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Abstract  
”I LOOK FLAWLESS ALL DAY LONG” 

A study of discourses about beauty in content created by influencers.  

The internet and social media networks have created a changed world of media. Influencers work 

with creating content on these platforms. This study is focused on five female influencers which 

each has a large audience of viewers and that work within the category of beauty. They make 

content that mainly focuses on makeup and fashion. The study's aim is to examine discourses 

about beauty, identity and emotions in content created by these influencers, and to examine if 

norms and ideals about beauty is reproduced or challenged. The study relies on a theoretical 

framework with theories about influence marketing, identity and self-presentation online, the 

consumer society and how it relates to beauty, gender analysis, and also the role of emotion in 

cultural politics. The study uses two methods, the first being an analysis of content posted on 

Twitter using the tool Textometrica and the second being a multimodal discourse analysis of ten 

videos posted on YouTube. The results show that western ideals of beauty often are reproduced in 

this material, and that they are reproduced in different ways and forms. Multiple themes and topics 

within the discourse is discussed. These for example involving who the influencers are and what it 

takes to become a popular influencer, the identities these influencers build online and aspects of 

how they create their content, the myth that anyone can become as beautiful and sellable as the 

influencers if only they use the right products in the right ways, how the body and someone's 

appearance is seen as a never-ending project that can always be improved and also at theme about 

an internalised judging gaze. Beauty in this discourse is a word that metonymically becomes sticky 

with positive values and emotions and almost becomes a synonym for concepts of happiness and 

health. To be ideally beautiful becomes equivalent to be happy and confident.  To be ideally 

beautiful becomes equivalent to be healthy. The reproduction of these norms is problematic in 

many ways, where one of the most important is that it excludes people that does not live up to the 

norms. It can also be harmful in a way of effecting mental health and wellbeing of the people 

trying to live up to these norms.  

 

Keywords: Media & communication studies, social media, influencer, beauty, discourse analysis, 

Textometrica, online identity, self-branding, the consumer society, norms of ideal beauty.   
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1. Inledning 

1.1 Influencers  
Internet, digitalisering och sociala medier har skapat en förändrad medievärld.1 I Sverige ökar 

användningen av internet kontinuerligt och likaså nyttjandet av sociala medier, som framför allt 

används flitigt av unga.2 På digitala plattformar finns det möjlighet för vem som helst att själv 

producera material och innehåll. Begreppet ”social media influencer” är ett som har skapats utifrån 

dessa förutsättningar och de kan beskrivas som en typ av ”third-party endorsers” som på vissa sätt 

kan forma en publiks uppfattningar eller attityder genom det innehåll de producerar.3 Dessa 

influencers delar en del karaktärsdrag med ”celebrity endorsers” men den stora skillnaden är att 

influencers inte behöver vara kända för något annat än det innehåll de producerar och att företag 

vill samarbeta med dem baserat på deras stora följarantal, som kan handla om flera miljoner 

människor.  

Utseende, mode och smink är faktorer som på många sätt kan påverka identitetsskapande hos 

människor. Zygmunt Bauman argumenterar för att vi i konsumtionssamhället skapar vår identitet 

utifrån de varor som vi konsumerar samt att vi i slutändan själva blir som varor och försöker hålla 

oss säljbara.4 Detta identitetsskapande är också något som påverkas av genus. Efrat Tseëlon 

beskriver utifrån en studie om kvinnor och kläder hur kvinnor internaliserar en blick från ett 

utomstående manligt perspektiv och ofta känner sig exponerade och synliga. Hon menar att kläder 

och utseende då blir mycket viktigt för självbilden och hur en förhåller sig till sociala normer.5 

Dessa teorier visar på vikten av att studera just diskurser om skönhet i relation till 

identitetsskapande.  

                                                      
1 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbrink, Ingela. Massmedier: Press, radio och tv i den digitala 
tidsåldern. 10 upplagan. Stockholm: Ekerlids Förlag, 2011, s. 396.  
2 Internetstiftelsen I Sverige. Svenskarna och internet 2017.  http://www.soi2017.se/ (länk senast 
åtkommen 29/5-2018) 
3 Freberg, Karen, et. al. Who are the social media influencers? A study of public perceptions of personality. 
Public Relations Review. 37 (2011): ss. 90–92.  
4  Bauman, Zygmunt. Konsumtionsliv. Göteborg: Daidalos AB, 2008, ss. 12-24.  
5  Tseëlon, Efrat. Kvinnan och maskerna. Lund: Studentlitteratur, 1998, ss. 75 – 79.  

http://www.soi2017.se/
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Ett annat perspektiv som kan läggas till är att influencers på sociala medier jobbar för att 

framställa sig själva på ett särskilt sätt och de gör sin självrepresentation till ett varumärke.6 Vidare 

så jobbar de också med andra företag och varumärken och beskriver ofta produkter eller kläder 

som de antingen gillar eller ogillar av olika anledningar.7 Många influencers tjänar också pengar 

på samarbeten med företag. Samarbetena kan genomföras på en mängd olika sätt, och vara mer 

eller mindre tydligt. År 2017 fälldes fler svenska influencers än någonsin för dold reklam.8 

”Influence marketing” som det kallas när företag gör reklam via influencers skiljer sig en del från 

mer traditionell reklam. Studier har bland annat visat att influence marketing bygger mycket på 

trovärdigheten som skapas mellan influencern och publiken, och även på vilken expertis 

influencern kan erbjuda i sina produktrekommendationer.9  

Att användningen av internet och sociala medier ökar, särskilt hos unga gör att det blir viktigt att 

studera och få en ökad förståelse för plattformarna som en del av dagens samhälle. Att undersöka 

just skönhet och diskurser om detta motiveras av hur studier och teorier visar att det påverkar 

identitetsskapande och förhållningssätt till omvärlden. Denna studie riktar in sig på diskurser om 

skönhet, identitet och känslor i innehåll skapat av influencers. 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka vad som kännetecknar hur fem kvinnliga influencers inom 

mode- och skönhetskategorin förhåller sig till skönhet i ett visst material, att undersöka om normer 

om skönhet och femininitet reproduceras eller utmanas, samt att undersöka hur skönhet inom 

                                                      
6 Maguire, Emma. Self-Branding, Hotness, and Girlhood in the Video Blogs of Jenna Marbles. Biography.  
Vol. 38. No. 1. (2015): ss. 72-86. DOI: https://doi.org/10.1353/bio.2015.0006 (länk senast åtkommen 29/5-
2018.  
7 Sykes, Sarah. Making Sense of Beauty Vlogging. Theses. Carnegie Mellon University, 2014. 
http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=theses (länk senast åtkommen 
29/5-2018) 
8 Karlén, Michaela. Rekord i smygreklam – 16 influencers underkänns. Dagens Industri, 17/12-2017.  
https://digital.di.se/artikel/rekord-i-smygreklam-16-influencers-underkanns (länk senast åtkommen 29/5-
2018) 
9 Faranisa Ananda, Azka & Wandebori, Harimukti. The Impact of Drugstore Makeup Product Reviews by 
Beauty Vlogger on Youtube Towards Purchase Intention by Undergraduate Students in Indonesia.  
International Conference on Ethics of Business, Economics, and Social Science. Bandung, Indonesia. 2016, 
ss. 255-263. http://eprints.uny.ac.id/41794/1/22%20Azka%20Faranisa%20Ananda.pdf (Länk senast 
åtkommen 29/5-2018) 
 

https://doi.org/10.1353/bio.2015.0006
http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=theses
https://digital.di.se/artikel/rekord-i-smygreklam-16-influencers-underkanns
http://eprints.uny.ac.id/41794/1/22%20Azka%20Faranisa%20Ananda.pdf
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diskursen hör ihop med identitetsskapande och hur känslor i relation till skönhet kommer till 

uttryck. 

För att kunna uppnå detta syfte utgår studien ifrån följande frågeställningar: 

1. Hur representeras och beskrivs skönhet i innehåll producerat av fem utvalda influencers på 

Twitter och YouTube?  

2. Hur representeras och beskrivs skönhet i känslomässiga termer? Kan beskrivningar med 

känslomässig koppling hittas i materialet? Kan uttryck eller tecken i diskursen laddas med 

affekt eller värde?  

3. Vad karaktäriserar dessa influencers och det material de producerar? Går det att identifiera 

gemensamma förhållningssätt?  

4. Hur kan dessa influencers självrepresentation och hur de förhåller sig till skönhet relateras 

till influence marketing?  

5. Hur förhåller sig dessa influencers till sin publik?  

3. Tidigare forskning  

Det finns en del forskning om influencers och sociala medier. Detta avsnitt kommer att inledas 

med forskning om influence marketing. Vidare kommer studier gällande ideal i media och 

självobjektifiering att presenteras. Avsnittet fortgår med studier som handlar om skönhet, mode 

och identitetsskapande på sociala medier och bloggar. Den här studien tar sin plats bland de andra 

som presenteras genom att den lägger till ett perspektiv som handlar om vad som kännetecknar hur 

influencers förhåller sig till skönhet och som tar hänsyn till aspekter som marknadsföring, 

identitetsbyggande online och känslor, och inte enbart riktar in sig på dessa delar enskilt.  

3.1 Influence marketing  

Det finns mycket forskning om marknadsföring. Detta avsnitt begränsas till att presentera studier 

som handlar om marknadsföring på sociala medier inom skönhets- och modekategorin. Det finns 

flera studier med syfte att undersöka en viss publiks köpintention (buyer intent).  
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Charlotte ten Have visar i en studie hur en influencers personlighet påverkar publikens 

köpintention. Studien visar att det som påverkar konsumenternas köpintention mest är influencerns 

sociala attraktivitet, som handlar om hur snäll eller vänlig influencern uppfattas vara. En annan 

viktig faktor enligt ten Have är extraversion som bland annat handlar om influencers entusiasm.10 

Liknande studier har gjorts av andra publiker. Azka Faranisa Ananda och Harimukti Wandebori 

har studerat studenter i Indonesien. Peerapatra Chaovali har i sin tur undersökt en publik i 

Thailand. I dessa studier argumenteras det likt som i ten Haves för att vissa personlighetsdrag hos 

influencern kommer att påverka publikens köpintention och att trovärdighet är en viktig 

komponent. Vidare så är en slutsats i båda studierna att företag bör inse vikten av influencers och 

digitala plattformar och implementera dessa som ett nytt sätt att marknadsföra sig på.11 Ett 

intressant tillägg i Chaovalis studie är att författaren också undersöker demografiska aspekter hos 

publiken, framför allt ålder. Chaovali kommer fram till att de som mest troligt läser 

skönhetsbloggar, vilket är den typ av medier undersökningen gäller, är kvinnor mellan 20–25 år, 

och att det även är dessa kvinnor som mest troligt får en ökad intention till att köpa produkterna 

som rekommenderas.12  

Det finns också studier med andra syften än de tidigare nämnda och ett exempel på en sådan studie 

är Who are the social media influencers? A study of public perceptions of personality där det 

undersöks hur en publik uppfattar influencers på sociala medier men inte deras köpintention eller 

hur marknadsföringen ska bli så effektiv som möjligt. I studien görs bland annat en jämförelse 

mellan hur chefer som ofta fungerar som talespersoner för företag och hur influencers på sociala 

medier uppfattas. Studien visar likheter i hur både chefer och influencers uppfattas som bland 

annat smarta, ambitiösa och produktiva men skillnader i att influencers uppfattas som mer troliga 

att ge råd än chefer.13  

                                                      
10 ten Have, Charlotte. Beauty vloggers and their influence on consumer-buying intentions: The case of the 
Netherlands. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus University Rotterdam, 2017, 
s. 3.   
11 Faranisa Ananda, Azka & Wandebori, Harimukti. 2016, ss. 255-263.  
12 Chaovali, Peerapatra. Factors Influencing Cosmetics Purchase Intention in Thailand: a Study on the 
Relationship of Credibility and Reputation With the Persuasive Capabilities of Beauty Bloggers. AU-GSB e-
Journal. Vol. 7. No. 1. (2014): ss. 34- 42. http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AU-
GSB/article/view/445 (Länk senast åtkommen 29/5-2018) 
13 Freberg, Karen, et. al. 2011, ss. 90–92.  

http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AU-GSB/article/view/445
http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AU-GSB/article/view/445
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3.2 Självobjektifiering, identitet och självrepresentation   

Det finns flera studier om hur en publik påverkas av representationer i media. Här presenteras 

kortfattat exempel på sådana som innefattar begreppet självobjektifiering. I en studie undersöker 

Brit Harper och Marika Tiggemann om ifall att utsättas för smalidealiserade mediebilder skulle 

öka ett läge av självobjektifiering, negativ affekt och kroppsmissnöje hos unga Australienska 

kvinnor, och den visar också att detta är fallet.14 Kathrine D. Gapinski, Kelly D. Brownell och 

Marianne LaFrance är andra forskare som studerat självobjektifiering. De har studerat hur kvinnor 

i en provrumssituation objektifierar sig själva och hur de påverkas känslomässigt av situationen. 

Forskarna använde sig i studien av olika scenarion där kvinnorna i ett fall fick prova en tröja och i 

ett annat fall en baddräkt. Dessa författare kom precis som Harper och Tiggemann fram till att 

ökad självobjektifiering leder till mer negativa känslor.15  

Gällande forskning om influencers, identitet och sociala medier presenterar Brooke Erin Duffy och 

Emily Hund en studie med syfte att se hur modebloggare representerar sitt eget varumärke. 

Författarna utgår ifrån teoretiska perspektiv om en ”ny ekonomi” där det finns ideal om 

individualitet, självständig kreativitet och ”self-branding”, samt postfeministiska idéer. De 

genomför en kvalitativ analys av hur 38 amerikanska modebloggsförfattare presenterar sig själva 

på sina bloggar och genomför även en analys av 20 Instagrambilder från varje bloggförfattare.16  

I studien kommer Duffy och Hund fram till tre teman för bloggförfattarnas självrepresentation. Det 

första temat handlar om att bloggförfattarnas jobb samtidigt är deras passion. Arbetet framställs 

som något som på ett okomplicerat sätt smälter samman med ledig tid och intressen. Duffy och 

Hund beskriver hur bloggförfattarna genom sin artikulering av passion uppmuntrar till det 

individualistiska och självupptäckande postfeministiska jaget. Det andra temat handlar om ”the 

glam life”, där bloggförfattarna visar sina pressresor, de märkeskläder och saker företag skickar till 

                                                      
14 Harper, Brit & Tiggemann, Marika. The Effect of Thin Ideal Media Images on Women’s Self-
Objectification, Mood, and Body Image. Sex Roles: A Journal of Research. Vol. 58 No. 9 - 10 (2008): ss. 649 – 
657. 
15 Gapinski, Kathrine D.  Brownell, Kelly D. & LaFrance, Marianne. Body Objectification and “Fat Talk”: 
Effects on Emotion, Motivation, and Cognitive Performance. Sex Roles: A Journal of Research.  Vol. 48 No. 9 
– 10 (2003): ss. 377–388.  
16 Duffy, Brooke Erin & Hund, Emily.  “Having it All” on Social Media: Entrepreneurial Femininity and Self-
Branding Among Fashion Bloggers. Social Media + Society. (2015): ss. 1-11. DOI: 
10.1177/205630511560433  
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dem och de sociala evenemang de befinner sig på och det tredje temat handlar i motsättning till 

detta glamorösa liv om att bloggförfattarna kan vara precis vilka som helst. Detta menar Duffy och 

Hund handlar om ett uppvisande av autenticitet och äkthet hos bloggförfattarna. Att de väger upp 

bilderna av det glamourösa livet med sådana som visar att de är precis som sin publik. Författarna 

argumenterar dock för att även dessa bilder väljs ut på ett sätt som inte ska störa den välplanerade 

sociala personligheten som bloggaren förmedlar utåt. Duffy och Hund menar att bloggförfattarna 

visar upp en uppdaterad version av det postfeministiska idealet ”having it all” och att detta är en 

del av ett försiktigt och uttänkt konstruerat och ständigt omförhandlat ”self-brand”.17  

Majoriteten av bloggförfattarna Hund och Duffy studerade var mellan 18 – 35 år gamla och följde 

enligt författarna representationsmässigt till stor del en västerländsk estetik för skönhet. De flesta 

var ljushyade, unga och smala. Detta innebär att många andra typer av kvinnor exkluderas från 

detta spelfält trots framställningen om att bloggförfattarna är precis som sin publik. Hund och 

Duffy menar också att det ofta på bloggarna representeras en estetik som handlar om att 

disciplinera kroppen och upprätthålla ett visst utseende som ett estetiskt arbete. Författarna 

argumenterar slutligen för att bloggarna är en del av ett kapitalistiskt system som upprepar vissa 

normer om femininitet och privilegierar de som har pengar, kan konsumera och lever upp till 

utseendemässiga ideal.18  

En studie som också handlar om självrepresentation på sociala medier men kommer fram till 

annorlunda resultat är Emma Maguires undersökning av influencern Jenna Mourey (Jenna 

Marbles). Framför allt undersöker Maguire hur Mourey har haft en fortsatt lyckad karriär på en 

nätverksplats som kan vara fientlig mot unga kvinnor. Hon är särskilt intresserad av ett krav på 

kvinnor att marknadsföra sig som snygga eller sexiga produkter för konsumtion och hur Mourey 

hanterar detta. Hon argumenterar för att Mourey har utvecklat en strategi för att kunna röra sig in 

och ut från identiteten som snygg eller sexig kvinna, vilket gör att hon kan utnyttja de fördelar 

detta ger henne på marknaden men undvika objektifiering och det förtryck som kvinnlig snygghet 

eller sexighet ofta innebär. I sina slutsatser presenterar Maguire resonemang om att det digitala 

samhället som självrepresentationer skapas på kräver en viss sorts attraktivitet hos kvinnor för att 

de ska kunna få en viss mängd tittare och att detta också kan kopplas till bredare kulturella ideal 

                                                      
17 Duffy, Brooke Erin & Hund, Emily. 2015, ss. 1-11.  
18 Ibid.  
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om att kvinnor ska vara och känna sig vackra. Hon menar att Moureys representation av 

kvinnlighet på vissa sätt underminerar tittarnas förväntningar om denna feminina attraktivitet och 

att hon lyckas ge ett svar på frågan om hur kvinnor ska kunna hantera ett system som insisterar på 

att köpa dem som objekt men ändå bibehålla en självständig subjektivitet. Maguire menar slutligen 

att Moureys strategi är att presentera ett antal olika och ibland motsägelsefulla 

självrepresentationer. Hon menar att dessa olika representationer fungerar som ett sätt att tala emot 

och avbryta dominanta narrativ om kvinnlighet på digitala platser och bortom dessa.19 

4.Teori  

Kapitlet kommer att inledas med teorier om identitetsskapande i relation till utseende och 

konsumtionssamhället. Efter detta presenteras ett avsnitt om stigmatisering och vad som händer 

när kroppar inte följer normer. Detta följs av en kort översikt av en teori som handlar om hur att 

analysera känslor kan vara ett bra verktyg för att förstå samhället.  

4.1 Konsumtionssamhället och skönhet 

I detta avsnitt kommer idéer om människan och konsumtionssamhället presenteras utifrån 

teoretiserande av Zygmunt Bauman. Något jag saknar i Baumans teorier är dock en analys av 

genus och därför kommer med hjälp av Efrat Tseëlon idéer som utvecklar detta perspektiv att 

presenteras. Bauman utgår ifrån en tanke om att vi i konsumtionssamhället lever i en ”nukultur” 

där det söks tillfredställelse i en omedelbar användning och snabb ersättning av föremål. Bauman 

förklarar detta genom en syn på tiden som kallas pointillistisk, där varje ögonblick rymmer 

oändliga möjligheter. Om ett ögonblick misslyckas med att tillfredsställa en, så menar han att 

reaktionen blir att göra sig av med det som skapade misslyckandet och snabbt röra sig mot ett nytt 

ögonblick.20 Att köpa saker och göra sig av med dem blir på så sätt en del av identitetsskapandet 

hos människor, och att se tiden pointillistiskt gör att det alltid finns möjligheter för en nystart, och 

ett omformande av självidentiteten.21 Tseëlon i sin tur utgår ifrån ett försök att beskriva ursprunget 

och uttryckssätten för hur kvinnan presenterar sig själv i den västerländska kulturen. Tseëlon 

använder både empiri, symbolik och myter för att komma fram till sina resultat och förlitar sig 

                                                      
19 Maguire, Emma. 2015, ss. 72-86.  
20 Bauman, Zygmunt. 2008, ss. 38 – 43.  
21 Ibid, ss. 58 – 59.  
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empiriskt mycket på en studie hon genomfört med enkätundersökningar om kläder och kvinnor. 

Hon beskriver resultaten genom fem paradoxer. Jag kommer att fokusera på idéer rörande det hon 

kallar synlighetsparadoxen och skönhetsparadoxen.22  

Att människan blir en konsumtionsvara och att detta är det mest utmärkande draget för ett 

konsumtionssamhälle är en grundpoäng i Baumans teoretiserande. Han menar att ingen människa 

kan bli ett subjekt om denne inte först förvandlas till en vara och att ingen kan bevara sin karaktär 

som ett subjekt utan att hela tiden se till att ha kvar de egenskaper som krävs av en säljbar vara. 

Han menar också att konsumtion blir verktyget för att kunna göra sig själv säljbar.23 Vidare 

poängterar han även rädslan för exkludering och otillräcklighet som finns gällande att inte lyckas 

vara en säljbar vara. Bauman beskriver att det blir en individuell skyldighet och ett ständigt arbete 

att hålla sig säljbar, och att detta är ett arbete som alla förväntas kunna genomföra och leva upp 

till. Att konsumera blir som att investera i sitt sociala medlemskap. I och med detta kommer 

Bauman också in på uppfattningen om kroppen och att den obearbetade kroppen blir något att 

känna skam över, att den blir som ett vittnesbörd om pliktförsummelse och otillräcklighet. Att vara 

medlem i konsumtionssamhället beskriver Bauman alltså är som en evig kamp för att räcka till, 

och de som håller på med marknadsföring och reklam tar fasta på detta och erbjuder redskapen för 

att klara av det.24  

Om utseende och skönhet är en del av identitetsskapandet och kroppen ses som ett ständigt projekt 

för förbättring så kan detta ge en förklaring till varför det finns så mycket kulturer kring bantning, 

träning och plastikoperationer i samhället. I Makeovermani: Om Dr Phil, plastikkirurgi och 

illusionen om det perfekta jaget frågar sig Thomas Johansson om det går att skilja frågor om hälsa 

och ”en sund livsstil” från det som handlar om skönhetsideal. Han menar att jakten efter skönhet 

ofta betraktas som något negativt medan att bry sig om sin hälsa och leva ett sunt liv ofta istället 

betraktas som något positivt. Han menar att det är svårt att skilja på de två eftersom vi aldrig står 

fria från normativa läsningar av kroppen och att kroppens utseende inte kan betraktas på något 

neutralt sätt. I diskurserna om skönhet beskriver han att det oftare förekommer vissa kroppstyper 

och hur skapandet av skönhet är en komplex process där flera krafter samspelar och att olika tider 

                                                      
22 Tseëlon, Efrat. 1998, ss. 7 – 13.  
23 Bauman, Zygmunt. 2008, ss. 12 – 24.   
24 Ibid, ss. 65 – 70. 
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har olika ideal. Hälsoindustrin står inte utanför detta, utan tillhandahåller medel för att kunna 

uppnå tidens idealkropp. Johansson menar alltså att det inte går att separera frågan om hälsa från 

föreställningen av skönhet.25 

I Tseëlons analys finns det resonemang som på många sätt liknar Baumans och Johanssons, men 

hon lägger till perspektiv om olika innebörd av de fenomen som beskrivs för olika kön.26 Tseëlon 

beskriver med utgångspunkt i sina empiriska resultat hur känslan av att vara synlig och exponerad 

tycktes ha internaliserats till en jaguppfattning (likande det som tidigare togs upp om 

självobjektifiering) hos kvinnorna som deltog i hennes studie. Hon beskriver också hur kläder kan 

fungera genom att ge budskap om sociala koder till andra grupper av människor och att känslan av 

att bli granskad och bedömd då gör att kläderna blir viktiga för hur en person känner att den 

framstår inför ”den andres” blick.27 Att vara synlig menar hon kan göra att man känner sig hotad 

och maktlös och som att ens självvärde vilar på väldigt lösa grunder. Hon menar att utseendet kan 

användas som en sköld men att det är en sköld som är lätt att sticka hål på och att det också är 

därför vi är villiga att lägga så mycket tid på utseendet.28 Vidare går också Tseëlon in på en analys 

om blicken, och hon beskriver Laura Mulveys teori om den manliga blicken, som utgår ifrån att 

både män och kvinnor antar en manlig blick och betraktande blir en manlig position. I och med 

detta beskriver hon hur det skapas ett maktperspektiv där den som kan betrakta utan att själv bli 

betraktad har mer makt och hur den som är synlig och objektifierad har mindre makt.29 Denna 

genusanalys av blicken tycker jag hjälper till att förklara hur utseende och synlighet får olika 

innebörd för människor av olika kön.  

Vidare analyserar Tseëlon skönhet mer ingående och presenterar flera olika typer av forskning 

som visar på genusskillnader i uppfattningen om skönhet. Att bedömas som attraktiv, menar hon 

som utgångspunkt ger fördelar i många delar av livet för människor av alla kön. Hon menar dock 

att det finns en skillnad i hur stor roll skönheten spelar och att det är en egenskap som är viktigare 

för hur kvinnan uppfattas. Detta visas bland annat genom att kvinnor har en mer negativ 

                                                      
25 Johansson, Thomas. Makeovermani: Om Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget. 
Stockholm: Natur & Kultur, 2006, ss. 142 -144.  
26 Tseëlon, Efrat. 1998, s. 12.  
27 Ibid, ss. 75 – 79.  
28 Ibid, ss. 87 – 88.  
29 Ibid, ss. 92 – 94.  
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kroppsuppfattning, att den kroppsuppfattningen är relaterad till psykisk hälsa, och att olika kön 

upplever kvinnlighet på olika sätt. Tseëlon menar att kvinnan har fastnat i en situation där hon inte 

kan vinna, att hon förväntas förkroppsliga en kulturell fantasi men att skönhet som bäst är ett 

temporärt tillstånd som kräver stora ansträngningar att upprätthålla. Tseëlon beskriver hur kvinnor 

på grund av osäkerhet och tvivel över sitt utseende är villiga att lägga ner dessa ansträngningar och 

ger exempel som bantning och plastikoperationer. Hon menar också att massmedia kan påverka 

detta och att det bland annat görs genom att media propagerar för en särskild sorts myt om en ”ny 

kvinna”. Denna kvinna beskrivs i media leva upp till ett ideal som egentligen är en fantasi och 

även göra detta på ett ”naturligt” sätt utan att det lämnar några spår.30  

Angående nya versioner av kvinnlighet så beskriver Ariel Levy hur det i samhället finns 

resonemang om att kvinnlig frigjordhet kan komma ifrån att följa normer om sexighet och att detta 

då också är en feministisk handling.31 Levy argumenterar starkt emot att kvinnlig frigörelse kan 

komma ifrån att följa stereotyper om kvinnlig sexighet.32 En av de mest intressanta aspekterna i 

Levys resonemang är när hon beskriver hur ”hotness”, vilket jag kommer översätta till hethet, har 

blivit som en kulturell valuta som människor spenderar mycket tid för att få och kan skaffa sig 

fördelar genom. Hon skiljer på hethet och skönhet och menar att hethet kan handla om att bli 

pratad om, eller kanske att vara populär, men att när det gäller kvinnor så handlar hethet mestadels 

om två saker, att vara knullbar och säljbar.33  

4.2 Stigmatisering och exkludering  

Det finns en hel del teorier som tar upp frågan om vad som händer när vårt utseende och våra 

kroppar inte följer normer eller lever upp till ideal. Judith Butler är en författare som teoretiserar 

kring exkludering. I hennes fall handlar det mestadels om tvåkönsnormen, men hur hon 

argumenterar för att normerna uppkommer och opererar tycker jag kan appliceras även på annat, i 

denna studies fall framför allt skönhet. Butler menar att kön ofta blir förklarat som en materiell 

skillnad mellan kroppar, hon menar dock att det inte är så enkelt utan att kön formas av diskursiva 

                                                      
30 Tseëlon, Efrat. 1998, ss. 106 – 119. 
31 Levy, Ariel. Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture. Melbourne: Schwartz 
Publishing, 2005, ss. 1- 6.  
32 Ibid, ss. 197 – 200.  
33 Ibid, ss. 31 – 33.  
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praktiker. Hon beskriver att kön är en ideal föreställning som tvångsmässigt materialiseras genom 

tiden. Materialiseringen blir alltså som en process där den stabiliseras över tid och producerar 

effekter av gränser och oföränderlighet, men även fortfarande kan förändras. Skönhetsideal som 

förändras genom tiden är alltså kanske en kategori där normerna förändras snabbare än de som 

gäller tvåkönsnormen. Vidare argumenterar Butler för en performativitet av genus men menar att 

det är viktigt att agens i antagandet av kön inte kan slås samman med frivillighet eller 

individualism och att det inte handlar om ett väljande subjekt utan om just tvångsmässigt 

upprepande av normer.34 Att läsa performativitet som någons eget val menar hon gör att man 

missar att diskursen har en historia och att normer har en historia och att denna historia hör ihop 

med maktförhållanden.35 Butler beskriver hur det genom dessa maktförhållanden kommer sig att 

bara vissa kroppar får betydelse. Om materialiteten av kön avgränsas i diskursen genom 

upprepande av normer kommer avgränsandet producera en domän av exkluderade kroppar. Hon 

menar att det är viktigt att tänka på hur och till vilken grad kroppar konstrueras, men lika viktigt 

hur och till vilken grad kroppar inte konstrueras och hur det skapas en utsida bestående av de 

kroppar som misslyckas med materialiseringen. Butler menar att denna utsida blir som ett 

nödvändigt stöd för de kroppar som materialiserar normen och som då också får räknas och ha 

betydelse.36  

Tseëlon beskriver vidare att även skönhet är en kulturellt konstruerad kategori, och resonerar kring 

stigma och stigmatisering. Forskningen om stigma menar hon rör sig om personer som på något 

sätt avviker starkt från gällande normer. Hon menar att det finns sociala kostnader för att avvika 

från normen, både för relationer och för hur personer uppfattar sig själva. Hon menar också som 

jag tidigare beskrivit att kvinnan i det patriarkala samhället bedöms utifrån en fantasi om skönhet 

och då kan kvinnans naturliga, obearbetade kropp ses som ett stigma. Hon menar därför att 

kroppslig attraktivitet antar en central roll för kvinnor oavsett hur attraktiva de redan är.37  

Ett forskningsfält som kan relateras till kroppar och stigmatisering och som är ett tydligt exempel 

på forskning om vad som kan hända med kroppar som inte följer normer för idealisk skönhet är 

                                                      
34Butler, Judith. Bodies that matter: On the discursive limits off ”sex”. London & New York: Routledge, 2:a 
upplagan, 2011, ss. xxiii – xxiv. 
35 Ibid, ss. 139 – 140. 
36 Ibid, ss. xxi – xxiv. 
37 Tseëlon, Efrat. 1998, ss. 106 – 119.  
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”Fat-studies”. Charlotte Cooper överblickar i en artikel fältet som hon menar bedriver forskning 

om övervikt på ett nytt sätt. Hon presenterar forskning som går emot den rådande diskursen 

gällande tjockhet och övervikt. En diskurs som ofta handlar om att fetma är ohälsosamt, att det är 

ett problem som ska lösas genom att gå ned i vikt. Den forskning hon presenterar handlar om en 

ny inramning av problemet, där det inte är den tjocka kroppen som är ett problem utan den 

kulturella produktionen av förtryck och fobi mot tjockhet och övervikt.38 Le’a Kent är en annan 

forskare inom fältet och hon studerar bland annat representationer i media och visar hur den feta 

kroppen har förkastats, kopplats till döden och hur det inte kan finnas en fet person, eftersom jaget 

ska komma fram, ut eller bort från den feta kroppen.39 

4.3 Känslors roll för sociala normer 

I The Cultural Politics of Emotion argumenterar Sara Ahmed för att känslor är en viktig del av den 

kulturella politiken och att det genom att analysera känslor går att förstå mycket om samhället och 

hur det investeras i vissa sociala normer. Ahmed försöker i boken ta reda på vad känslor 

egentligen gör genom att spåra hur de rör sig mellan kroppar och objekt och hur de fastnar. Just 

frågan om vad som fastnar är intressant eftersom den kan vara en omformulering av andra frågor 

som handlar om varför social förändring är så svår att uppnå och varför maktförhållanden är så 

envisa och uthålliga trots att de möts av kollektiva former av motstånd. Att studera känslor menar 

Ahmed kan visa hur det investeras i särskilda strukturer.40Ahmed beskriver hur känslor cirkulerar i 

affektiva ekonomier, att de är performativa och producerar effekten av ytor och gränser för 

kroppar. Hon menar att det finns kontaktzoner mellan människor där man lämnar avtryck och får 

och ger avtryck på och av andra, samt att momentet av kontakt formas av historier av tidigare 

kontakt. Hon menar också att vi inte alltid registrerar känslornas effekt. Relationen mellan tecken 

döljs ofta av formerna för den relationen. Det kan handla om metonymi och närhet mellan tecken, 

                                                      
38 Cooper, Charlotte. Fat Studies: Mapping the Field. Sociology Compass. Vol. 4 No. 12 (2010): ss. 1020 – 
1034. 
39 Kent, L’ea. Fighting Abjection: Representing Fat Women i The body reader: essential social and cultural 
readings. Jean Moore, Lisa & Kosut, Mary (red), New York & London: New York University Press, 2010, ss. 
367 – 383.  
40 Ahmed, Sara. The Cultural Politics of Emotion. 2 upplagan. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014, 
ss. 1 – 19.  
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och hur tecken blir ”sticky” eller i min översättning klistriga med affekt.41 Denna klistrighet 

kommer jag att återkomma till.  

5.Urval och material 
Denna studie baseras på material producerat av fem influencers. Dessa är utvalda från en lista, 

publicerad av tidningen Forbes. Listan räknar upp de influencers inom skönhetskategorin som 

enligt Forbes varit mest inflytelserika under 2017.42 Att urvalet av influencers har gjorts på detta 

sätt gör att de influencers som undersöks har många följare och stora plattformar, och det är även 

intressant att detta är influencers som har lyfts fram av tidningen. På listan presenteras 10 

influencers. För studien har sedan fem av dessa valts ut enligt kriterier om att studien gäller 

kvinnliga influencers som har varit aktiva på YouTube under 2018. Dessa kriterier baseras delvis 

på syftet om att undersöka diskurser om skönhet som ska relateras till femininitet, och även att 

materialet som undersöks ska vara nyligt publicerat och därför relevant.  

Studien baseras på innehåll dessa influencers producerat på Twitter och YouTube. Dessa två 

plattformar har valts för att de fungerar på olika sätt och för att samtliga influencers är aktiva på 

båda plattformarna. Twitter handlar mestadels om korta skrivna texter och på YouTube publiceras 

huvudsakligen videoklipp. Att studera dessa två sociala medier bör alltså kunna ge en mer 

övergripande bild av de diskurser studien är inriktad på än om endast ett hade valts. Alla studerade 

tweets samlades in 7/3-18. Hur de har bearbetats och studerats beskrivs vidare i metodavsnittet och 

bilaga 2. För analysen av YouTube har de två första videorna som dessa influencers har laddat upp 

under januari månad 2018 på sin huvudkanal på YouTube analyserats. Detta blir sammanlagt tio 

videos.  

Nedan följer en kort beskrivning av de influencers som har producerat det material studien har 

baserats på. Här finns också beskrivet antalet tweets som studerats för vardera influencer. Vidare 

presenteras thumbnail och titel för de videos som har studerats. Emojis har exkluderats från 

titlarna.  

                                                      
41 Ahmed, Sara. 2014, ss 89 – 92. 
42 Top Influencers Beauty. Forbes, https://www.forbes.com/top-influencers/beauty/#e81dc0433784 (länk 
senast åtkommen 29/5-2018) 

https://www.forbes.com/top-influencers/beauty/#e81dc0433784
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5.1 Nikkie de Jager (Nikkietutorials) 

Från Nederländerna. 23 år gammal. Startade sin YouTube-kanal 2008. Är makeup-artist och har 

designat smink i samarbete med märket Ofra Cosmetics.  Har vid tidpunkten då texten skrivs 8 951 

244 prenumeranter på YouTube och 1.07 miljoner följare på Twitter.43 Antal tweets som hämtats 

till studien i Textometrica är 2037. 

Titel och thumbnail för de videos som har studerats:  

 

Bild 1: BEST MAKEUP OF 2017! 

 

Bild 2: MAKEUP ROULETTE CHALLENGE feat. JAMES CHARLES! 

                                                      
43 de Jager, Nikkie. NikkieTutorials. Twitter. https://twitter.com/nikkietutorials (länk senast åtkommen 

29/5-2018) 
Top Influencers Beauty. Forbes https://www.forbes.com/profile/nikkie-de-jager/?list=top-influencers-
beauty (länk senast åtkommen 29/5-2018)  
de Jager, Nikkie. NikkieTutorials. YouTube. https://www.youtube.com/user/NikkieTutorials/ (länk senast 
åtkommen 29/5-2018)  

https://www.forbes.com/profile/nikkie-de-jager/?list=top-influencers-beauty
https://www.forbes.com/profile/nikkie-de-jager/?list=top-influencers-beauty
https://www.youtube.com/user/NikkieTutorials/about
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5.2 Christen Dominique 

Från USA. 31 år gammal. Startade sin YouTube-kanal 2009. Har ett eget sminkmärke ”Dominique 

Cosmetics”. Har vid tidpunkten då texten skrivs 3 607 220 prenumeranter på YouTube och 

392 000 följare på Twitter.44 Antal tweets som hämtats till studien i Textometrica är 952. 

Titel och thumbnail för de videos som har studerats:  

 

Bild 3: Let’s Talk & Do Makeup | My Brand, Friendships, & More 

 

Bild 4: FULL COVERAGE WINTER GLAM MAKEUP TUTORIAL 

                                                      
44 Dominique, Christen. Christendtweets. Twitter. https://twitter.com/christendtweets (länk senast 
åtkommen 29/5-2018) 
Top Influencers Beauty. Forbes. https://www.forbes.com/profile/christen-dominique/?list=top-influencers-
beauty (länk senast åtkommen 29/5-2018)  
Dominique, Christen. YouTube. https://www.youtube.com/user/christendominique/about (länk senast 
åtkommen 29/5-2018)  

https://twitter.com/christendtweets
https://www.forbes.com/profile/christen-dominique/?list=top-influencers-beauty
https://www.forbes.com/profile/christen-dominique/?list=top-influencers-beauty
https://www.youtube.com/user/christendominique/about


19 
 

5.3 Shannon Harris (Shaaanxo) 

Från Nya Zeeland. 25 år gammal. Startade sin YouTube-kanal 2009. Har ett eget sminkmärke 

”xoBeauty”. Har vid tidpunkten då texten skrivs 3 120 313 prenumeranter på YouTube och 

403 000 följare för Twitter.45 Antal tweets som hämtats till studien i Textometrica är 1731.  

Titel och thumbnail för de videos som har studerats: 

 

Bild 5: New Makeup DECLUTTER &PUT AWAY MAKEUP WITH ME!  

 

Bild 6: GIGI HADID MAYBELLINE COLLECTION First Impressions… WTF 

                                                      
45 Harris, Shannon. xoShaaan. Twitter. https://twitter.com/xoshaaan (länk senast åtkommen 29/5-2018) 
Top Influencers Beauty. Forbes. https://www.forbes.com/profile/shannon-harris/?list=top-influencers-
beauty (länk senast åtkommen 29/5-2018) 
Harris, Shannon. Shaaanxo. YouTube. https://www.youtube.com/user/shaaanxo/about (länk senast 
åtkommen 29/5-2018) 
 

https://twitter.com/xoshaaan
https://www.forbes.com/profile/shannon-harris/?list=top-influencers-beauty
https://www.forbes.com/profile/shannon-harris/?list=top-influencers-beauty
https://www.youtube.com/user/shaaanxo/about
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5.4 Kandee Johnson 

Från USA. 39 år gammal. Startade sin YouTube-kanal 2009. Har vid tidpunkten då texten skrivs 3 

946 710 prenumeranter på YouTube och 833 000 följare på Twitter.46 Antal tweets som hämtats 

till studien i Textometrica är 2956.  

Titel och thumbnail för de videos som har studerats: 

 

Bild 7: Wreck It Ralph: Vanellope Von Schweetz Makeup w/ Rosanna Pansino 

 

Bild 8: BLIND GIRL VS. SIGHTED GIRL – NO MIRROR MAKEUP CHALLENGE 

5.5 Zoe Sugg (Zoella) 

Från Storbritannien. 27 år gammal. Startade sin YouTube-kanal 2007 (men blev inte Zoella som 

influencer förrän 2009) Har ett eget sminkmärke som heter ”Zoella Beauty”. Har vid tidpunkten då 

                                                      
46 Johnson, Kandee. kandeejohnson. Twitter. https://twitter.com/kandeejohnson (länk senast åtkommen 
29/5-2018)  
Top Influencers Beauty. Forbes. https://www.forbes.com/profile/kandee-johnson/?list=top-influencers-
beauty (länk senast åtkommen 29/5-2018)  
Johnson, Kandee. YouTube. https://www.youtube.com/user/kandeejohnson/about (länk senast åtkommen 
29/5-2018) 

https://twitter.com/kandeejohnson
https://www.forbes.com/profile/kandee-johnson/?list=top-influencers-beauty
https://www.forbes.com/profile/kandee-johnson/?list=top-influencers-beauty
https://www.youtube.com/user/kandeejohnson/about


21 
 

texten skrivs 12 090 099 prenumeranter på YouTube och 12,7 miljoner följare på Twitter.47 Antal 

tweets som hämtats till studien i Textometrica är 1430.  

Titel och thumbnail för de videos som har studerats: 

 

Bild 9: Best of Beauty 2017 | Zoella 

 

Bild 10: My Everyday Winter Makeup | Zoella 

Vidare i detta avsnitt kommer Twitter och YouTube som medieplattformar kort att diskuteras för 

att ge en bakgrund till diskussioner om mediernas materialitet. På båda plattformarna måste en 

användare skapas för att publicera och kommentera material men det går att titta på och läsa 

material och kommentarer utan att vara inloggad. Twitter är en mikrobloggplattform där 

användare kan dela korta texter, bilder och videos. En användare kan lägga ut egna tweets på sin 

                                                      
47 Sugg, Zoe. Zoella. Twitter. https://twitter.com/zoella (länk senast åtkommen 29/5-2018) 
Top Influencers Beauty. Forbes https://www.forbes.com/profile/zoe-sugg/?list=top-influencers-beauty 
(länk senast åtkommen 29/5-2018) 
Sugg, Zoe. Zoella. YouTube. https://www.youtube.com/user/zoella280390/about (länk senast åtkommen 
29/5-2018)  
 

https://twitter.com/zoella
https://www.forbes.com/profile/zoe-sugg/?list=top-influencers-beauty
https://www.youtube.com/user/zoella280390/about
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Twitter-sida, svara på andras tweets och även dela tweets skrivna av andra på sin egen sida genom 

fenomenet ”retweet”. Teckengränsen för en tweet är 280 tecken.  

YouTube är en videodelningstjänst där användare kan lägga upp videos, samt interagera med 

andra användare genom att kommentera videos. Emma Maguire beskriver ett par intressanta 

aspekter med hur YouTube fungerar och tar bland annat upp hur så kallade ”thumbnails” (som är 

en startbild för videon) och videons titel påverkar hur mediet används. Thumbnail och titel är det 

en användare ser när den väljer att klicka sig in i videon och Maguire beskriver att det går att 

utnyttja vissa taktiker i dessa för att locka till klick. Maguire använder Jenna Marbles som 

exempel och menar att hon utnyttjar att i sin thumbnail och titel marknadsföra videon som en så 

kallad tutorial genomförd av en ung kvinna med ett utseende som lever upp till normativa ideal om 

skönhet, för att i själva videon sedan driva med detta.48 Maguire poängterar att plattformar som 

YouTube och Twitter inte är konstanta och oföränderliga. Hon beskriver hur de förändras både på 

grund av respons av användare och på grund av olika tekniska aspekter. Detta formar också hur 

medierna används och vilka självrepresentationer som kan uppkomma.49 

6. Metod 

Den här studien har genomförts med två metoder. I detta avsnitt presenteras först 

tillvägagångssättet för en kvantitativ textanalys av inlägg på Twitter och sedan en multimodal 

diskursanalys av videos på YouTube. Avsnittet avslutas med en diskussion om de valda 

metodernas för- och nackdelar.  

6.1 Kvantitativ textanalys av inlägg på Twitter 

Studiens första del bygger på användning av en kvantitativ textanalys av Twitter, där ett relativt 

stort antal inlägg från mediet har analyserats. Viktigt att poängtera är att detta inte är en traditionell 

kvantitativ innehållsanalys, utan just en sorts kvantitativ textanalys som inte ska statistiskt 

säkerställa fenomen utan identifiera teman och mönster i materialet som kan relateras till studiens 

syfte rörande skönhet, identitet och känslor. Den kvantitativa textanalysen är en metod som vuxit 

fram i och med digitaliseringen och den ökade användningen av internet och metoden kan 

                                                      
48 Maguire, Emma. 2015, ss. 72-86.  
49 Ibid.  
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genomföras på flera olika sätt, med olika verktyg. Dawn Archer beskriver tekniker som handlar 

om analys av frekvens, konkordans, kollokationer och n-grams. Dessa tekniker handlar bland 

annat om att räkna hur många gånger ord dyker upp i en text, hur de sammanfaller med andra ord, 

vilka ord som statistiskt verkar dyka upp tillsammans, och hur vissa fraser sammansatta av flera 

ord kan uppkomma upprepade gånger i ett material.50 Jag har för denna studie använt mig av att 

undersöka just frekvens och hur ord sammanfaller med varandra. Dessa tekniker har sedan i 

analysen fördjupats med hjälp av språkliga verktyg som presenteras senare i detta avsnitt.  

Materialet har analyserats med hjälp av analysverktyget Textometrica.51 Studien inleddes med att 

inhämta tweets från varje utvald influencers Twitterkonto. För att kunna hämta dessa användes 

verktyget ”allmytweets.net”.52 Verktyget begränsar dock antalet hämtade tweets till 3200 och om 

retweets och svar utesluts så dras de bort från de 3200, och detta har gjorts för denna studie. Hur 

många tweets som gått att hämta från varje influencers Twitter går att se i avsnittet för urval och 

material. För att Textometrica ska kunna bearbeta material så kräver programmet också en så 

kallad ”delimiter” som sätts in i texten. I denna studie ändrades alla punkter, frågetecken och 

utropstecken till tecknet ”|” som är delimitern. Vidare baserades studien på programmets olika 

steg. En konkret beskrivning för arbetssättet finns att se i bilaga 2. 

6.2 Multimodal diskursanalys av videos på YouTube 

Att förhålla sig till diskursiv konstruktion och materialitet är komplext. Katherine Hayles är en 

teoretiker som kritiserar den postmoderna idén om att kroppen enbart skulle vara diskursivt 

konstruerad och argumenterar för ett sätt att kunna tala om den som är mottagligt för idéerna om 

konstruktion av diskurs, men som inte fastnar inom dessa. I denna studie är syftet att undersöka 

just diskurser, men studien förhåller sig till den komplexa frågan om materialitet genom att arbeta 

med en multimodal diskursanalys. Metoden tar hänsyn till mediets materialitet, samtidigt som den 

tillåter analys av språkliga och visuella aspekter som är viktig för att uppnå studiens syfte.53 Jag 

                                                      
50Archer, Dawn. Data Mining and Word Frequency Analysis. I Research Methods for Reading Digital Data in 
the Digital Humanities, Griffin, Gabriele, & Hayler, Matt (red), Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016, 
ss. 73 – 76.  
51 Lindgren, S & Palm, F.  Textometrica Service Package, 2011. Online: http://textometrica.humlab.umu.se 
(länk senast åtkommen 29/5-2018) 
52 Airtight Interactive Inc, 2018, https://www.allmytweets.net/ (länk senast åtkommen 29/5-2018) 
53 Hayles, Katherine. The Materiality of Informatics. Configurations. Vol. 1 No. 1 (1993): ss. 147 – 169.  

http://textometrica.humlab.umu.se/
https://www.allmytweets.net/
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har arbetat med språkliga verktyg som metafor, metonymi och klistrighet; visuella verktyg 

gällande denotation, konnotation och myt; samt materiella aspekter som rör YouTube som 

medium.  

Victor Lim Fei har utvecklat en metod för att kunna analysera diskurser i både språk och bild på en 

sida eller ram som kombinerar de båda och tar hänsyn till aspekter som materialitet och kontext. 

Modellen är alltså egentligen inte utvecklad för analys av videoklipp men den kombinerar analys 

av språk och bild. Den här studiens metod har därför inspirerats av Lims ”Intergrative multi-

semiotic model” (IMM). Modellen har dock både förenklats och modifierats för att passa studiens 

syfte och material. I den här studien handlar den språkliga aspekten i modellen om det som sägs i 

videos på YouTube samt eventuell text som finns i eller i anknytning till videon, och den visuella 

aspekten om det som syns och visas i videon.  

Lim presenterar sin IMM genom olika plan och dimensioner inom språket och för visuella bilder 

som kopplas samman på olika sätt. Han beskriver tre olika plan som konceptualiseras för dessa två 

semiotiska resurser, dessa är ett uttrycksplan, ett innehållsplan och ett plan för kontext som bland 

annat handlar om genre och ideologi. Uttrycksplanet menar Lim är mötesplatsen mellan texten och 

läsaren och i hans fall handlar det just om text och bild på papper eller i en ram av något slag. I 

denna studie handlar detta utöver det Lim beskriver också om talat språk och rörlig bild på video. 

Innehållplanet handlar om lexikal grammatik och semiotik och det viktigaste för detta plan anser 

jag vara meningen och betydelsen av språket eller det visuella tecknet. På detta plan används för 

denna studie verktygen metafor och metonymi samt klistrighet för den språkliga analysen. De 

visuella tecknen har undersökts på en denotativ och en konnotativ nivå och myter har identifierats. 

Vad verktygen innebär kommer att förklaras ytterligare i avsnitt 6.3. Materialitet är en dimension 

som i modellen kan påverka alla de andra planen. Mellan de textuella och visuella planen finns 

också en dimension Lim kallar ”space of integration” (SoI) och denna handlar om hur det visuella 

och textuella genom att de kombineras kan skapa mening tillsammans och utöver den som skapas 

för ord och bilder enskilt. SoI är planet för flera av denna studies analyser eftersom det tar hänsyn 

till den betydelse och mening som skapas av visuella och språkliga aspekter tillsammans.54  

                                                      
54 Lim Fei, Victor. Developing an intergrative multi-semiotic model. I Multimodal Discourse Analysis : 
Systemic-functional Perspectives, L. O'Halloran, Kay (red). London/New York: Continuum, 2004, ss. 220 – 
244.  
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Utifrån modellen har det för denna studie skapats en analysmall som försökt ta hänsyn till flera 

aspekter från de olika planen och dimensionerna. Det är förstås en omöjlighet att studera allt som 

ryms inom dessa och som kan påverka diskursen, och utifrån studiens kontext har de mest 

intressanta valts. Det första steget i den multimodala diskursanalysen har varit att studera videons 

titel och thumbnail. Vidare har det noterats om videon innehåller någon reklam, antingen innan 

den startar eller genom samarbeten mellan influencern och företag. Inledningen och avslutningen 

på varje video har studerats och innehållet har undersökts genom att identifiera varje videos 

huvudtema, vilken typ av video det är och dess syfte. Det resterande innehållet har sedan studerats 

genom hur det förhåller sig till skönhet och utseende, identitet, och känslor i enlighet med studiens 

syfte. En mall för analysen och ett exempel på en analys av en video i ett obearbetat format finns i 

bilaga 1.  

6.3 Verktyg för analysen 

I detta avsnitt kommer studiens analysverktyg att redogöras för. De språkliga har använts för båda 

metodernas analys och de visuella främst för den multimodala diskursanalysen. Verktygen 

innefattar metaforik, metonymi, klistrighet, denotation, konnotation och myt.  

En metafor kan definieras som att den handlar om ett byte av ett begrepp mot ett annat. Ett byte av 

ord som har likheter med varandra, och som kan uttrycka samma sak på olika sätt. Metaforer kan 

skapa starka bilder, som kan öppna för ny förståelse och tolkning av läsaren.55 Stilfiguren 

metonymi, handlar istället om ett namnbyte. Ett byte av ett ord mot ett annat som det står i relation 

till. Detta skulle till exempel kunna vara att byta ut ordet författare mot ordet penna.56 Metaforen 

kan ses som att fungera genom att kasta om kvaliteter från ett plan av verkligheten till ett annat 

och metonymi genom att associera mening på samma plan. Det handlar om att en del får stå för en 

helhet.57 Sara Ahmed talar som jag tidigare har beskrivit också om metonymiska förskjutningar av 

betydelse. Ahmed använder begreppet klistrig eller klistrighet och menar att detta är en kvalitet 

vissa ytor, objekt och tecken kan få. Hon menar att klistrigheten är relationell och att det kan 

handla om att element hålls ihop, det kan stoppa saker från att röra sig, och det kan handla om att 

binda objekt, ytor eller tecken samman. Jag är framför allt intresserad av teckens klistighet och 

                                                      
55 Lindstedt, Inger. Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur AB, 2013 (Upplaga 2:3), s. 78.  
56 Ibid, s. 79.  
57 Fiske, John. Introduction to Communication Studies. New York: Routledge, 1990 (Upplaga 2), ss. 92 – 98.  
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Ahmed beskriver hur tecken kan bli klistriga genom upprepning. Om ett ord används på ett särskilt 

sätt igen och igen blir användningen inneboende. Det skapas ett motstånd till ny betydelse för ord 

och detta händer just som en effekt av historierna av tidigare upprepning. Repetitionen har en 

bindande effekt, och denna bindande effekt gör också att ordet blockeras, inte rör sig och inte får 

nya värden. Tecknets klistighet handlar också om relationen med andra tecken. En viktig 

implikation i detta är också att associationerna blir dolda och det gör att det klistriga ordet också 

får ett uppsamlat värde som är en del av klistrigheten.58 Jag har använt dessa teoretiska 

implikationer om klistrighet och undersökt om det går att utröna ifall ord i diskursen om skönhet i 

innehåll producerat av dessa utvalda influencers är laddade med affektivt värde och om det går att 

avslöja dolda tidigare historier av association.  

Som verktyg för den visuella analysen har denotation, konnotation och myt använts. Myter har 

också identifierats på planet för SoI. Enligt Roland Barthes är denotation det första stadiet i 

tolkningen av en bild och handlar om det bilden faktiskt objektivt visar utan att tolkas.59 Fiske 

förklarar begreppet som den allmänt förnuftiga helt uppenbara tolkningen av ett tecken och ger ett 

exempel på ett fotografi på en gata som denoterar den specifika gatan. Han beskriver vidare hur 

gatan skulle kunna fotograferas på helt olika sätt men fortfarande ha samma denotativa mening.60 

Konnotation i sin tur menar Barthes handlar om hur subjekt i ett samhälle tolkar bilden och dess 

budskap. Det handlar alltså om en subjektiv tolkning av det som visas på bilden. Konnotation 

menar Barthes kan ske både i skapandet och produktionen av en bild och i läsningen av den.61 För 

att återvända till Fiskes exempel med gatan så skulle två bilder på samma gata kunna ha helt olika 

konnotativa betydelser utifrån hur de är tagna och även utifrån hur ett subjekt tolkar dem. Det 

denotativa är det rent mekaniska i hur fotografiet tas och det konnotativa handlar om den 

mänskliga faktorn i hur fotografiet tas. Läsningen och tolkningen av bilden påverkas också mycket 

av kontext och kulturella värden. Fiske poängterar också att det konnotativa värdet ofta kan läsas 

som denotativa fakta och att vi inte är medvetna om detta och att det är viktigt att genom en 

analytisk metod och särskilda tankesätt undvika att göra den felläsningen.62  

                                                      
58 Ahmed, Sara. 2014, ss 89 – 92.  
59 Barthes, Roland. Image-music-text. Glasgow: William Collins Sons & Co Ltd, 1977, s. 17.  
60 Fiske, John. 1990, ss. 85 – 86.  
61 Barthes, Roland. 1977, ss. 17 – 20.  
62 Fiske, John. 1990, ss. 86 – 87.  



27 
 

Konnotation leder vidare till begreppet myt, som är ett komplext och mångfacetterat begrepp. 

Barthes beskriver myten som att den är socialt bestämd och att det handlar om att något kulturellt, 

socialt, historiskt eller ideologiskt ses som något helt naturligt.63 Fiske tolkar Barthes och 

beskriver myten som en berättelse genom vilken en kultur förklarar eller förstår något av 

verkligheten eller naturen. Som exempel tar Fiske upp myten om tvåkönsnormen, manlighet och 

kvinnlighet och beskriver hur en myt om femininitet är att kvinnan av naturen är mer 

omhändertagande och att det därför är naturligt att hon stannar hemma med barnen och att mannen 

arbetar. Myten gömmer på så sätt det historiska ursprunget.64 

6.4 Metoddiskussion 

Denna studie bygger på en kombination av två metoder. Den ena är en kvantitativ textanalys som 

utförts med verktyget Textometrica och den andra en kvalitativ multimodal diskursanalys av 

videos på YouTube. De tweets och de videos som har studerats har skapats av samma fem 

influencers. Analysen med Textometrica motiveras av att alla de tweets som studerats hade varit 

ett för stort material för att bearbeta utan programmet. Bob Nicholson är en teoretiker som 

poängterar att det finns så mycket material inom olika vetenskapliga fält att det omöjligt för en 

forskare går att läsa allt, och att så kallad ”distant reading” skapar förutsättningar för en forskare 

att kunna studera mycket stora material och öppnar upp för en bredare förståelse för det material 

som undersöks.65 Jag använder även metoden just för att lokalisera mönster och trender i det 

relativt stora antalet tweets. Dessa mönster och trender har sedan kunnat användas som en 

språngbräda och ett stöd för analysen av YouTube och skapa en bredare förståelse för dessa 

influencers identitet online. Det finns dock även en del problem och utmaningar med valet av en 

kvantitativ textanalys som denna studie har mött och som har hanterat på olika sätt.  

Ett problem med studien är att antalet tweets som samlats in är olika för olika influencers. 

Eftersom allmytweets.net begränsar antalet tweets till 3200 och drar bort svar och retweets från 

detta nummer så beror hur många tweets som har samlats in på hur influencern använder Twitter. I 

denna studie har jag valt att bortse från detta eftersom studiens syfte handlar om att hitta mönster 

                                                      
63 Barthes, Roland. 1977, ss. 165 – 166.  
64 Fiske, John. 1990, ss. 87 - 97 
65 Nicholson, Bob. Counting Culture; or, How to Read Victorian Newspapers from a Distance. Journal of 
Victorian Culture. Vol. 17. No. 2. (2012): ss. 238-246. DOI: 10.1080/13555502.2012.683331 
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och diskurser och inte statistiskt säkerställa fenomen. Ett liknande problem uppkom även i 

Textometrica med att använda listor över de 50 mest frekvent använda orden. Eftersom olika antal 

tweets har hämtats så skiljer sig frekvensen som orden använts sig åt. Fördelen med valet av dessa 

listor är att resultaten i formen av kartor blir lika stora, samt att detta inte påverkar sambanden 

mellan orden. För denna studie gjordes avvägandet att få lika mycket resultat att analysera var 

viktigare än att orden skulle användas med samma frekvens. I Textometrica gjordes också 

avvägandet att ta bort emojis och ord utan mening då jag i testkodningar kunde komma fram till att 

inkludera emojis inte stärkte resultatet.  

Fredrik Norén beskriver vidare att ett problem med de digitala metoderna kan vara att tolkningen 

av siffror, grafer och kartor går för långt och att forskaren och andra som ska tolka resultatet kan 

frestas att dra för generella slutsatser och säga mer än vad de enligt undersökningens parametrar 

egentligen kan.66 Det krävs alltså en transparens i tolkningen. Denna studie som baseras på 

Textometrica hör också ihop med diskursanalysen av videos. Det finns flera teoretiker som 

argumenterar för fördelarna med att använda mixade metoder. Norén argumenterar till exempel för 

att användningen av olika metoder kan ge olika resultat. Han beskriver hur det i läsning på distans 

är trender och det som avviker från trender som är det intressanta och att kvalitativa metoder sedan 

kan användas för att ge de mer generella resultaten mening och substans.67 Denna studie fungerar 

som Norén beskriver genom att analysen av tweets ger en chans att mer övergripande identifiera 

teman och mönster, och med den multimodala diskursanalysen kan dessa teman sedan fördjupas 

och förklaras ytterligare. Att använda båda metoderna skapar också förutsättningar för att 

diskutera den identitet influencers bygger online, som inkluderar flera plattformar och som kan 

påverka diskurserna om skönhet.  

Det finns dock även utmaningar med att använda en diskursanalys. Genom valet av en multimodal 

diskursanalys undviker denna studie kritik gällande validiteten av att enbart undersöka språket och 

inte ta hänsyn till materialitet.68 Metodmodellen för denna studie har enbart inspirerats av en annan 

modell och har i mångt och mycket utformats för studien vilket både innebär för- och nackdelar. 

                                                      
66 Norén, Fredrik. Information som lösning, information som problem. En digital läsning av tusentals 
statliga utredningar. Nordicom Information. Vol. 38. No. 3 (2016): ss. 9 – 26.  
67 Ibid, ss. 9 – 26. 
68 Hayles, Katherine. 1993, ss. 147 – 169.  
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Det kan bland annat leda till problem med studiens reliabilitet, något som ofta är ett problem med 

kvalitativa studier. Ett exempel på hur analysen av videos har genomförts finns för transparensens 

skull att se i bilaga 1 och att analysen av videos på YouTube kan stöttas av resultaten av den 

kvantitativa textanalysen stärker reliabiliteten. När det gäller validitet har studiens metod anpassats 

efter syftet, materialet och det teoretiska ramverket och analysen sker främst sker inom ramen för 

just denna studies kontext.  

Avslutningsvis så vill jag diskutera lite etiska aspekter gällande studier av material hämtat från 

internet, något som jag tror är viktigt att alltid överväga inom enskilda studiers kontext. I en 

rekommendation från ”The AoIR Ethics Working Committee” presenterar Annette Markham och 

Elizabeth Buchanan riktlinjer för etiska överväganden i internetforskning. Etiska överväganden 

menar de behöver göras i hela forskningsprocessen i allt ifrån datainsamlandet till analysen. 

Komplicerade etiska problem i digitala miljöer kan ofta handla om vad som egentligen är privat 

eller offentligt samt hur den som studerar material ska förhålla sig till mänskliga subjekt. 

Människor kanske agerar i offentliga sammanhang där de ändå har en känsla av att vara privata.69 

Jag har för min studie gjort flera etiska överväganden. De influencers jag undersöker är offentliga 

personer som producerar ett material de vet kommer att nå många människor. Jag har också valt 

att undersöka det material som handlar om skönhet och produkter och inte det som handlar om 

influencern som person. Det är influencern som varumärke och hur diskurserna om skönhet 

formas som är det mest intressanta för den här studien. Det krävs inte heller någon inloggning för 

att komma åt materialet. Jag har dock valt att bortse från att studera publiken och kommentarer, 

motiverat av både etisk problematik och av praktiska skäl.  

7. Resultat och analys 

Avsnittet inleds med en presentation av resultatet för studien av Twitter. Denna följs av en analys 

som inkluderar både studien av Twitter och studien av videos på YouTube.  

                                                      
69 Markham, Annette & Buchanan, Elizabeth. Ethical Decision-Making and Internet Research: 
Recommendations from the AoIR Ethics Working Committee (Version 2.0). Association of Internet 
Researchers, 2012. http://aoir.org/reports/ethics2.pdf (länk senast åtkommen 29/5-2018) 

http://aoir.org/reports/ethics2.pdf
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7.1 Resultat för textanalysen av Twitter 
I det här avsnittet presenteras utvalda delar av resultaten gällande samtliga studerade influencers 

Twitter. Resultatet presenteras i bilder som har klippts samman för att kunna diskutera olika teman 

i olika steg av texten. Dessa bilder har klippts ihop från helhetsresultat som finns gällande varje 

enskild influencer. Bilderna i sin helhet går att se i bilaga 2. Resultaten för den multimodala 

diskursanalysen presenteras löpande i analysen, avsnitt 8, då resultaten och analysen i den 

multimodala diskursanalysen är så nära sammankopplade.   

7.1.1 Hänvisningar och länkande 
Video är ett av de mest centrala och mest frekvent använda orden. Ordet används frekvent av 

samtliga influencers men i olika utsträckning och med varierande koppling till andra ord.  

 

Bild 11: De grenar som utgår från noden ”video” i resultaten gällande Christen Dominique och 

Kandee Johnson.  
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Bild 12: De grenar som utgår ifrån noden ”video” i resultaten gällande Shannon Harris och Zoe 

Sugg.  

 

Bild 13: De grenar som utgår ifrån noden ”video” i resultatet gällande Nikkie de Jager.  

I flera fall hänger video samman med uttryck gällande tekniska aspekter som redigering och 

uppladdning, till exempel i resultaten gällande Dominique och Johnson, se bild 11. Ofta hänger 
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också video ihop med uttryck som handlar om tidsmässiga aspekter. Detta kan tillexempel vara 

imorgon, minuter eller andra likande uttryck, se bild 11, 12 och 13. Video hänger också i flera fall 

samman med ord rörande genre, format och medium. Det kan bland annat handla om uttryck som 

tutorial, YouTube och vlog, vilket bland annat tydligt går att se i bild 12. Det går också att se att 

video hänger samman med adjektiv som kan röra känslomässiga aspekter. Detta kan handla om 

uttryck så som att vara förväntansfull som hittas i resultatet gällande de Jager, se bild 13. Det kan 

också handla om uttryck som lovley, vilket finns i resultatet för Sugg, se bild 12. Även ordet fun är 

ett exempel på den här typen av uttryck och kan ses på bild 11 i resultatet gällande Johnson.   

På Twitter går det i flera fall att se att dessa influencers hänvisar till företag, varumärken, andra 

medier eller andra influencers. 

 

Bild 14: Grenarna som innehåller noderna ”ofracosmetics” och ”xobeautyshop”, vilket är 

varumärken som Harris och de Jager frekvent hänvisar till.  
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Bild 15: Christen Dominique hänvisar till mediet Snapchat och Zoe Sugg hänvisar till andra 

influencers.   

de Jager hänvisar frekvent till ofracosmetics vilket är ett märke som hon samarbetat med. Vidare 

kopplas det frekventa omnämnandet av märket samman till begrepp rörande kollektion, utmaning, 

smink, och ordet power, se bild 14. Även Harris skriver tweets som hänvisar till ett varumärke, i 

hennes fall är det ett som hon själv har grundat, se bild 14. Sugg omnämner frekvent på Twitter 

andra influencers. Resultatet visar två som nämns särskilt ofta, joesugg och pointlessblog. De 

nämns också ofta i relation till varandra, se bild 15. Joe Sugg är Zoe Suggs bror och Pointlessblog 

heter egentligen Alfie Deyes och är Suggs pojkvän. Båda dessa personer arbetar också med 

YouTube och är influencers, dock inte inom skönhetskategorin.  

Vidare finns mönster som visar att dessa influencers på Twitter hänvisar till andra medier. Det 

skiljer sig dock åt vilka medier de hänvisar till. YouTube är ett som inte helt oväntat finns med i 

flera fall. I resultatet rörande Dominique finns det en gren som innehåller orden Snapchat och 

Christensnaps, se bild 15. Även periscope och live hänger i resultatet gällande henne samman i en 

annan gren, se bild 11. På bild 11 går det också att se hur Johnson hänvisar till Snapchat. Harris 

nämner frekvent Instagram, se bild 12. 

7.1.2 Känslor på Twitter  
Det finns som jag tidigare har nämnt en del ord med känslomässig anknytning i resultatet och 

dessa hänger inte enbart samman med video.  
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Bild 16: Korrelationen mellan ”love” och ”guys”.  

 

Bild 17: Hur ”hard” kopplas till noden ”things”, och det nätverk dessa två ord ingår i.  

Ett intressant ord är love som i flera fall korrelerar till ordet guys. Det går att se i resultatet 

gällande flera av dessa influencers, se bild 16. I de Jagers fall hänger noderna enbart samman med 

varandra. I Suggs fall så hänger dessa två ord samman och korrelerar även med amazing och 

absolutely. För Harris korrelerar love, guys, comment och excited. Värt att poängtera här är att 

guys inte handlar om killar eller män utan om dessa influencers publik. 
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Ordet feel är också intressant för temat som handlar om känslor, och detta finns med i resultatet för 

de Jager, Sugg och Johnson. Det korrelerar i samtliga fall med ordet make. Det korrelerar sedan 

med fler olika ord i de olika resultaten, det som är mest intressant för denna studie är att det i 

Johnsons fall korrelerar med ett annat känslouttryck happy. Ett annat känslouttryck som frekvent 

används är ordet excited som finns med i alla resultat. Det tycks dock inte finnas något mönster för 

hur ordet korrelerar till andra. I de Jagers fall hänger det till exempel samman med video och 

tomorrow, se bild 13, medan det i Suggs fall bland annat hänger samman med joesugg och 

pointlessblog, se bild 15. Ord med negativ klang tycks i regel vara ovanligt i detta resultat. I 

resultatet gällande Johnson finns dock ordet hard som korrelerar med things, se bild 17.  

7.1.3 Skönhet och smink  
I enlighet med studiens syfte om att undersöka diskurser om skönhet har också ord på detta tema 

kunnat identifierats i studien av Twitter. Till detta tema räknas också ord som relateras till smink 

och utseende.  

 

Bild 18: De nätverk som innehåller orden ”beauty” och ”beautiful”.  



36 
 

 

Bild 19:  Nätverk som visar korrelationen mellan ”makeup” och ”tutorial”.  

Orden beauty och/eller beautiful finns med i resultatet gällande Harris och Johnson, se bild 18. I 

Harris fall kopplas orden till impression, full och face. I Johnsons fall sitter beauty på en gren med 

hope, love och gorgeous. Beautiful finns på en gren med orden friend och excited. 

Ordet makeup är också intressant i kontexten gällande diskurser om skönhet och finns med i alla 

resultat utom det som gäller Sugg. I resultaten beträffande Harris och Dominique kopplas makeup 

bland annat till tutorial, se bild 19. I Johnsons fall kopplas makeup till den stora noden video, se 

bild 11. När det gäller de Jager har makeup bland annat en stark och intressant koppling till ordet 

power, se bild 14. Två andra ord som ofta korrelerar är full och face. I tre av resultaten korrelerar 

de antingen direkt eller finns på grenar som är sammankopplade. Kopplingen går i de Jagers fall 

att se på bild 13, i Harris fall på bild 18, och i Dominiques fall på bild 19. Även glam är ett ord 

som är intressant och går gällande Dominique och de Jager att se i samma nätverk av grenar som 

full och face.  

7.2 Analys 
I detta avsnitt analyseras resultaten av den kvantitativa textanalysen av inlägg på Twitter samt den 

multimodala diskursanalysen av tio videos på YouTube. Analysen inleds med aspekter rörande 

vad som karaktäriserar dessa studerade influencers. Vidare tas perspektiv om influence marketing 
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upp, och sedan följer ett avsnitt rörande dessa influencers relation till sin publik. Analysen 

fortskrider med teman som handlar om vad som kännetecknar hur dessa influencers förhåller sig 

till skönhet. Vad som inom diskursen är ett önskvärt utseende tas upp, samt perspektiv som 

handlar om ett ständigt arbete med utseendet och en internaliserad bedömande blick.  

7.2.1 Vem är influencern? 
Jag har studerat fem influencers med ett stort följarantal som jobbar med YouTube och andra 

sociala medier och plattformar. Dessa influencers bor i västvärldsländer och 

representationsmässigt utgör de utifrån vissa aspekter en relativt homogen grupp. Jag har bland 

annat analyserat dessa influencers visuellt och på en denotativ och konnotativ nivå går det att se att 

majoriteten är ljushyade och att de är relativt unga. De är mellan 23-39 år gamla. De bryter eller 

avviker inte enligt min visuella analys mycket från någon kroppslig norm utan lever snarare upp 

till normativa ideal för skönhet i västvärlden. Tidigare studier har i likhet med denna visat att det 

är just en särskild grupp av människor som får en lyckad karriär som influencers. Maguire 

kommer fram till en slutsats om att det digitala samhället kräver en viss attraktivitet hos kvinnor 

för att de ska nå en viss publik.70 Jag menar även att detta kan kopplas till den hethets-valuta som 

Levy beskriver som då alltså även kan appliceras för att gälla på YouTube och sociala medier.71 

Hund och Duffy kunde också i likhet med denna studie uppmärksamma resultat om att bara en 

grupp kvinnor representeras som influencers och de argumenterar för att detta exkluderar andra 

grupper av människor.72 Eftersom jag har utgått ifrån en lista publicerad på Forbes, över 2017 års 

mest inflytelserika influencers och sedan valt ut de kvinnor som är aktiva på YouTube visar detta 

också på ett problem med representationen av olika typer av kvinnliga influencers i det mediet.  

I de videos jag har undersökt finns det dock också tillfällen då representationen breddas. James 

Charles är till exempel en manlig influencer som är med i en av Nikkie de Jagers videos och han 

bryter mot hegemoniska normer om maskulinitet. Charles är en man som är influencer inom 

skönhetskategorin och som är intresserad av och använder smink, och på så sätt utmanar han 

normer om stereotypa könsroller. Som Tseëlon beskriver brukar skönhet och utseende uppfattas 

som mer viktigt för kvinnor och även påverka deras liv i en större utsträckning än mäns.73 Charles 

                                                      
70 Maguire, Emma. 2015, ss. 72-86.  
71 Levy, Ariel. 2005, ss. 31 – 33. 
72 Duffy, Brooke Erin & Hund, Emily. 2015, ss. 1-11.  
73 Tseëlon, Efrat. 1998, ss. 106 – 119.  
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antar i videon normativt kodade attribut för femininitet och reproducerar på sätt och vis då 

femininitetsnormer, samtidigt som han bryter mot maskulinitetsnormer.  

Vidare går det i de videos som har undersökts ibland att se en start till analys av att smink i sig 

självt exkluderar vissa grupper. Ibland visar de influencers jag studerat insikt i sin priviligierade 

position som ljushyade. Harris uttrycker till exempelvis när hon försöker hitta rätt hudton på en 

foundation att de mörka färgerna inte ser så mörka ut och att detta är dåligt. Detta visar på en viss 

insikt i att samhället och i förlängningen också smink och produkter är utformade efter en vit norm 

och på så sätt exkluderar människor med andra hudfärger.  

Molly Burke som är gäst i en av Kandee Johnsons videos utmanar också normer. Burke är blind 

och beskriver själv sin blindhet som en ”disability”, något jag översätter till ett funktionshinder. 

Burke tycker jag i position av en kvinna som har ett funktionshinder utmanar normer och breddar 

bilden av blinda och personer med funktionshinder. Att hon är med i videon gör också att hon 

breddar representationen över vem som får synas på YouTube, och vem som kan vara en 

influencer. Burke beskriver även hur det finns fördomar om personer med funktionshinder, och att 

detta handlar om att fokus läggs på allt som blir svårt och vad personer med funktionshinder inte 

kan göra och hon menar att det finns många negativa ord vi använder när vi pratar om 

funktionshinder. Hon beskriver hur att vara blind är hennes norm, och hon menar att hon kan göra 

allt som någon annan kan, men kanske på ett annorlunda sätt, och att det till och med kan finnas 

fördelar med att vara blind och att det finns många positiva aspekter med att ha ett 

funktionshinder. Hon är noga med att poängtera att hon inte säger detta för att förminska de 

negativa aspekterna, men menar att det finns problem för alla människor i alla liv och att hon 

gärna väljer att leva med sina problem som hon vet hur hon ska hantera. Jag argumenterar för att 

Burke genom hur hon pratar sätter fingret på att hon genom att bli representerad och berätta om 

sina upplevelser kan bredda en vanligtvis negativ och fördomsfull diskurs. 

Vidare så bygger dessa influencers upp en identitet och en självrepresentation online. Resultaten 

av analysen av Twitter har visat att ordet video är centralt för hur dessa influencers kommunicerar 

via plattformen. Att ordet är så centralt argumenterar jag för beror på att de fem influencers jag 

valt att studera alla arbetar med YouTube och då just videos om skönhet, smink och mode på den 

plattformen. Resultatet indikerar också att de arbetar med andra sociala medier där just den rörliga 

videon som format är viktig. De förefaller enligt resultaten ofta använda Twitter som ett verktyg 
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för att tala om och visa att de har laddat upp en ny video, arbetat med en video eller att de är 

exalterade för en video. På Twitter hänvisar dessa influencers även ofta till andra plattformar och 

resultatet ger en bild över hur dessa influencers tycks röra sig mellan att kommunicera med sin 

publik på flera olika plattformar och gemensamt på dessa bygga upp sin online-identitet och sin 

självrepresentation. Att dessa influencers på Twitter ofta hänvisar till flera andra plattformar så 

som YouTube, Snapchat, Instagram och Periscope argumenterar jag för kan indikera att Twitter är 

en plattform där det går att samla uppdateringar om vad som händer på dessa influencers olika 

plattformar.  

Även på YouTube går det att se hur dessa influencers hänvisar till olika plattformar, och likande 

karaktärsdrag för hur de använder mediet kan identifieras. I samtliga videos jag har studerat 

utnyttjas YouTubes materialitet på liknande sätt. De influencers jag undersökt använder sig av att 

skriva information i videons beskrivning och där bland annat jobba mycket med att länka till sina 

andra sociala medier, andra videos och produkter de pratar om i videon. Någonstans i videon ser 

de också alltid till att bland annat påminna publiken om att prenumerera på kanalen, gilla videon, 

att kolla upp andra sociala medier och att slå på notifikationer. De influencers jag har studerat ser 

också i flera fall i sina videos till att utnyttja redigeringen för att kunna lägga till hyperlänkar på 

videoskärmen. Det märks också att de är bekväma med formatet. Ofta när de pratar om en länk så 

pekar de åt det hållet där den finns på skärmen för tittaren. Dessa resultat menar jag visar hur de 

influencers jag studerat bygger upp en identitet online som sträcker sig och rör sig mellan och över 

olika plattformar och att de är medvetna om och kan utnyttja mediets materialitet till sin fördel. 

Hund och Duffy presenterade idéer om en postfeministisk självrepresentation och idealet ”having 

it all”.74 Även i min undersökning kan jag se flera tendenser som stämmer överens med deras 

resultat. Diskursen om att ha arbetet som sin passion är en som tydligt framkommer i den här 

studien. Ett tydligt exempel på diskursen är hur Christen Dominique i en video beskriver att hon 

ska lansera sitt eget sminkmärke och kallar det för ett ”passion-project”. Hon uppmanar också sina 

följare till att sträva efter och arbeta för att uppnå sina drömmar. Denna artikulation av jobbet som 

passion uppmuntrar som Hund och Duffy beskriver till det självupptäckande postfeministiska 

jaget.75 Diskursen går även att identifiera genom mer subtila anmärkningar som även kan relateras 

                                                      
74 Duffy, Brooke Erin & Hund, Emily. 2015, ss. 1-11.  
75 Ibid, ss. 1-11. 
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till äkthet och falskhet. Shannon Harris framför vid ett tillfälle att det går att möta många ”fake 

dicks” genom YouTube, och att detta särskilt gäller inom skönhetskategorin. Hon beskriver hur 

hon tycker det finns många som endast bryr som om klick eller hur många som tittat på deras 

videos i motsättning till ett fåtal genuina personer. Harris kopplar alltså här ihop falskhet med att 

bry sig om klick och hur många gånger videon blir visad, vilket indikerar att en influencer bör 

utföra sitt arbete av passion eller andra värden än pengar och publicitet. 

Detta är särskilt intressant och blir i en viss grad motsägelsefullt i relation till att alla de 

influencers vars videos har studerats arbetar med genren med tydligt strategiska grepp som handlar 

om att bibehålla och få tittare, bland annat genom att länka till andra plattformar och ge 

uppmaningar av det slag jag tidigare beskrivit och på så vis söka klick och uppmärksamhet på det 

sätt Harris menar vara falskt. I diskursen kopplas en passion för arbetet till äkthet och att bry sig 

om klick och publicitet till falskhet.  

7.2.2 Marknadsföring och strategiska grepp  
I studien av Twitter visar resultaten att influencers ibland hänvisar till varumärken. Den 

multimodala diskursanalysen i sin tur stärker detta resultat. Detta pekar som tidigare studier om 

influence marketing också har visat på att de arbetar med företag för att sälja produkter och för att 

tjäna pengar.76  I videos på YouTube hänvisas det både ofta och mycket till produkter och företag, 

både genom att influencers pratar om dem och länkar till dem. Mönstret kan ses för flera 

influencers men ett särskilt intressant exempel är ett samband som uppkom mellan de två 

metodernas resultat och som gäller Nikkie de Jager. På Twitter hänvisar hon frekvent till 

varumärket Ofra Cosmetics och i en av hennes videos så framgår det att hon har genomfört ett 

samarbete med märket där hon har fått designa fyra så kallade ”highlighters” för det. Hon 

beskriver stolthet för att hon fick skapa dessa produkter med märket och berättar att hon tycker 

mycket om hur produkterna blev. Märket och produkterna menar jag här genom upprepning laddas 

med ett positivt affektivt värde och blir klistrigt med detta inom de Jagers diskursiva praktik. Att 

de Jager på Twitter ofta skriver om Ofra kan alltså också förklaras med att hon vill sprida och 

marknadsföra produkter hon själv har designat.  

                                                      
76 ten Have, Charlotte. 2017, s. 3.   
Faranisa Ananda, Azka & Wandebori, Harimukti. 2016, ss. 255-263.  
Chaovali, Peerapatra. 2014, ss. 34- 42.  
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Det går också resultaten gällande Twitter att se hur vissa influencers, särskilt Zoe Sugg, frekvent 

nämner andra influencers. Resultatet av studien av videos på YouTube stöder detta då flera 

influencers även där filmar videos ihop med andra influencers och länkar till dem. Tidigare 

forskning har visat att det finns gemensamma demografiska nämnare hos publiken som följer 

skönhetsbloggar.77 Jag har inte studerat publiken som följer de influencers jag undersökt, men 

resonerar för att det är troligt att även denna publik har gemensamma demografiska nämnare. Jag 

argumenterar för att länka till andra influencers kan vara ett sätt att bredda sin egen publik. Om 

publiken som följer dessa influencers på Twitter och tittar på videos inom skönhetskategorin har 

gemensamma nämnare är det troligt att de också är öppna för att hitta nya influencers att följa. 

Genom att länka till och göra samarbeten med andra influencers blir det enkelt att fånga in en 

målgrupp som tittar på skönhetsvideos men som kanske inte har hittat till just den särskilda 

influencerns plattformar.  

Som tidigare har diskuterats bygger dessa influencers upp en identitet online och använder 

medvetet eller omedvetet strategier för att få en större följarskara och publik och således tjäna mer 

pengar. Det finns tydliga exempel som visar på just den medvetna aspekten av detta. Titel och 

thumbnail är två materiella aspekter av YouTube som i stor utsträckning påverkar om videos 

klickas på och således är intressanta att analysera när det handlar om denna myt om konsumtion 

och skönhet. Maguire beskriver hur influencers via en videos thumbnail kan utnyttja attribut som 

snygghet och sexighet för att få klick78. Denna studie visar till exempel på att det finns en 

medvetenhet om detta hos de influencers jag har undersökt. I en av Kandee Johnsons videos där 

hon samarbetar med en annan influencer vid namn Rosanna Pansino har de en skämtsam 

konversation som tydligt exemplifierar denna medvetenhet. Pansino ska i videon ta av sig det 

smink hon har på sig och på så vis få ett ”naket” ansikte. Det är också den första gången Pansino i 

en video inte har på sig smink och skämtet utvecklas därför till att hon för första gången ska vara 

naken på YouTube. Johnson säger då att de borde skriva det i titeln och få många tittare som de 

inte hade förväntat sig. Detta implicerar att dessa två influencers vet att kvinnlig nakenhet och 

kvinnlig objektifiering säljer. Johnson har sedan inte valt att sätta den titel de skämtar om, utan det 

stannar som just ett skämt.  

                                                      
77 Chaovali, Peerapatra. 2014, ss. 34- 42. 
78 Maguire, Emma. 2015, ss. 72-86.  
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Vidare går det även för de tio videos jag har analyserat att se hur många titlar är skrivna med 

versaler, att de ibland innehåller något som antyder något chockerande och att de ofta beskriver att 

det ska handla om smink och skönhet. Ett tydligt som exempel som innehåller dessa aspekter kan 

ses på bild 6 i avsnittet för urval och material. Angående videornas thumbnails analyserade främst 

på en denotativ och konnotativ nivå så visar de mycket fullt sminkande ansikten på idealiskt 

vackra kvinnor och ibland delas skärmen upp för att visa en före- och efterbild av smink, se 

exempelvis bild 4.Videornas thumbnails visar också produkter som hålls upp, ibland text som är 

inklippt på bilden, och andra symboler som visar vad videon ska handla om. Se alla titlar och 

thumbnails i avsnittet för urval och material.  

Det kan vara svårt som publik att veta vad en influencer får betalt för att säga. Flera av de 

influencers jag har studerat använder sig i beskrivningen till sina videos av så kallande 

”disclaimers” där de bland annat förklarar att videon inte är sponsrad, att alla åsikter de framför är 

deras egna och att vissa länkar är ”affiliate” och att de alltså tjänar pengar om någon följer länken 

eller om produkten köps via någon som följt länken. Harris är ett exempel på en influencer som 

också pratar om detta i sina videos. Hon poängterar noga att hon inte är sponsrad och får betalt för 

att säga något och att hon även i de fall hon är sponsrad alltid enbart framför sina egna, sanna 

åsikter. de Jager är ett annat exempel på detta, hon använder flera disclaimers och i hennes videos 

beskrivningar skriver hon att ärlighet är avgörande på hennes kanal. Det tycks alltså vara viktigt 

för dessa influencers att sätta en skiljelinje mellan oärliga uttalanden och sanna åsikter oavsett om 

de är sponsrade eller inte, vilket även kan kopplas till aspekter rörande trovärdighet som kommer 

att utvecklas i nästa avsnitt, 8.3. Jag vill dock argumentera för att det trots att dessa influencers 

använder sig av disclaimers är mycket svårt som tittare att sätta en gräns mellan vad som är 

marknadsföring och vad som inte är det. Det är svårt att veta vad influencers tjänar pengar på, eller 

vad de kan tjäna i socialt eller kulturellt kapital gentemot de företag som de ofta samarbetar med 

eller kanske i framtiden skulle kunna samarbeta med och hur detta medvetet eller omedvetet kan 

påverka vad de säger och vilka åsikter de framför.  

7.2.3 Relationen till publiken  
I materialet som har studerats används ett särskilt tilltal av influencern till sin publik. När det 

gäller känslomässiga uttryck på Twitter så finns det en intressant korrelation mellan orden love och 

guys. Utan den multimodala diskursanalysen hade dock detta samband varit omöjligt att tolka. 
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Guys handlar som tidigare har poängterats inte om killar eller män, utan är ett ord som influencers 

använder när de vänder sig till sin publik, ofta säger de ”you guys”. Relationen mellan love och 

guys på Twitter tycks alltså handla om ett uttryck av kärlek till publiken. Tilltalet kan vidare 

analyseras djupare med hjälp av de tio videos som har studerats. Några särskilt intressanta aspekter 

är just kärlek och gemenskap, en närhet till influencern, en känsla av förtroende och en relation till 

influencern och att denne kan fungera som en rådgivare. Tidigare studier visar att en influencers 

personlighet och hur hen uppfattas påverkar publikens köpintention.79 ten Haves studie visar 

exempelvis hur uppfattningen av influencern särskilt enligt attribut som snäll, vänlig och 

entusiastisk påverkar köpintentionen.80 Jag argumenterar baserat på detta för att tilltalet som 

används i det material jag har studerat är ytterligare en strategi som medvetet eller omedvetet 

används för att bygga ett varumärke och sälja det och produkter. Resultaten av studien av Twitter 

visar också hur ett flertal ord som beskriver positiva känslor används frekvent, men att ord som 

beskriver negativa känslor är ovanliga. Detta kan också förklaras av att ett positivt förhållningssätt 

ökar köpintentionen hos publiken.  

Ett exempel som illustrerar ett uttryck av kärlek och gemenskap i tilltalet från influencers till 

publiken är hur Christen Dominique formulerar sig i beskrivningen av de två videos av henne som 

har studerats: 

“I want to also say that I’m happy to have you apart of my family, you guys make me so happy! 

You encourage me everyday to do me and keep doing what I love. If no one has told you today, I 

want you to know that you’re beautiful and there is no one like you! You are so special to me and I 

love you with all my highlight and contour!”.  

Detta exemplifierar både ett uttryck av kärlek och en gemenskap i och med att de som tittar på 

Dominiques videos blir tilltalade som en del av en familj. Dominique använder sig också av ett 

uttryck av känslor och beskriver att publiken gör henne lycklig. Hon berömmer sin publik och 

kallar alla som ingår för vackra och speciella för henne, och använder också en intressant ordlek 

om att hon älskar sin publik med all sin highlight och countour, två olika sminkprodukter. Att hon 

                                                      
79 ten Have, Charlotte. 2017, s. 3.   
Faranisa Ananda, Azka & Wandebori, Harimukti. 2016, ss. 255-263.  
Chaovali, Peerapatra. 2014, ss. 34- 42.  
80 ten Have, Charlotte. 2017, s. 3.   
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väljer att kalla sin publik just vacker som är en egenskap som handlar om utseende och inte något 

som har med personlighet att göra anser jag reproducerar normer om utseendets vikt. Att hon 

också använder ett uttryck som redan fungerar metaforiskt ”Love you with all my heart”, och 

lägger till en annan metafor innehållande smink blir också talande för hur viktigt sminket är i 

diskursen. Dominique uttrycker sig på ett sätt som ger illusionen av det finns en slags 

vänskapsförhållande eller ett familjärt förhållande mellan influencern och publiken.  

Känslan av gemenskap och uttrycket av kärlek argumenterar jag för stärks av en framställning av 

influencerns närhet och tillgänglighet. Hund och Duffy identifierade i sin studie en 

självrepresentation som handlar om att influencern kan vara som vem som helst.81 Genom den 

visuella analysen gick det vid flera tillfällen på en konnotativ nivå i kombination med den 

information influencern ger språkligt att dra slutsatsen att de spelar in sina videos hemma, ofta i ett 

sovrum eller arbetsrum. Detta tillsammans med fler aspekter gör att även denna studie kan 

identifiera den självrepresentation som Duffy och Hund beskriver. Dessa influencers kan till 

exempel även beskriva vardagliga aspekter ur sitt liv, ställa frågor till publiken och ibland springer 

ett husdjur förbi i videon. Vidare finns också en tvåvägskommunikation med kommentarsfält och 

annan kommunikation som förstärker känslan av närhet. Ett tydligt exempel är att dessa 

influencers formulerar sig som att deras publik känner dem och vet saker om dem. Christen 

Dominique säger i en video, “you know I like coffee” och Zoe Sugg säger vid ett tillfälle, ”you 

guys know how much I like a pink highlight”. I och med detta menar jag att känslan av närhet 

nästan kan utvecklas till känslan av en relation. Jag tror att detta skiljer influencers mycket från 

andra typer av kändisar som ofta är väldigt otillgängliga, håller sitt personliga liv privat och mer 

gömmer sig från sin publik. Tilltalet från influencern ger istället intrycket att hen är väldigt 

tillgänglig och påminner om det från en kompis eller någon en känner som tipsar om produkter.  

Just tips och råd är också något intressant. De influencers jag har undersökt ger och frågar ofta om 

tips och åsikter om produkter och annat av publiken. Harris ber i en video om sitt första intryck av 

en särskild sminkkollektion publiken att dela med sig av vad de tyckte om samma produkter. I och 

med dessa tips uppmanas det till konsumtion med hjälp av gemenskapen. Att influencers fungerar 

som rådgivare är en aspekt även tidigare studier har visat. Freberg et als. studie har visat på en 

                                                      
81 Duffy, Brooke Erin & Hund, Emily. 2015, ss. 1-11.  
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skillnad i uppfattningen mellan chefer och influencers där de sistnämna uppfattas som mer troliga 

att ge råd.82 Det personliga tilltalet och den relation som tycks kunna byggas upp mellan 

influencers och deras publik kan också kopplas till deras trovärdighet. Relationen blir dessutom 

kontinuerlig då influencers lägger ut flera videos i veckan, och jag argumenterar för att det skapar 

en sorts tillit, särskilt om influencerns åsikter alltid uppfattas som ärliga och en har blivit nöjd med 

deras tidigare rekommendationer. Zoe Sugg resonerar själv i en video om sin roll som tittare på 

YouTube. Hon motiverar sitt val av att filma en video om sina favoritprodukter från det gångna 

året med att hon tittat på flera videos av den typen själv och tycker att det finns en stark 

trovärdighet i dessa eftersom det pratas om produkter som någon använt och älskat i ett helt år. 

Hon beskriver hur dessa produkter har överlevt flera videos som handlar om favoriter för 

månaden, ett annan vanlig form för recensionsvideos. Detta kan vidare kopplas till Baumans 

”nukultur”. Han menar att det söks tillfredsställelse i att byta ut och på en gång använda föremål, 

och på YouTube ser vi hur det är vanligt att någon har nya favoritprodukter månadsvis och hur ett 

år räknas som en lång tid att älska samma produkt.83  

7.2.4 Det önskvärda utseendet 
I det studerade materialet uppkommer samband och teman som handlar om vad som är önskvärt 

utseendemässigt, ofta i form av beskrivningar om vad som är positivt med produkter. I och med 

detta går det att identifiera delar av vad som karaktäriserar skönhet i diskursen. I resultatet av 

studien av Twitter går det att se hur orden full och face ofta korrelerar till varandra. På YouTube i 

sin tur brukar dessa ord användas tillsammans för att beskriva att det kommer att visas en 

sminkning för hela ansiktet i en video. Att detta också i resultatet relaterar till ord som beauty och 

glam menar jag kan implicera att en människa blir vackrare eller mer glamourös med smink på sitt 

ansikte vilket reproducerar normer om femininitet och kvinnlig skönhet. Att makeup i resultatet 

gällande de Jager korrelerar starkt med power menar jag också visar att det finns en diskurs där 

smink ses som ett kraftfullt eller mäktigt verktyg.  

I analysen av videos uppkommer ofta teman om vad som är önskvärda resultat att uppnå med 

produkter. Ett centralt begrepp är ”flawless” som jag kommer att översätta till felfri. Att vara felfri 

handlar i denna diskurs framför allt om huden i ansiktet och att den ska vara utan blemmor, mörka 

                                                      
82 Freberg, Karen, et. al. 2011, ss. 90–92. 
83 Bauman, Zygmunt. 2008, ss. 38 – 43. 
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ringar eller partier, och vara helt slät. Det finns flera exempel på tillfällen där begreppet 

uppkommer och formas i diskursen. Ett tydligt sådant är hur Christen Dominique i en video av 

formen tutorial beskriver hur hon ska motverka mörkhet under ögonen, både med en primer som 

är skapad för att hjälpa mot just det och en foundation. Hon beskriver också hur denna foundation 

har så bra täckning att hon liksom skapar ett andra lager hud på sin och att hon tycker att den är 

mycket bra. Ordet felfri blir i denna diskurs något önskvärt och blir klistrigt med ett positivt 

affektivt värde. Jag vill också argumentera för att begreppet genom en metonymisk förskjutning 

innebär ungefär samma sak som vacker eller snygg. Att vara felfri är en del av att vara vacker.  

Det finns i diskursen även teman som anspelar på skönhet som ser redigerad ut, eller som kan fås 

genom filter på appar. Johnson ska i sitt samarbete med Pansino sminka henne. När sminkningen 

är färdig framför Johnson komplimanger till Pansino och säger att hon som en prinsessa eller en 

hjort, två liknelser som även anspelar på en normativt vacker femininitet. Pansino själv säger med 

en mycket positiv ton att hon ser ut som ett filter på Snapchat och Johnson håller med. Samma typ 

av beskrivning uppkommer också när de Jager pratar om en produkt och säger att huden efter att 

ha använt den ser ut som ”perfectly flawless photoshopped skin”.  

Ett annat centralt önskvärt resultat inom diskursen handlar om att ha lyster och att se hälsosam ut. 

Denna diskurs är också en sådan som kommer till uttryck hos flera av de influencers som har 

studerats, samt i flera olika videos. Christen Dominique har en video som är en tutorial för att 

under sjukdom med hjälp av smink se friskare ut. Hon har själv precis varit sjuk då hon spelar in 

videon. I videon så väljer hon när hon lägger foundation på sitt ansikte att först bara sminka halva 

ansiktet. Hon vänder sig till sin publik och säger att de gemensamt kan jämföra skillnaden. Hon 

beskriver sedan denna och säger att hon har gått från att se sjuk ut, till att se ut som att hon aldrig 

ens har hört talas om sjukdom. Hon säger att den sminkade sidan ser hälsosam ut och uttrycker 

starkt hur bra produkten fungerar. När hon ska sminka den andra sidan använder hon en metafor 

och undrar om produkten kan ”work it’s magic” där också. Att med hjälp av produkten gå från ett 

obearbetat tillstånd till ett mer idealiskt formuleras som magi. I samma video uttrycker Dominique 

att hon vill motverka rödhet i ögonen med en hudfärgad penna som hon ska måla med på 

vattenlinjen i ögat. Hon motiverar detta med att hon vill se vaken och hälsosam ut och när hon har 

applicerat produkten säger hon ”now we are alive and we are going to conquer the world from 

now on”. Hennes beskrivning av sminket gör att den utseendemässiga förändringen inte bara 
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handlar om utsidan. Att se annorlunda ut verkar enligt Dominique också göra att en känner sig 

annorlunda och kan göra saker annorlunda. Tseëlon beskriver i likhet med detta hur utseendet 

påverkar hur människor bemöts i livet och kan påverka både privatliv och karriär.84  

Att just hälsosam används för att beskriva ett önskvärt utseende tror jag kan kopplas till att ordet är 

klistrigt med en positiv innebörd. Som Tomas Johansson beskriver kan en jakt efter skönhet ses 

som något negativt, medan att bry sig om sin hälsa ses som enbart positivt. Han argumenterar dock 

för att det inte går att skilja på de två för att de i vårt samhälle och kultur är allt för nära 

sammankopplade.85 Denna studie illustrerar tydligt vad han poängterar. Här beskrivs något 

önskvärt med smink vara att se hälsosam ut. Hälsosam är alltså inte bara något en kan vara eller 

känna sig, utan det är verkligen också hur någon ser ut. Ordet hälsosam får på det här sättet också 

en metonymisk förskjutning som gör att det innefattar att vara idealisk utseendemässigt. Hälsa kan 

då också bedömas genom utseende.  

7.2.5 Det ständiga arbetet med utseendet  
Som ett tema jag tidigare har börjat närma mig i analysen beskriver både Bauman och Tseëlon ett 

ständigt arbete för att hålla sig säljbar och ett ständigt arbete med att upprätthålla eller få ett visst 

utseende.86 Studien av material hämtat från Twitter visade att ord gällande smink och skönhet ofta 

kan korrelera till genres på YouTube. Ett sådant exempel är att makeup och tutorial ofta nämns i 

samband med varandra. Även beauty och impression korrelerar i resultatet gällande Harris, och 

med hjälp av analysen av en av hennes videos så går det att se att den videon är av typen ”first 

impressions”. Bauman beskriver hur en pointillistisk tidssyn gör att det hela tiden finns 

möjligheter att omforma sin självidentitet. Att det frekvent hänvisas till smink-tutorials och andra 

genres där att testa smink är centralt menar jag kan kopplas till detta då en ny ”look” skapad av 

smink kanske också kan omforma självidentiteten.87  

I det förra avsnittet beskrevs diskurser om önskvärda resultat med sminket, i detta kommer 

önskvärda egenskaper med sminket att diskuteras. I de videos som har studerats uppkommer flera 

gånger beskrivningar om produkter som är enkla att använda och som håller länge. Två aspekter 

                                                      
84 Tseëlon, Efrat. 1998, ss. 106 – 119. 
85 Johansson, Thomas. 2006, ss. 142 -144. 
86 Tseëlon, Efrat. 1998, ss. 87 – 88. 
Bauman, Zygmunt. 2008, ss. 65 – 70 
87 Bauman, Zygmunt. 2008, ss. 58 – 59. 
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som alltså låter en person uppnå de önskvärda resultaten och eventuellt att omforma sin 

självidentitet men med så lite arbete som möjligt. Dominique illustrerar diskursen om enkelhet på 

ett tydligt sätt. Hon visar i en tutorial hur det går att använda tejp som sminkverktyg. Hon 

uttrycker hur detta kommer att göra sminket glammigt utan ansträngning och att det är ett sätt att 

sminka sig som passar bra för lata dagar. Hon uppmanar sina tittare att låta tejpen göra jobbet. 

Även hållbarhet uttrycks vid ett flertal tillfällen vara önskvärt och viktigt. de Jager exempelvis 

pratar i en video om produkter hon tycker om och uttrycker flera gånger att hållbarheten är en del 

av varför hon gillar dem. Enkelt och hållbart minskar alltså det ständiga arbetet med utseendet, 

men låter ändå personen som använder produkten att nå upp till utseendemässiga ideal.  

Än så länge har skönhet främst diskuterats i relation till smink och produkter men i detta avsnitt 

ska jag gå vidare och ta upp diskurser om kroppen och framför allt sådana som handlar om att 

förändra kroppen. Jag har likt Duffy och Hund kunnat identifiera diskurser som handlar om 

kroppslig disciplin och också diskurser som tydligt kan kopplas till Baumans idéer om kroppen 

och utseendet som ett ständigt projekt i kampen om att bli säljbar och den skamliga obearbetade 

kroppen.88 Även Tseëlons idéer om skönhet som ett ytterst temporärt tillstånd som kräver mycket 

arbete för att upprätthålla är centrala.89 I Dominiques videos finns exempel på hur strukturer och 

normer om den önskvärda smala kroppen, och en kropp som inte får förändras till att bli mindre 

utseendemässigt idealisk reproduceras. Dominique talar vid flera tillfällen om sin kropp som något 

hon arbetar med och upprätthåller med operationer och träning. Hon talar om den som ett projekt 

som också påverkar hennes identitet och hennes känslor.  

I en video pratar Dominique om träning och motion och beskriver att hon har ett så pass stort hem 

att hon har gott om utrymme för sin träning och att hon genomför många träningspass på grund av 

det utrymmet. Hon berättar om flera sorters träningspass, hur de går till och tipsar sin publik om 

hur de kan göra samma sak. Hon beskriver också hur rolig träningen är. Här uppkommer tydligt en 

diskurs som handlar om att disciplinera och förändra sin kropp med träning. Det blir likt ett projekt 

som aldrig går att avsluta. Dessutom beskriver Dominique att detta är roligt och skapar positiva 

metonymiska kopplingar till träning och den önskade smalheten. Även här går det att diskutera 

                                                      
88 Duffy, Brooke Erin & Hund, Emily. 2015, ss. 1-11.  
Bauman, Zygmunt. 2008, ss. 65 – 70. 
89 Tseëlon, Efrat. 1998, ss. 106 – 119. 
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begreppet hälsa och jag menar att det inte bara blivit klistrigt med skönhet utan också med 

smalhet. Att vara hälsosam är att vara vacker och att vara vacker är att vara smal. Detta kan 

reproducera normer som exempelvis Cooper och Kent inom fältet fat-studies försöker att bryta när 

de poängterar att en tjock person också kan vara hälsosam och att en smal person inte 

nödvändigtvis är det.90 

Dominique berättar också i en video att hon genomfört en plastikoperation, en så kallad ”tummy 

tuck”, alltså bukplastik, för att hon inte var nöjd med hur hennes kropp såg ut efter en graviditet. 

Hon poängterar också att det inte gick att korrigera dessa förändringar med träning. Dominique 

beskriver att hon gjorde sig av med bristningar och den extra hud som hon fick av graviditeten och 

att operationen helt förändrade hennes kroppsliga självförtroende och att hon mådde mycket bra 

efter att ha genomfört den. Hon beskriver också att hon la ut en bild på sig själv i bikini på sociala 

medier och att det kändes som att hon kunde stå i bikini inför vem som helst utan att bry sig och 

att det var något hon inte kunde göra innan operationen. Bilden på Dominique i bikini visas på 

videons skärm när hon pratar om den. Den denotativa nivån visar en helkroppsbild på en kvinna 

som står framför vatten och båtar iklädd en vit bikini. Hon är sminkad och har handen i sitt hår. På 

den konnotativa nivån läser jag bilden som att det är Christen Dominique i bikini och att hon lever 

upp till väldigt många ideal, hon är smal med väldigt tydlig liten midja men har också höfter och 

bröst. Hon är sminkad och har handen i sitt hår i en tydlig pose. Det framkommer en myt om den 

smala lyckliga idealiska kvinnan som är full av självförtroende. Likt Baumans idéer implicerar 

denna diskurs också att den obearbetade kroppen är något att skämmas för, Dominique förklarar 

hur hon inte kunde träna bort de förändringar som skedde med hennes kropp under sin graviditet.91 

Likt Tseëlon beskriver tycks Dominique varit villig att lägga ner detta arbete och till slut också en 

operation på grund av tvivel och osäkerhet över sin kropp, och detta härstammar från samhälleliga 

och kulturella strukturer. Smalhet och en kropp utan bristningar och tecken på den graviditet den 

gått igenom blir här också klistrigt med positiva känslor och reproduceras som ett önskvärt 

tillstånd.92 

                                                      
90 Cooper, Charlotte. 2010, ss. 1020 – 1034. 
Kent, L’ea. 2010, ss. 367 – 383. 
91 Bauman, Zygmunt. 2008, ss. 65 – 70. 
92 Tseëlon, Efrat. 1998, ss. 87 – 88. 
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7.2.6 Den internaliserade bedömande blicken 
Tseëlon presenterar idéer om synlighet och att kvinnor som hon har studerat har internaliserat en 

utomstående manlig bedömande blick och att det därför blir viktigt med utseende och kläder för 

självbilden och för att framföra sociala budskap.93 I de videos jag har analyserat så uppkommer en 

del diskurser som handlar om att vilja se bra ut och att vilja att ha på sig fint eller bra smink 

offentligt vilket kan kopplas till den internaliserade blicken. I de Jagers sminkutmaningsvideo 

tillsammans med James Charles uttrycker hon i en stor del av videon missnöje över sina svåra 

utmaningar. Vid ett tillfälle ska hon applicera en del av sitt smink utan spegel och det uttrycker 

hon flera gånger är svårt och jobbigt. När hon är klar och får se resultatet ändras hennes inställning 

drastiskt. Hon säger bland annat ”I look good, oh my god I love this challenge”, vilket implicerar 

att hon inte tyckte om utmaningen innan för att hon inte ville se dålig ut. I en av Harris videos 

finns ett annat exempel. I en video där hon provar produkter för första gången uttrycker hon en 

förhoppning om att de ska fungera bra och att sminket ska bli okej för att hon ska ut och shoppa 

den dagen och inte vill ”look like a clownface walking around the mall”. Dessa exempel menar jag 

belyser strukturer som handlar om utseendets vikt. Flera studier visar också att kvinnor som utsätts 

för bilder av kvinnor med idealiska utseenden upplever en ökad självobjektifiering och ökade 

negativa känslor.94 Att ständigt anpassa sig efter en internaliserad utomstående manlig blick menar 

jag också borde kunna kopplas till denna självobjektifiering, ett tillstånd som alltså ökar negativa 

känslor.  

Ett exempel på den internaliserade bedömande blicken som ska diskuteras mer djupgående rör 

Molly Burke, en influencer som figurerar i en av Kandee Johnsons videos och bryr sig mycket om 

sitt utseende trots att hon är blind. Hon beskriver i videon hur smink och mode är två stora 

intressen för henne och att det inte spelar någon roll att hon inte kan se resultatet av hur hon 

sminkar och klär sig. Burke tycks så starkt ha internaliserat den utomstående blicken att det 

faktum att hon själv inte kan se inte spelar någon roll. I videon motiverar dock Burke sitt intresse 

på andra sätt vilket leder till ett samtal mellan henne och Johnson om vad skönhet egentligen är 

                                                      
93 Tseëlon, Efrat. 1998, ss. 75 – 79. 
94 Harper, Brit & Tiggemann, Marika. 2008, ss. 649 – 657. 
Gapinski, Kathrine D.  Brownell, Kelly D. & LaFrance, Marianne. 2003, ss. 377–388. 
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och det skapas en intressant och motsägelsefull diskurs angående skönhet som något på ut- eller 

insidan av en människa.  

Burke menar att smink och mode inte bara handlar om det visuella och att se sig i spegeln och 

Johnson beskriver metaforiskt hur hon tycker att skönhet är någonting som ska kunna kännas i ett 

mörk rum, och att det är något som handlar mindre om att bli sedd med sina ögon och mer om hur 

det känns i hjärtat. Vidare så pratar de om vad som egentligen gör en människa vacker och de 

menar att det handlar om människornas energier och hur de interagerar med andra. Här kopplar de 

alltså skönhet till personlighet och detta kan relateras till bredare samhälleliga diskurser om att 

skönhet sitter på insidan av en människa. Samtalet om skönhet på insidan och även diskursen i 

samhället blir dock motsägelsefulla i och med att dessa två influencers samtidigt i videon sminkar 

sig och på många sätt förändrar just sin utsida till att leva upp till fler utseendemässiga ideal. Vad 

är egentligen poängen med att sminka sig om skönhet enbart handlar om insidan? Jag 

argumenterar för att diskursen om skönhet på insidan motsägs av hur de faktiskt agerar i videon 

och även att den diskurs om skönhet på insidan de framför som en sanning innehåller många fler 

komplexa lager påverkade av det samhälle vi lever i. Bara i denna studie tycks skönhet kunna 

innefatta och betyda en rad olika saker som många är kopplade till just utseendet.  

Ett möjligt svar på varför smink är viktigt för Burke trots att hon menar att det inte handlar om 

hennes utseende ges av resonemang om frigörelse och hur smink och mode har varit stärkande och 

gett henne egenmakt i sin livssituation. Burke berättar om hur hon förlorade synen av en genetisk 

ögonsjukdom när hon var 14 år gammal och hur det innebär att hon nu har varit blind i nio år. 

Burke berättar också om sin återhämtning från den tuffa omställningen att förlora sin syn innebar 

och den hjälp och de strategier hon har fått använda för att vänja sig vid förändringen. En aspekt 

vars vikt hon poängterar är att det för henne var viktigt att hitta självständighet igen, och hon 

menar att hon gjorde detta genom att lära sig att kunna uttrycka sig med smink och mode igen. 

Hon fick lära sig att göra de saker hon älskade men på ett nytt sätt. När det handlar om frigörelse 

genom att leva upp till patriarkala normer diskuterar Levy olika aspekter kring hethet som kulturell 

och social valuta. Jag menar att det är intressant att smink och mode kan bidra så mycket till 

Burkes identitet och självkänsla och jag tänker mig att det bemötande påverkat av utseendet jag 

tidigare diskuterat ytterligare kan förklaras med att hon får mer hethet som kulturellt och socialt 

kapital i och med att hon lever upp till fler ideal. Kanske bemöts Burke på ett annorlunda sätt för 
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att hon är sminkad, har på sig moderiktiga kläder och investerar i sitt utseende?95 Det är här viktigt 

att poängtera att Burkes individuella berättelse om självständighet inte ska förminskas och att det 

inte är fel av henne att bry sig om smink och mode. För henne som individ kan det ha varit 

frigörande och viktigt att få lära sig att sminka sig igen.  

8. Slutdiskussion   

I denna studie har material producerat av fem kvinnliga influencers studerats med syfte att 

undersöka diskurser om skönhet, och hur identitetsskapande och känslor kommer till uttryck i 

dessa diskurser. Inlägg på Twitter har undersökts med en textanalys med hjälp av verktyget 

Textometrica och tio videos på YouTube har studerats med en multimodal diskursanalys.   

Inledningsvis i detta avsnitt vill jag poängtera att det är viktigt att denna studie inte ska ses som en 

recension av enskilda influencers, eller som något som skuldbelägger eller lägger skam på enskilda 

kvinnor. De diskurser om skönhet som har identifierats i studien belyser större samhälleliga och 

kulturella problem på en strukturell nivå och har också uppkommit inom ett samhälle format av 

dessa strukturer. Precis som Butler beskriver gällande hur normer opererar så har dessa en historia, 

och en historia som hör ihop med maktförhållanden.96 Jag argumenterar för att kvinnor i det 

patriarkala samhället inte blir frigjorda av smink och mode utan att de istället reproducerar normer 

om feminina ideal. I ett samhälle där kvinnor och andra bedöms utifrån hur säljbara och vackra de 

är enligt den manliga blicken kan investerande i utseendet för att komma närmre ideal om skönhet 

aldrig bli frigörande på en strukturell nivå. Detta innebär som sagt dock inte att någon skuld eller 

skam ska läggas på enskilda kvinnor, eller att deras berättelser ska förminskas och bara ses från ett 

perspektiv. Det är inte fel att bry sig om sitt utseende eller att vilja leva upp till ideal om skönhet, 

däremot är det problematiskt att strukturer får kvinnor och andra att alltid sträva efter att se 

annorlunda ut. Det är också problematiskt att detta kan kopplas till psykisk ohälsa och negativa 

känslor. Det som ska belysas i denna studie är de problematiska strukturer som skapats i ett 

patriarkalt samhälle. Hur enskilda kvinnor, särskilt sådana som har någon form av maktposition 

agerar argumenterar jag för är viktigt att studera och i vissa fall problematisera. Men det är inte 

                                                      
95 Levy, Ariel. 2005, ss. 1- 6 & 31-33.  
96 Butler, Judith. 2011, ss. xxiii – xxiv. 
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kvinnorna och hur de agerar som är det egentliga problemet, detta är bara symptom på problem 

som uppstår i samhället och det är därför viktigt att ta hänsyn till flera synvinklar.  

I studien har det diskuterats vad som karaktäriserar dessa undersökta influencers och det material 

som de producerar, om de och materialet har gemensamma karaktärsdrag, och vem som kan bli 

influencer. Det finns flera gemensamma aspekter gällande hur dessa influencers online-identitet 

byggs upp. De hänvisar till andra plattformar, varumärken och andra influencers och de utnyttjar 

mediernas materiella möjligheter på liknande sätt. När det kommer till vilka som blir populära 

influencers tycks det röra sig om en grupp med särskilda drag och Hund och Duffy menar att en 

ensidig representation av de skönhetsbloggare de undersökt kan fungera exkluderande, vilket även 

kan appliceras för denna studie.97 Vilka som representeras som influencers inom 

skönhetskategorin kan reproducera ideal om vad som ses som vackert och vad skönhet kan vara. 

Butler argumenterar för att tvåkönsnormen och performativiteten av genus handlar om ett 

tvångsmässigt upprepande av normer som har en historia som hör ihop med maktförhållanden, och 

jag menar att detta teoretiserande också kan appliceras för normer om skönhet.98 Butler menar att 

materialiteten av kön avgränsas i diskursen och på så sätt skapar en domän av exkluderade 

kroppar, en domän som i denna studies fall kan handla om kroppar som har mörk hudfärg, som är 

tjocka, som är gamla, som inte ingår i tvåköns- eller cis-normen, med mera. Det är de kroppar som 

inte lever upp till nutidens skönhetsideal eller andra ideal. Butler beskriver hur dessa exkluderade 

kroppar blir ett nödvändigt stöd för de kroppar som materialiserar normen och får räknas och ha 

betydelse. De kroppar som exkluderas från att bli lyckade influencers fungerar alltså som ett stöd 

för de influencers som blir stora.99 De influencers jag studerat visar ofta i sina videos hur de 

arbetar och fixar för att upprätthålla eller ändra sitt utseende. Detta kan handla om tutorials där de 

steg för steg visar en särskild sminkning, eller också bara handla om hur de pratar om sin kropp 

och sitt utseende som något de vill eller kan förändra. Detta stämmer överens med Tseëlons idéer 

om att även kvinnans obearbetade kropp kan ses som ett stigma och att kroppslig attraktivitet antar 

                                                      
97 Duffy, Brooke Erin & Hund, Emily. 2015, ss. 1-11. 
98 Judith Butler. 2011.  
99 Ibid, ss. xxi – xxiv. 
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en central roll för kvinnor oavsett hur idealiskt vackra de redan är, samt Baumans teori om de 

ständiga möjligheterna för ett omskapande av självidentiteten.100 

När det gäller omskapandet av självidentiteten så kan det även relateras till säljbarhet och 

konsumtion. Något denna studie tydligt visar är att influencers vill sälja, både sitt eget varumärke 

och produkter. Bauman menar att alla människor i ett konsumtionssamhälle gör sig själva till 

varor, men jag vill påstå att influencers illustrerar ett alldeles särskilt tydligt exempel på detta i och 

med hur deras självrepresentation fungerar som varumärke.101 Genom att de är säljbara blir också 

varorna de rekommenderar säljbara. Deras utseende, självrepresentation och hur de rör sig på 

plattformarna är en del av att och hur de marknadsför sig själva. Dessa influencers är också 

idealiskt vackra, vilket är en stor del av deras säljbarhet. I det material som denna studie bygger på 

går det utifrån Barthes mytbegrepp att urskilja myten om att vem som helst kan bli lika vacker som 

dessa influencers om de bara använder rätt produkter på rätt sätt.102 Precis på det sätt Bauman 

beskriver att marknadsföring fungerar så erbjuder dessa influencers medvetet eller omedvetet 

verktygen för andra att bli lika vackra och säljbara som de är.103 De berättar vilka produkter de 

använder, de visar hur och de ger tips. Allt detta görs också med ett särskilt tilltal som kan vara en 

medveten eller omedveten strategi för marknadsföring. I och med tilltalet och att influencern kan 

vara precis vem som helst skapas en känsla av gemenskap och närhet mellan influencers och deras 

publik. Detta menar jag också jämnar ut känslan av maktförhållandet som finns mellan influencern 

och publiken och gör att myten om att kunna bli som dem genom att använda samma produkter 

förstärks. Om de kan se ut som de gör kan väl tittaren det också? 

När det gäller diskurser om skönhet så reproduceras normer om idealisk skönhet i stor grad i det 

studerade materialet. I materialet har diskurser om önskvärda sätt att se ut på identifierats. Dessa 

innefattar bland annat att se felfri ut, att ha lyster och se hälsosam ut och att hålla kroppen smal. 

Jag har också i likhet med det teoretiska ramverket kunnat identifiera diskurser som handlar om 

hur konsumtion och utseendet blir ett ständigt arbete och hur människor förhåller sig till en 

                                                      
100 Tseëlon, Efrat. 1998, ss. 106 – 119.  
Bauman, Zygmunt. 2008, ss. 58 – 59.  
101 Bauman, Zygmunt. 2008, ss. 12 – 24.   
102 Barthes, Roland. 1977, ss. 165 – 166. 
103 Bauman, Zygmunt. 2008, ss. 65 – 70. 
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internaliserad bedömande blick.104  I det studerade materialet skapas det alltså en myt om att det 

går att leva upp till skönhetsideal genom de produkter, det smink och de tekniker som de 

influencers jag har studerat pratar om trots att denna skönhet är ett temporärt tillstånd som är en 

omöjlighet att upprätthålla.105 Dessutom finns det en hel del exkludering i denna myt eftersom att 

kunna leva upp till idealen ens temporärt kräver vissa privilegier som att ha tillräckligt 

ekonomiska resurser för att konsumera produkterna och inte redan tydligt bryta mot någon 

utseendemässig norm. Precis som Bauman beskriver så blir detta en kamp för att hålla sig säljbar 

och att investera i sitt sociala medlemskap, men denna kamp sker också på mycket olika villkor.106 

När det gäller känslomässiga uttryck och ifall tecken eller delar av diskursen kan laddas med 

affekt menar jag att och skönhet eller olika önskade sätt att se ut på laddas metonymiskt med 

positiva känslor som gör dessa tecken klistriga med dolda associationer. Jag argumenterar för att 

denna klistighet gör att ordet skönhet nästan kan användas metaforiskt eller synonymt till 

känslorna som det är klistrigt med och även till andra tecken som det klistras samman med. 

Skönhet blir i diskurserna nästan detsamma som lycka, välmående och självsäkerhet. Skönhet och 

hälsa är också ord som är klistriga med varandras betydelser. I diskursen uttrycks det att det går att 

se hälsosam ut. Hälsa relateras på det sättet tydligt till utseende och då även till normer om ett 

idealiskt utseende.  

Jag vill avsluta med att poängtera att Twitter och YouTube är digitala samhällen som är otroligt 

stora, mångfacetterade och föränderliga. För att utveckla resultaten och de slutsatser som går att 

dra om dessa skulle fler influencers och delar av dessa digitala samhällen behöva studeras. Det 

vore även mycket intressant att undersöka publiken och de ”fandoms” som kan skapas för 

influencers. I Sverige ökar internetanvändningen och särskilt unga använder i stor grad sociala 

medier. Det är därför problematiskt om bara vissa typer av människor representeras som 

influencers och om det bara är en typ av människor som på grund av samhälleliga strukturer kan 

bli populära influencers. Det är också problematiskt att samhälleliga och kulturella normer om 

skönhet, femininitet och identitet i stor grad reproduceras, och kopplas till positiva känslomässiga 

                                                      
104 Tseëlon, Efrat. 1998.  
Bauman, Zygmunt. 2008.  
105  Tseëlon, Efrat. 1998, ss. 106 – 119. 
106 Bauman, Zygmunt. 2008, ss. 65 – 70. 
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värden. Det är viktigt att fortsätta undersöka sociala medier och andra digitala samhällen och 

vilken roll de egentligen spelar för människor samt vilken potential de skulle kunna ha för att 

istället utmana problematiska normer och förändra hur vi ser på skönhet och vad det kan vara. 
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Bilaga 1 
Analysmall för den multimodala diskursanalysen  

Alla dessa steg har undersökts både språkligt och visuellt med de verktyg som beskrivs i 

uppsatsens metodavsnitt.   

1. Titel och Thumbnail 

2. Reklam 

3. Beskrivning av videon 

4. Videons typ, huvudtema och syfte  

5. Inledning och hälsningsfras 

6. Teman och mönster i relation till skönhet, identitet och känslor 

7. Videons avslutning 

Exempel obearbetad analys 

Christen Dominique ”Let’s Talk & Do Makeup | My Brand, Friendships, & More” 

1. Titeln förklarar att hon kommer att prata och sminka sig. Den tar också upp några ämnen 

som kommer finnas med i videon och säger att den dessutom kommer innehålla mer än 

dessa. Videons thumbnail visar på en denotativ nivå en mörkhårig sminkad kvinna som 

ler. I bakgrunden syns hyllor. På en konnotativ nivå visar bilden en idealiskt vacker kvinna 

som ler och ser väldigt glad ut. En får känslan av att hon befinner sig i ett arbetsrum eller 

vardagsrum.  

2. En annons innan videon, samt ganska mycket prat om hennes märke som ska lanseras.  

3. En textruta där det först finns länkar till hennes andra sociala medier och plattformar. Det 

finns en länk till hennes sminkmärke, och till märkets Instagram. Vidare kommer länkar 

till att prenumerera på hennes YouTube-kanal och en länk till en annan av hennes videos. 

Detta följs av en länk till ”ebates” som är en sida för användning av rabattkoder och andra 

typer av rabatter. Det finns länkar till sminket och produkterna som används i videon, 

länkar till sidor där hennes namn fungerar som rabattkod och länkar till den tekniska 

utrustningen hon använder. Beskrivningen avslutas med en kort text om att videon inte är 

sponsrad men att några länkar är affiliate och en text som tackar hennes tittare: “I want to 
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also say that I’m happy to have you apart of my family, you guys make me so happy! You 

encourage me everyday to do me and keep doing what I love. If no one has told you today, 

I want you to know that you’re beautiful and there is no one like you! You are so special 

to me and I love you with all my highlight and contour!” 

4. Videon är av typen personlighetsvideo med inslag av tutorial. Huvudtemat är att hon ska 

sminka sig och prata. Syfte/motivering: Dominique säger att hon ville starta videon med 

bara henne ”bare-faced” och att hon sedan ska sminka sig. Hon säger dock att videon inte 

egentligen ska handla så mycket om smink utan om att reflektera tillbaka över 2017 och 

vilka planer hon har för det kommande året. Hon säger att hon vill ha ett ”heart to heart”.  

5. Hon säger ”hey guys”, och vinkar och välkomnar alla tillbaka till hennes kanal. Hon säger 

att det är 2018 och att hon tycker att åren går förbi så fort. (I hörnet av bilden syns hennes 

användarnamn på Snapchat och Instagram.)  

6. Dominique säger efter att hon har förklarat videons syfte att hon bestämde sig för att göra 

saker lite annorlunda den här videon och börja med inget smink alls, inte ens målade 

ögonbryn. ”I am bold right now”, säger hon. Hon fortsätter med att säga att hon just sa att 

det inte skulle handla om smink men att hon kommer att börja prata om smink ”I know 

myself”. (Samtidigt hör en hur hon öppnar en produkt och ser hur hon gör något utanför 

bilden med händerna). Hon säger att hon ska börja med primer, och börjar smörja in den i 

sitt ansikte med händerna. Hon förklarar vilken produkt det är och att den ska hjälpa mot 

”dark spots” och att hon ska fokusera den under sina ögon. Hon börjar sedan prata 

”looking back at 2017..” och berättar att hon hade några väldigt minnesvärda stunder och 

att hon definitivt växte som person under året. Hon säger att en varje år lär sig något nytt 

om sig själv och växer och gör bättre ifrån sig. Hon tar fram en till primer, förklarar vilken 

det är och att den är ny och att hon inte har provat den så mycket. Hon berättar att den är 

mjukt rosa och att hon ska applicera den på sin näsa, på kinderna och i mitten av sin 

panna. Hon pratar om att hon gjort några roliga samarbeten på sin kanal med vänner som 

hon kom närmre under året. Hon berättar att hon inte är någon som öppnar upp sig för alla 

och att öppna upp sig för någon är väldigt stort för henne. Hon säger att hon är en väldigt 

privat person på det sättet, särskilt när det gäller hennes familj och saker ”like that”, så att 

öppna upp sig för personer var en stor sak för henne under året. Det klipps och hon håller 

en mugg vid sitt ansikte och säger att hon behövde ”grab a coffee”. Hon har också efter 
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klippet sminkade ögonbryn. Hon läser det som står på muggen där en kan se två avokados 

varav en går iväg. Den andra säger ”wait I said you were the good kind of fat” och hon 

säger att det är hennes favoritmugg. Hon tycker att det är en perfekt mängd kaffe och 

säger att hennes favoritsaker i livet är på muggen. Hon berättar att hon nu för första 

gången målat sina ögonbryn med bara puder och inte penna och att hon älskar hur de blev. 

Hon plockar fram två likadana produkter (foundation) i två färger och säger att hon ska 

blanda dem. När hon visar produkterna råkar hon få lite foundation i håret och tar bort det, 

detta avbryter hennes mening. Hon fortsätter sedan med att säga ”I tanned this weekend” 

och att hennes kropp är en helt annan färg än hennes ansikte och att det är därför hon ska 

mixa färgerna. Hon börjar sminka sig och det snabbspolas fast hennes röst går i normalt 

tempo som en ”voice-over” som sedan möts upp med att hon pratar och sminkar sig 

samtidigt i normalt tempo. Hon säger att det verkligen inte behövs mycket av ”this 

foundation” och att den täcker hela ansiktet med en droppe. Hon tittar upp och frågar ”do 

you see the coverage?”. Hon säger att hon i grunden skapar som ett nytt lager av hud i sitt 

ansikte och att hon gillar det. Går sedan vidare till mer privat berättande igen om hur att 

öppna sig för en vän är stort för henne. Hon berättar att hon vid något tillfälle har gjort det 

och blivit sviken, och hon vänder sig till publiken och säger att hon vill att de ska veta att 

om de öppnar upp sig och blir svikna så tycker hon inte att de ska låta det ”mess up” andra 

förhållanden senare för att de kan ”miss out on” fantastiska personer. Hon säger att hon 

inte lät situationen hon upplevde påverka henne på ett negativt sätt, att hon under året 

öppnade upp sig för några fantastiska människor och att hon har mött några väldigt 

motiverande, ”selfless”, ”kind-hearted” människor och att hon är väldigt glad över vilka 

hon kommit nära under året och att hon till och med gjort några samarbeten på sin kanal. 

Hon nämner några namn som exempel på dessa samarbeten och samtidigt kommer det upp 

en liten fyrkant i det övre högra hörnet där det visas klipp från de videos hon pratar om. 

Vissa personer kommenterar hon tillexempel med ”I love her so much”. En kille som ser 

väldigt ung ut säger hon ”he is such at cute little thing” om. Hon berättar att hon inte lät 

situationen med vännen som svek förändra vem hon var, att hon är lite mer försiktig efter 

det, men inte tycker att sådana saker helt ska få förstöra framtida relationer som kan vara 

fantastiska. (tar på sig foundation hela tiden här). Går vidare till att berätta om hur hon 

under 2017 åkte till en privat ö med märket Benefit (visas klipp från det i övre högra 
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hörnet) och hon kallar det episkt. Berättar att hon även åkte till Korea med ett 

hudvårdsmärke som har hennes favorit bb-cream. Hon berättar vidare hur hon med sin 

familj åkte till en plats där hon såg snö för första gången. Hon berättar om en konsert hon 

gick på med en vän. Pratar om vännen och säger att hon känt henne sedan hon flyttade dit 

hon bor, att de klickade på en gång och har varit vänner sedan dess, att hon är genuin, 

jordnära, ”kind soul” och att hon älskar den vännen med hela sitt hjärta. Pratar mer om 

henne och hur de träffas, tar upp Instagram också. Hon pratar om en till kompis som hon 

också beskriver att hon älskar och hon säger att de båda vännerna har varit ”the same since 

i’ve met them” och att de är fantastiska. Hon beskriver hur hon under året åkte till 

Frankrike två gånger. Hon uttalar Cannes väldigt amerikanskt och säger att hon kommer få 

kommentarer för hur hon sa det. Hon berättar om att hon genomförde en ”tummy tuck”, 

alltså bukplastik under året och att det helt förändrade hennes självförtroende för hennes 

kropp. Hon säger att som hennes publik vet är hon en mamma (här kommer en bild på 

henne och hennes barn upp på vänster sida av skärmen) och att få ett barn ”does things” 

med kroppen och att det inte spelar någon roll att försöka förändra det med träning och att 

hon genom operationen gjorde sig av med sina ”strech marks” och ”extra skin” och att hon 

”felt so good” efteråt. Berättar att de sedan åkte till Mexico och att hon la upp en bild på 

sig själv i bikini (bilden kommer fram på den högra sidan av skärmen. Denotativ nivå: 

Helkroppsbild förutom fötter på en kvinna som står framför vatten och båtar iklädd en vit 

bikini. Hon är sminkad och har handen i sitt hår. Konnotativ: en kvinna i bikini som lever 

upp till väldigt många ideal, hon är smal med väldigt smal midja, har höfter och bröst. 

Hon är sminkad och har handen i sitt hår i en tydlig pose. Myt: tillsammans med det hon 

säger så blir detta myten om den smala lyckliga ideala kvinnan med mycket 

självförtroende) och att hon kände att hon kunde stå i en bikini inför vem som helst utan 

att bry sig och att det var något hon inte kunde göra förut och att det var en enorm grej 

som hände under året. Hon säger ”big thanks” till läkaren (då dyker ett klipp på dem 

tillsammans upp i det övre högra hörnet). Hon går vidare och berättar att hon åkte på en 

resa med sin mamma under året ”and it was so cool”. Ett märke bjöd in influencers och 

deras mammor att åka med för att mammorna skulle få hela känslan för vad en 

”influencer-trip is like”. Hon berättar hur mammorna fick smink och allt som de skulle ha 

fått om de var influencers och att det var helt fantastiskt och att hennes mamma var som i 
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himlen och att hon har så många av en särskild sorts concelers från märket att hon är 

”good for life”. Hon pratar om sitt smink igen och säger att hennes foundation är ”so full-

coverage” att hon inte ens behöver concealer och säger att den döljer hela hennes livs 

hemligheter just nu. Hon säger att hon ska gå vidare till ögonen och att hon ska använda 

en palett som hennes vän ”Patrick” har gjort i samarbete med ett märke. Hon kallar 

samarbetet fantastiskt och visar lådan som det kom i. Kallar det galet och den vackraste 

förpackningen hon sett från ett märke. (Visar en stor silverglittrig låda). Hon visar insidan 

och förklarar att hon redan tagit ut alla produkter eftersom hon använt dem några gånger 

redan. Lådan är av silver även på insidan och en bild på personen som designat sminket 

syns. Dominique hänvisar till bilden och beskriver att där syns hans ”pretty face” och 

beskriver att fantastiska saker även har hänt för hennes vänner under året. Hon säger att 

hon ska använda hans palett, och att hon tycker om båda som han har designat. Hon 

berättar vad paletterna heter och pekar på ögonskuggan hon ska börja använda och berättar 

att hon ska börja med den för att ”even out the lid”. Hon börjar sminka sig och samtidigt 

prata om att hon tycker att en ska omringa sig med människor som följer sina drömmar, 

”pushing you and themselves”. Hon visar vilka två ögonskuggor hon ska fortsätta med och 

beskriver hur hon ska mixa dem samman i sin globlinje för att ge djup. Hon pratar om sin 

katt som hon ser framför sig. (bild på katten visas). Hon går vidare och berättar att hon 

fick en väldigt cool möjlighet att samarbeta med ett märke som hon var väldigt ”excited 

about” och att det äntligen var ett märke som hon verkligen ville samarbeta med som hon 

älskar, men att det inte kunde hända för att hennes egna märke ska lanseras den här 

månaden. Säger att hon ska uppdatera ”you guys” på det om en liten stund. Visar nästa 

ögonskugga och säger att hon ska lägga den på ”the outer v”. Pratar om sin 

farbror/morbror och att hon fick en chans att ”connect” med honom under året. Pratar om 

hur de bor och att det är tillräckligt nära för att prata och kommincera. Hon bor i LA (men 

verkar ha koppling till Mexico). Hon pratar mer om att de kommit varandra nära och hur 

bra det känns och säger ”i’m getting emotional right now it’s so weird”. Hon pratar mer 

om att det känns bra att komma honom närmre. Hon pratar mer om sin familj och att de 

bor långt bort och att det är skönt att ha någon närmre mer än hennes son och man. Hon 

pratar mer om Patrick, och säger att han var en person hon ofta ”went to” och som var 

hennes granne det här året och att han alltid har funnits där för varje bedrift eller 
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födelsedag och gett henne blommor eller något (bilder på dem visas) och bara varit en vän 

och att hon älskar honom för det. Hon säger att hon inte lägger upp mycket om vissa 

saker, att hon håller sitt personliga liv privat och inte offentligt och att hon bara vill ”enjoy 

it” och säger att hennes publik därför inte ser alla hon spenderar tid med. Hon säger att 

hon önskar att hon var lite mer öppen rörande den aspekten, men att det är en del av den 

hon är, att det kanske vore ”nice” att jobba på det 2018 men att hon har bestämt sig för att 

inte ge något nyårslöfte till sig själv. Hon kommer in på en del om varför som blir lite 

osammanhängande med kontentan är att hon hellre vill jobba för att nå sina mål, och inte 

säga vad målet är utan bara göra det. Hon vill visa sig själv vad hon kan bättre än vad hon 

kan säga det till sig själv. Hon går vidare och berättar att hon tog den första bilden på sig 

själv med sin son på länge under 2017 (den visas) för att hon inte har visat sin son på 

några sociala medier, hon berättar att när hon ”first started I put him on, quite a bit”. 

Hoppar till att visa nästa färgkombination hon ska använda från paletterna. Hon säger att 

hennes son är en stor motivation och att hon vill vara en förebild för honom och att hon är 

en förebild för honom och ”basically his life coach” och att hon vill vara ”the best that I 

can be” för att visa honom att han kan göra samma sak. Hon berättar att han kommer fylla 

10 år den här månaden och att det är ”exciting” och att det är många ”exciting” saker som 

händer den här månaden. Hon berättar om sitt märke som ska lanseras under månaden (ler 

stort). Hon visar lättade gester och säger att det äntligen är dags, och att hon har ”been 

teasing it to you guys, sneakpeaking it to you guys for a while” för att hon har varit 

exalterad, men att hon inte ville visa något förrän det var väldigt nära och att det är det nu. 

Säger igen att det är ”coming up” mot slutet av månaden. Hon ska lansera Dominique 

Cosmetics (bild på loggan visas). Poängterar att det är hennes egna märke som hon skapar 

och att det är ett ”passion-project” för henne. Hon säger att hon är nervös och exalterad. 

Hon säger att de har arbetat så hårt med formulan och att få den rätt och färgerna och 

namnen. Hon säger att hon är redo att göra märket lyckat och få ut det ”to you guys and 

for guys to enjoy it” att ”bring it in to your lifes and make it a daily routine for you as 

well”. Hon säger att ni vet att jag gillar kaffe, håller upp muggen igen och poängterar att 

hon dricker kaffe ofta och att det är en viktig del av hennes dag (paletten heter ”latte”). 

Går vidare och berättar att märket Benefit under året höll i ett evenemang där hon var en 

”coach”. De var fyra som var det sammanlagt och hon berättar vilka, bland annat ”Patrick” 
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och James Charles. Hon säger att det var en rolig resa och så vackert där vid Lake Tahoe. 

Hon säger att hon ville fira jul där men att de flyttade då, så det hände inte. Hon berättar 

om flytten och jobbet med det och hur de försökte få in all utrustning och att hon vet att 

”you guys” bara ser en bakgrund men att det är mycket utrustning runt henne, ovanför 

henne och under henne. Hon pratar om ljuset och han som fixar det. Hon pratar mer om 

flytten och hur hon inte trodde att hon skulle kunna flytta in i ett hus i LA, men att de gjort 

det. Pratar om hur hon har bott och att hon började med en etta och att hon varje år har 

kunnat bo bättre, och att hon har gjort bättre ifrån sig med sin kanal och att de nu bor i ett 

hus, ett hus som hon hyr men som ändå är ett hus. Hon säger att hon är ”praying to god” 

att hon när de har lanserat hennes märke ska kunna ”customize” sitt eget hus men att de 

för tillfället har ett vackert och mysigt hem med ett stort utrymme för arbete, utrymme för 

att träna och att hon gör ”so  many different work-outs” på grund av utrymmet som hon 

har. Hon säger att hon har gjort ”blogalates” varje morgon, och att hon just har börjat göra 

en ”hip-hop dance workout” och att det är så roligt och om någon vill göra det också eller 

vill ha ett tips på någon att följa för att göra det (så ger hon namnet men säger fel och 

skriver det rätta på skärmen). Hon säger att det är ”blogalates to tone up” och berättar att 

rörelserna är enkla att göra och följa med i och att ”you will sweat”. Hon berättar att 

hennes ansikte brukar vara rött som en rödbeta när hon är klar och att det känns som att 

hon har tränat på ett gym men att hon bara har använt sin egen kroppsvikt. Hon går vidare 

till sminket och säger att hon ska addera något från en vacker palett från Tarte (visar den). 

Visar vilken ögonskugga hon ska använda och att hon ska ta på den på sin ”inner third” 

(gör detta). Hon säger att hon känner att hon summerade allt hon gjort så fort, att allt kom 

ut samtidigt och att hon nu inte vet vad hon ska prata om. Det klipps en del mellan detta 

och det syns att hon har sminkat sig mer. Tar på puder, den processen snabbspolas. Hon 

säger att hon till sist för läpparna ska använda en kombination hon har älskat den senaste 

tiden. Poängterar att det är hennes favoritkombination och att hon inte bara säger det för 

att det är hennes kompis produkter. Hon berättar vilken lipliner hon gillar från ”the Patrick 

Star collection”, (tar på den på utkanten av läpparna) och sedan presenterar hon vilket 

läppstift hon ska använda och applicerar det på resten av läpparna, detta är ljusare så lite 

av kanten syns fortfarande. Hon säger och visar att hon sedan mixar in mer av den första 

produkten vid mungiporna. Sedan tar hon ett läppglans som hon beskriver som vackert, 
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rosa och med ”gold-flecks” i. Hon berömmer det mer och beskriver hur hon applicerar det 

på mitten av läpparna. Hon säger hur en får lite av en ”golden shine, but it’s pink, it’s 

glossy” och att hon älskar det. Sedan säger hon ”that’s it” och att det är den färdiga looken 

och att det är slutet på hennes ”chit-chat talk with you guys”. Det klipps till en bild där 

hon inte är i rutan men sätter sig framför kameran igen och säger ”oh my god I can’t 

belive I almost forgot to say this”. Berättar att en annan sak som hände under 2017 var att 

”we created the quad family”. Hon förklarar att hon ofta får frågor om vad det är och att 

hon bara kommer säga det en gång i den här videon. Hon ville starta ”a notification squad” 

och berättar hur hon i en video påminde publiken att de inte skulle glömma att klicka på 

ikonen för notifikationer och av misstag sa ”notification quad”. Hon berättar vidare hur det 

blev ett skämt och att ”you kinda went with it and liked it” och att hon därför började 

kallade det för ”the quad family” och att det betyder ”togheter we’re strong” (håller upp 

sin arm i en gest för styrka). Hon säger att det var så det startade, och att hon hoppas att de 

som inte visste vad det innebar nu vet och hon säger att hon älskar dem och att de är 

väldigt starka och stolta ”and I honestly think we need some t-shirts”. 

7. Klipps till att rutan blir en mindre i det vänstra övre hörnet med en vit bakgrund och det 

syns även på skärmen länkar till hennes sociala medier. Hon tackar och säger att hon 

hoppas alla kommer få ett fantastiskt år. Det dyker upp bildrutor som är länkar till andra 

videos och till hennes kanal. Hon påminner om att inte glömma att följa sina drömmar, 

”don’t let anything stop you”, säger att en ska lära sig allt en vill veta om det en vill göra 

”so you can put your all into it” och inte bara halvgöra något. Hon säger ”we keep it PG-

13 on this channel” och säger glöm inte att ”hit that notification bell to be a part of the 

quad family” (hon pekar på skärmen dit den är, en ljudeffekt plingar till, och hon lyfter 

armen på samma sätt till ”the quad family” som hon gjorde när hon pratade om den innan) 

”until next video” (gör en slängkyss) ”bye dollies” (vinkar).  
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Bilaga 2 

Ram för användningen av Textometrica 

1. I steg 1 användes grundinställningarna i Textometrica och den lista av stoppord som finns 

i programmet. Listan kompletterades med: http, httpst, v.co, jan, feb, mar, apr, may, jun, 

jul, aug, sep, oct, nov, dec. Att orden behövde tilläggas kom jag fram till genom 

provkodningar.  

2. I steg 2 valdes att använda en lista på de 50 mest frekventa använda orden för varje 

enskild influencer. I detta steg gicks alla ord igenom och ord utan betydelse, till exempel 

sådana som tillhört delar av länkar och symboler som emojis togs bort.  

3. I steg 3 i Textometrica definierades koncept, vilket är en slags kategorisering för hur 

resultatet ska visas. De flesta orden lämnades på detta steg som de var och koncept 

skapades bara av olika böjningar av samma ord. Konceptet ”laughter” är ett undantag och 

där lades uttryck som ”haha” och ”lol” in. Ett annat undantag är koncept med influencerns 

namn där ord som ”I”, ”I´m” samt influencerns namn lades in.  

4. I steg 4 visas ”co-occurrences” som handlar om hur orden på listan dyker upp tillsammans 

i materialet. Programmets grundinställning för att visa normaliserade co-occurrences 

valdes och programmet fick plocka ut de med starkast samband.  

 

Obearbetade resultat för analysen av Twitter 

Först presenteras listan över de 50 mest frekvent använda orden för vardera influencer, samt hur 

många gånger orden uppkommer i resultatet. Detta följs av det obearbetade resultatet från 

Textometrica i form av visuella bilder som visar samband mellan hur orden används.   

Nikkie de Jager 

1. video 291 

2. makeup 177 

3. love 117 

4. ready 100 

5. channel 97 
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6. tomorrow 93 

7. day 89 

8. tutorial 89 

9. today 81 

10. i’m 74 

11. guys 67 

12. nikkietutorials 65 

13. wait 59 

14. time 57 

15. uploading 54 

16. back 51 

17. minutes 50 

18. baby 47 

19. glam 46 

20. full 45 

21. watch 45 

22. face 44 

23. glow 43 

24. yas 42 

25. good 41 

26. editing 39 

27. halloween 39 

28. finally 39 

29. people 39 

30. feel 38 

31. amsterdam 38 

32. life 37 

33. morning 36 

34. newvideo 36 

35. it’s 36 

36. excited 35 
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37. who’s 34 

38. can’t 32 

39. home 32 

40. power  31 

41. collection 30 

42. winterwonderweek 30 

43. wanna 30 

44. crazy 29 

45. literally 29 

46. week 28 

47. ofracosmetics 28 

48. challenge 28 

49. make 28 

50. sleep 27 

 

Nikkie de Jager  
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Zoe Sugg  

1. day 148 

2. video 122 

3. vlog 107 

4. vlogmas 86 

5. love 78 

6. christmas 71 

7. happy 69 

8. today 66 

9. time 40 

10. morning 38 

11. good 36 

12. joesugg 36 

13. pm 35 

14. watching 35 

15. amazing 34 

16. excited 32 

17. markferriso 32 

18. wait 29 

19. days 27 

20. live 27 

21. year 26 

22. haha 26 

23. birthday 26 

24. favourite 26 

25. daysofzoella 24 

26. pointlessblog 24 

27. halloween 24 

28. yesterday 24 

29. made 24 

30. watch 23 
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31. cute 22 

32. weekend 21 

33. guys 21 

34. absolutely 21 

35. night's 20 

36. back 20 

37. uploading 20 

38. haul 20 

39. tomorrow 19 

40. week 19 

41. lovely 19 

42. favourites 19 

43. minutes 19 

44. askzoella 19 

45. it’s 18 

46. bit 18 

47. night 18 

48. make 18 

49. evening 17 

50. feel 17 
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Zoe Sugg 

Shannon Harris 

1. video 188 

2. youtube 159 

3. vlog 144 

4. makeup 123 

5. shaaanxo 100 

6. love 91 

7. i’m 79 

8. tutorial 73 

9. lol 63 

10. guys 59 



77 
 

11. today 58 

12. xobeautyshop 48 

13. time 48 

14. face 47 

15. gonna 42 

16. fav 40 

17. tomorrow 37 

18. haul 37 

19. comment 36 

20. full 35 

21. editing 35 

22. hamish 35 

23. coming 34 

24. videos 34 

25. film 31 

26. don’t 30 

27. people 30 

28. impression 29 

29. channel 29 

30. day 29 

31. check 28 

32. good 28 

33. unboxing 27 

34. wanna  27 

35. beauty 27 

36. week 26 

37. excited 26 

38. it’s 26 

39. lip 25 

40. series 24 

41. grwm 24 
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42. yay 24 

43. wearing 23 

44. shaaanxowf 23 

45. instagram 23 

46. haha 22 

47. cute 22 

48. xx 22 

49. what’s 22 

50. declutter 22 

 

Shannon Harris  
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Christen Dominique  

1. video 117 

2. watch 78 

3. makeup 62 

4. guys 56 

5. live 55 

6. morning 54 

7. today 44 

8. day 44 

9. happy 43 

10. time 40 

11. good 35 

12. love 32 

13. back 29 

14. channel 26 

15. ready 26 

16. tonight 26 

17. tutorial 25 

18. snapchat 25 

19. wait 24 

20. headed 23 

21. meet 21 

22. check 21 

23. christensnaps 20 

24. it’s 20 

25. show 19 

26. posted  18 

27. amazing 17 

28. uploaded 17 

29. home 17 

30. i’m 17 
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31. filming 17 

32. editing 17 

33. periscope 16 

34. glam 16 

35. full 15 

36. face 15 

37. make 14 

38. landed 14 

39. coffee 14 

40. excited 14 

41. night 14 

42. lauralee 13 

43. la 13 

44. finally 13 

45. fun 13 

46. link 12 

47. life 12 

48. today's 12 

49. palette 12 

50. gonna 11 
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Christen Dominique  

Kandee Johnson  

1. love 337 

2. video 277 

3. people 213 

4. ur 207 

5. heart 192 

6. feel 149 

7. life 145 
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8. day 141 

9. i 134 

10. makeup 124 

11. time 123 

12. things 121 

13. guys 120 

14. make 115 

15. youtube 104 

16. amazing 96 

17. watch 82 

18. hug 80 

19. world 79 

20. night 77 

21. happy 76 

22. made 76 

23. good 74 

24. excited 72 

25. hard 71 

26. live 68 

27. maful 67 

28. hair 63 

29. sleep 60 

30. gonna 58 

31. hours 56 

32. gorgeous 55 

33. hugs 55 

34. snapchat 55 

35. girl 55 

36. beauty 54 

37. makes 53 

38. ready 52 
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39. fun 52 

40. tomorrow 52 

41. face 51 

42. show 51 

43. friend 50 

44. real 49 

45. wait 49 

46. big 48 

47. minutes 48 

48. editing 48 

49. matter 47 

50. hope 46 

 

Kandee Johnson 


