter fram kvinnans olika former, kurvor och etniciteter samt 
att valet av rakning är ditt (Estrid u.å.a). I ett pressmeddelande med Estrids VD, Amanda 
Westerbom, beskrivs bakgrunden till deras reklam som följande:  
 
“Vi vill belysa frågan ytterligare och faktiskt bidra till förändring. Kvinnor ska kunna känna 

sig bekväma i att visa sitt naturliga kroppshår och vi hoppas kunna bidra till normaliseringen 
av kvinnligt kroppshår genom att visa nya ideal” (Resumé 2021) 

 
Estrids resa startade 2017 då Amanda Westerbom uppmärksammade att det fanns ett tydligt 
gap på marknaden av rakhyvlar då reklamen endast riktade sig åt män eller vita kvinnor som 
rakar sina redan slätrakade kroppar. Estrid grundades av Amanda Westerbom, Ben Eliass och 
Alan Aygun som aktivt jobbade med att producera och designa prototyper av veganska 
rakhyvlar i pastellfärg under två år. Innan lanseringen av Estrid 2019 anslöt sig även 
modestylisten Nadia Kandil till företaget. I samband med att Estrid lanserades i maj 2019 
började kvinnor med kroppsbehåring synas på deras kanaler i sociala medier och sedan dess 
har företaget fortsatt att växa och utvecklas i en snabb takt (Liljero Eriksson 2021). Estrids 
rakhyvlar är cruelty-free samt veganska och säljs primärt som en prenumeration där man 
väljer färg på rakhyveln och hur ofta man som kund vill få hem nya rakblad i brevlådan 
(Estrid u.å.b). H&M är exklusiv återförsäljare och säljer Estrid i H&M Beauty butiker i 
Sverige och Norge, dock påpekar medgrundaren Ben Eliass i en intervju att flera 
återförsäljare har hört av sig med visat intresse men att företaget har tackat nej till det med 
anledningen av att de vill behålla kontrollen över varumärket (Ek 2020). Under 2020 har 
varumärket värderats till en miljard kronor vilket gör Estrid till ett av de snabbast växande 
företagen i svensk start-up historia. Enligt Ben Eliass så växer Estrid med cirka 10 procent i 
månaden och under det senaste året har de expanderat från den svenska marknaden till totalt 
tio marknader, bland annat Tyskland och Storbritannien (ibid). Med anledning av att Estrid 
har gjort en av de snabbaste värdeökningarna i Sveriges historia finner vi det intressant att 
genom en fallstudie undersöka deras feministiska kommunikation som en del att bygga deras 
identitet och varumärke. 
 

1.3 Forskningsöversikt  
 
I flera historiska översikter beskrivs feminismen i relation till marknadsföring och hur det 
utvecklats över tid (Maclaran 2012;Maclaran 2015). Feminism inom reklam är ett fenomen 
som har intresserat marknadsförare under en lång tid. Det som för samman forskningen från 
1900-talet fram tills idag är diskussionen om feminism i reklam gynnar och utvecklar 
samhällets feministiska arbete (Maclaran 2012). I en senare studie visar Maclaran (2015) att 
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det finns en fjärde våg av feminism i form av en aktivism som i första hand drivs av internet. 
Maclaran (2015) menar att det är ett viktigt område att fortsätta undersöka i framtiden för 
marknadsföring där man kan dra nytta av feministiska teorier och aspekter då ämnet är mer 
aktuellt nu än någonsin förr. Fler studier visar att kvinnliga stereotyper i reklam är ett ämne 
som intresserat forskare i många år. Trots omfattande tidigare forskning är fler forskare 
överens om att framtida studier behövs om den förändrade rollen av könsstereotyper inom 
reklam (Grau & Zotos 2016;Åkestam, Rosengren & Dahlen 2017;Windels 2016;Windels et 
al. 2019). Åkestam, Rosengren & Dahlen (2017) påvisar att tidigare forskning har visat att 
reklam förut har anpassat sig efter samhällsnormerna kring stereotyper till skillnad mot idag 
där reklamen utmanar dessa vilket ses vara fördelaktigt för varumärken. Flera studier visar att 
könsstereotyper hjälper individer att förstå vad det innebär att vara man eller kvinna samt 
hjälper till att förstå världen (Windels 2016;Åkestam, Rosengren & Dahlen 2017). Tidigare 
studier visar att företag idag använder sig mer av olika berättelser i sin reklam som berör olika 
termer som exempelvis kultur och stereotyper samtidigt som de marknadsför sina 
varumärken. Åkestam, Rosengren och Dahlen (2017) argumenterar för att företag har hamnat 
i en ny position kring sin reklam då de måste ta hänsyn till både sin samhälleliga roll i 
reklamen och hur den påverkar deras konsumenter. Senare forskning visar att konsumenter tar 
hänsyn till könsstereotyper vid utvärdering av reklam och att företag kan stärka sitt varumärke 
genom att utmana dessa stereotyper och samtidigt gynna positiva samhällsförändringar (ibid). 
Gill (2007) visar i sin forskning att feminismens utveckling har skapat en ny typ av feminism 
kallad kommodifierad feminism, som är marknadsförares tillvägagångssätt att förena 
reklamens kritik med feminismens kulturella kraft. Dessa kulturella krafter förklarar Gill 
(2007) används av varumärken genom att tillämpa feministiska tecken i sin kommunikation 
som kopplas till konsumtion, där företagen har ett kommersiellt syfte.  
 
Forskare enas om att mängden reklam ökar på grund av den digitala utvecklingen (Rosengren 
& Sjödin 2011;Göransson & Fagerholm 2018;Coker, Flight & Baima 2017). Därmed har den 
visuella kommunikationen ökat och samtidigt påverkat mediekulturen. Kulturen påstås vara 
en samproduktion mellan människor i samhället, samt att marknaden är en kulturproduktion 
skapad gemensamt av marknadsförare och konsumenter (Moisander och Valtonen 2006;Holt 
2004). Moisander och Valtonen (2006) påvisar i sin litteratur att kultur är något som frekvent 
produceras, utmanas och förhandlas bland mänskorna och normerna inom kulturen. Bilder, 
texter, samtal berättelser och beteenden är faktorer som påverkar människor, normer och det 
sociala livet i stort. Genom kulturen kan värden för ett varumärke skapas vilket kulturell 
branding har blivit ett begrepp för, med hjälp av att koppla symboler till produkten i 
varumärkets kommunikation som är laddade med olika kulturella betydelser (Moisander & 
Valtonen 2006;Pineda, Paloma & Gordillo-Rodriguez 2020). Även Holt (2004) har studerat 
processen av att bygga upp varumärken vilket han beskriver har skett genom olika strategier 
av företag när de vill bygga sin identitet, där han argumenterar att ett ikoniskt varumärke kan 
endast skapas genom kulturell branding. Ytterligare ett verktyg för varumärkets 
kommunikation är enligt Pelc, Hasan och Mollen (2020) genom feministiskt perspektiv i 
berättandet, det för att berättande kan bidra till en nyanserad bild av feministiska ideal. 
Dennisdotter och Axenbrant (2008) argumenterar för att storytelling som verktyg kan 
utveckla en större lojalitet till företaget eller organisationen och befintlig forskning har visat 
att varumärken är som mest effektiva när de skapar känslomässiga kopplingar till varumärket 
(Dennisdotter & Axenbrant 2008;Moin 2020). Hjelmgren (2016) har studerat hur företag kan 
skapa ett övertygande varumärke genom en tidigare fallstudie av kvalitativ karaktär. I den 
studien visar resultatet att storytelling genom olika medieformat tilltalar konsumenter då de 
kan relatera till berättelsen och historien bakom. Detta genom de verkliga och jordnära 
karaktärerna som förknippas med varumärket, som i sin tur ökar trovärdighet och äkthet 



 

- 4 - 

(Hjelmgren 2016). En annan fallstudie av Hajdas och Handel (2017) undersöker relationen 
mellan kulturell branding och varumärkeskapital, där visade sig effekten av kulturell branding 
ge ökad varumärkespopularitet, ökad känslomässig koppling till varumärket, köpintensitet och 
ökat varumärkeskapital. De föreslår vidare forskning inom kulturell varumärkesberättelse, för 
att se om det kan framkalla kulturell förändring, som ett forskningsämne inom företags 
sociala ansvar.  
 

1.4 Problemdiskussion 
 
En stor del i ett företags varumärkesbyggande är marknadskommunikationen, vilket fått en 
större betydelse, då företag idag engagerar sig allt oftare i sociala frågor för att bygga 
varumärket. Varumärkets engagemang i samhällsfrågor kan sedan påverka trender i samhället 
och dess normer (Dahlén, Lange & Rosengren 2017). Holt (2016) påpekar att samhällets 
kultur förändras utefter den digitala marknadens tillväxt och att dessa förändringar på 
marknaden påverkar företagsstrategier och utmanar de gamla traditionella tillvägagångssätten 
av reklam. Det medför att varumärken numera väljer att gå en egen väg genom att vara mer 
utmanande och unika i sin marknadskommunikation (ibid). Holt (2004) förklarar i tidigare 
litteratur att företag använder olika tillvägagångssätt för att bygga upp identitetsvärdet för 
varumärket. Moisander och Valtonen (2006) argumenterar för att visuella representationer 
och tecken i marknadskommunikation skapar olika varumärkesidentiteter utefter samhällets 
konstruerade stereotyper och normer. Enligt Bignell (2002) präglas den sociala världen av 
meddelanden och budskap som innehåller språkliga och inte minst visuella tecken som formas 
av människors erfarenhet och känslor. Dessa tecken kommuniceras i stort via media och är 
nödvändiga för att förstå kommunikationens kulturella betydelse (Fiske 1997;Bignell 2002). 
 
I samband med att företag börjar ta mer samhällsansvar har intresset för feminism inom 
marknadsföring ökat (Åkestam, Rosengren och Dahlen 2017). Feminism samt 
könsstereotyper och skönhetsideal har sedan länge studerats och företag har tidigare valt att 
anpassa sig efter kvinnans traditionella dekorativa framställning och normer i sin 
marknadskommunikation (Grau & Zotos 2016). På senare tid har detta förändrats och nya 
tillvägagångssätt har vuxit fram där företag har blivit mer utmanande i sin 
marknadskommunikation för att motarbeta idealen (Maclaran 2012; Åkestam, Rosengren & 
Dahlen 2017; Windels 2016). Dessa förändringar har skapat en popularitet och trend kring 
feminism där människor vill yttra sin feministiska identitet och ställningstagande (Gill 2007). 
Enligt Maclaran (2015) har denna nya våg av feminism öppnat nya möjligheter för företagen 
som kan dra nytta av denna trend i sitt utformande av kampanjer och reklam. Detta gör att 
företag nu kan bidra till förändringar i samhället och kulturen genom att lyfta feminism och 
utmana normer (Åkestam, Rosengren och Dahlen 2017). Enligt Gill (2007) har det även 
bidragit till att varumärken använder denna kulturella kraft i form av feministiska tecken i sin 
kommunikation. Dessa feministiska tecken associeras sedan med konsumtion där företagen 
har ett kommersiellt syfte, vilket gör att en viss identitet kopplas till en produkt eller ett 
varumärke. Genom att feminismen allt mer används av varumärken i kommersiellt syfte 
försvagas dess politiska kraft medan företaget kan skapa en starkare varumärkesidentitet. 
 Således uppmanas kvinnor ta kontroll över sina egna liv och bli fria genom individuell 
konsumtion hellre än den kollektiva politiska feministiska kampen (Gill 2007). Då ämnet 
feminism är mer aktuellt nu än någonsin är det enligt Maclaran (2015) ett viktigt område inom 
marknadsföring att undersöka, genom att studera hur företag kan dra fördel av feministiska 
teorier och aspekter. 
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1.5 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att skapa kunskap om hur feministiska budskap används för att bygga 
ett varumärke. För att besvara syftet kommer följande forskningsfrågor behandlas:  
 

• Hur uttrycks feministiska budskap genom tecken i Estrids kommunikation?  
• Hur har Estrid kommersialiserat feminism i sin kommunikation? 
• På vilket sätt framställer Estrid kvinnor i förhållande till samhällsnormer och ideal i 

sin kommunikation?  
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2 Teoretisk referensram 
 
I följande avsnitt presenteras studiens forskningsområde och relevant teori samt begrepp för 
studiens syfte och forskningsfrågor. 
  

2.1 Kulturteoretiska perspektiv på varumärken 
 
Moisander och Valtonen (2006) beskriver hur studerandet av kulturella och postmoderna 
perspektiv har vuxit inom marknadsföringsområdet. Kritiker har hävdat att nya metoder 
behövs för att få en bättre förståelse för den kulturella komplexiteten på marknaden. 
Produkter och varumärken kan ses och analyseras som kulturella artefakter, resurser och 
bärare av betydelser som produceras och konsumeras på marknaden (ibid). Moisander och 
Valtonen (2006) förklarar hur kultur är ett begrepp som hänvisar till en social grupps 
levnadssätt som genomsyrar hela samhället, samt att kulturen är strukturerad av representation 
och makt. Det är något som ständig produceras, ifrågasätts och förhandlas fram bland andra 
normer för människorna inom kulturen. Det är olika representationer i form av bilder, texter, 
samtal, beteendekoder, berättelsestrukturer som formar alla aspekter av det sociala livet.  

En strategi som hjälper skapa värde till ett varumärke genom kulturen kallas kulturell 
branding (Pineda, Paloma och Gordillo-Rodriguez 2020). Enligt Moisander och Valtonen 
(2006) baseras kulturell branding på det grundläggande antagandet att människan lever i en 
kulturellt konstituerad värld och att denna konstitution äger rum genom marknaden. De anser 
att marknadsförare och konsumenter gemensamt producerar den kulturella världen och då att 
marknaden är en gemensam kulturproduktion (ibid). Kulturell branding gäller framför allt 
produkter som uttrycker och kännetecknar ens identitet, image eller livsstil. Detta genom att 
varumärken adresserar kulturell förändring och uppmuntrar människor att tänka annorlunda 
om sig själva (Moisander & Valtonen 2006). Dahlén, Lange och Rosengren (2017) påpekar 
att varumärket utgör produktens personlighet och bildar grunden för all kommunikation. Det 
är betydelsefullt vid utformandet av varumärket att ha en god vetskap om sina konkurrenter, 
för att kunna positionera sitt eget varumärke. Detta görs genom att hitta gap i marknaden där 
konkurrenter inte än är etablerade. Det handlar om att varumärket måste tydliggöra sitt 
budskap för den valda målgruppen om vad de står för och varför de ska välja just det 
varumärket, samtidigt som de skapar sin unika image (ibid). Hajdas och Handel (2017) 
beskriver att processen för varumärkesbyggande påverkas av kulturella normer och 
värdeskapandet av varumärken påverkas starkt av hur ett varumärke uttrycker sig visuellt och 
språkligt. Det är av stor betydelse då alla varumärken placeras i ett kulturellt sammanhang 
utefter hur budskapen formas kopplat till kulturens normer och koder. En del företag väljer att 
direkt och öppet uttrycka sitt engagemang i kulturella frågor, då dessa frågor och uttryck blir 
en central del i varumärkesstrategin. Företag kan då använda ett mer avancerat 
tillvägagångssätt genom att utveckla kulturella berättelser, vilket resulterar i tydliga 
manifestationer av vad varumärket står för i avseende till kulturell förändring (Hajdas & 
Handel 2017).  

Moisander och Valtonen (2006) argumenterar för att visuell representation är en 
grundläggande komponent i kultur och socialt liv. Människor kommunicerar genom att 
använda visuella symboler och konstruerar exempelvis sin sociala och professionella identitet 
genom klädstil. De visar sin könsidentitet genom utseende, som smink och kundanpassade 
attribut, som är styrda av en kulturell bild av femininitet och maskulinitet. Människor tränar 
och går på dieter för att forma sin kropp till att motsvara kulturellt konstruerade bilder av att 
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vara man eller kvinna (Moisander & Valtonen 2006). Funktionerna och de visuella tecken i 
produkter blir symboler som sätter grund för varumärkets image, imagen skapas när 
mottagaren tolkar signalerna i de visuella representationerna, baserade på de val som 
varumärket gjort när de skapade varumärkesidentiteten (ibid). Göransson och Fagerholm 
(2018) förklarar att den digitala utvecklingen påverkar mediekulturen och hur information 
delas på de sociala kanalerna, vilket förändrar förutsättningarna samt skapar utmaningar för 
marknadsförare. Enligt Coker, Flight och Baima (2017) kan företag tackla dessa utmaningar 
genom att ändra sitt sätt att kommunicera och kontrollera hur de presenterar och bygger sitt 
varumärke. Människor tenderar att bli fascinerade av varumärken snarare än en produkt med 
anledning av att varumärken ger människor en berättelse. Berättelser har därför en väsentlig 
roll gällande att fästa betydelse i varumärken (Moin 2020). Ett verktyg för att kommunicera ut 
och bygga upp varumärket är Brand storytelling som i hög grad har använts för att formulera 
varumärkesstrategier och för att hjälpa kunderna att förstå varumärket. Brand storytelling kan 
bygga på personifierade berättelser för att skildra händelser som byggt upp varumärket och 
kommunicerar ut det till konsumenterna på olika plattformar (Kao 2019). Brand storytelling 
bör förmedla ett budskap som är äkta och ge en god kundupplevelse samt beröra 
konsumenterna. Om brand storytelling är äkta så stärker det varumärket och ökar 
engagemanget och tron hos konsumenterna. Det kan vara som mest kraftfullt när varumärket 
humaniseras genom porträtterandet av verkliga människor bakom berättelserna och har ett 
naturligt framträdande, därav upplever inte konsumenter att det är påtvingad marknadsföring 
(Hjelmgren 2016). Men varumärket är inte bara berättelsen som kommuniceras ut, det handlar 
om samtliga aktiviteter som sker kring varumärket, allt från förpackning till kundvård och hur 
konsumenterna talar om företaget (Moin 2020). 
 

2.1.1 Kulturella ikoner och identitetsmyter 
 
Holt (2004) förklarar att varumärken i många år har försökt bygga identitet genom att 
associera varumärket med ambitioner, detta genom att porträttera den rika, snygga, charmiga 
mannen som använder just deras produkt. Företag som försöker bygga upp identitetsvärdet av 
ett varumärke har ofta använt en kombination av tre tillvägagångssätt. Dessa är mindshare 
branding, vilket innebär att genom associationer öka medvetenheten hos konsumenter kring 
en produkt eller ett företag. Emotional branding, som handlar om att bygga relationer till 
konsumenter baserat på känslomässiga tilltal av produkten eller företaget. Viral branding 
bygger på ett antagande av att konsumenter har mest inflytande i skapandet av ett varumärke 
och lever i en värld där de själva upptäcker varumärken och sprider dem vidare genom sina 
sociala nätverk och word-of-mouth. Holt (2004) argumenterar för att även om dessa strategier 
kan fungera, så bygger de inte ikoniska varumärken. Ikoniskt varumärke förlitar sig på 
begreppet ”kulturell ikon”, där en person eller ett objekt representeras som en symbol. 
Kulturella ikoner är symboler som människor har accepterat att det representerar en åsikt eller 
mening, exempelvis Greenpeace som symboliserar miljörörelse (Pineda, Paloma & Gordillo-
Rodriguez 2020). Ikoniska varumärken är de som brutit genom kulturen och fungerar därav 
som en slags kulturaktivist (Holt 2004). Att använda dessa typer av tilltalande om status och 
identitet gäller inte för så kallade ikoniska varumärken, de ikoniska varumärkena har byggts 
genom massmedia och blivit ikoniska när de utför identitetsmyter i form av fiktiva berättelser 
som adresserar kulturell oro. Det som uttrycks i dessa myter är då fantasifullt istället för att få 
mottagaren att sträva efter identitet eller status som kan associeras med varumärken med 
andra varumärkesstrategier. De varumärkena har utvecklat sådana övertygande myter har då 
blivit kulturella ikoner (ibid). Myter ger identitetsvärde för konsumenter, där 
varumärkesberättelser hjälper varumärket att bygga dessa (Pineda, Paloma & Gordillo-
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Rodriguez 2020). När varumärket då utför sin identitetsmyt blir varumärket en symbol och 
utföringsform av den myten, även genom logotyp, design och namn. När produkten sedan 
konsumeras upplever kunden lite av den myten (Holt 2004).  
 
Idag har konsumenter övergått från att vara passiva marknadsdeltagare till att bli aktiva 
deltagare som interagerar med olika kulturella resurser. Dessa resurser kan vara varumärkes 
myter, symboler och ideologier som används av konsumenterna för att uppnå deras 
identitetsmål och konsumtions berättelser. Detta har betytt ett skifte för företag i sin 
kommunikation då de behöver tänka konsumenterna som producenter av kulturella betydelser. 
För att ett varumärke ska kunna vara kulturellt relevant måste de utvärdera hur de hjälper 
konsumenternas process av identitetsbyggande genom sina skapade identitetsmyter (Rokka 
2021). Konsumenter köper inte bara en produkt, genom att köpa en produkt så kan 
konsumenterna uppleva historien som varumärket berättar om. Användningen av storytelling 
kan bidra till att stärka ett varumärke och ger möjligheten att skapa, utvidga och återuppfinna 
varumärkesberättelsen samtidigt som grundvärderingarna i företaget speglas i berättelserna 
(Denning 2006). Moisander och Valtonen (2006) tar upp exempel på varumärken såsom Nike 
och Harley Davidson som har ett fast grepp på marknaden för att de har blivit just kulturella 
ikoner. Det lyckas inte bara på grund av vilka för fördelar, service eller innovativ teknik de 
erbjuder, utan snarare för att de skapar en djup koppling till kulturen. De har kraftfulla 
kulturberättelser och myter som har koppling till kulturella betydelser, normer och värden 
som ger människor en känsla av struktur och trygghet. Genom att berätta en historia kan 
företag på ett enkelt och begripligt sätt använda det i sin kommunikation på ett konkret och 
praktiskt sätt vilket kan stärka konkurrenskraften. Men det kan även bidra till att skapa 
tillfredsställelse hos konsumenten genom att de fått en historia berättad för sig och kan på så 
vis veta vad de kan förvänta sig av företaget (Dennisdotter & Axenbrant 2008). 
 

2.2 Feministisk teori 
 
I detta avsnitt behandlas feminism och dess teori som presenteras för att skapa en djupare 
förståelse för begreppet genom ett historiskt perspektiv. Enligt Maclaran (2015) har 
feminismen och dess förhållande till marknaden haft en stor utveckling sen dess start. Det 
började redan på 1850-talet med den första vågen av feminism där marknadsföring hade sin 
första betydelsefulla roll i kampanjer. Enligt Gemzöe (2015) hade den så kallade 
liberalfeminism sin storhetstid under feminismens första våg men återfinns även i den andra 
vågen. Liberalfeminism utmärks genom dess kamp om kvinnors demokratiska rättigheter och 
att de ska ha samma villkor och frihet som män. Liberalfeminismen tror på att förändring av 
attityder, utbildning samt uppfostran är viktiga element för kvinnors förbättrade position i 
samhället.  Den andra vågen kom på 1960-talet där den ideologiska kontrollen kritiserades 
och dess negativa bild av kvinnliga stereotyper i reklam som mestadels bestod av 
underordnade roller (Maclaran (2015). Under den andra vågen är fortsatt liberalfeministiska 
idéer betydelsefulla men radikalfeminism kom att bli mer framträdande, som tar upp kvinnors 
utsatthet av förtryck. Detta skapar en grund för en kollektiv folkrörelse mot ett manssamhälle 
Gemzöe (2015). Snart därefter på 1980-talet ändrades reklamen med att kvinnor porträtteras 
på ett mer sofistikerade sätt, och därefter på 1990-talet uppstod ännu en förändring som ses 
som den kulturella vändningen inom samhällsvetenskapen och en tredje våg. 
Samhällsnormerna ifrågasatts och även relationerna mellan exempelvis ras, kön, etnicitet, 
klass och förmåga (Maclaran (2015). Gill (2007) förklarar att denna tredje våg idag benämns 
som postfeminism, vilket är ett nytt sätt att se på feminism och dess betydelse. Enligt Windels 
et al. (2019) har postfeminism gjort så att fokus nu ligger på kvinnans individualitet och 
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identitet istället för kvinnor som ett kollektiv. Den postfeministiska kvinnan lever i en värld 
utan sociala strukturer och bestämmer själv hur hon vill leva sitt liv. Postfeminismen lägger 
mer vikt kring individualism och kvinnors frihet vilket visar ett mer nyliberalt anseende då 
nyliberalismen fokuserar på individuell frihet och självförverkligande. Maclaran (2015) 
förklarar att den nya vågen av feminism nu har gjort att unga aktivister försöker uppnå 
förändring inom sociala, politiska och ekonomiska strukturer med hjälp av internet och 
medier online. Gill (2017) argumenterar också för att feminismen idag har blivit populär och 
trendigt där många vill yttra sin feministiska identitet. Denna nya våg av feminism har öppnat 
upp nya dörrar för företagen som utmanar olika aspekter av feminism genom kampanjer och 
reklam (Maclaran 2015). Enligt Gill (2007) har det efter andra vågen av feminism och framåt 
förmedlats ilska från kvinnor som uttryckt att de porträtteras som objekt i visuell 
kommunikation för konsumtion. Efter detta har företag börjat tänka om kring sina 
kommunikationsstrategier och då utvecklades kommodifierad feminism. 
 

2.2.1 Könsstereotyper och feminism i reklam 
 
Windels (2016) definierar stereotyper av könsroller som generella uppfattningar av karaktär, 
beteende och aktiviteter för kvinnor och män. Det kan hjälpa individer att karaktärisera vad 
det innebär att vara kvinna och man. Åkestam, Rosengren & Dahlen (2017) definierar 
könsstereotyper som en uppfattning om att vissa egenskaper och attribut skiljer kvinnor och 
män. Fagerström och Nilson (2008) visar de attribut som tidigare har visats som kvinnligt och 
manligt där mannen har porträtterats som stark, utåtriktad, skicklig, ledare och hjälte medan 
kvinnan mer har porträtterats som smal, introvert, vacker, sexobjekt, mamma och offer. Grau 
och Zotos (2016) diskuterar att stereotyper av kvinnor i reklam har varit ett ämne som 
intresserat många forskare de senaste åren. Det har blivit mer intressant att inte bara studera 
vilka stereotyper som används för att porträttera kvinnor och män utan mer de konsekvenser 
som uppstår för kulturen vid användandet av stereotyper i reklam (Ibid). Reklam har blivit en 
källa där företag kan använda stereotyper som kulturell resurs för att skapa mening och 
betydelse för varumärket (Windels 2016). I takt med att samhällsvärden och könsroller 
förändras utvecklas även könsstereotyperna i reklam i linje med dem. Dessa reklamer kan bli 
problematiska om de medför förväntningar och är dömande vilket kan leda till sämre 
livsmöjligheter. Exempelvis om reklamen innehåller stereotypiska fysiska egenskaper som 
skönhetsideal kan det leda till begränsad självutveckling, kroppsmissnöje och stereotypa 
rollbeteenden (Åkestam, Rosengren & Dahlen 2017). Fagerström och Nilson (2008) förklarar 
att den så kallade Queerteorin som har vuxit fram ur feministisk teori har haft en stor 
betydelse i reklam det senaste decenniet, där man ifrågasätter framställningen av kön, genus 
och sexualitet. En viktig komponent i queerteorin är begreppet heteronormativ som tar upp 
normer kring kön, genus och sexualitet som är formade i samhället och av kulturen där 
normen är att det naturliga är heterosexualitet. I media är de flesta representationer 
heteronormativa vilket kan skapa en exkludering i reklamen (Fagerström & Nilson 2008). 
 

2.2.2 Normer och ideal för kroppsbehåring  
 
I slutet av 1990-talet framställdes kroppshår som något starkt maskulint, vilket har bidragit till 
litet utrymme för att kvinnors kroppsbehåring skulle vara acceptabelt. Borttagning av könshår 
har blivit en norm i samhället där kvinnan ska vårda sin kropp med hårborttagning för en 
önskvärd sexuell eller så kallad normal feminin kropp. I det västerländska samhället har de 
sociokulturella normerna varit att kvinnors kroppar ska vara smala och släta från kroppshår. 
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Anledningar till att kvinnor tar bort kroppshår, oftast på ben och armhålor är att det är kopplat 
till att det ska vara attraktivt, renligt och överensstämma med samhällsnormerna. Detta har 
gjort det problematiskt för kvinnor då dessa krav och ideal inte är naturliga för 
kvinnokroppen. Kvinnor som har valt att inte följa dessa normer och ideal kan ha upplevt 
negativa konsekvenser socialt då de ses som mindre attraktiva, glada och mer utmanande 
(Braun, Triclebank & Clarke 2013). Toerien och Wilkinson (2003) visar att en symbol som 
skiljer sig stort mellan kvinnor och män är kroppsbehåring där den kvinnliga skönheten 
speglas av lite kroppsbehåring och att män anses mer manliga med mycket kroppshår. En 
kvinnlig modell som har mycket kroppsbehåring anses som mer aggressiv och stark till 
skillnad mot en kvinna utan hår. Detta på grund av att en hårig kvinna inte passar den 
traditionella kvinnliga stereotypen och därför förknippas med andra egenskaper. Toerien och 
Wilkinson (2003) förklarar att exempelvis en man som visas i reklam med raklödder i ansiktet 
med en rakhyvel i handen associeras med manlighet medan kvinnor som tar bort kroppshår i 
ansiktet förknippas med skam. 
 

2.3 Kommodifierad feminism  
 
Enligt Gill (2007) är kommodifierad feminism ett tillvägagångssätt att försöka förena den 
kulturella kraften från feminism med dess kritik i reklam och media, samtidigt som man 
omvandlar något som tidigare varit osäljbart till något som kan konsumeras, som mänskliga 
egenskaper. Fagerström och Nilsson (2008) förklarar också kommodifierad feminism som ett 
tillvägagångssätt där företagen använder sig av feministiska budskap för att hindra den kritik 
som feministiska reklamen fått, samtidigt som de syftar till att sälja produkter. Feminismen 
och dess ideal blir ett annat sätt att kommunicera och placera en produkt. Kvinnor kan då 
genom varumärkets produkter uttrycka sina personligheter och uppnå känslan av att vara 
upprorisk genom kvinnlig empowerment mot systemet, där empowerment innebär att 
individer har makt över sig själv och sin situation. Kommodifierad feminism ändrar 
innebörden av feministiskt ideal då den grundar sig i både feminism och att konsumtion av en 
viss produkt är det enda sättet att uppnå kvinnlig empowerment (Windels et al. 2019). Gill 
(2007) förklarar att företag använder tecken i sin reklam som speglar självständighet och 
frihet som sedan associeras till att konsumera det som de gör reklam för, vilket gör att dessa 
ideal kopplas till en viss produkt och varumärke. På så vis blir feministiska mål som 
exempelvis självständighet och kontroll över sin egen kropp tömda på deras politiska 
betydelse som sedan säljs tillbaka till individer som val om vad de kan konsumera. Således 
uppmanas kvinnor ta kontroll över sina egna liv och uppnå befrielse genom individuell 
konsumtion framför den kollektiva politiska feministiska kampen (ibid).   
 
Gill (2007) diskuterar olika element i reklam som används av annonsörer för att uppnå 
kommodifierad feminism. Enligt Gill (2007) har kritiken mot feministisk ideal i reklam gjort 
att företag väljer att använda mer individer som anses “vanliga” eller har ett ovanligt utseende 
istället för att ha modeller som visar det perfekta idealet vilket kallas autencitet och unicitet. 
Där autencitet står för äkthet och representerar det mer vanliga utseendet och unicitet betyder 
unikhet och representerar ett mer ovanligt eller originellt utseende. Detta har bidragit till att 
personer som tidigare varit osynliga i reklam nu har fått en större roll i media. Några som har 
förblivit osynliga i reklam är kvinnor med mörk hudton och ännu mer äldre kvinnor. Det har 
därför blivit banbrytande att använda sig av kvinnor med olika kroppsformer, stor mångfald 
och utmana idealet. Mildrande av kvinnors ilska är också ett element som innebär att kritiken 
mot feministisk reklam har gjort att företag använder kvinnors ilska till sin fördel i deras 
kommunikation. De har utvecklats från att man lyfter fram hur man kan förbättra sitt utseende 
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till att berätta att man är bra och vacker precis som man är. En av de största förändringarna i 
reklam är att man inte längre framställer kvinnor som sexobjekt utan som mer eftertraktade 
sexuella individer där tanken är att kvinnor har kontroll, detta menar Gill (2007) är ett element 
kallat övergången från sexföremål till önskade sexuella subjekt. Företagen har tidigare 
porträtterat kvinnan som vackra och unga kroppar som ger intryck av stor sexuell lust, till 
skillnad mot dagens kvinnlighet som framställs som en kroppslig egenskap. Elementet om att 
vara oss själva och glädja oss själva innebär att reklamen påverkar kvinnor och deras 
feminina önskvärdhet genom att visa att om man köper deras produkt symboliserar det en 
egen individualitet och att man behagar sig själv och inte någon annan. Dessa reklamer visar 
en norm av att “vara dig själv”, “följa ditt hjärta”, “var självständig”, “var stolt över dig själv” 
och “lev ditt liv som du vill” och så vidare. Dessa varumärken har blivit nya ledstjärnor och 
förpackar hur kvinnor ska leva sitt liv genom sina produkter. Företag skapar tecken i sin 
kommunikation som speglar självständighet, frihet och att man själv styr över sin kropp som 
de sedan förknippar med deras produkter (Ibid). 
 

2.3.1 Femvertising 
 
En tämligen ny term inom reklam som är nära kopplat till kommodifierad feminism är 
Femvertising, som innefattar de reklamkampanjer som ifrågasätter de traditionella kvinnliga 
stereotyperna. Femvertising har ofta flera olika områden som behandlas samtidigt, som till 
exempel kroppsbehåring och kroppsstorlek, vilket gör att reklamen behandlar helhetsintrycket 
av kvinnor och hur det porträtteras i reklam (Åkestam, Rosengren och Dahlen 2017). Grau 
och Zotos (2016) beskriver hur marknadsförares könsskildringar i reklam inte har 
uppmärksammats som en stor del av skapandet av könsstereotyper som det haft, det i sin tur 
har lett till dagens konstruerande samhällsnormer av maskulint och kvinnligt. De menar att 
marknadsförare ofta betraktas som ”kulturförmedlare” som har ett ansvar i deras 
kommunikation, exempelvis att främja mer jämställdhet i reklam. Enligt Åkestam, Rosengren 
& Dahlen (2017) har därav utvecklingen kring att utmana stereotyper i form av femvertising 
blivit en stor förändring i hur fler varumärken väljer att kommunicera. Detta eftersom reklam 
historiskt har följt de etablerade samhällsnormerna och stereotyperna konstruerade av 
kulturen (Ibid). Till skillnad mot kommodifierad feminism är femvertising mer positivt laddat 
då det förklaras mer som att varumärken använder det för att genuint vilja bidra till att utmana 
de normer och ideal som utformats av samhället, medan kommodifierad feminism tydligare 
har ett kommersiellt bakomliggande syfte (Gill 2007;Åkestam, Rosengren och Dahlen 2017). 
 

2.4 Semiotik 
 
Semiotik är vetskapen om tecken i samhället och hur de kommunicerar betydelse (Bignell 
2002). Semiotik kan förklaras genom huvudsakligen tre stycken områden. Det första är 
tecken, vilket utformas av människan och kan endast uppfattas i de begrepp av hur dessa 
används av människor. Den andra är koder eller system där dessa olika tecken organiseras och 
koder bildas för att kunna bemöta krav från samhället och kulturen. Den sista berör kulturen 
och handlar om hur dessa koder och tecken arbetar inom det. Kulturen är beroende av tecken 
och koder för att kunna existera och formas (Fiske 1997). Enligt Bignell (2002) formar tecken 
människans verklighet, men även media spelar en stor roll i att kommunicera den 
verkligheten. Människans erfarenhet och känslor formas av olika tecken som redan existerar i 
samhället vilket ger verkligheten en mening. Den sociala världen präglas av meddelanden och 
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budskap som innehåller språkliga och inte minst visuella tecken som exempelvis reklamfilm 
och bilder (ibid). 
 

2.4.1 Teckenkategorier 
 
Hansson (2006) förklarar att semiotikern Charles Pierce har skapat en modell som visar att det 
finns tre olika typer av tecken vilka är ikon, index och symbol. Dess typer av tecken 
kommuniceras på olika sätt. Ikoner kommunicerar genom similaritet och liknar det föreställda 
objektet. Ett exempel på en ikon kan vara en bild som liknar det som avbildas. Index 
kommunicerar genom logiska samband och har ett direkt samband med objektet. Ett index 
kan vara exempelvis rök som har ett orsakssamband med eld. Symboler kommunicerar genom 
fastställda betydelser i samhället och har inte något direkt samband med objektet.  Synliga 
former, färger och föremål har symboliska egenskaper som fungerar som visuella tecken. 
Därmed formas produkter med funktioner och designas med visuella tecken som kan 
framkalla associationer och ge produkten en karaktär utifrån kulturell betydelse (Moisander & 
Valtonen 2006). Symboler kräver kunskap och behöver läras då de är byggda på sociala 
regler, en symbol kan exempelvis vara en flagga eller ord (Hansson 2006;Rose 2016). Enligt 
Hansson (2006) kan dessa teckenkategorier stödja förståelsen för en bild och dess betydelse 
då man tar hänsyn till associationer och kulturella symboler. 
 

2.4.2 Denotation, Konnotation och Myter 
 
Denotation handlar om vad vi ser i en bild som exempelvis färger samt föremål eller text 
(Hansen & Machin 2013) och är det första steget till att få en förståelse för bildens mening 
och budskap (Fiske 1997). Konnotation innebär vilka värderingar samt känslor som 
kommuniceras i bilden (Hansen & Machin 2013) och är interaktionen som uppstår när 
mottagarens känslor, värderingar och kulturella bakgrund möter tecknet (Fiske 1997). Enligt 
Bignell (2002) används inte bara tecken till att denotera något utan för att framkalla 
konnotationer relaterade till tecknet vilket används för att skapa ett specifikt budskap som 
även kallas myt. Myt betyder inte här samma som mytologi i traditionella berättelser utan 
hänvisar till ett sätt att tänka om att innehållet i tecken tolkas av mottagaren genom sin kultur 
(Hansen & Machin 2013). En bild kan konnotera på olika sätt. För att få en förståelse för 
konnotationer i en bild måste den först brytas ner i olika komponenter och kvalitéer, där det 
finns fyra viktiga nyckelelement vid en analys enligt Barthes som är pose, blick, objekt och 
miljö (Ibid). 
 
Enligt Hansen och Machin (2013) finns en mängd konnotationer från associationer i 
förhållande till olika poser i våra huvuden. Det kan handla om poseringen tar plats eller inte. 
Exempelvis om en kvinna skulle sitta på en stol med fötterna brett isär så skulle det i 
allmänhet uppfattas som att hon tar plats, utstrålar självförtroende och brist på blyghet i 
jämförelse med om hon skulle dra ihop benen och har armarna intill sig, det skulle utstråla 
mer osäkerhet och sårbarhet. Att luta sig tillbaka är en pose som kan uppfattas som att 
personen är avslappnad, däremot är lutande framåt en position som kan uppfattas som stark 
intimitet eller en vilja att övertyga mottagaren om något. Posering som innehåller vinklar har 
också en betydelse, där exempelvis en kvinna kan visas mer kvinnlig om hon sitter på sidan 
då det anses vara mindre maskulint. Om den avbildade personen hoppar eller virvlar med 
armarna kan det symbolisera frihet och glädje (Ibid). Blicken och hur den avbildade personen 
tittar på mottagaren och var den tittar i bilden är ett betydelsefullt inslag. Om personen på 
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bilden tittar rakt mot mottagaren kan det skapa en symbolisk interaktion eller kontakt dem 
emellan. Det kan även förekomma att den avbildade personen tittar bort och då saknas denna 
interaktion. Objekt är en annan konnotation bärare som behöver analyseras efter vad vi ser på 
bilden. Objekten på en bild kan säga mycket olika saker, exempelvis kan vissa objekt 
associeras till en viss identitet. Det är även viktigt med de föremål som saknas i bilden. Ett 
tillvägagångssätt för att förstå betydelsen och budskapet kring ett objekt kan vara att byta ut 
det mot något annat och se hur bilden och dess mening förändras. Enligt Hansen och Machin 
(2013) är även miljön i bilder viktiga konnotation bärare. Exempelvis om bilden utspelar sig i 
naturen med blommor och träd, skulle det ge en annan betydelse om den hade haft en miljö av 
en klippa, en regnig dag eller jordig mark (Ibid). 
 

2.5 Teoretisk sammanfattning 
 
För att få en förståelse för Estrids varumärke, meningsskapande och budskap har vi antagit ett 
kulturteoretiskt perspektiv på varumärken. Identitetsmyter och brand storytelling är en del av 
kulturteorin som bygger på ett narrativt perspektiv. Detta perspektiv kommer i analysen hjälpa 
oss att förstå hur Estrid har byggt sin framgång och strategiskt skapat en berättelse om sig 
själva som sedan knyter an till en större berättelse. En semiotisk analys av det empiriska 
materialet kommer att genomföras enligt forskaren Barthes principer av donation och 
konnotation. Detta kommer genomföras tillsammans med Gills (2007) element inom 
feminism i reklam som bidrar till att skapa förståelse för vilka typer av feministiska tecken 
och budskap Estrid tillämpar i sin marknadskommunikation. Vilket även kommer ligga till 
grund för analys och diskussion kring resultatet av att använda dessa budskap. Det kulturella 
perspektivet tillsammans med de feministiska och semiotiska teorierna kommer fungera som 
olika aspekter vilka analyseras tillsammans med resultatet av den semiotiska analysen. Detta 
för knyta an det empiriska materialet till ett större sammanhang med teoretiskt underlag som 
kommer ge stöd till studiens diskussion och slutsats.  
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3 Metod 
 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis den valda forskningsdesignen för studien. Senare 
diskuteras val av metoder för datainsamling samt tillvägagångssätt för att analysera det 
insamlade empiriska materialet. 
 

3.1 Forskningsdesign 
 
För att få kunskap om hur feministiska budskap kan användas för att bygga ett varumärke 
undersöker studien Estrids marknadskommunikation och varumärkesbyggande. För att få en 
djupgående förståelse inom ämnet analyserade vi vilka nycklar i form av teman som finns 
bakom berättelsen till varumärket Estrid. En kvalitativ metod ger studien grund för ett 
tolkande synsätt som genererar i en djupare insikt och rikare analys av kommunikationen som 
omfattas av det empiriska materialet. I detta fall fokuserar studien på hur Estrid har 
konstruerat sig själva som ett feministiskt alternativ genom att bygga sitt varumärke med hjälp 
av kulturella konflikter. För att få en djupare insikt i Estrids varumärke har detaljer i deras 
marknadskommunikation studeras vilket en kvalitativ fallstudie lämpar sig bäst för. Det 
empiriska materialet i studien består av visuell och skriftlig kommunikation som har 
publicerats sedan företagets uppstart i maj år 2019 tills idag år 2021. Innehållet har valts ut 
och hämtats från Estrids egna kanaler i form av hemsida, Instagram och youtube med 
intentionen att få en bred bild av deras marknadskommunikation, vilket Moisander och 
Valtonen (2006) skriver som en betydelsefull del i varumärkesbyggande. För att förstå 
berättelsen bakom Estrid och dess kulturella betydelse har vi genom en semiotisk analys av 
deras kommunikationsmaterial funnit fyra huvudteman; Att sälja feminism, mångfald, bestäm 
över din egen kropp och utmana normerna. Dessa teman är något vi finner att deras budskap 
genomsyrar i kommunikationen som en del av deras varumärkesstrategi för 
identitetsbyggande av varumärket. Analysen har utgått från en grundlig denotation av bilder 
och reklamfilm, där kommunikationen i både visuellt och skriftligt format konnoteras i 
anknytning till adekvat teori. I bilaga tillhörande studien återfinns material med en fullständig 
denotation av det visuella materialet. Studien har en induktiv ansats vilket enligt Bryman och 
Bell (2017) utmärker sig genom att teorin är resultatet av forskningen. Studien har fått fram 
ett resultat genom analys av det insamlade empiriska materialet i samband med det teoretiska 
ramverket vilket blir ett induktivt tillvägagångssätt. 
 

3.1.1 Fallstudie 
 
Vi har valt att analysera Estrids varumärkesbyggande där en fallstudiemetod tillämpats. Enligt 
Bryman och Bell (2017) kan fallstudie förklaras som en studie som är baserat på ett enskilt 
fall och genom det göra en teoretisk analys för att få en djupgående förståelse av det valda 
forskningsämnet. Studien redogör för hur fallföretaget Estrid är ett exempel på hur ett företag 
byggt sitt varumärke genom feministiska budskap och vad för marknadskommunikation som 
tillämpats. Till följd av att vi vill få en djupare insikt i Estrids varumärke är det enligt Yin 
(2007) passande med en fallstudie då det är av fördel när man önskar få en förståelse för en 
specifik organisation eller bransch. Denna studie intresserar sig för hur och varför något är 
förekommande som innebär att studien är förklarande och beskrivande vilket passar en 
fallstudie enligt Yin (2007). Fallstudie kan användas i syfte att täcka kontextuella premisser 
som anses vara relevanta för ämnet som ska studeras (Ibid). Genom att vi analyserar ett 
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enskilt fall kommer det medföra en innehållsrik och omfattande beskrivning av 
forskningsområdet och fallföretaget. Estrid har analyserats från olika synvinklar i deras 
marknadskommunikation med avsikt att uppnå en förståelse för hur de använder feminism 
vilket enligt Yin (2007) utmärker en fallstudiedesign där författarna önskar belysa unika 
egenskaper för ett specifikt fall.  
 

3.1.2 Val av fallföretag 
 
Med anledning av att denna studie avser undersöka hur företag kan bygga sitt varumärke 
genom användandet av feministiska budskap, blev Estrid ett intressant fall att studera. 
Bryman och Bell (2017) förklarar att valet av fallföretag kan avgöras av författarna utifrån hur 
väl det passar studiens forskningsområde. Valet av att undersöka Estrids varumärke är främst 
baserat på deras feministiska kommunikation samt deras snabbt ökade tillväxt på marknaden. 
Som tidigare nämnts startades Estrid med anledning av den mansdominerade reklamen av 
rakhyvlar samt hur kvinnliga ideal framställdes och har sedan sin start blivit unika i branschen 
kring deras kommunikation och branding, vilket gör dem intressanta för specifikt detta fall. 
 

3.2 Urval 
 
Studien har en kvalitativ ansats och har som avsikt att ge en djupgående analys. Studien har 
med anledning av detta ett målstyrt urval där material från Estrids hemsida, instagram och 
youtube har hämtats samt analyserats i form av deras mission, en reklamfilm och bilder med 
tillhörande text. De olika analysobjekten har valts utifrån Estrids egna kontrollerade 
kommunikationsmaterial på de kanaler där Estrid bedriver stor del av sin 
marknadskommunikation. Vid urval av empiriskt material gjordes en övergripande 
granskning av Estrids kommunikation från företagets start till idag. Där bilder och text valdes 
med varierande innehåll för avsikt att få en bredare bild och helhetsintryck av 
kommunikationen och dess budskap. Samtliga analysobjekt är från Estrids egna kontrollerade 
kanaler för att skapa en hög trovärdighet för studien. Kriterier för val av bilder, text och 
reklamfilm har gjorts utifrån hur feminism och kulturellt perspektiv porträtteras. Det 
empiriska materialet har valts ut med målet att kunna spegla en helhet av Estrids 
kommunikation, vi valde därför bilder och reklamfilm som speglar olika kvinnor och dess 
etniciteter, kroppsformer och kroppsbehåring. Ett målstyrt urval bedöms som lämpligt för 
studien då urvalet görs baserat på de mål som finns med forskningen och kriterier som 
möjliggör att besvara forskningsfrågorna (Bryman & Bell 2017). 
 

3.3 Tematisk- och semiotisk analys 
 
I denna studie används en tematisk analys med hjälp av semiotiska redskap för att undersöka 
Estrids kommunikation från deras hemsida och sociala medier. Semiotik är studiet av tecken 
och deras funktion (Fiske 1997) vilket passar för en kvalitativ analys då det kan användas till 
att tolka och förstå bilder samt reklam, vilket behövs i denna studie för att kunna förstå Estrids 
budskap och hitta teman i det empiriska materialet (Hansen 2019). Semiotisk analys är ett 
tillvägagångssätt som tillämpas för att analysera tecken i materialet utifrån olika kategorier 
styrt av deras symboliska betydelse. Dessa kategorier kan analyseras från olika nivåer vilka är 
denotation och konnotation (Barthes 1973 se Hansen 2019). Denotation och konnotation 
tillämpas med fördel i denna studie då den avser att undersöka visuella budskap, samt att 
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Barthes (1973) modell stödjer analys av budskapet kopplat till det kulturella perspektivet. Den 
semiotiska analysen har applicerats på reklamfilm, texter samt bildmaterial då semiologi kan 
användas på alla typer av visuellt material, detta för att det handlar om att skapa mening av 
innehållet (Rose 2016). Vid analysen av visuellt material studerades bildens konstnärliga och 
tekniska val, för att undersöka vilka typer av visuella uttalanden som konstrueras och vad 
bilder berättar (Moisander & Valtonen 2006).  
 
För att analysera det empiriska materialet tillämpas tematisk analys i samspel med den 
semiotiska analysen. Enligt Bryman och Bell (2017) är teman den vanligaste analysmetoden 
av kvalitativ data. Materialet har analyserats med syfte att identifiera olika teman och 
kategorier som urskiljer sig i den insamlade datan. Det är viktigt vid en tematisk analys att 
avgöra vilka analysteman som studien intresserar sig för. Denna studie har hittat teman i det 
empiriska materialet i samspel med teorin för att tolka innehållet. Analysen har haft sin grund 
i Braun och Clarke (2006) sex steg för en tematisk analys. Efter att den semiotiska analysen 
genomförts av Estrids marknadskommunikation påbörjades steg ett där all empirisk data 
granskades noggrant flera gånger då det enligt Braun och Clarke (2006) är viktigt att vara 
välbekant med alla aspekter av sin datainsamling. Sedan färgkodade vi det empiriska 
materialet, vilket innebär att under tiden datan granskades markerades olika uttryck och 
tecken som hade liknande betydelser. När vi läst igenom det empiriska materialet gick vi in i 
steg två där en lista skapades med vad som finns i datan och vad som är intressant i innehållet 
för att skapa initiala koder. I steg tre påbörjades sökande efter teman utifrån mönster i det 
sorterade och kodade materialet. Vi analyserade de koder som bildades i steg två och ser hur 
dessa kan matchas ihop och skapa ett tema. I steg fyra granskades och förfinades de teman 
som formades i föregående steg och det kollades över vilka teman som är av mest av värde för 
studiens syfte och frågeställningar. Sedan utvärderas, definierades och namngavs varje tema. 
Slutligen skapades en slutanalys av de teman som identifierades relaterade till 
forskningsfrågorna och teorin. Nedan har en tabell sammanställts av de utformade teman för 
analysen. 

 
Tabell 1. 
 

3.4 Metodreflektion 
 
Studien är en fallstudie av kvalitativ karaktär som undersöker ett varumärke genom en 
semiotisk och tematisk analys av visuellt material som kommuniceras på digitala plattformar. 
Kritik mot kvalitativa undersökningar är att de kan bli för subjektiva, alltså vinklade till det 
forskarna uppfattar som viktigt och påverkas av författarnas erfarenheter, åsikter och 
värderingar (Bryman & Bell 2017). Generellt har en kvalitativ undersökning en djupare 
tolkning av data, därav är det även svårt att generalisera resultaten till andra miljöer och 
situationer. En kvantitativ undersökning är mer explicit i dess problemformulering och 
forskningsfrågor, medan kvalitativa undersökningar är ostrukturerade och kan därav påverkas 
av forskarens egenskaper och intressen (Ibid). I detta fall undersöker studien feministisk teori 
kopplat till Estrids kommunikationsstrategi. En kvalitativ metod är till fördel då feminism är 
kopplad till kvalitativ forskning, där den kvalitativa metoden lämnar större utrymme för 
sensitivitet. Kvantitativ metod betraktas som oförenlig med feminismen och bygger istället på 
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“hård data” i form av mätning av siffror och värden (Bryman & Bell 2017). En kvantitativ 
metod hade kunnat vara relevant med ett annat typ av syfte, exempelvis att mäta effekten av 
kommunikationen i relation till konsumenters attityd gentemot varumärket.  Syftet med denna 
studie och vad den ska bidra med kräver en djupare analys, förståelse och tolkning av data. 
Fördelar med en kvalitativ metod i studien är att kunna genomföra en tolkande bild-och 
filmanalys för att undersöka de mer underliggande och implicita sociala betydelserna. 
Avkodningen av storytelling innehållande kulturella artefakter, texter, bild och film kan 
därmed länkas till större berättelser i samhället (Cooper, Schembri & Miller 2010). 
 

3.5 Trovärdighet 
 
Moisander och Valtonen (2006) förklarar att tolkningar inom kulturforskning inte 
representerar den enda sanningen. Det presenterar snarare ett sätt att tolka och förstå det valda 
fenomenet. Det kan därmed finnas olika avläsningar, därav har studien förhållit sig till att ha 
ett så öppet och tydligt tolkningsperspektiv som möjligt, vilket Moisander och Valtonen 
(2006) förklarar är en avgörande betydelse. Där de genomförda tolkningarna hänvisar till 
tidigare trovärdig forskning och etablerad teori. För att ge studien trovärdighet har 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering tagits i beaktning.  

Tillförlitlighet innebär i vilken grad studien speglar verkligheten. För ökad tillförlitlighet 
utgår undersökningen med syftet i fokus, det empiriska materialet analyseras och tolkas 
gemensamt i gruppen och utgår från relevant teori för att stärka analysen. Vi har använt 
triangulering genom att vi kombinerat olika teoretiska perspektiv, metoder i form av tematisk 
och semiotisk analys och varierande empiriskt material vilket stärker tillförlitligheten för 
studien (Moisander & Valtonen 2006). Överförbarhet handlar om att studiens resultat kan 
överföras till andra kontext och situationer av studiens läsare (Ibid). Studiens mål är att 
undersökningens resultat av feministiska budskap och varumärkesbyggande ska kunna 
överföras till andra sammanhang och händelser som läsaren är bekant med. Detta genom att 
redogöra fallet på ett berättande och beskrivande sätt så läsaren kan dra egna slutsatser. För att 
stärka överförbarheten har vi även presenterat en detaljerad beskrivning av materialet vilket 
enligt (Moisander & Valtonen 2006) kan addera övertygelse och förståelse för analysen. 
Undersökningen är behandlad med ett kritiskt perspektiv, där författarna har haft ett objektivt 
förhållningssätt till att behandla material kopplat till teori för att stärka pålitligheten och 
konfirmera studien. För att öka pålitlighet dokumenteras processen med noggrannhet och 
tydlighet i den empiriska datainsamlingen, i form av grundlig denotation av allt material som 
analyseras. För mer trovärdighet i den semiotiska analysen har vi utgått från forskaren Barthes 
som har hög kunskapsnivå inom semiotik och hans teorier kring denotation och konnotation. 
Den tematiska analysen har även utgått från Braun och Clarke’s (2006) sex steg för att 
utforma relevanta genomgående teman i berättelsen bakom Estrids varumärke. 
 

3.6 Etiska övervägande 
 
Studien har tagit hänsyn till etiska övervägande. Studien tillämpar anonymitet på personerna 
som syns i bilderna och i reklamfilmen samt de personerna som har kommenterat bilderna på 
Instagram. Detta görs för att minska skaderisk och behandling av personlig information som 
kan ses som identitetskränkande. Bilderna är skärmdumpar av Estrids offentliga reklambilder, 
reklamfilm och texter som kan ses av allmänheten på deras Instagramkonto, Youtube samt 
hemsida. 
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4 Empiri och analys 
 
Avsnittet behandlar empiri och analys i form av en tematisk analys med hjälp av semiotiska 
redskap. För att få en grundläggande bild av Estrids varumärke och dess kommunikation 
analyseras först de tre grundläggande komponenterna inom marknadskommunikation vilka är 
målgrupp, budskap och kanal. Därefter genomförs den semiotiska analysen i sampel med den 
tematiska analysen av Estrids marknadskommunikation på egna kanaler. Den tematiska 
analysen är resultatet som även presenteras i Tabell 1. 
 

4.1 Estrids marknadskommunikation 
 
I Estrids marknadskommunikation visas det tydligt att kvinnor och mestadels unga kvinnor är 
deras primära målgrupp. Deras kommunikationskanaler är fyllda av unga kvinnor i olika 
kroppsstorlekar, etniciteter och kroppsbehåring. I deras mission skriver de “Estrid är en 
cruelty-free, rättvist prissatt rakhyvel som är designad speciellt för kvinnor.” (Estrid u.å.a) 
vilket bekräftar vilka de vill nå med sin kommunikation. På deras Instagram kan man se 
enstaka bilder där män visas, vilket kan tydas som att rakhyvlarna även kan köpas av dem, 
men det är tydligt att kvinnor är deras främsta målgrupp. För att skapa sig en stark position på 
marknaden är det viktigt att ha god kunskap om sina konkurrenter och vilka luckor som 
existerar på marknaden (Dahlén, Lange & Rosengren 2017), vilket Estrid har lyckats med. 
Estrid hittade en lucka på marknaden där det saknades en rakhyvel speciellt utformad för 
kvinnor med ett budskap som riktade sig mot kvinnor i alla former och önskad 
kroppsbehåring. Genom att de har hittat ett gap där deras konkurrenter ej ännu etablerat sig 
har de skapat sig en stark position på marknaden och kan vara en anledning till deras extremt 
snabba tillväxt. Estrids budskap har från starten år 2019 fram tills idag år 2021 varit tydligt 
och de har haft en konsistent kommunikation under hela tiden vilket enligt Dahlén, Lange och 
Rosengren (2017) är viktigt för att skapa ett trovärdigt varumärke. Det är även viktigt med 
vilka signaler som budskap sänder ut från varumärket till konsumenten. Mycket i Estrids 
kommunikation skickar signaler i form av fysiska attribut där de talar om “farväl ljuva fjun”. 
De har även funktionella fördelar i sina budskap i form av att deras rakhyvlar är “vassare än 
vassast”, “100% veganska återfuktade remsor för bästa glidet” och “en rakhyvel som är bättre 
för huden”. Estrid sprider sitt budskap i egna kanaler genom deras hemsida samt sociala 
medier som Instagram och Tiktok. Estrid har inte någon butik där kommunikationen kan 
spridas, men har H&M som återförsäljare och finns i deras butiker. Deras förtjänade kanaler 
är även en stor del av deras kommunikation där de får mycket spridning på Instagram av sina 
konsumenter, de har blivit omtalade i media och har flera influencers som sprider deras 
budskap. På Estrids egen kanal på Instagram tar de nytta av konsumenternas spridning där 
Estrid delar budskap som spridits vidare för att säga det på sina egna kanaler. 
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4.2 Tematisk analys 

4.2.1 Att sälja feminism  
 
I cirka hälften av studiens analysobjekt visas produkter tillsammans med feministiska budskap 
från Estrid, men ofta inte med stort produktfokus vilket kan tolkas som att Estrid i första hand 
vill förmedla feministiska budskap men har ett underliggande kommersiellt syfte. Detta sätt 
att använda feministiska budskap kallas enligt Fagerström och Nilson (2008) kommodifierad 
feminism. I den inledande meningen i deras mission säger dem “Estrid är inte bara en 
rakhyvel” vilket konnoterar att Estrids produkter har en större betydelse och syfte än endast 
produkten i sig. Estrid målar även upp i sin mission samt i sin text till bild 1 att konkurrenter i 
viss del uteslutit kvinnor och alla dess utseenden i reklam, det säger även att priset är orättvist 
i jämförelse med mäns rakhyvlar vilket konnoterar att de kritiserar sina konkurrenter samt 
använder kvinnors ilska till sin fördel i sina budskap (Gill 2007). Texten intill bild 1 
konnoterar att Estrid särskiljer sig 
genom att visa kroppsbehåring i sin 
reklam och att de positionerar sig som 
det varumärket som vågar ta upp något 
som är problematiserat vilket ger en 
känsla av att de är modiga och unika. 
Detta kan tydas som att Estrid visar en 
upprördhet mot reklamens framställning 
av normer och ideal, och använder detta 
för att uppmana till konsumtion. Genom 
detta framställs det hur de använder sig 
av feminism i kommersiellt syfte, 
benämnt kommodifierad feminism 
(Ibid).                                                                                     Bilaga 1: Bild 1 
 
I deras reklamfilm visas en kvinna och en man i ett badkar där kvinnan uttrycker att hon gärna 
har hår på sina ben, samtidigt som hon rakar dem släta. Det kan tolkas som att hon inte känner 
att hon behöver raka sina ben, men att hon tycker om just Estrids produkt och att benen ”mår 
bra” av den. Detta blir en form av kommunikation som Gill (2007) beskriver kopplat till 
kommodifierad feminism där de skapar tecken som speglar frihet, självständighet och att styra 
över sin egen kropp, förknippat med den representerade produkten. I alla texter och bilder 
konnoteras självständighet och kontroll över sin egen kropp vilket enligt Gill (2007) gör att 
Estrid bidrar till att avpolitisera dessa feministiska mål och visar kvinnor att de kan uppnå 
målen genom individuell konsumtion av deras produkter. Bild 2 kan tolkas att bilden är tagen 
med produkten i fokus där den ska ge ett starkt intryck då en interaktion med mottagaren 
saknas när huvudet är utanför bild. T-shirten på bilden visar en text “Super mega pussy 
vagina” och texten som är bredvid och tillhör bild 2 säger “What is “normal” anyway? Bits 
come in all shapes and sizes and all equally wonderful, vilket kan konnotera att Estrid vill 
framföra ett feministiskt budskap i samband med att de vill sälja produkten. Detta kan tolkas 
som att konsumenten står bakom deras ställningstagande och kan uppnå kvinnlig 
empowerment genom att konsumera deras produkter (Windels et al. 2019). Genomgående i 
Estrids kommunikation blir dessa budskap ett sätt att positionera och bygga sitt varumärke 
samtidigt som deras kvinnliga konsumenter kan agera feministiskt genom deras konsumtion. 
Följaktligen kan en rakhyvel från Estrid bli en symbol för konsumentens feministiska identitet 
(Gill 2007).  
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I bild 1, 3, 4 och 5 är individerna det mest framträdande i bilden och inte någon produkt. Detta 
kan tolkas som att Estrid har en annan avsikt än att bara sälja sina produkter, vilket kan 
konnotera att deras kommersiella budskap är mindre viktigt än feministiska budskap. Det här 
kan bidra med en större trovärdighet genom att de framställer sig som genuina i sitt 
feministiska ställningstagande och att det har en större betydelse än deras kommersiella 
fördel. Då Estrids huvudsakliga 
produkt är en rakhyvel kan de inte att 
undgå att kommunicera produktens 
funktionella fördelar, som i bild 6 och i 
sin mission där de uttrycker att 
rakhyveln är vass, smidig och har 
återfuktade remsor. Kommodifierad 
feminism upplevs i deras 
kommunikation då de använder sig av 
feministiska budskap i avseende att 
bryta kulturellt konstruerade strukturer, 
samtidigt som de syftar till att sälja sin 
produkt (Gill 2007;Fagerström & 
Nilsson 2008). 

                                                        Bilaga 2: Bild 2 
 

4.2.2 Mångfald 
 

Mångfald är ett genomgående tema i studiens valda analysobjekt. I Estrids 
marknadskommunikation finns det tydligt mångfald av kvinnor i form av olika etniciteter, 
kroppsformer och val av kroppsbehåring. Kvinnorna i Estrids kommunikation är olika och 
kan på så vis tilltala olika kvinnor då de kan relatera till de olika personerna som porträtteras i 
varumärket. Gill (2007) påpekar att kritik mot feministiskt ideal i reklam har bidragit till att 
företag väljer att porträttera individer som tidigare har varit osynliga i reklam tidigare, 
exempel på det här är kvinnor av mörkare hudton. I bild 1, 3 och 4 samt i reklamfilmen 
denoteras kvinnor av mörkare hudton vilket konnoterar inkluderande bland etniciteter. I bild 5 
och reklamfilmen denoteras kvinnor som enligt idealet ses som kurviga. I reklamfilmen 
förekommer även kvinnor som är överensstämmande med ett traditionellt skönhetsideal. 
Estrid porträtterar genom detta kvinnor 
av olika kroppsformer, hudtoner, 
utseende och personliga stilar vilket 
kan tolkas som banbrytande enligt Gill 
(2007) då de inkluderar olika 
kvinnokroppar, för att öka mångfald 
och motarbeta idealet. Ytterligare ett 
tema som speglar mångfald i Estrids 
marknadskommunikation är att 
porträttera “verkliga” eller “helt 
vanliga människor” på ett naturligt sätt 
vilket bidrar till en humanisering av 
varumärket och bidrar till en kraftfull 
berättelse av kommunikationen till 
mottagarna (Hjelmgren 2016; Gill 2007).                         Bilaga 4: Bild 4 
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Humaniseringen av kvinnor bidrar till att kommunikationen inte känns som påtvingad då den 
är naturligt framträdande (Hjelmgren 2016). Det kan även tolkas bidra till autencitet och 
unicitet genom att Estrid porträtterar verkliga kvinnor i sin visuella kommunikation som inte 
är enligt det klassiska kvinnliga idealet. Det konnoteras i samtliga analysobjekt att Estrid finns 
till för alla kvinnor och att alla är lika vackra oberoende hur man ser ut. Kommunikationen 
upplevs Estrid vara ett inkluderande varumärke, vilket de själva uttrycker är en skillnad från 
många konkurrenter. Däremot finns det brister i inkluderande av äldre kvinnor i Estrids 
kommunikation som även enligt Gill (2007) är ett segment som är osynliga i reklam.  
 

4.2.3 Bestäm över din egen kropp 
 
Enligt Braun, Triclebank och Clarke (2013) har de västerländska skönhetsidealen varit att 
kvinnor ska vara smala och rakade vilket är problematiskt för kvinnor då det inte är naturligt 
för kroppen. I Estrids visuella kommunikation samt texter belyser de att kvinnans kropp är 
vacker som den är och hur du som kvinna vill ta hand om den är upp till dig. De 
uppmärksammar detta genom att visa upp kvinnor i sin kommunikation med olika utseenden 
som utstrålar självsäkerhet och trygghet i att vara precis som dem är. Ett genomgående 
uttalande från Estrid som visas i reklamfilmen är “Ansa, trimma, raka, eller inte” vilket anses 
som ett återkommande budskap om att man som individ bestämmer över sin egen kropp. 
Detta budskap lyfter att man behandlar sin kroppsbehåring som man vill, vilket förmedlar en 
känsla av att det är okej att inte följa samhällets konstruerade skönhetsideal. Kvinnorna som 
porträtteras i reklamfilmen upplevs bekväma och fria i sina kroppar, exempelvis visas en 
sekvens av två kvinnor när de dansar fritt i stora rörelser där kroppsspråket konnoterar 
självförtroende och tolkas som att de uttrycker sig hur de vill utan att tänka på hur det ser ut 
(Hansen & Machin 2013).  
 
Bild 5 konnoterar självsäkerhet där kvinnan tolkas bekväm i sin egen kropp och att kvinnan är 
vacker precis som hon är, fastän hon inte aktivt poserar på en bild i underkläder (Gill 2007). 
Kvinnan i bild 5 upplevs inte som att hon objektifieras sexuellt, då hon ger en känsla av att 
vara avslappnad och fångad i ögonblicket, vilket kan kopplas till reklamens övergång från 
kvinnor som sexföremål till önskade sexuella subjekt (Ibid). I reklamfilmen samt bild 4 och 5 
visas kvinnor iklädda endast underkläder, vilket till viss del kan upplevas som att de anspelar 
på sexualitet och att de visar upp sina 
feminina egenskaper. Däremot upplevs 
inte kvinnorna som sexuella objekt då 
deras poser och miljön de befinner sig i 
är sexuellt avdramatiserat. Därav 
upplevs inte kvinnorna i Estrids 
kommunikation som att de porträtteras 
som sexuella objekt vilket tolkas som 
att de inte vill bidra till att objektifiera 
kvinnor genom visuell representation. I 
reklamfilmen lyfts kvinnan fram som 
någon som ska våga bryta idealet, men 
samtidigt vara någon som är attraktiv 
för mannen.                                                                            Bilaga 5: Bild 5  
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De pratar om vad män gillar på en kvinnokropp och hur de ser på deras kroppar, samt hur de 
upplever behåring vid sexuella interaktioner. Det kan tolkas som motsägande till frigörandet 
av kvinnans kropp som sexuellt objekt, då det fortfarande kan ses som att kvinnan ska 
tillfredsställa mannen.  
 
Estrids produkter kommuniceras i analysobjekten som symboler av egen individualitet och att 
produkten behagar en själv och inte konsumeras för någon annans skull (Gill 2007). Bild 3 
har en text som uttrycker “DU bestämmer, ingen annan” vilket ger en känsla av att du som 
konsument bestämmer över dig själv och hur du vill behandla din kropp, men även hur ofta du 
vill ha nya rakblad i din prenumeration som kopplas till den mindre texten vid bilden. Även i 
texten intill bild 2 lyder ett påstående från Estrid “vad är egentligen normalt, alla delar 
kommer i olika former, storlekar och är ändå lika fantastiska.”. Detta kan tolkas i ett större 
perspektiv att stå för att du bestämmer helt över din kropp, din rakning och kroppsbehåring. 
Således påvisas en form av kulturell branding då produkten och varumärket vill beröra 
konsumentens syn på sig själv (Moisander & Valtonen 2006). Bild 7 kombineras med en text 
som uttrycker ”När du vill, var du vill” där det även beskrivs att valet över hur ofta 
mottagaren vill konsumera produkten är helt upp till konsumenten själv, men att den finns 
tillgänglig när du vill ha den. Texten i kombination med lekfullheten i bilden som porträtterar 
två kvinnor som inte fångas i en poserad ”perfekt” idealbild av kvinnan blir en del av deras 
brand storytelling. Detta påvisas även i texten till bild 1 där de säger att rakning är frivilligt 
och att man själv bestämmer över sin egen kropp och ingen annan, vilket skapar en känsla av 
frihet och acceptans. 
 

4.2.4 Utmana normerna  
 

 
Bilaga 8: Reklamfilm 

Företag kan enligt Hajdas och handel (2017) välja att uttrycka engagemang i kulturella 
konflikter genom utmanande budskap vilket vi ser är ett genomgående tema i Estrids 
kommunikation, där de utmanar normerna kring könsstereotyper, kvinnans kropp, roll och 
porträtterande i media. I Estrids visuella material har kvinnorna olika kroppsform, 
kroppsbehåring och etniciteter vilket utmanar de västerländska sociokulturella normerna 
(Braun, Triclebank & Clarke 2013). I bild 4 porträtteras en kvinna med tjocka, hårtäta 
ögonbryn som nästan möts i mitten samt behåring under armen, vilket är utstickande då en 
kvinna enligt normen ska vara släta och ansade från hår i ansikte samt kropp för att framstå 
som feminin (Ibid). Hon upplevs även som en stark och självständig kvinna som vågar bryta 
normerna och är stolt över sin utstickande kroppsbehåring (Toerien & Wilkinson 2003). I 
Estrids reklamfilm utmanar de normerna genom att prata om och framförallt visa 
kroppsbehåring på ett naturligt och bekvämt sätt där flera sekvenser visas med kvinnor som 
har kroppshår under armarna. Exempelvis ligger två kvinnor i en säng och pratar om sexuellt 
umgänge där ena kvinna ligger med armen uppe så att behåringen under hennes armhåla syns 
vilket återigen ses som normbrytande. I sista scenen i reklamfilmen lyfts frågan om män bryr 
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sig om ett rakat underliv eller inte vid intima handlingar, vilket är en av många frågor som vi 
tror flera kvinnor ställer sig angående kropp och behåring. Framförallt unga kvinnor som 
exponeras för mycket reklam som marknadsför produkter i syfte att en kvinna ska bli mer 
attraktiv och passa in. Reklamfilmen ifrågasätter det inpräglade idealet, vilket är att en kvinna 
ska ha en slätrakad kropp som anses vara det mer feminina och attraktiva (Braun, Triclebank 
& Clarke 2013).  

Varumärken har länge valt att följa samhällets konstruerade ideal av hur kvinnan ska 
porträtteras för att framstå som feminin och attraktiv i reklam. Det idealet som har vuxit fram 
ur kulturella konstruktioner av vad som är maskulint och feminint och blivit en samhällsnorm, 
vilket vi anser Estrid här utmanar genom att visa upp kroppsbehåring, olika kroppsformer och 
ifrågasätter för vems skull kvinnan rakar sig (Moisander & Valtonen 2006). Sista scenen i 
reklamfilmen utspelas i ett badrum, vilket är den miljön där Estrids produkter används och hör 
hemma. Den blonda kvinnan svarar på en fråga angående behåring kring underlivet, vilket 
hennes svar lyder “de som bryr sig att man ska vara helrakad, det är snorungar som är 
porrskadade”. Detta svar tyder på att hennes åsikt är att de personer som bryr sig om 
könsbehåring är omogna och har påverkats av ett ideal av kroppar som porträtterats i sexuella 
sammanhang som inte är baserade på verklighet. Detta kan tolkas att Estrid står bakom det 
yttrandet och vill bryta de stereotyper och normer som konstruerats genom samhället (Braun, 
Triclebank & Clarke 2013; Fagerström & Nilson 2008). I bild 7 är kvinnorna iklädda stora 
skjortor vilket kan tolkas som ett indextecken för manlig klädsel (Hansson 2006). Bilden 
utstrålar en lekfullhet då de två kvinnorna har raklödder i ansiktet och poserar som att de rakar 
varandra, vilket förklaras av Toerien och Wilkinson (2003) att om det vore män hade det 
associerats med manlighet medan kvinnor som tar bort kroppshår i ansiktet förknippas med 
skam. Denna bild upplevs därmed med en ironi och lekfullhet att kvinnorna gör något 
utstickande och går emot kvinnliga normer i avseende att visa upp produkten. 

Estrid uppfattas även använda sig av femvertising i sin kommunikation, vilket innebär reklam 
som ifrågasätter de traditionella kvinnliga stereotyperna (Åkestam, Rosengren & Dahlen 
2017). I bild 1 finns en kvinna i rörelse som hoppar eller dansar med armarna över huvudet 
med ett stort leende, vilket Hansen och Machin (2013) beskriver symbolisera frihet, glädje 
och självförtroende. Hon porträtteras inte i en klassisk kvinnlig pose, vilket innebär att 
kvinnan ofta sitter i en vinklad position för att framhäva femininitet (Ibid). Det tidigare 
attribut som porträtterats som kvinnligt enligt Fagerström och Nilson (2008) har varit vacker, 
introvert, sexobjektivfierad, mamma-roll, eller offer-roll i medier. Medan manliga attributen 
har varit stark, utåtriktad, självsäker och ledare. Här går Estrid emot de tidigare kvinnliga 
attributen och visar istället upp en stark kvinna som är fri i sig själv och sin kropp. Hennes 
kläder i form av färgen rosa och material av tyll är ett klassisk feminint index på grund av att 
den rosa färgen starkast associeras med femininitet. Däremot går hennes kroppsbehåring 
under armen istället mot det feminina samhällsnormerna, då kroppsbehåring är en symbol av 
maskulinitet enligt de kulturella konstruerade stereotyperna (Braun, Triclebank & Clarke 
2013;Moisander & Valtonen 2006). I bild 2 poserar kvinnan i bilden med rak hållning och 
bresande ben vilket uppfattas som att hon tar plats och utstrålar självförtroende, vilket är 
banbrytande mot klassisk porträttering av kvinnor inom reklam i media. Det feminina i 
färgerna och produkten blir en kontrast till deras budskap i form av en frispråkig text och 
posering som ger kvinnan i bilden en makt och tuffhet, vilket utmanar normerna genom en 
kvinna som tar plats och kan tolkas att vilja avsexualisera det kvinnliga könet (Hansen & 
Machin 2013). Mellan hennes ben täcker produkten henne i form av en rosa fluffig 
sminkväska, vilket ger en bild av ett underliv med den öppnade dragkedjan. Då produkten är i 
fokus upplevs sminkväskan symbolisera en vagina och konnoterar en hyllning till det 
kvinnliga könet. 
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5 Diskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras resultatet av den empiriska analysen i relation till tidigare 
presenterade teorier, begrepp och forskningsfrågor. Diskussionen har delats upp i tre olika 
områden som baseras på studiens forskningsfrågor. 
 

5.1 Feministiska budskap genom tecken 
 
I analysen ger Estrids marknadskommunikation ett intryck av att kvinnor är självständiga, har 
självsäkerhet och är bekväma i sig själva vilka är betydelsefulla tecken i de feministiska 
budskapen. Förekommande tecken i texter och de visuella representationerna genomsyrar ett 
tema av att Estrid vill bryta de könsstereotyper som konstruerats genom samhället gällande 
vad som är maskulint och feminint. Kvinnorna som presenteras i Estrids kommunikation visas 
ofta i underkläder men det upplevs inte som sexuellt eller objektifierande, snarare så upplevs 
kvinnorna i underkläder som bekväma och naturligt framställda. Poseringen av kvinnorna på 
bilderna i analysen är en betydelsefull bidragande faktor till det feministiska budskap då 
Estrids val av poseringar tolkas som att kvinnorna är fria och ägande av sin kropp. Ännu en 
indikator på detta är att Estrids avslutar sin reklamfilm med meningen “ansa, trimma, raka.  
Eller inte” vilket tolkas som att varje individ får göra som den själv vill och att valet ligger 
hos individen vilket är ett starkt bidragande feministiskt budskap i befriandet av kvinnans 
kropp. Estrid använder sig av autencitet och unicitet i sin visuella kommunikation för att 
porträttera kvinnor med olika kroppsformer, etniciteter och personliga stilar vilket blir ett 
genomgående tema i marknadskommunikationen Gill (2007). I bildtexten till bild 1 skriver 
Estrid att kvinnor som medverkar i reklamfilmen är de som vill vara med och förändra 
kulturen och bidra till en mer nyanserad och oretuscherad bild av kvinnan i reklam. Vilket är 
en tydlig indikation på att de vill utmana och förändra samhällsnormerna som står för att en 
kvinna ska vara på ett visst sätt för att bli accepterad i samhället. Estrid är på många vis 
inkluderande i sin kommunikation vad gäller kroppsformer, kroppsbehåring och etniciteter 
men däremot är de inte inkluderande gällande äldre kvinnor som även är ett segment som är 
osynlig i reklam generellt. Det här kan leda till att äldre kvinnor inte tilltalas av Estrids reklam 
då de inte visas kvinnor som de kan relatera till. Bristen av porträttering av äldre kvinnor samt 
ett heteronormativt synsätt kan leda till att de fastnar i de traditionella samhällsnormerna. 
 

5.2 Kommersialisering av feminism 
 
I Estrids mission och flera bilder samt texter förekommer ett missnöje och ilska kring hur 
reklam har framställt kvinnor, deras kroppar och kroppsbehåring för att sedan uppmana till 
konsumtion av deras produkter. Kommodifierad feminism tillämpas av Estrid i form av att de 
använder feministiska budskap kopplat till kulturen i syfte att sälja produkter (Fagerström & 
Nilson 2008). Deras underliggande kommersiella syfte har skymts av olika feministiska 
budskap i deras kommunikation. Dessa feministiska budskap kan ses ur ett kritiskt perspektiv 
genom att Estrids intentioner kan ifrågasättas kring deras marknadskommunikation, om de har 
en genuin vilja att sträva efter jämställdhet eller om det har andra avsikter, i form att sälja. 
Trots detta kritiska synsätt går det inte att bortse från att Estrids feministiska budskap kan 
bidra med positiva fördelar till samhället och konsumentens bild av feminism. Estrid blir som 
ledstjärnor genom sin feministiska kommunikation och signalerar att man som kvinna är 
självständig och har frihet över sin egen kropp vilket kan uppnås genom att konsumera deras 
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produkter (Gill 2007). Därav har feminismen blivit ett ansikte utåt i Estrids kommunikation 
för att gynna konsumtion och bidra till stärkande av varumärkets identitet.  
 
Genom att Estrid har haft en konsistent kommunikation från starten på sina kanaler har det 
bidragit till en tydlig berättelse om varumärket, vilket konsumenterna kan uppleva genom 
konsumtion (Denning 2006;Hjelmgren 2016). Till följd av konsumtionen av Estrids produkter 
kan deras målgrupp stärka och bygga sin feministiska identitet och uppnå kvinnlig 
empowerment. Det kan vara ett försök av Estrid att ge inflytande till kvinnor av att uppnå 
kvinnlig empowerment genom deras produkter. Det här gör även så att Estrid bidrar till att 
försvaga feminismens politiska betydelse och styrka för deras egen ekonomiska fördel och 
varumärkesidentitet vilket är en av grunderna i kommodifierad feminism (Gill 2007). Det här 
betyder att de har valt ut delar i feminismen som gynnar deras identitetsbyggande, vilka vi 
kan se utifrån analysen främst är inkluderande av etniciteter, kroppsformer och normalisering 
av kroppsbehåring.  I grund och botten säljer Estrid en rakhyvel, vilket gör att deras 
feministiska budskap kan minska trovärdigheten för varumärket då det motsäger deras 
budskap att man inte behöver raka sig, men säljer en produkt som hjälper dig att ta bort ditt 
kroppshår. Vi kan utifrån analysen inte se att detta skulle påverka Estrids 
varumärkesbyggande just nu, men kan komma påverka dem om de kulturella konflikter kring 
feminism som just nu är aktuell inte är lika stark i framtiden. Det kan göra så att Estrids 
kommersiella syfte blir mer tydligt om de feministiska budskapen inte skulle vara lika 
aktuella. 
 

5.3 Framställning av kvinnor i förhållande till normer och ideal 

Estrid upplevs ha byggt sitt varumärke genom att visa engagemang i kulturella konflikter när 
det kommer till hur kvinnor porträtteras, i både bilder och reklamfilm men även hur de 
uttrycker sig i ord och texter. Estrids porträtterande av kvinnan i deras visuella 
kommunikation skiljer sig från kulturellt konstruerade könsstereotyper och ideal, vilket kan 
ses som en strategi i Estrids varumärkesbyggande (Moisander & Valtonen 2006;Holt 2004). 
Genom analysen går det att utläsa att de använder många feministiska budskap och 
porträtterar kvinnor med olika utseenden när det kommer till kropp, behåring, etnicitet och 
stil. Det kan kopplas till Åkestam, Rosengren och Dahlen (2017) förklaring av femvertising, 
vilket medför att budskapet behandlar ett helhetsintryck av kvinnor i reklam. Estrid uppfattas 
ta avstånd från de gamla tillvägagångssätten att kommunicera en produkt som antyder att de 
ska förbättra dig som person och istället uppmuntrar Estrid kvinnor till att tänka annorlunda 
om sig själva, vilket är vanligt inom kulturell branding (Moisander & Valtonen 2006). 
Kulturell branding är något som framförallt tillämpas för produkter som kännetecknar ens 
identitet, image eller livsstil, där Estrid faller in i denna produktkategori (Ibid). Estrid har med 
hjälp av feministiska budskap utvecklat berättelser i sin kulturella branding som resulterar i ett 
tydligt ställningstagande kring synsättet på kvinnokroppen. Att Estrid visar en mångfald kan 
uppfattas som ett inflytande för kvinnor att uttrycka sin egen personlighet och uppnå känslan 
att stå bakom ett varumärke som stöttar kvinnan att bestämma över sin egen kropp, istället för 
att följa samhällets bild av vad en kvinna borde göra (Gill 2007). Estrid kan därmed uppfattas 
vilja vara en ledstjärna för hur unga kvinnor ser på sig själva och tar kontroll över sin kropp, 
samt förändra kulturen kring kvinnans framställande i media (Ibid).  

Estrid utmanar även normerna genom att visa upp och prata om att raka eller behålla behåring 
är ett fritt val på ett naturligt och bekvämt sätt. Det blir en form av brand storytelling som 
genomsyras av ett kulturellt ställningstagande där samhällsnormerna utmanas (Braun, 
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Triclebank & Clarke 2013;Moisander & Valtonen 2006). Vi uppfattar att Estrid vill förmedla 
ett budskap som är äkta som kan stärka varumärket samt konsumenters engagemang 
(Hjelmgren 2016). Det resulterar i att reklamen upplevs mer trovärdig, då varumärket och 
berättelsen bakom humaniseras med “vanliga” människor i samhället och personer som inte är 
“det klassiska idealet”. Genom kulturella berättelser som utmanar samhällsnormerna kan det 
tolkas att Estrid försöker bryta igenom den konstruerade kulturen som en väsentlig del i deras 
strategi att bygga upp varumärket och dess identitet (Holt 2004;Hajdas & Handel 2017).  

Den kulturella förändringen som Estrid uppfattas att sträva efter tar grund i ett normbrytande 
framställande av kvinnor. Marknadsförare är en stor del i skapandet av trender och kultur 
(Moisander & Valtonen 2006) vilket gör att det blir ett ansvar för företag vad de bidrar med i 
skapandet av kulturella betydelser. Rokka (2021) nämner hur konsumenter alltmer har 
övergått till att bli en del av marknaden som interagerar med olika kulturella resurser, där 
resurserna kan vara varumärkets myter, symboler och ideologier. Därav konsumerar kunder 
produkter för att uppnå det som varumärket står för och vill uppnå identitetsmål och uppleva 
berättelsen bakom varumärket. Estrid har lyckats genom sina feministiska budskap och 
porträtterandet av kvinnan hittat en kraftfull berättelse i hur kvinnan bör se sig själv. Detta 
genom postfeministiska tecken i sina budskap som framställer kvinnan som en egen individ 
som bör ta beslut om sin kropp för sin egen skull. Detta i sin tur kan vara en berättelse och 
myt som konsumenter av Estrid strävar efter att få uppleva genom konsumtion av varumärket 
och produkten. När konsumenter har inhandlat en rakhyvel från Estrid så är det genomgående 
budskapet bakom produkten att när du väljer att raka dig så gör du det för din egen skull och 
ingen annan, vilket är ett tydligt budskap genom Estrids kommunikation. Estrid bidrar genom 
det till varje konsuments individuella identitetsbyggande kring synen på kroppsbehåring och 
agerandet kring det.  

Estrids reklamfilm uppfattas ha ett heteronormativt perspektiv genom att de diskuterar 
mannens syn på en kvinnas kroppsbehåring och hur normen är att kvinnan ska vara attraktiv 
för mannens öga. Det i sin tur kan uppfattas som att kvinnan fortfarande fattar beslut om sin 
kropp för att tillfredsställa mannen. Ur ett kritiskt perspektiv kan det diskuteras om Estrids 
sätt att utmana normerna endast får positiva konsekvenser eller om denna normbrytande 
reklam skulle kunna skapa nya ideal hur en kvinna ska vara för att passa in. Kan alla företag 
som inte vill förknippas med kulturellt konstruerade samhällsnormer kommunicera en åsikt av 
extrem motsats i deras varumärkesstrategi, eller kan det ha sina konsekvenser att nya normer 
skapas som inte behöver vara positiva.  
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6 Slutsats 
 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat genom att besvara de tre utformade 
forskningsfrågorna kopplat till syftet. Syftet med studien har varit att skapa kunskap om hur 
feministiska budskap används för att bygga ett varumärke. Avslutningsvis lämnas förslag till 
vidare forskning. 
 
För att svara på första frågeställningen “hur uttrycks feministiska budskap genom tecken i 
Estrids kommunikation?” kan vi genom denna studie konstatera att Estrid har format ett 
varumärke som vill särskilja sig på marknaden. Detta genom att visa upp ett nytt sätt att 
kommunicera i kontrast till vad de anser är ett gammalt sätt att porträttera kvinnan, där 
studien visar att Estrid har genomgående feministiska budskap och tecken i sin 
marknadskommunikation. Genom de feministiska tecken som Estrid har applicerat på sina 
produkter och i sin kommunikation har det påverkat Estrids identitet som ett feministiskt 
varumärke på marknaden. Dessa tecken bidrar till att Estrid får en starkare kulturell betydelse 
och ger deras produkter en feministisk karaktär. De feministiska budskapen manifesteras 
genom deras framställning av kvinnor med olika utseenden, kroppsbehåring och etniciteter. 
Estrid förmedlar ett budskap om att det är den enskilde kvinnan som bestämmer över sin 
kropp och hur den ska se ut snarare än att följa samhällsnormer. Genom texter och visuella 
representationer kan det utläsas att Estrid porträtterar en nyanserad och oretuscherad 
framställning av kvinnan och att de som varumärke vill vara med och skapa förändring i de 
normer som samhället konstruerat.  
 
Andra feministiska budskap som går att utläsa från kommunikationen är att bryta de 
konstruerade könsnormerna som berör vad som är maskulint och feminint. En genomgående 
strategi i Estrids varumärkesbyggande är att urskilja sig från kulturellt konstruerade ideal av 
kvinnokroppen i sin marknadskommunikation. Därmed har Estrid byggt upp sin 
varumärkesidentitet med hjälp av femvertising och engagemang i kulturella konflikter och 
genom det skapat en tydlig bild på marknaden. Vilket svarar på frågeställningen på vilket sätt 
framställer Estrid kvinnor i förhållande till samhällsnormer och ideal i sin kommunikation? 
Estrid har byggt ett framgångsrikt varumärke kring kulturell förändring, i avseendet hur 
kvinnor ser på sig själva, framställs och borde lyftas i samhället, vilket tyder på deras 
användande av kulturell branding. Genom kulturell branding kombinerat med kommodifierad 
feminism och femvertising tar Estrid ställningstagande mot det konstruerade samhällsidealet 
för att bidra till kulturella förändringar. Detta visas tydligt i analysobjekten som 
återkommande porträtterar kvinnor som inte följer skönhetsidealen och normerna för hur en 
kvinna ska se ut eller framställa sig, vilket bidrar till uppbyggnaden av varumärket och dess 
identitet.  
 
Studien visar att Estrid har blivit som ledstjärnor genom sina feministiska budskap för sin 
primära målgrupp, där konsumtion kan bidra till deras feministiska identitet. För att 
varumärket även ska ha en tilltalande produkt bakom varumärkesberättelsen har Estrid en 
kommersiell aspekt, där de använder dessa kulturella konflikter inom feminism till att forma 
ett budskap att deras produkt står för detta. Resultatet svarar på studiens frågeställning “hur 
har Estrid kommersialiserat feminism i sin kommunikation?” då Estrid säljer en rakhyvel, 
men har ett genomgående budskap om att rakning är kvinnans egna val går det inte att bortse 
från att deras feministiska budskap har ett bakomliggande kommersiellt intresse. Det gör att 
deras feministiska kommunikation inte bara upplevs som att de vill uppnå en förändring i 
samhället men också att det kan ses som en strategi vilket är en stor del i deras 
varumärkesbyggande och att framkalla konsumtion. Detta kan vara problematiskt genom att 
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feminismens betydelse och värde förminskas av varumärkets kommersiella intentioner. Även 
om detta kan vara problematisk visar avslutningsvis studiens resultat att feministiska budskap 
och kulturella frågor gynnar Estrid som varumärke och bidrar till ett starkt identitetsbyggande. 
En slutsats går att dra från detta att Estrid har blivit framgångsrika och vuxit så snabbt för att 
konsumenterna vill bidra till den kulturella förändringen som de ser i Estrids kommunikation 
genom framställandet av kvinnan. Detta är av fördel för Estrid då det ökar konsumtion, som 
återigen blir en tydlig användning av kommodifierad feminism. 
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Vi föreslår för framtida forskning att det kan vara intressant att undersöka Estrids feministiska 
marknadskommunikation ur ett konsumentperspektiv. Då denna studie utgår från ett 
företagsperspektiv kan det vara av intresse att se hur budskapen uppfattas och mottas av 
konsumenter. En sådan analys hade förslagsvis kunnat genomföras med enkäter eller 
intervjuer för att tillföra nya infallsvinklar. Denna studie har även undersökt feministiska 
budskap i en specifik bransch. Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka olika 
branscher och jämföra dem mot varandra för att se hur olika varumärken använder sig av 
feministiska budskap i sitt varumärkesbyggande. Ytterligare förslag på vidare forskning är att 
genomföra intervjuer med Estrid för att undersöka varumärket ur deras perspektiv och hur de 
arbetar med att anpassa sin marknadskommunikation efter aktuella samhällsfrågor. Vidare 
forskning kan gå djupare in på problematiken kring den kommersiella aspekten av att 
engagera sig i kulturella frågor, såsom feminism. Där feminismens värde och betydelse kan 
förminskas av intentioner att sälja. 
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Bilagor  
 
Bilaga 1: Bild 1 Instagram  
Heyestrid (2019). Väldigt glada över att som första och enda nordiska varumärke visa 
kroppsbehåring på kvinnor i vår marknadsföring. De som är med i våra filmer är alla kvinnor 
som vill vara med och driva en förändring i kulturen, och se en mer nyanserad och 
oretuscherad bild få del i modern media. Samhället har visat oss hårlösa kvinnor så länge att 
många känner ett tvång att raka sig, att tjejer med hår skulle vara onaturliga och motbjudande 
(yes, tråkigt men faktiskt något vi hörde senast igår, även om de flesta är med om att det är 
skevt att ha den uppfattningen) eller att man känner sig konstig för att man rakar sig på vissa 
ställen. Vårt budskap är det vi själva önskar hade funnits när vi växte upp: ansa, raka, trimma 
- eller inte. Det är din kropp och dina val. Ingen annans. 
https://www.instagram.com/p/B0OcwCnJVOl/ [Instagrampost], 22 juli. [2021-04-18] 

 
 
Denotationbild 1 
Ung kvinna med mörkare hudton centrerad i bild.  

Kort, svart, uppsatt lockigt hår.  

Iklädd svart linne med rosa tyll, silver halsband, ring och örhängen. 

Vinklad från högersida mot kamera, armarna upp i luften över huvudet.  

Svart hår i armhålan.  

Osminkad/Naturligt sminkad, stort leende, blick snett nedåt.  

Bakgrund utgörs av vit vägg och två tavlor.  
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Bilaga 2: Bild 2 Instagram 
Heyestrid (2021).What is “normal” anyway? Bits come in all shapes and sizes and all equally 
wonderful. https://www.instagram.com/p/COP3dphJSTU/ [Instagrampost], 29 april. [2021-
05-02]. 
 

 
 
Denotation bild 2 
Kvinnokropp från axlar och ner framifrån med benen isär. 

Iklädd svarta höga trosor, vit t-shirt med svart text “super mega pussy vagina”. 

Rosa fluffig sminkväska hålls mellan benen. 

Två armband höger arm och två ringar på händerna. 

Rosa bakgrund.  
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Bilaga 3: Bild 3 Hemsida  
Estrid (u.å). Så funkar det. https://estrid.com/se/how-it-works/ [2021-04-19] 

 
 
Denotation bild 3  
Ung kvinna med mörkare hudton centrerad i bilden. 

Svart, kort, lockigt uppsatt hår med blond slinga framtill. 

Ligger i en säng på mage, armarna framför bröstet, lutar hakan mot högra handflatan.  

Iklädd rosa t-shirt med cerise färgad text, guldiga ringar, ej synbar nederdel.  

Håller i två rakhyvlar från Estrid, en gul, en lila.  

Blick rakt framåt med neutralt ansiktsuttryck. 

Bakgrund utgörs av vitt upplyst sovrum, säng, två kuddar, vitt täcke och lakan. 

Snedtak med två takfönster, blå himmel syns.  

Varmt ljus faller ned på vänstra delen av ansiktet. 
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Bilaga 4: Bild 4 Instagram 
Heyestrid (2020). a hint of something coming soon - stay tuned 
https://www.instagram.com/p/CEeEuf2pm0a/ [Instagrampost], 29 augusti. [2021-04-18] 
 

 

 
Denotation bild 4 
Ung kvinna centrerad i bilden med blick rakt mot kameran och öppen mun. 

Långt, mörkt rastahår.  

Två näspiercingar, en ring vänster hand, ett halsband med kors och tatuering av hjärta. 

Vänster arm uppåt placerat på huvudet.  

Iklädd svart bikinitopp.  

Utmärkande, hårtäta ögonbryn och gult hår i armhålan.  

Lätt sminkad med skarp eyeliner.  

Håller en rosa produktförpackning med svart text på.  

Bakgrund utgörs av vägg eller garderob i vitt och grått.  
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Bilaga 5: Bild 5 Instagram 
Heyestrid (2019). Sadly, they only made one. But here she is.  
https://www.instagram.com/p/BxaT52bghPj/ [Instagrampost], 13 maj. [2021-04-18] 
 

 
 
Denotation bild 5 
Ung kvinna, kurvig kroppsform och ljusare hudton centrerad i bild.  

Iklädd röda spetstrosor och beige BH-topp.  

Långt utsläppt ljusbrunt hår.  

Osminkat/Naturligt sminkat ansikte med ett stort leende. 

Blick riktad mot en blond kvinna i nedre högra hörnet. 

Höger arm längs kroppen, vänster arm hålls upp mot huvudet. 

Bakgrund består av vit vägg, spegel och mörk byrå.  
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Bilaga 6: Bild 6 - hemsida 
Estrid (u.å). Vår mission. https://estrid.com/se/ [2021-05-11] 
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Bilaga 7: Bild 7 Hemsida 
Estrid (u.å). Så funkar det. https://estrid.com/se/how-it-works/ [2021-04-
19]

 
 
Denotation bild 7 
Två unga kvinnor med ljusare hudton centrerad i bild med blick in i spegel.  

Mörkblont halvt bakåtkammat hår.  

Vänster kvinna iklädd blå och vitrutig skjorta, silvrigt örhänge.  

Höger kvinna iklädd blå och vitrandig skjorta, uppvikt krage och ärm, brunt armband.  

Vänster kvinna framåtlutad, uttryck med munnen som ett O.  

Höger kvinna håller upp svart mobiltelefon och tar kort i spegel.  

Båda lätt sminkade, vitt raklödder i nedre ansiktet.  

Rakar varandra med rakhyvel från Estrid, en ljusrosa och en gul.  

Bakgrund utgörs av badrum med vitt kakel.  
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Bilaga 8: Reklamfilm “Shave and misbehave” Youtube  
Estrid- Shave and misbehave (2019) [video]. https://www.youtube.com/watch?v=-
EKaX3Lo6CU [2021-04-16] 
 

 
Scen Denotation reklamfilm 

1 Två unga kvinnor i svart kaklat badrum. 

1 Mörkhårig naken kvinna i badkar, dricker öl.  

1 Blond kvinna sitter på badkarskanten, iklädd svart spetsbh, silvrig kjol, örhängen. 

1 Blonda kvinnan berättar om hår på sina tår, börjar sen raka bort det med Estrids 
rakhyvel. 

1 Blonda kvinnan rakar den mörkhåriga kvinnans tår också. 

2 Blöt naken kvinna går in i ett rum 

3 Ung kvinna, kort brunt hår håller upp armen, drar i sitt hår i armhålan.  

4 Ung kvinna, snaggat hår, runda glasögon. Trådar bort en mans ansiktshår som ligger 
ner. 

5 Kvinnorna från scen 1 står i ett sovrum med en spegel.  

5 Blonda kvinnan är iklädd vit och blå randig skjorta, Mörkhåriga kvinnan är iklädd 
underkläder. 

5 Mörkhåriga kvinnan står framför spegel och frågar om hon behöver ta bort sitt hår i 
armhålan. 
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5 Blonda kvinnan svarar “nej”. 

6 Ung kurvig kvinna, långt mörkt uppsatt hår syns med kvinna från Scen 4 med snaggat 
hår i ett rum.  

6 Kvinnan med långt hår är iklädd svarta underkläder och andra kvinnan iklädd mörk 
skjorta.  

6 Kvinnorna dansar framför en balkongdörr och håller varandras händer uppåt.  

7 Kurviga kvinnan från scen 6 är iklädd underkläder i ett sovrum, placerar ett 
klädesplagg på sängen. 

7 Kvinnan pratar i telefon, uttrycker “är det en dålig kyss, så är det inte värt ett ligg”. 

8 Kvinnorna från scen 1 och 5 ligger i en säng i ett sovrum.  

8 Mörkhåriga kvinnan är iklädd underkläder, ligger på rygg, armen placerad under 
huvudet, hår syns i armhålan.  

8 Blonda kvinnan är klädd i vit och blårandig skjorta, ligger på sidan, handen under 
huvudet. 

8 Kvinnorna pratar om att man alltid får ha sex när man inte har rakat underlivet och 
har gamla trosor på sig.  

8 Kvinnornas samtal fortsätter höras i bakgrunden nästkommande scen.  

9 Två olika kvinnor visas i mindre sekvenser, visas i deras hemmiljö.  

9 En kvinna, kort mörkt hår med ljusare hudton. Andra kvinnan, mörkt kort hår med 
mörkare hudton.   

9 Kvinnan med ljusare hudton speglar sig, därefter visas andra kvinnan ligga i en säng.  

9 Andra kvinnan visas sen äta spaghetti i sitt kök, och sedan provar hon kläder i ett 
sovrum.  

9 Återgår till kvinnorna i sängen från scen 8 och deras samtal.  

10 Kvinnan från scen 9 med ljusare hudton och kort mörkt hår visas i ett badkar.  

10 Mittemot kvinnan i badkaret sitter en man med mörkt kort hår.  

10 Kvinnan pratar om att hon gillar att ha hår, men hennes ben gillar att bli rakade.  

10 Hon rakar sitt ben med rosa rakhyvel från Estrid. De skrattar.  

11 Kvinnorna från scen 6 sitter och pratar i samma rum som scen 6.  

11 Den kurviga kvinnan berättar om en tjej som blivit uppraggad på Åhlens av en kille, 
och säger att det är “goals”.   

11 Båda kvinnorna står sedan och dansar i slowmotion med en mörk och korthårig man.  
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12 Kvinnorna från scen 1, 5 och 8 syns liggandes i sängen som sedan går över till 
badrummet. 

12 Mörkhåriga kvinnan frågar om män bryr sig att kvinnor är rakad när han “går ner på 
henne”. 

12 Blonda kvinnan sitter ned, håller en spegel och pincett i vardera hand.  

12 Blonda kvinnan svarar “de som bryr sig att man ska vara helrakad är snorungar som 
är porrskadade”.  

12 Mörkhåriga kvinnan står i badkaret med röda trosor och svarar “typ jag”.  

12 Bilden är blurrad framför mörkhåriga kvinnans underliv, hon rakar sin bikinilinje.  

13 Film avslutas med texten “Ansa, trimma, raka. Eller inte” med persikofärgad 
bakgrund.  

 
 
Bilaga 9: Mission hemsida 
Estrid (u.å.a) om oss. https://new.estrid.com/se/about-us/  [2021-04-29] 
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